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  هاي شمال ایران  هاي درختی در جنگل گزینی بر تنوع گونه بررسی تأثیر اجراي شیوه تک
  ) ناو اسالم استان گیالن1سري : مطالعه موردي(

  
  3، افراز ایرانپرست بداغی 2، جالل محمودي1فرزام توانکار

  30/9/89:                تاریخ پذیرش5/7/89: تاریخ دریافت

  
   چکیده
در این تحقیق . استهاي شمال ایران کمتر مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفته گزینی بر تنوع زیستی جنگل ثیر شیوه تک     تأ

هاي   سال از اجراي این شیوه در سطح دو پارسل به مساحت10هاي درختی پس از گذشت  گزینی بر تنوع گونه تأثیر شیوه تک
بـرداري تـصادفی   ها از طریق روش نمونه آوري داده جمع. سی قرار گرفت هکتار در جنگل ناو اسالم مورد برر     53 و   52

. دوره انجام گرفـت ) 1389(و انتهاي ) 1379( آري در ابتدا 10اي شکل  هاي دایره  متر و پالت 100سیستماتیک با ابعاد    
 tق تجزیه واریانس و آزمون برداري از طریاي در هر قطعه نمونه محاسبه و میانگین آنها در دو نمونه هاي تنوع گونه شاخص

اي در هر چهار مرحله تکاملی نهال، شل، خال و درخت در  داد که شاخص تنوع گونهنتایج نشان. مورد مقایسه قرار گرفت
افزایش شاخص . دار نبودند ها از لحاظ آماري معنی اند، اما این افزایش ی داشتهی دوره افزایش جزيانتهاي دوره نسبت به ابتدا

اي آنها اما در مراحل خال و درخت در اثر افزایش  علت افزایش شاخص غناي گونهاي در مراحل نهال و شل به نهتنوع گو
اي  همچنین ارزش اهمیت گونه. اي درختان کاهش یافته بود شاخص غناي گونه. شاخص یکنواختی آنها ایجاد شده بود     

دست آمده  از نتایج به. بود شیردار و توسکا افزایش یافتهاي درختان پلت، درختان راش و ممرز کاهش و ارزش اهمیت گونه
توان  هاي منطقه مورد مطالعه است، اما وقتی می گزینی مناسب جنگل شناسی تک گیري نمود که شیوه جنگل توان نتیجه می

ان به شاخص غناي گذاري درخت هاي درختان را نیز در آینده حفظ نمود که در هنگام نشانه همراه با تولید چوب، تنوع گونه
  . ها نیز توجه داشت اي و ارزش اهمیت گونه گونه

  
  هاي اسالم ها، جنگل گزینی، تنوع، غنا، یکنواختی، گونه  تک:هاي کلیدي واژه
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  مقدمه

هـاي   هاي شمال ایـران تنهـا جنگـل        جنگل     
میلیــون و تجــارتی کــشور بــوده و حــدود یــک

مروي مهاجر، (هشتصدهزار هکتار وسعت دارند 
هـا در دهـه اخیـر بـه شـیوه          این جنگل ). 1384
زدیک بـه طبیعـت     اي ن  عنوان شیوه گزینی به  تک

هاي کالسیک  شوند که جایگزین شیوه مدیریت می
هدف از اجراي ). 1384مروي مهاجر، (است شده

هاي آمیخته و  شناسی ایجاد جنگل این شیوه جنگل
در اجراي این شیوه درختانی که . ناهمسال است
ها  شوند از قطرها، گونه گذاري می براي قطع نشانه

فاظت از تنوع   ح. هاي مختلف هستند   و اشکوب 
ــدیریت  زیــستی یکــی از مهــم ــرین اهــداف م ت

امـروزه تحقیقـات   . هاي طبیعی اسـت   بوم زیست
شناسی  هاي جنگل اي در مورد تأثیر شیوه گسترده

هاي گیاهی جنگل در نقاط مختلف  بر تنوع گونه
هاي آمیختـه پایـداري    جنگل. گیرد دنیا انجام می 

نسانی بیشتري در برابر عوامل نامساعد طبیعی و ا
مروي مهاجر، (هاي خالص دارند  نسبت به جنگل

درختان منابع و شـرایط زیـست سـایر         ). 1384
ــسم ــزایش   ارگانی ــا اف ــوده و ب ــراهم نم ــا را ف ه
هــاي غــذایی موجــب پایــداري بیــشتر  زنجیــره
، 1لینـدنمایر و فـرانکلین    (شوند   ها می  اکوسیستم

شناسی جدید تأکید بـر    هاي جنگل  شیوه). 2002
زمان بـا برداشـت چـوب       ستی هم حفظ تنوع زی  

مـدیریت  ). 2002،  2میتچـل و همکـاران    (دارند  
گزینی سعی بر برداشت چوب شیوه تکجنگل به

بدون تأثیرات زیاد بر فرآیند و تنوع زیستی جنگل 
تحقیقــات ). 2001، 3کوســتا و مگنوســون(دارد 

                                                
1 Lindenmayer and Franklin 2 Mitchell et al. 3 Costa and Magnusson 

هاي جنوب اروپـا نـشان       انجام گرفته در جنگل   
شناسی تأثیر   جنگلهاي مختلف است که شیوهداده

. هاي گیـاهی جنگـل دارد      متفاوتی بر تنوع گونه   
زاد بیشتر  هاي دانه هاي گیاهی در توده    تنوع گونه 
، 4گوندارد و همکاران(ست ازاد  هاي شاخه از توده
هاي برزیل  تحقیق انجام گرفته در جنگل). 2007

داري بر   گزینی تأثیر معنی   نشان داد که شیوه تک    
اي خـاك،    ، ترکیبات تغذیه  شاخص تنوع زیستی  

دورا (اسـت  تراکم و سطح مقطع درختان نداشته     
بر اساس تحقیق انجام ). 2006، 5ماریا و همکاران
است کـه  هاي چین گزارش شده گرفته در جنگل 

داري بر تنوع    گزینی هرچند تأثیر معنی    شیوه تک 
توانـد موجـب    هاي درختی نداشته، اما مـی    گونه

اي از طریق تنظـیم   هحفاظت و اصالح تنوع گون    
فاکتورهــاي محیطــی از قبیــل نــور، حــرارت و 

بر ). 2006، 6رن هوي و همکاران(رطوبت گردد 
هاي آلمان  اساس تحقیقات انجام گرفته در جنگل

هـاي   گزینی غناي گونـه    در اثر اجراي شیوه تک    
هـاي   گونـه . استاي افزایش داشته   علفی و بوته  

ــه  ــشگام و گون ــی پی ــشان  درخت ــاي ن ــده ه دهن
عامـل اصـلی    . انـد  خـوردگی مـستقر شـده      برهم

تغییرات افزایش نور قابل دسترس در جنگل ذکر 
خوردگی خاك هم مؤثر بوده      شده و عامل برهم   

، 7هینریخ و اشمیت  (است  اما تأثیر کمتري داشته   
هاي شمال  تحقیق انجام گرفته در جنگل). 2009

گزینی تأثیر متفاوتی    ژاپن نشان داد که شیوه تک     
هاي مختلـف درختـان داشـته        ادآوري گونه بر ز 
ها افزایش و    که زادآوري برخی از گونه     طوري به

                                                
4 Gondard et al. 
5 Dora Maria et al. 
6 Ren-hui et al. 7 Heinrichs and Schmidt 
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، 1ناکاگـاوا و همکـاران    (اند   برخی کاهش داشته  
هاي بارانی  بر اساس تحقیقی که در جنگل). 2001

است که شـیوه    برونئی انجام گرفته گزارش شده    
هـاي درختـی     گزینی تأثیري بر تنـوع گونـه       تک

). 2003، 2وربروگ و ونیـک بـاس     (است  نداشته
هاي برزیـل نـشان    تحقیق انجام گرفته در جنگل 

است که تراکم گیاهان اشکوب زیرین در اثر داده
گزینی افزایش یافته و علت آن       اجراي شیوه تک  

هاي قطع، مسیرها و     افزایش شدت نور در حفره    
، 3کوستا و مگنوسون  (است  حاشیه آنها ذکر شده   

هاي کامرون   گرفته در جنگلتحقیق انجام). 2001
گزینی تأثیر زیادي بر  است که شیوه تکنشان داده
هـال و   (اسـت   هـاي درختـی نداشـته      تنوع گونه 
در داخل کشور نیز تحقیقاتی ). 2003، 4همکاران

است که به تعـدادي از  در این زمینه انجام گرفته  
هاي  در تحقیقی که در جنگل : شود آنها اشاره می  

اســت کــه فتــه گــزارش شــدهگــیالن انجــام گر
هاي داغداغان و سـرخدار بیـشترین و         رویشگاه
هاي راش و شمشاد کمترین مقدار تنوع  رویشگاه

زیستی را داشته و در افزایش تنوع زیستی مقدار 
ــم ــواختی مه ــه  یکن ــاي گون ــر از غن ــت  ت اي اس

بر اساس تحقیق انجام گرفته ). 1377پوربابایی، (
گیري شد که ه نتیجدر جنگل شصت کالته گرگان

گزینـی معمـوالً غنـاي       بر اثر اجراي شـیوه تـگ      
اي درختان کم شده و یکنـواختی و تنـوع            گونه
در ). 1379احمدي، (یابد  اي آنها افزایش می گونه

هاي غرب گـیالن     تحقیق انجام گرفته در جنگل    
 سـال از  10است که پس از گذشت   گزارش شده 

هـاي ممـرز و      گزینـی در تـوده     اجراي شیوه تک  

                                                
1 Nakagava et al. 
2 Verburg and Van Eijk Bos 3 Costa and Magnusson 4 Hall et al. 

اي گیاهـان   ممرز مقدار غنا و تنـوع گونـه      -اشر
است، هرچنـد ایـن مقـدار       چوبی افزایش داشته  
در . اسـت دار آماري نداشته   افزایش تفاوت معنی  

عنـوان شـیوه    گزینـی بـه    این تحقیق شـیوه تـک     
منظور حفاظت از تنـوع     شناسی مناسب به   جنگل
ممرز و ممرز   -هاي طبیعی راش   اي در توده   گونه
اسحاقی (است کشور عنوان شدههاي شمال  جنگل

در تحقیق دیگري که در ). 1388راد و همکاران، 
هاي شفارود گیالن انجام گرفتـه گـزارش       جنگل
 پنـاهی تـأثیري در   -است که شیوه تدریجی  شده

وینر در الیه درختی -اي شانون شاخص تنوع گونه
هـاي   نداشته امـا مقـدار ایـن شـاخص در الیـه           

ل کوچک، نونهال و  اي، نهال بزرگ، نها    درختچه
آور،  پورربابایی و رنج(علفی افزایش یافته است     

هـاي   در تحقیق انجام گرفته در جنگـل       ). 1387
اســت کــه کالردشــت مازنــدران گــزارش شــده

هاي درختی و تجدید     بیشترین مقدار تنوع گونه   
 متر از 1000 تا 500حیات آنها در ارتفاعات بین 

یـشترین  همچنـین ب  . استسطح دریا قرار داشته   
 2000اي در ارتفاع  هاي درختچه مقدار تنوع گونه

اسـت   متر از سـطح دریـا قـرار داشـته          2500تا  
در تحقیق انجام گرفته ). 1384پوربابایی و دادو، (

-در مناطق جنگلی فندقلوي اردبیل گزارش شده
هاي  شده داراي تنوع گونهاست که مناطق حفاظت

 است چوبی بیشتري نسبت به مناطق غیرحفاظتی
بر اساس تحقیق ). 1385قاسمی آقباش و فتائی، (

انجام گرفته در جنگل نمخانـه نوشـهر گـزارش      
هاي  است که نوع خاك جنگل در تنوع گونهشده

ممرز بر روي   -چوبی تأثیر داشته و جامعه راش     
هاي  اي جنگلی بیشترین تنوع گونه هاي قهوه خاك

همچنین جامعـه راش بـر روي       . چوبی را دارند  
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اي مـارموریزه بیـشترین تنـوع        هـاي قهـوه    خاك
قمی اویلی و همکاران، (هاي چوبی را دارند  گونه

بر اساس تحقیقی کـه در جنگـل        ). 1386)الف(
است خیرودکنار نوشهر انجام گرفته گزارش شده

هـاي چـوبی در تـوده راش      که مقدار تنوع گونه   
قمی اویلـی و    (ممرز است   -بیشتر از توده راش   

همچنـین تحقیـق انجـام      ). 1386)ب(همکاران،  
است که هاي ارسباران نشان داده گرفته در جنگل

ها موجب افزایش فراوانی و  حفاظت از این جنگل
ها  هاي چوبی این جنگل تنوع تجدید حیات گونه

مقدار ). 1388علیجانپور و همکاران، (است  شده
-عددي تنوع درختان بر اساس شاخص شانون       

 22/2فارود گیالن هاي کرکف ش وینر در رویشگاه
هاي بکر   در جنگل  و) 1383پوربابایی و آهنی،    (

-گزارش شده ) 1380هادي،   (17/2اسالم تالش   
با توجه بـه سـابقه تحقیـق اشـاره شـده             . است

مشخص است که تحقیقات تکمیلی در رابطه با        
هاي گیاهی در  گزینی بر تنوع گونه تأثیر قطع تک

هدف از . هاي شمال ایران مورد نیاز است جنگل
ــأثیر اجــراي شــیوه      ــه بررســی ت ــن مطالع ای

هاي درختی  گزینی بر تنوع گونه شناسی تک جنگل
ه در جنگل ناو اسالم گیالن  سال10در یک دوره 

  . است
  

  هامواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

 از  147 و   142منطقه مورد مطالعه دو قطعه           
  جنگل ناو اسالم 8سري یک حوزه آبخیز  شماره 

مختصات جغرافیایی ). 1شکل(ان گیالن است است
 طـول   48˚ 51´  تـا     48˚ 33´این حـوزه از     

  عرض شمالی 37˚ 45´  تا 37˚ 41´شرقی و 
 هکتـار،  105مساحت منطقه مورد مطالعه   . است

 متـر و    1700 تـا    1300ارتفاع از سطح دریـا از       
اقلیم منطقه . جهت عمومی آن شمال غربی است
تن در گـروه    بر اسـاس ضـریب رطوبـت دمـار        

 924میـزان بـارش سـالیانه    . مرطوب قـرار دارد   
متر و میانگین درجه حرارت ساالنه در حدود  میلی

سنگ مادر در این . گراد است  درجه سانتی  2/10
منطقه از نوع شیست، گرانیت و بازالت و تیـپ        

 اسیدي و بافت خاك pHاي جنگلی با  خاك قهوه
ن تیپ غالب جنگل راشـستا    . شنی لیمونی است  

عالوه بـر   . ها است  ناهمسال همراه با سایر گونه    
هاي دیگري مثل ممرز، افراي  درختان راش گونه

پلت، افـراي شـیردار، توسـکاي ییالقـی، زبـان           
صورت نادر سرخدار نیز در منطقه گنجشک و به

دو قطعه مـذکور در سـال       . ]12[ شوند یافت می 
از . گزینی قرار گرفتند برداري تک مورد بهره1379
 2012 اصله درخت بـه حجـم        469ین قطعات   ا

درختان قطـع و خـارج     . سیلو قطع و خارج شد    
 اصله  56 اصله راش،    336شده عبارت بودند از     

 اصـله  1 اصله افـرا،   16 اصله توسکا،    58ممرز،  
  . ]11[  اصله ملج1 اصله گیالس و 1نمدار، 
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   موقعیت منطقه مورد مطالعه-1شکل
  

  ها آوری داده و جمعروش مطالعه 
منظور بررسی تأثیر اجراي    در این تحقیق به        

هاي چوبی دو بار     گزینی بر تنوع گونه    شیوه تک 
برداري اول نمونه. برداري انجام گرفتعمل نمونه

برداري  قبل از قطع درختان و نمونه1379در سال 
 1389 سال بعد از قطع درختان در سال     10دوم  

روش منظم  برداري به  نمونه هر دو . انجام گرفت 
متـري و   ) 100 ×100(تصادفی و با ابعاد شبکه      

.  آري انجام گرفـت    10اي شکل    هاي دایره  پالت
ها با توجه به     ذکر است که مساحت پالت    بهالزم

روش قطعات نمونه حلزونی هاي اولیه به برداشت

عـصري،  (و ترسیم منحنی تعداد گونه به سـطح      
دست آمد و براي ربع به مترم1000، برابر )1385

تر، صـحت بیـشتر، پیـاده کـردن          برداشت سریع 
اي شـکل قطعـات      تر و حداقل اثر حاشـیه      آسان

در ). 1379زبیـري،  ( نمونه دایـره انتخـاب شـد     
هـاي   تمام پالت ) 1379سال  (برداري اول   نمونه

)  پـالت 96(واقع در داخل منطقه مورد مطالعـه        
سـال   (بـرداري دوم  امـا در نمونـه    . برداشت شد 

ابتدا براي تعیین تعداد قطعات نمونه الزم ) 1389
برداري مد نظـر قـرار گرفـت و از         صحت نمونه 
):                      1384مصداقی، ( استفاده شد 1رابطه شماره 

  )2(رابطه )                                 1(          رابطه    
        

 تعداد قطعات نمونه n،  1در رابطه شماره           
 درجـه  n-1 استیودنت با    t مقدار   αtمورد نیاز،   

 خطاي نمونه برداري d درصد، 5آزادي در سطح 

ها است که   ضریب تغییرات فراوانی گونهCVو 
 s، 2در رابطه شماره . آید دست می به2از رابطه   

ها در  نگین فراوانی گونه میاxانحراف از معیار و 
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با برداشت فراوانی . هاي اولیه است نمونه برداري
صـورت  هـاي اولیـه بـه      برداريها در نمونه   گونه

تصادفی، تعداد قطعات نمونه مورد نیاز در سطح 
با احتمال ( درصد 99 درصد اعتماد با صحت 95
برداري دست آمده از نمونه   درصد میانگین به   95

 میـانگین واقعـی فراوانـی        درصد 1در محدوده   
 قطعه 27) هاي منطقه مورد مطالعه قرار گیرد گونه

طور  قطعه نمونه به  27سپس  . دست آمد نمونه به 
تصادفی انتخاب و با استفاده از نقشه توپوگرافی 

نما و متر منطقه، دستگاه شیب سنج سانتو، قطب    
نواري مرکـز قطعـات نمونـه در سـطح جنگـل            

 آري  10اي شـکل    هاي دایرهـ   مشخص و پالت  
در داخـل   . برداشـت شـد   )  متري 85/17شعاع  (

هـاي   ها قطر برابر سینه و تعداد تمام گونه        پالت
 5/7درختی که قطر برابر سـینه آنهـا بزرگتـر از        

ــا اســتفاده از نــوار قطرســنج  ســانتی متــر بــود ب
در مرکز هر پالت یـک      . گیري و ثبت شد    اندازه

شعاع ( مترمربعی 100اي شکل  میکروپالت دایره
هـاي   بـراي برداشـت زادآوري گونـه    )  متر 64/5

) متر  سانتی 5/7قطر برابر سینه کمتر از      (درختی  
ها  تعداد و     در داخل میکروپالت  . منظور گردید 

 مرحله رویـشی    3هاي زادآوري جنگل در      گونه
 تا 5/0ارتفاع (، شل ) متر5/0ارتفاع کمتر از (نهال 

  .داشت شدبر)  متر8 تا 2ارتفاع (و خال )  متر2
  

  ها ل دادهيه و تحليروش تجز
هاي تنوع  در این تحقیق براي برآورد شاخص    

  :شرح زیر استفاده شدهاي متداول به از شاخص
ــه ــوع گون ــر  شــاخص تن H(اي شــانون وین ′( ،

 علیجـانپور و    ;1388اسحاقی راد و همکـاران،      (

ــاران،  ــاران،   ;1388همک ــی و همک ــی اویل  قم
ــف( ــاران،  ;1386)ال ــبخش و همک  ;1386 روان

ــانی،  ــاران،  ;1386اردکـ ــی و همکـ  ;2009 لـ
   ):2009کریشنامورتی و همکاران، 

   
م به تعداد کل i نسبت تعداد گونه piدر این رابطه 

مقـدار ایـن    . هـا اسـت     تعداد گونـه   sها و    گونه
کند و هرچه مقدار   تغییر می6شاخص از صفر تا 

تنوع زیاد آن اکوسیستم آن بیشتر باشد حاکی از 
  .است

  ):R(اي مارگالف  شاخص غناي گونه
  

 تعداد کل افراد Nها و   تعداد گونهSدر این رابطه 
  ).1999کربس، (ها است  گونه

اسحاقی راد (، )E(شاخص یکنواختی شانون وینر 
 ؛1388 علیجانپور و همکاران، ،1388و همکاران، 

  قمــی اویلــی و؛1386روانــبخش و همکــاران، 
  ):2009لی و همکاران، ؛1386)الف(همکاران، 

  
  
  

اگر . کند مقدار یکنواختی از صفر تا یک تغییر می
یکنواختی برابر عدد یک باشد به این معنی است 

  .ها فراوانی یکسانی دارند که همه گونه
، 1386اردکانی،  (،  )Cd(شاخص تشابه موریستا    

   ):1981؛ بلوم، 1981؛ ولدا، 1959موریسیتا، 
اي برآورد شاخص تـشابه از شـاخص تـشابه       بر

صورت که ابتدا اینبه. استفاده شد) Cd(موریستا 
دست آمـد و    به) D(شاخص غالبیت سیمپسون    
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سپس از روي مقادیر آن شاخص تشابه موریستا    
  ).1386اردکانی، (محاسبه شد 

                                                                  
  

هاي قبل و بعد   بیانگر گونهB و Aاین روابط در 
هاي قبل و   تعداد گونهYi و  Xiاز بهره برداري، 

  اندازه شاخص    DB و   DAبعد از بهره برداري،     
 نسبت تعداد piبرداري، غالبیت قبل و بعد از بهره

 تعداد کل افراد Nها و  م به تعداد کل گونهiگونه 
تـشابه  دامنه تغییـرات شـاخص     .در نمونه است  

منزله عدد یک به. موریستا بین صفر و یک است    
تشابه کامل و عدد صـفر بیـانگر عـدم هرگونـه            

-قبل و بعد از بهره    (شباهت بین فلور دو منطقه      

توان به اختالفات  از این طریق می. است) برداري
شـرایط زیــست محیطـی در منطقــه پـی بــرد و    

هاي حساس به تغییرات محیطی را مشخص  گونه
براي تجزیـه و تحلیـل      ). 1386ردکانی،  ا(نمود  
 1آمده مقدار اهمیت هر گونهدستهاي به شاخص

)SIV (مقدار . در هر الیه محاسبه شدSIV الیه 
درختی براي هر گونه از مجموع فراوانی نسبی،        

دست آمد تراکم نسبی و چیرگی نسبی آن گونه به
 کریـشنامورتی و  ;1387آور،   پوربابایی و رنـج   ( 

تراکم، فراوانی و چیرگی نسبی ). 2009همکاران، 
پوربابـایی و   (دست آمد   ها از روابط زیر به     گونه
 پوربابایی و دادو، ;1385 عصري، ;1387آور،  رنج

  ):2009 کریشنامورتی و همکاران، ;1384
تعداد افراد / ها  تعداد افراد تمام گونه(× 100    

  تراکم نسبی) = یک گونه

                                                
1- Species Importance Value 

ها را   اي که گونه   نهتعداد کل قطعات نمو   (× 100
اي که یک گونه     تعداد قطعات نمونه  / در بر دارد  

  فراوانی نسبی) = گیرد در آن قرار می
/ ها  سطح مقطع برابر سینه تمام گونه(× 100

چیرگی ) =  سطح مقطع برابر سینه یک گونه
  نسبی

 مراحل تکاملی نهال، شل و خال در SIVمقدار  
سبی و تراکم هر قطعه نمونه از مجموع فراوانی ن

ها ابتدا  در تجزیه و تحلیل داده. دست آمدنسبی به
هاي ذکر شده در هر قطعه نمونه محاسبه  شاخص

-و سپس میانگین آنها براي قبل و بعـد از بهـره     
 95مقدار خطا بـا احتمـال    . دست آمد برداري به 

xstEدرصد با استفاده از فرمول        محاسبه  =±.
  مـورد    tها از طریق آزمـون       سپس میانگین . شد

البته قبـل از انجـام آزمـون    . مقایسه قرار گرفتند  
هاي هر   آماري براي اطمینان از نرمال بودن داده      

 -kolmogorov  smrirnovمیانگین از آزمون 
ها از  و براي اطمینان از برابري واریانس میانگین

همچنـین مقـدار    .  استفاده شـد   Bartlettآزمون  
اي  بین شاخص تنوع گونه   ) r(همبستگی  ضریب

هاي غنا و یکنواختی در هر چهار الیه  با شاخص
براي آزمون . و در ابتدا و انتهاي دوره محاسبه شد

هـاي محاسـبه شـده       این که ضرایب همبـستگی    
 آنها از رابطه tدار هستند یا خیر ابتدا مقدار  معنی

( ) ( )2/1/ 2 −−= nrrt دست آمد و سـپس      به
 جدول و درجه آزادي tه شده با  محاسب tمقادیر  

 27با توجه به تعداد پالت برداشت شده که  (25
گرفتند مورد مقایسه قرار) -2df = nپالت بود و 

تجزیــه و ). 1373زالــی و جعفــري شبــستري، (
ها و رسم نمودارها با استفاده از نرم         تحلیل داده 

  . انجام گرفتSpss.16افزار 
  
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  ١٣٩٠بهار ، اول، شماره  ششمفصلنامه علوم و فنون منابع طبيعي، سال
    

 

٣٤

  نتایج 
نشان داد کـه در اول دوره       نتایج این تحقیق        

 گونه 9 گونه در مرحله درخت، 11) 1379سال (
 گونه 8 گونه در مرحله شل و 8در مرحله خال، 

در مرحله نهال در داخل قطعات نمونه حـضور         
 گونه 10) 1389(که در آخر دوره  درحالی. داشتند

 گونه 9 گونه در مرحله خال، 8در مرحله درخت، 
ر مرحله نهال در داخل  گونه د7در مرحله شل و 

در آخر ). 1جدول(قطعات نمونه حضور داشتند    
ــه) 1389(دوره  ــشی و    گون ــیالس وح ــاي گ ه

 نمدار در مرحله  بلندمازو در مرحله درخت، گونه
خال و گونه گیالس وحشی در مرحله نهـال در         
ــتند، در    ــضور نداش ــه ح ــات نمون ــل قطع داخ

هـا در اول دوره حـضور      کـه ایـن گونـه      صورتی
اما گونه کرکف در مرحلـه      ). 1جدول(اند   داشته

درخت و مرحله خال، گیالس وحشی در مرحله 
شل و گونه ون در مرحله نهال که در اول دوره           
حضور نداشتند در آخر دوره در داخل قطعـات         

هاي راش و  گونه). 1جدول(نمونه مشاهده شدند 

ممرز در هر چهار الیه و هم در ابتـدا و هـم در      
اي را   ترین مقدار اهمیـت گونـه     انتهاي دوره بیش  

ها در  اما مقدار اهمیت این گونه). 1جدول(داشتند
انتهاي دوره نسبت به ابتداي دوره در هر چهـار       

که مقدار   است در حالی  الیه رویشی کاهش یافته   
هاي پلت، شیردار و توسکا افزایش       اهمیت گونه 

اي در   شاخص غناي گونه  ). 1جدول(است  یافته
نسبت به  ) 1389(ل در آخر دوره     الیه نهال و ش   

است، امـا ایـن     افزایش داشته ) 1379(اول دوره   
-هاي خال و درخت کاهش یافته شاخص در الیه

تغییرات شکل گرفته در شاخص ). 2شکل(است 
اي تنها در الیه نهال از لحاظ آماري در  غناي گونه

شاخص ). 2شکل(دار است   معنیα= 05/0سطح 
هال و شل در آخر دوره      هاي ن  یکنواختی در الیه  

است، امـا ایـن     نسبت به اول دوره کاهش داشته     
ی یهاي خال و درخت افزایش جز شاخص در الیه

ها از لحاظ آماري  این تفاوت). 3شکل(است یافته
  ).3شکل(دار نیستند   معنیα= 05/0در سطح 

  

  

  ها آنSIVهاي درختی در مراحل تکاملی و میانگین مقدار    فهرست گونه–1جدول
  )SIV(مراحل تکاملی و مقدار اهمیت هر گونه 

  نهال  شل  خال  درخت
1389  1379  1389  1379  1389  1379  1389  1379  

  نام
  گونه

  راش  135  123  142  141  152  148  225  216
  ممرز  44  35  27  25  30  26  31  25
  پلت  8  14  9  11  6  9  13  18
  شیردار  8  13  9  10  5  7  12  17
  توسکا  3/3  12  6/8  4/10  4  8  11  18

  نمدار  5/0  5/1  3/1  8/0  2/0  -  3  5/2
  ون  -  5/1  5/0  1  8/0  5/1  2  2
  ملج  5/0  -  6/0  6/0  92/1  46/0  85/2  42/1
  کرکف  -  -  -  -  -  04/0  -  04/0
  آزاد  -  -  -  -  -  -  05/0  04/0
  گیالس  7/0  -  -  2/0  08/0  -  05/0  -
  بلندمازو  -  -  -  -  -  -  05/0  -

  مجموع  200  200  200  200  200  200  300  300
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هاي راش و ممرز در هر چهار الیه و هم  گونه    
در ابتدا و هم در انتهـاي دوره بیـشترین مقـدار         

این نتـایج   ). 1جدول(اي را داشتند     اهمیت گونه 
بیانگر این موضوع است که شرایط اکولوژیـک        
منطقه مورد مطالعه مناسب براي رویش درختان       

صورت درختان غالـب    راش بوده و در منطقه به     
ها در انتهـاي     اما مقدار اهمیت این گونه    . هستند

دوره نسبت به ابتداي دوره در هـر چهـار الیـه            
که مقدار اهمیت  است درحالیرویشی کاهش یافته

است هاي پلت، شیردار و توسکا افزایش یافته گونه
هاي  شده براي شاخصمقادیر محاسبه). 1جدول(

 هر مرحله تکاملی و در غنا، یکنواختی و تنوع در
  .است آورده شده2دا و انتهاي دوره در جدول تاب
  

  اي در مراحل تکاملی درختان هاي غنا، یکنواختی و تنوع گونه  مقادیر شاخص-2جدول
  غناي  سال  مراحل تکاملی

  مارگالف
  یکنواختی
  شانون وینر

  تنوع
  شانون وینر

  1379  نهال
1389  

22/3  
21/4  

56/0  
51/0  

10/1  
14/1  

  1379  شل
1389  

82/2  
02/3  

66/0  
60/0  

96/0  
99/0  

  1379  خال
1389  

21/2  
01/2  

67/0  
68/0  

89/0  
91/0  

  1379  درخت
1389  

81/1  
65/1  

73/0  
75/0  

85/0  
88/0  

  
اي مراحل نهال و شل در  شاخص غناي گونه     

) 1379(نسبت بـه اول دوره      ) 1389(آخر دوره   
احـل  است، اما این شاخص در مر     افزایش داشته 

). 2شـکل (اسـت   خال و درخـت کـاهش یافتـه       
اي  تغییرات شکل گرفته در شاخص غناي گونـه       

تنها در مرحله نهال از لحـاظ آمـاري در سـطح            
05/0 =αشــاخص ). 2شــکل(دار اســت   معنــی

یکنواختی مراحل نهال و شل در آخر دوره نسبت 
است، اما این شاخص    به اول دوره کاهش داشته    

-ی یافتـه  یزایش جز در مراحل خال و درخت اف     
ها از لحاظ آماري در  این تفاوت). 3شکل(است 
  ). 3شکل(دار نیستند   معنیα= 05/0سطح 
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  اي شانون وینر در مراحل تکاملی  میانگین شاخص تنوع گونه-4  میانگین شاخص تشابه موریستا در مراحل تکاملی            شکل-5لشک

  
اي در هر چهـار مرحلـه      شاخص تنوع گونه       

تکاملی نهال، شل، خال و درخت در آخر دوره         
ـ نسبت به اول دوره افزایش جز  اسـت  ی داشـته ی

 شـاخص تنـوع     هاي  ر تفاوت ، اما مقدا  )4شکل(
اي در هیچ یک از مراحل از لحاظ آماري در  گونه

ــطح  ــیα= 05/0س ــی  معن دار نیــستند  دار معن
ها در ابتدا و انتهاي  شاخص تشابه گونه). 4شکل(

 7/0دوره در هر چهار مرحله تکاملی بزرگتر از         
بیشترین شاخص تـشابه    ). 5شکل(دست آمد   به

ترین آن در مرحله ها در مرحله درختی و کم گونه
  ).5شکل(دست آمد نهال به

مقدار ضریب همبستگی شاخص تنوع شانون     
هاي غنا و یکنواختی بـراي هـر         وینر با شاخص  

چهار مرحلـه تکـاملی در ابتـدا و انتهـاي دوره            
 tبا توجه به این که مقدار ). 3جدول(محاسبه شد 

 99 در سـطح اعتمـاد   25جدول با درجه آزادي     
 هاي t است و تمام مقادیر 787/2با درصد برابر 

 بنابراین ؛محاسبه شده بزرگتر از این مقدار هستند
در هر چهار مرحله تکـاملی شـاخص تنـوع بـا            

هاي غنا و یکنواختی هبـستگی آمـاري         شاخص
  .   دارد

 
  ها بین شاخص تنوع شانون وینر با غنا و یکنواختی در الیه) r(  مقدار ضریب همبستگی –3جدول 

  الیه  یکنواختی  غنا
1379  1389  1379  1389  

  59/0  63/0  88/0  82/0  نهال
T  **16/7  **26/9  **06/4  **65/3  
  67/0  66/0  79/0  72/0  شل
T **19/5  **44/6  **39/4  **51/4  
  74/0  72/0  72/0  70/0  خال
T **90/4  **19/5  **19/5  **50/5  
  86/0  80/0  61/0  69/0  درخت

T **76/4  **85/3  **67/6  **42/8  
 α= 1%دار در سطح  معنی                            ** = 
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بیشترین مقدار هبستگی شاخص تنوع شانون     

اي مارگالف در مرحله  وینر با شاخص غناي گونه
و کمترین آن در ) r=88/0(نهال و در انتهاي دوره 

-بـه ) r=61/0(مرحله درخت و در انتهاي دوره       

رابطه با همبـستگی    امادر  ). 3جدول(دست آمد   
تنوع با یکنواختی شانون وینر بیشترین مقدار آن 

و ) r=86/0(در مرحله درختی و در انتهاي دوره 
کمتــرین آن در مرحلــه نهــال و در ابتــداء دوره 

)59/0=r (دست آمد    به)با توجـه بـه     ). 3جدول
 شاخص تنوع شانون وینـر در مرحلـه         3جدول  

بیشتري اي هبستگی    نهال با شاخص غناي گونه    
دارد اما در مرحله تکاملی درختی این شاخص با 

مقدار . شاخص یکنواختی همبستگی بیشتري دارد
ضریب همبستگی بین شاخص تنوع شانون وینر 

 82/0اي در مرحله نهال از  با شاخص غناي گونه
افـزایش  ) انتهـاي دوره   (88/0به  )  دوره يابتدا(

 که این هبستگی در الیـه      است، در صورتی  داشته
انتهاي  (61/0به  ) ابتداي دوره  (69/0درختی از   

همچنین مقدار همبستگی . استکاهش یافته) دوره
بین شـاخص تنـوع شـانون وینـر بـا شـاخص             

) ابتداي دوره (63/0یکنواختی در مرحله نهال از 
اسـت، در   کـاهش یافتـه   ) انتهاي دوره  (59/0به  

که این همبستگی در مرحلـه درختـی از          صورتی
ــد (80/0 ــه ) اي دورهابت ــاي دوره (86/0ب ) انته

  . استافزایش یافته
  

  گیري و نتیجهبحث
 10نتایج این تحقیق نشان داد پس از گذشت     

گزینی مقـدار شـاخص      سال از اجراي شیوه تک    
اي شانون وینردر هـر چهـار مرحلـه          تنوع گونه 

ی یتکاملی نهال، شل، خال و درخت افزایش جز
اي   گونـه  شـاخص غنـاي   ). 4شـکل (است  داشته

مارگالف در مراحل تکاملی نهال و شل افزایش و 
اسـت  در مراحل خال و درخـت کـاهش داشـته         

که شاخص یکنواختی شانون     در حالی ). 2شکل(
وینر در مراحل نهال و شل کاهش و در مراحـل   

). 3شـکل (اسـت   خال و درخت افزایش داشـته     
بنابراین در مراحل تکاملی نهال و شل افـزایش         

اي و در مراحل تکاملی خال  نهشاخص غناي گو
و درختان افزایش شاخص یکنـواختی موجـب        

ایـن  . اي شده اسـت    افزایش شاخص تنوع گونه   
اي درختـان    دهد در تنوع گونه    موضوع نشان می  

تـر از شـاخص غنـاي     شاخص یکنـواختی مهـم   
-همچنـین بـا مقایـسه ضـریب    . اي اسـت  گونـه 

شود کـه   همبستگی بین این متغییرها مشاهده می  
ــین   در  ــستگی ب ــریب همب ــی ض ــه درخت مرحل

 اما 86/0اي  هاي یکنواختی و تنوع گونه شاخص
اي  اي و تنوع گونـه     هاي غناي گونه   بین شاخص 

این نتایج همسو با ). 2جدول(دست آمد  به69/0
کند در  است که اشاره می) 1378(نتایج پوربابایی 

تـر از    افزایش تنوع زیستی مقدار یکنواختی مهم     
اي  مقدار شاخص غناي گونه.  استاي غناي گونه

است و بیانگر در مرحله نهال و شل افزایش یافته
این موضوع است که با اجراي این شیوه و ایجاد 

در تاج پـشش جنگـل، شـرایط        ) Gap(روشنه  
هاي درختی بیشتري در  استقرار و رشد بذور گونه

 سال که از زمان 10منطقه فراهم و در طی مدت 
شده بذرهاي درختان مختلف بهره برداري سپري 

این نتایج در راستاي . اند مستقر شده و رشد کرده
. اسـت ) 1388(نتایج اسـحاقی راد و همکـاران        

 تجدید حیات SIVهمچنین با اجراي این شیوه 
که  هاي راش و ممرز کاهش یافته در صورتی گونه
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SIV   هاي پلـت، شـیردار و        تجدید حیات گونه
این نتایج  ). 1ولجد(توسکا افزایش یافته است     

. است) 2001(همسو با نتایج ناکاگاوا و همکاران 
گزینی در منطقه مورد مطالعه  با اجراي شیوه تک  
اي در مرحله درختی کاهش      شاخص غناي گونه  

یافته اما شاخص یکنواختی و در نتیجه شاخص      
اي افزایش یافته اسـت و در راسـتاي        تنوع گونه 

ـ  . اسـت ) 1379(نتـایج احمـدي    وع شـاخص تن
اي در انتهاي دوره در مراحل تکاملی نهال،     گونه

 91/0، 99/0، 14/1ترتیب شل، خال و درخت به
هاي بکر   به دست آمد که کمتر از جنگل88/0و 

هاي شمال کـشور   هاي کرکف جنگل   و رویشگاه 
هاي  بنابراین با توجه به کم بودن تنوع گونه. است

درختی در این ارتفاعـات و در تیـپ راشـستان          
هاي دیگر،   هاي بکر و رویشگاه    سبت به جنگل  ن

هاي درختی موجود مهـم      حفاظت از تنوع گونه   
داد که هرچند کـه     نتایج این تحقیق نشان   . است

است ی داشته یاي درختان افزایش جز    تنوع گونه 
نحـوه  . اسـت اي آنها کاهش یافته    اما غناي گونه  

گذاري درختانی که قطع خواهند شد در این  نشانه
در بعضی موارد کـاهش غنـاي     . مهم است زمینه  
هـا شـده و در       اي موجب یکنواختی گونـه     گونه

اردکـانی،  (یابـد    اي افزایش می   نتیجه تنوع گونه  
تـوان غنـاي     گذاري صحیح مـی    با نشانه ). 1386
نتایج این تحقیـق   . اي درختان را حفظ کرد     گونه
 سـال از اجـراي      10داد که پس از گذشت      نشان

نطقه مـورد مطالعـه، تغییـر    گزینی در م   شیوه تک 
اي درختـان و     هاي تنوع گونه   زیادي در شاخص  

عبارت به. تجدید حیات آنها اتفاق نیافتاده است     
اي درختان با اجراي این شیوه در  دیگر تنوع گونه

  .است این مدت سپري شده حفظ شده
با توجه به افزایش شاخص تنـوع و غنـا در               

 اجـراي شـیوه   مراحل تکاملی نهال و شل بر اثر    

رود   سال، انتظار می10گزینی پس از گذشت  تک
اي درختـان    غنـاي گونـه    ییجزدر آینده کاهش    

هاي غنـا، یکنـواختی و         و شاخص  برطرف شده 
تـوان   بنـابراین مـی   . تنوع به حالت اولیه برگردد    

شناسی اجرا شده  گیري کرد که شیوه جنگلنتیجه
 10در منطقه مورد مطالعه در طـی         ) گزینی تک(

اي  سال سپري شده، از لحاظ حفظ تنـوع گونـه         
همراه با تولید چوب مؤثر بوده، اما کاهش غناي 

هاي درختی و خال باید مدنظر قرار    اي الیه  گونه
) SIV(اي  با توجه به ارزش اهمیت گونه. گیرند

، )1جدول(محاسبه شده در ابتدا و انتهاي دوره        
SIV هـاي راش، ممــرز، ملـج و گــیالس     گونـه
- در هر چهار مرحله تکاملی کاهش یافتهوحشی
هاي پلت، شیردار و   گونهSIVکه  در حالی. است

عبارت دیگر مجموع به. استتوسکا افزایش یافته
متغیرهاي فراوانی، سطح مقطع و تراکم درختان       
راش، ممرز، ملج و گـیالس وحـشی کـاهش و           
مجموع این متغیرها در درختان پلت، شـیردار و   

گذاري  بنابراین در نشانه. استافتهتوسکا افزایش ی
.  هـر گونـه توجـه داشـت    SIVدرختان باید به   

باید طوري انجام گیـرد کـه در         گذاري می  نشانه
SIV ایـن  . ها تغییـر زیـادي ایجـاد نـشود        گونه

موضوع با در نظر گرفتن فراوانی، تراکم و سطح 
از نتایج . مقطع هر گونه در توده میسر خواهد شد

گیري نمود که شیوه     توان نتیجه  دست آمده می  به
گزینـی مناسـب منطقـه مـورد      شناسی تک  جنگل

مطالعه بوده و با اجراي این شـیوه در صـورتی           
اي  توان تولید چوب همراه با حفظ تنوع گونه می

گذاري درختان با در نظر  در آینده داشت که نشانه
انجام ) SIV(گرفتن حفظ ارزش اهمیت هر گونه 

  .گیرد
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  منابع
بررسی تأثیر بهره برداري بر . 1379. مدي، شاح -1

پایان نامه ). شصت کالته گرگان(تنوع زیستی جنگل 
کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعـی، دانـشگاه        

  . صفحه168گرگان، 
ــانی، م -2 ــوژي. 1386. ر. اردک ــشارات . اکول انت

  . صفحه340دانشگاه تهران، 
 زاد و حــسن. ، ســیدي، ن.اســحاقی راد، ج -3

گزینی بر تنوع    تأثیر شیوه تک  . 1388. 1ناورودي،  
 –سري جنبه سـرا     : مطالعه موردي (گیاهان چوبی   

  .  277-285): 4(4مجله جنگل ایران، ). گیالن
تأثیر شیوه . 1387. و رنج آور، ع. پوربابایی، ح -4

هـاي گیـاهی در      پنـاهی بـر تنـوع گونـه       -تدریجی
فصلنامه تحقیقات جنگل و . هاي راش شرقی جنگل

  .61-73): 1(16ن، صنوبر ایرا
اي  تنوع گونه . 1384. و دادو، خ  . پوربابایی، ح  -5

هاي سري یک کالردشت،     گیاهان چوبی در جنگل   
-322): 4(18مجله زیست شناسی ایران، . مازندران

307 .  
تنوع زیستی  . 1383. و آهنی، ح  . پوربابایی، ح  -6

هــاي کرکــف در  هــاي چــوبی در رویــشگاه گونــه
-158: 5نامه رستنیها، فصل. هاي شفارود گیالن جنگل

147.  
هـاي   تنوع زیستی گونـه   . 1377. پوربابایی، ح  -7

رساله ). هیرکانی غربی(هاي گیالن  چوبی در جنگل
دوره دکتري دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت  

  . صفحه263مدرس، 
و . ، پوربابـایی، ح   .، اجتهادي، ح  .روانبخش، م  -8

اي ه بررسی تنوع گونه. 1386. قریشی الحسینی، ج 
گیاهی ذخیره گاه جنگلی گیسوم تـالش در اسـتان       

 .218-229): 3(20مجله زیست شناسی ایران، . گیالن
مقدمه . 1373. و جعفري شبستري، ج   . زالی،ع -9

انتشارات دانشگاه ). ترجمه(اي بر احتماالت و آمار
 .   صفحه474تهران، 

آمار برداري در جنگـل     . 1379،  .زبیري، م  -10
انتشارات دانشگاه ). لاندازه گیري درخت و جنگ(

  . صفحه401تهران، 
صورت مجلس نشانه گذاري درختان، مورد  -11

 . صفحه24اداره منابع طبیعی تالش، . 1388برنامه 

. 1377 ناو اسالم    1طرح جنگلداري سري     -12
  . صفحه114اداره منابع طبیعی تالش، 

هـاي   اکولوژي پوشش . 1385. عصري، ي  -13
 . صفحه209انتشارات دانشگاه پیام نور، . گیاهی

ــانپور، ا -14 ــحقی راد، ج.علیج ــانج . ، اس و ب
اي  بررسی و مقایسه تنوع گونه. 1388. شفیعی، ع

هاي جنگلی دو منطقه حفاظت  تجدید حیات توده
مجله جنگل ایران، . شده و غیر حفاظتی ارسباران

  .209-217 صفحات 3جلد یکم، شماره 
بررسی . 1385. ی، ائو فتا. قاسمی آقباش، ف -15

هاي چوبی در  در تنوع زیستی گونهنقش مدیریت 
فصلنامه پژوهش و . منطقه جنگلی فندقلوي اردبیل

سازندگی در منابع طبیعی، جلـد هفتـاد و یکـم،     
  .11-18، صفحات 2شماره 

و . ، متاجی، ا.م. ، حسینی، س.قمی اویلی، ع -16
هاي  تنوع زیستی گونه. 1386)الف. (غ. س, جاللی

امعـه  هاي مختلـف در دو ج  چوبی بر روي خاك  
-206): 2(20مجله زیست شناسی ایران، . گیاهی

200.  
و . ، متاجی، ا.م.، حسینی، س.قمی اویلی، ع -17

بررسی تنوع زیـستی    . 1386)ب. (غ. س, جاللی
هاي چوبی و زادآوري در دو جامعه گیاهی         گونه

فصلنامه . مدیریت شده در منطقه خیرودکنار نوشهر
  .101-106):3(43محیط شناسی، 

شناسی و  جنگل. 1385. ر. ممروي مهاجر،  -18
 387انتشارات دانـشگاه تهـران،      . پرورش جنگل 
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