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 5/9/84تاریخ دریافت نسخه نهایی             10/12/82تاریخ دریافت مقاله 

  پژوهشی-مجله علمی

  علوم کشاورزی
  1385) 3(دهم، شماره دوازسال 

  
  
  
  

   بر اساس طبقات قطری در درختیهای  بررسی تنوع گونه
  جنگل شفارود (Acer platanoides) رویشگاههای کرکف

  
  حمید آهنی

   جنگلداری ، اداره کل منابع طبیعی استان قم–کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی 
  حسن پوربابایی

  استادیار اکولوژی جنگل ، دانشگاه گیالن
  امیر اسالم بنیاد

  ستادیار آمار و بیومتری جنگل ، دانشگاه گیالنا
  

  چکیده
های درختی بر حسب طبقات قطری مختلف در رویشگاههای کرکـف جنگلهـای شـفارود                 هدف از این تحقیق ارزیابی تنوع گونه      

ورد مطالعه   در جنگل م   ) پالت 34( ای لوزی شکل به مساحت نیم هکتار براساس وجود کرکف           گیالن بود به این منظور قطعات نمونه      
جهت، ارتفاع از سطح دریـا و سـپس قطـر تمـام                ابتدا مشخصات آن یعنی شیب،      در داخل هر قطعه نمونه    . بصورت انتخابی پیاده شد   

بـرای بـرآورد تنـوع     . های درختی شناسـایی و یادداشـت گردیـد          همچنین نوع گونه  . گیری شد   متر به باال اندازه      سانتی 10درختان از   
. های یکنواختی و غنـا بدسـت آمدنـد    و همچنین شاخص. وینر و سیمپسون استفاده شد-های تنوع شانون    صهای درختی شاخ    گونه

وینر  –شاخص تنوع شانون    . محاسبه گردید ) متر   سانتی 85-120،  55-80،  35-50،  10-30(قطری برابر سینه     کالسهتنوع در چهار    
 کالسـه  هیل در    2N درحالیکه شاخص سیمپسون و       دار را داشتند،  متر بیشترین مق     سانتی 35-50قطری   کالسه مک آرتور در     1Nو  

 85-120قطـری   کالسـه متر بیشترین مقدار را نشان دادند، اما هر دو شاخص شانون ـ وینـر و سیمپـسون در      سانتی10-30قطری 
  .پس کاهش می یابدبا افزایش طبقات قطری تنوع گونه های درختی ابتدا افزایش و س .متر کمترین مقدار را داشتند سانتی

  
  .قطری، شاخص سیمپسون، شانون ـ وینر، جنگلهای شفارود کالسههای درختی، کرکف،  تنوع گونه: های کلیدی واژه

 
  
 قدمهم

روند،  های حیات بخش انسان به شمار می       ترین سیستم  ها به عنوان یکی از مهم      درختان در اجتماع زیستی خود به صورت جنگل       
ها تضمین کننده بقا و پایداری آب و خاک و هوای سالم هر سرزمینی بوده و پـشتوانه                   بال تردید آنها، جنگل   جدا از اهمیت اقتصادی     
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  امیر اسالم بنیاد، حسن پوربابایی، حمید آهنی  526

بازتـاب نـابودی جنگلهـا در    . شـوند  مطمئنی برای نگهداری و توسعه سیستمهای کشاورزی و سایر منابع تغذیه انسان محـسوب مـی               
طی حاد و جهانشمولی گردیده که برای کل کره مسکون و زندگی بشر             زندگی بشر در حال حاضر منجر به بروز معضالت زیست محی          

 ) سـیبریایی و آمریکـای شـمالی   -اروپـائی (جنگلهای مرطـوب شـمال جـزء منطقـه فیتوژئوگرافیـک      ]. 10[بسیار تهدیدکننده است
ای خالصـه     زیـستی کلمـه    تنـوع . بخشد ارزیابی تنوع زیستی درک ما را از تغییرات جنگلها و محیط زیست بهبود می             ]. 10[باشند می

 تنـوع زیـستی   ]. 17[اکثر آنها هنـوز شـناخته شـده نیـست            شده است با مفهوم پیچیده، که فواید زیادی برای جامعه بشری دارد و            
ها و فرایندهای اکولـوژیکی بـین        عبارتست از تغییرپذیری بین موجودات زنده در تمام منابع شامل زمینی، دریایی و سایر اکوسیستم              

) Richness  (های غنـا  ای را با مؤلفه تنوع  گونه]. 5[، گونه ای و اکوسیستم می باشد)ژنتیکی(که شامل تنوع درون گونه ای   آنهاست  
غنــای داخــل یــک منطقــه را تنــوع  آلفــا و بــین منــاطق مختلــف را  تنــوع بتــا گوینــد   . مــی ســنجند (Eveness) و یکنــواختی

(Whittaker,1977)] 3 .[های شمال ایران ارزیابی  تنوع زیستی انجام نشده است  های جنگل کثر طرحدر طرحهای مربوطه و ا]تا ]. 3
تعیین تنوع گونه های  شناسائی پراکنش کرکف در جنگلهای شفارود و .]2[ ی کرکف در کشور ما انجام نشده استورکنون تحلیلی 

رکف کمتر از سایر افراها برای صنایع چـوبی بـه کـار    ک .چوبی آن با توجه به وجود طرحهای جنگلداری و بهره برداری الزم می باشد
کرکف از نظر مایع شیری رنگی که از دمبرگهای ]. 16[مناظر طبیعی از آن استفاده کرد می رود و می توان برای کاشت در شهرها و

هـاجر دوره پـر بـاران    کرکف جزء عناصر رلیکت یا بازمانـده کهنـی م  ]. 11[شکسته برگ تراوش می شود از سایر افراها متمایز است        
کرکف ایران در ارتفاعات زریـن      ]. 16[ متر ارتفاع که می تواند بلندتر شود         24 تا   16کرکف درختی با ارتفاع     .]8[پلیستوسن می باشد  

تنوع گونه های چوبی جنگلهای گـیالن را بررسـی کردنـد و تـابع               ) 1377(پوربابایی  ]. 4[گل، تالش، پل زنگوله و زیارت وجود دارد         
تنوع گونه های چوبی  رویـشگاههای گـردو در جنگلهـای گـیالن     )  1378(پوربابایی  ].5[وینر را در منطقه مناسبتر دانستند-نشانو

تنوع زیستی جنگلهای سـوزنی بـرگ بـومی شـمال را بررسـی نمـود و نتیجـه گرفـت شـاخص          ) 1380(حسینی ].3[رابررسی کرد 
دادن تفاوت بین اکوسیستمها دارد و در کل رویشگاه زربین منطقه زرین گـل   هیل قابلیت بیشتری در نشان N2سیمپسون همراه با    

 گونه را در خطـر  58 گونه درختی 145در جمهوری چک با بررسی تنوع زیستی، از ) 1996(بوریانک]. 5[تنوع بیشتری را نشان داد  
طبیعی، نیمـه طبیعـی،     (های مختلف جنگلی    شاخصهای تنوع را برای وضعیت    ) 2001(نئومن و استارلینگر  ]. 12[انقراض ارزیابی کرد    

وینر برای بررسی تنوع گونه های درختی مناسبتر ازگونه های علفی است -ارزیابی نمودند و نتیجه گرفتند تابع شانون )دست کاشت
 80 تـا    25نتایج رابطه میان قطر و ارتفاع دو گونه ون و کرکف در اوکراین بین رویشگاه طبیعـی و جنگلکـاری شـده در سـن                          ] 15[

 هکتاری برای یررسی درختان باقیمانده بعـد از بهـره   9/0 تا 6/0در فنالند پالت های ]. 13[سالگی نشاندهنده غلبه به نفع ون است  
برداری انجام شد و نتیجه گرفته شد بیشترین بازده را روش قطع گرده بینه کوتاه همزمان بـا کمتـرین فـشارهای زیـست محیطـی                          

 قطری مورد مطالعه کالسه 4ی تنوع گونه های چوبی همراه کرکف را با استفاده از فرمولهای تنوع زیستی در         در این بررس  ]. 14[دارد
های درختی بر حسب طبقات قطری مختلـف در رویـشگاههای کرکـف جنگلهـای                  هدف از این تحقیق ارزیابی تنوع گونه       .قرار دادیم 

  . آورده شده استمشخصات گیا هشناسی کرکف) 1(در شکل . شفارود گیالن بود
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 527  جنگل شفارود(Acer platanoides)های کرکف      بر اساس طبقات قطری در رویشگاه درختی های   بررسی تنوع گونه

  
  ) جوانه-8 جنین، -7 تخم، -6 بذر، -5 پهنک برگ، -4 ها،  پرچم-3  مادگی،-2  برگچه،-1( مشخصات کرکف -1شکل 

  

  ها مواد و روش
می باشد و از نظـر تقـسیمات        ) شفارود (9 گانه حوزه آبخیز شماره      17 یکی از سری های      11طرح جنگلداری آواردیم واقع در سری       

 1750 تـا   500جنگلهای این سری در قسمت جنوب حوزه شفارود، در حد ارتفاعی            . ظر فرمانداری رضوانشهر می باشد    کشوری زیر ن  
 واقـع و مـساحت کـل آن         37° 32′ 30" تـا    37° 31′ 50" و عـرض جغرافیـایی     48° 54′ تـا    48° 50′متر و بین طول جغرافیـایی       

با جنگـل   . های میانبند و کوهستانی می باشد       جزء جنگل  11سری  ]. 7[ قطعه تقسیم گردیده است    45 هکتار است که به      90/2022
 کـه حـاوی گونـه       29 و   25،  19،  18،  17،  16،  9،  8،  7عمل آمده به همراه کارشناسان و قرقبانهای منطقه پارسلهای          ه  گردشیهای ب 

) T(و میانگین دمـای سـاالنه       ) P(در تقسیم بندی اقلیمی به روش دومارتن از میانگین بارش ساالنه            . مورد نظر بودند انتخاب شدند    
  : فرمول دومارتن عبارتست از. شود استفاده می

  

10+
=

T
PI  

  
  ].7[ در گروه اقلم مرطوب قرار می گیرد40ضریب رطوبت دمارتن بیش از .  بدست آمد54ضریب شفارود 
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  امیر اسالم بنیاد، حسن پوربابایی، حمید آهنی  528

  
  .)اند نگ مشخص شدههای مورد بررسی با خطوط پر ر پارسل( نقشه منطقه مورد مطالعه -2شکل 

  
پیاده کردن (ای عمود بر شیب به شکل لوزی  قطعات نمونه. های احتمالی وجود کرکف شناسایی شد پس از بررسی نقشه، منطقه

به صورت انتخابی ) شوند های چوبی در آن یافت می اکثر گونه( هکتار 5/0به مساحت ) آن نسبت به سایر قطعات نمونه آسانتر است
 10های چوبی باالتر از  در هر قطعه نمونه قطر برابر سینه تمامی گونه]. 6[پیاده شدند ) های کرکف د بودن تعداد پایهبه دلیل محدو(

 سانتیمتر 85- 120، 55-80، 35- 50، 10- 30 قطری کالسهقطرهای درختان به چهار . سانتیمتر در فرم مربوطه یادداشت گردید
جمع سطح مقطع برابر سینه هر گونه . های قطری تنظیم گردید رای هر گونه کالسهسپس در هر قطعه نمونه ب]. 9[تقسیم گردید 

های گیاهی  از آنجا که تنوع زیستی گونه.  قطری به صورت جداگانه بدست آمد و سپس مقادیر تنوع محاسبه شدندکالسهبرای چهار 
  ].3[ای استفاده شد های ویژه پارامترها از فرموللذا برای تعیین هر یک از این , از دو مؤلفه غنا و یکنواختی تشکیل شده است

  
  ): 1949( شاخص سیمپسون –الف 

( )
( )∑

=








−
−

=
s

i

ii
NN
nnD

1 1
1  

-D1= شاخص تنوع سیمپسون   
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 529  جنگل شفارود(Acer platanoides)های کرکف      بر اساس طبقات قطری در رویشگاه درختی های   بررسی تنوع گونه

= S ها تعداد گونه  
ni =  فراوانی هر گونه    

= N فراوانی کل گونه ها  
 :  هیل منتج شد2N از شاخص سیمپسون- ب

∑
=

== s

i
iPD

N

1

2

1
2

1  

N2 =تعداد گونه های خیلی فراوان= 
Pi= ام i  فراوانی نسبی گونه   

  
  : تابع شانون ـ وینر –ج 

i

s

i
i PlogPH ∑

=

−=′
1

2  

  
  : مک آرتور1N - د

HN ′= 21   
1N= تعداد گونه های فراوان            

برای محاسبه مقدار عددی غنا از . می باشد) تعداد گونه ها(ز مولفه هایی که جهت بررسی تنوع الزم است غنا یکی دیگر ا
  ]. 9[ بیان شده است، استفاده می شود 1988شاخصهای غنای ذیل که توسط لودویگ و رینولدز، 

 : شاخص غنای مارگالف–الف 

 
)N(Ln

SR 1
1

−=  

  ):1964( شاخص غنای منهینیک –ب 

N
SR =2  
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  امیر اسالم بنیاد، حسن پوربابایی، حمید آهنی  530

  نتایج
 گونه آن درختچه ای 8 گونه درختی و 17 گونه چوبی همراه با گونه کرکف مورد اندازه گیری قرار گرفت که 25در این بررسی 
 .الزم به ذکر است فقط گونه های درختی در این مقاله بررسی شده است .آورده شده است) 1(است که در جدول 

  
  11 فهرست گونه های چوبی در جنگلهای سری  -1جدول 

 خانواده نام فارسی نام علمی  ردیف

1 Acer cappadocicum Gled. شیردار  Aceraceae 

2 Acer insigne Boiss. افرا پلت Aceraceae 

3  Acer platanoides L. کرکف  Aceraceae 

4 Alnus subcordata C.A. Mey توسکای ییالقی Betulaceae 

5 Carpinus betulus L. ممرز Betulaceae 

6 Cerasus avium (L.) Moench گیالس وحشی Rosaceae 

7 Crataegus ambigua Becker. سیاه ولیک Rosaceae 

8 Crataegus monogyna (Willd)yacq سرخ ولیک Rosaceae 

9 Diospyros lotus L. خرمندی Ebenaceae 

10 Fagus orientalis Lipsky راش Fagaceae 

11 Fraxinus coriariifolia Scheele ون Oleaceae 

12 Gleditsia caspica Desf. لیلکی Leguminosae 

13 Ilex spinigera (Loes).Loes خاس Aquifoliaceae 

14 Mespilus germanica L. ازگیل Rosaceae 

15 Parrotia persica (DC.) C.A.Mey انجیلی Hamamelidaceae  

16  Prunus divaricata Ledeb آلوچه جنگلی  Rosaceae 

17 Pterocarya fraxinifolia (Lam.) لرگ Juglandaceae 

18 Pyrus communis L. گالبی وحشی Rosaceae 

19 Quercus castanefolia C.A.Mey بلند مازو Fagaceae 

20 Ruscus hyrcanus Juz. کوله خاس Asparaginaceae 

21 Sorbus torminalis (L.) Crantz بارانک Rosaceae 

22 Tilia begonifolia Stev. نمدار Tiliaceae 

23 Ulmus glabra Huds. ملج Ulmaceae 

24 Vaccinium arctostaphylos L. سیاه گیله Vacciniaceae 

25 Zelcova carpinifolia (Pall.) Dipp. آزاد Ulmaceae 

  
باشد که تفاوت زیادی با   سانتیمتر می50 تا 35 قطری کالسهبیشترین مقادیر تنوع در  مالحظه می گردد که) 3(با توجه به شکل 

  . گردد  سانتیمتر به باال مشاهده می85قطریکالسه ولی کمترین تنوع در . تر خود ندارد  پایینکالسه
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 531  جنگل شفارود(Acer platanoides)های کرکف      بر اساس طبقات قطری در رویشگاه درختی های   بررسی تنوع گونه

  
   مقادیر تنوع بر اساس طبقات قطری-3شکل 

  

  
  ها در طبقات قطری  مقادیریکنواختی-4شکل 

  

  
  ای در طبقات قطری  مقادیرغنای گونه-5شکل 

  
 کالسهای در  غنای گونه. شود  قطری دیده نمیکالسهشود تفاوت زیادی در چهار   مشاهده می)4شکل (چنانچه در نمودار یکنواختی

  .)5شکل (  سانتیمتر بیشترین مقدار را داراست30قطری زیر 
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  امیر اسالم بنیاد، حسن پوربابایی، حمید آهنی  532

  بحث و نتیجه گیری
 قطری کالسهدر چهار ) شود کاربرد بیشتری دارد  محاسبه می2زیرا قطر به توان ( برابر سینه پس از مقایسه میانگین سطح مقطع

در جدول .  سانتیمتر است85 باالتر از کالسه سانتیمتر و کمترین آن در 35- 50 قطریکالسهمشخص گردید که بیشترین تنوع در 
 . درصد آمده است95 بودن در سطح دار  برای معنیSPSSافزار   با استفاده از نرمtنتایج آزمون ) 2(
  

   قطریکالسه آنالیز آماری چهار -2جدول 
 (cm)  قطریکالسه   محاسبه شدهt درجه آزادی انحراف معیار m2 میانگین اشتباه معیار 95%معنی دار بودن در سطح 

02/0 904/0 37/2 836/3 17 56/2 30-10 
018/0 53/2 80/6 807/9 14 66/2 50-35 
048/0 69/3 10/8 82/13 13 18/2 80-55 
056/0 31/2 35/5 54/6 7 29/2 120-85 

  
 درصد 95 از نظر آماری در سطح کالسه سانتی متر و بیشتر هر سه 85 قطری کالسهشود غیر از  که دیده می طوری همان

  .ری است قطکالسهها در این   کم بودن تعداد گونه85- 120 کالسهدار نبودن  علت معنی. باشند دار می معنی
نیاز  و ها نهال است، دلیل آن کم بودن تاج پوشش 10- 30 قطری کالسهمالحظه شد که بیشترین غنا مربوط به ) 5(در شکل 

 بر های چیره ولی به تدریج با افزایش سن درختان گونه. تواند باشد  میکالسه در این نوری کمتر نسبت به مراحل سنی باالتر
تواند باعث  های قطری مختلف می  تغییرات تنوع زیستی در کالسه.شود یابند و از تنوع کاسته می  غلبه میدرختان زیرین و زبون

های قطری باالتر تابعی از تنوع  تنوع درختان در کالسه. های جنگلی شود تر از نظر اکولوژیکی بر مدیریت توده نگرشی دقیق
ها  شناسی نظیر عملیات پرورشی به آمیختگی توده های جنگل ال روشباشد، بنابراین برای اعم ها می های قطری پایین و نهال کالسه

های درختی  تنوع گونه. های اولیه در نظر گرفته شود ها مخصوصاٌ کالسه ها بایستی توجه شود و تنوع در همه کالسه در همه کالسه
شود و در برابر حوادث  ستم بیشتر میشود که به تبع آن پایداری اکوسی باعث تنوع پرندگان، حشرات و سایر موجودات جنگلی می

 با توجه به عدم شناخت مسؤولین و اشتباه گرفتن این درخت با شیردار و کم بودن .یابد های بشر بهتر دوام می طبیعی و دخالت
  . شود ، مطالعات بیشتری توصیه می تعداد
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Abstract 
The objective of this research was to study of tree species diversity based on different (dbh) classes in the 
Norway maple sites in Shafarood forest of Guilan. In this regards 0.5 ha lozenge sample plots has been 
selected (34 plots) with considering presence of Norway maple in the study forest. In each plot, initiality 
geographic characteristics (i.e, slope, aspect and elevation) were documented, then diameter at breast 
height of trees that had 10≤dbh class were measured. Also, type of woody species identified and 
documented. Shannon-Wiener’ s and Simpson’ s diversity indices were used for evaluating of woody 
species diversity, also, evenness and richness indices were calculated. In addition, diversity was calculated 
in four dbh class (10-35, 35-50, 55-80, 85-120). Results showed that Shannon-Wiener’ s index and Mc 
Arthur’ s N1 in 35-50 dbh class (cm) had the highest value while Simpson’ s index and Hill’s N2 in 10-30 
dbh class had been shown the highest value but both of Shannon-Wiener' s and Simpson’ s indices in 85-
120 dbh class had the least value. With increasing dbh classes, initially diversity of tree species is 
ascended then are being decreased.   
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