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 1386 تابستان، 2، شماره 20جلد                                                                                                 مجله زيست شناسي ايران      

 ٢٠٠

 هيي گونه هاي چوبي بر روي خاكهاي مختلف در دو جامعه گياتتنوع زيس

1 ، سيد محسن حسيني1*علي قمي اويلي
1 سيد غالمعلي جالليو 2 متاجياله اسد  ، 

  

  گروه جنگلداري  نور، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده منابع طبيعي،1
  تهران، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات2

  26/12/85 :تاريخ پذيرش     28/5/85 :فتتاريخ دريا
  چكيده

براي مطالعه تنوع زيستي گياهان چوبي در خاكهاي مختلف در دو جامعه گياهي متفاوت تحت مديريت در سري نمخانه جنگل 
و جام متر مربعي ان1000 متر با قطعه نمونه 200×200تحقيقاتي نوشهر، آمارگيري با روش تصادفي سيستماتيك و با ابعاد شبكه 

براي . رداري شد قطعه نمونه ب60 هكتار، و مجموعاً از 250 هكتار، سطح كل دو جامعه 125 سطح انتخابي براي هر جامعه
.  متر مربعي برداشت صورت گرفت45 ميكروپالت 5 متر مربعي، در 1000ها بعلت فراواني زياد در سطح شمارش تعداد نهال

هاي متداول تنوع، غنا و يكنواختي كه بترتيب شامل شاخصهاي سيمپسون، شاخصهاي چوبي  براي برآورد تنوع زيستي گونه
 خاك قهوه در ممرزستان -جامعه راشنتايج نشان داد كه . شانون وينر، مارگالف، منهينيك، پيت و هيپ، مورد استفاده قرار گرفت

 خاك قهوه اي در ممرزستان - شعه راجامو  داراي بيشترين تنوع هخاك قهوه اي مارموريزدراي جنگلي و جامعه راشستان 
  . مي باشد داراي كمترين تنوع قهوه اي شسته شدهكلسيك و

  خاكهاي تنوع زيستي گونه هاي چوبي، تيپ ، ممرزستان-شجامعه راجامعه راشستان،  :واژه هاي كليدي
   ghomi1756@yahoo.com :، پست الكتروني09111943506: نويسنده مسئول، تلفن تماس *

  مقدمه
با افزايش روز افزون جمعيت دنيا، پيشرفت علم و توسـعه           

ر تخريب انسان روي طبيعت بيـشتر شـده و     تأثيتكنولوژي،  
سيماي طبيعت روز به روز حالت طبيعي و اوليه خود را از            

جنگلهاي ايران بخصوص جنگلهاي صنعتي     . دست مي دهد  
شــمال كــه نقــش توليــد چــوب آنهــا در ميــان جنگلهــاي  

ـ    ديگرقابل توجه    ثير فعاليتهـاي زيـان آور      أاست نيز تحت ت
زمـاني خـدمات عمـومي جنگـل        . انسان قرار گرفته اسـت    

مستمر مي شود كه مهمتـرين عناصـر تـشكيل دهنـده آنهـا              
تنـوع بـاالي    ). 3(يعني درختان و درختچه ها حفـظ شـوند        

گونه ها نه تنها سپر اكوسيستم در مقابل اختاللهـاي عمـده            
كوسيستمها را افزايش مـي     طبيعي است، بلكه حاصلخيزي ا    

ر تـأثي بهره برداري بي رويـه و    تخريب رويشگاه، ). 12(دهد
) 18(هاي غير بومي مهمترين عوامل انقراضهاي نـوين        گونه

و تغيير اقليم عامل مهـم انقـراض گونـه هـا در دوره هـاي                
اسـتفاده بـيش از     ). 15(مختلف زمين شناسـي بـوده اسـت       

رد ستي را بهمراه دا   ظرفيت رويشگاه تغييرات شديد تنوع زي     
لذا حفاظت از تنوع زيـستي بـراي جنگلـداري آينـده         ) 14(

با بهره بـرداري از جنگـل       . )13(يك وظيفه مهم خواهد بود    
غنا كم شده، تنوع، يكنواختي و غناي گونه هاي نور      معموالً  

 تنوع زيستي در    بيشتر تحقيقات ). 10(پسند افزايش مي يابد   
 و گامـا متمركـز شـده و         هاي تنوع آلفا  زمينه بررسي شاخص  

تنوع آلفـا بـه غنـاي  گونـه اي درون يـك ناحيـه مربـوط                  
هدف از اين پـژوهش آگـاهي از تنـوع زيـستي            ). 19(است

هاي ي در انواع تيپ خاك بر اساس شاخـص        گونه هاي چوب  
ر پايداري  كه بعنوان يك پارامتر اساسي و كليدي د       ( متداول

ر دو د )ها و حاصــلخيزي آنهــا تلقـي مــي شــود اكوسيـستم 
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 ٢٠١

كه از عمده ترين    است   ممرزستان و راشستان     -جامعه راش 
  .  باشند جوامع درختي جنگلهاي خزري مي

  مواد
قسمتي از حوزه آبخيز رودخانه خيرود كنار  بخش نمخانه

كه داراي سه جهت شمالي و جنوبي و ) 1شكل( است
 55˚42́ تا51˚33́ طول جغرافيايي در و جنوبي غربي است

 شمالي واقع 36˚37́  تا36˚26́ اييشرقي وعرض جغرافي
در اين بخش سنگ مادر از نوع  آهكي و متعلق . شده است

به دوران ژوراسيك عليا است، بطوري كه در بعضي از 
نقاط از طبقات سفت شكافدار و طبقات نرم كه بصورت 

 ).2( متناوب برروي هم قرارگرفته اند، پوشيده شده است
ادر آهكي و بندرت خاكهاي بخش نمخانه برروي سنگ م

مشخص  انواعبر روي شيست و مارن آهكي قرار دارد و 
قهوه ) ب    قهوه اي آهكي اسكلتي) الف: آن عبارتند از 
قهوه اي پسدوگلي     ) د قهوه اي جنگلي )اي كلسيك ج

  ).9 و5،8(قهوه اي شسته شده ) ط

 مخصوصاً(هاي قهوه اي آهكي با كربنات كلسيم فعال خاك
 در مرحله جواني، خاكهاي قهوه اي كالسيك ار ) Bدر افق

داراي سنگ مادر مختلط بوده و مواد كربناته  مي نامند و
خاكهاي ). 8(مي باشداز مواد رسي و سيليكاته آنها بيشتر 
نها ها درآ جنگلي يا كم شسته شده كه الشبرگقهوه اي
 معدني شده و روي سنگ مادر آهكي قرار دارندسريعاً 

هاي مسطح و وگلي درجنگلها يا چمنزارخاكهاي پسد). 8(
مرطوب را كه در تابستان تبخير و تعرق شديد داشته و 

). 8( سفره آبي موقتي آنها درتابستان خشك مي شود
خاكهاي قهوه اي شسته شده بوسيله تجزيه سريع ماده آلي 
مشخص  مي شوند و هوموس آنها از نوع مول و گاهي 

  ).8( مودر مي باشد

 كليماگرام آمبرژه، منطقه نوشهر در طبقه اقليمي با استفاده از
اين منطقه . خيلي مرطوب با زمستانهاي خنك قرار مي گيرد

داراي بارندگي با نظم ساليانه بوده وپرباران ترين ماه سال 

 ميليمتر و كم بارانترين ماه سال تير 6/237مهر با ميانگين 
ز  رو270 ميليمتر بارندگي و فصل رويش حدود 5/47با 

 ).2( است و فصل حياتي متمايز است

 

 

 

  

  

  

 
 نقشة پارسل بندي منطقه مورد مطالعه در سري نمخانه): 1(شكل

  روش كار
  سيستماتيك- بر نمونه برداري تصادفيمبتنيتحقيق حاضر

سطح . ن شد مراكز قطعات نمونه در جنگل تعييكه بوده
 پارسل كه با رنگ تيره در نقشه سري 8مورد مطالعه شامل 
براي مطالعه و بررسي آماري در دو . مشخص شده است

 متر 200×200 قطعه نمونه با ابعاد شبكه 60جامعه گياهي 
شبكه مذكور به صورت پالت دائم براي فعاليتهاي ( مربع

تحقيقاتي مستمر با اهداف مختلف در سري مذكور پياده 
قطعات نمونه دايره (  متر مربع1000با سطح ) شده است

تمام گونه هاي داراي قطر بيش )  متر845/17 اي به شعاع
بعلت فراواني گونه هاي . ند سانتيمتر شمارش شد5/7از 

 هر يك ميكروپالت 5 برداشت در ، سانتيمتر5/7چوبي زير 
داخل در  ، متر مربع45 و مجموعاًمتر مربع  3×3 به ابعاد

 ميكرو پالت در چهار 4( قطعه نمونه اصلي بصورت بعالوه
و يك  ر جهت عقربه هاي ساعتجهت اصلي د

تعيين جامعه ). 7(  گرفتانجام )ميكروپالت در مركز آن
و ) 5( گياهي با توجه به نقشه جامعه شناسي سري

تعيين تيپ خاك . مشخص شد)8 و2(تحقيقات انجام شده
در طي سالهاي ) 8و 2،5(و نقشه مطالعاتي كه توسط 

نموده به آن استناد مختلف صورت گرفته نگارنده مقاله 

N
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الب طرح پژوهشي دانشگاه ق اين طرحها در است زيرا
به . باشد تهران انجام شده و داراي دقت قابل قبولي مي

سطوح مديريتي كه بر ( تناسب سطح جامعه و پارسلها
اين  )اساس عوارض طبيعي در منطقه مشخص شده است

داراي ) پارسل( هاي حاصل وجود دارد كه پلي گونامكان
 به تناسب هر سطح و معيار در نتيجهشند سطوح مختلفي با

. جامعه موجود در آن نمونه هاي خاك مشخص شده است
 دو جامعه گياهي راشستان بررسي مقايسه تنوع زيستي در

)Fagetum(ممرزستان-جامعه راش و  )Fageto-

Carpinetum(تنوع سيمپسون و شانون وينر هاي ازشاخص ،
 و ، و منهنيكبراي محاسبه غنا از شاخصهاي مارگالف،

هاي پيت وهيپ استفاده شده براي يكنواختي از شاخص
 انجام SPSSتجزيه و تحليل آماري نيز با نرم افزار . است
 با توجه به اينكه نرماليتي داده ها با آزمون .گرفت

كلموگروف اسميرونوف اثبات گرديده داده ها از نوع كمي 
وه از د كه چند گرشند و طي تحقيق مقرر شبامي پيوسته 

با يكديگر مقايسه گردد از ) خاكهاي مختلف(داده ها 
اي دانكن كه براي مقايسه ه ند دامنچآزمون پارامتريك 

ها را ي داشته و تفاوتئميانگين متداول است و حساسيت باال
تعداد قطعات نمونه . خوبي نشان مي دهد استفاده شدب

برداشت شده در جامعه راشستان در خاك قهوه اي جنگلي 
 عدد 8 عدد و خاك مارموريزه 9 عدد، خاك پسدوگلي 13

ممرزستان در خاك قهوه اي جنگلي  -و در جامعه راش 
 قهوه اي     عدد و خاك6 عدد، خاك قهوه اي كلسيك 13

 . عدد بود11شسته شده 

( )
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( )NLn
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  )4،16()شاخص يكنواختي هيپ(      

،   فراواني P=،   نسبت فراواني به كلS=تعداد گونه
، )عدد نپرين(=Ln    718/2 e=  ،   لگاريتم نپرينN=گونه

 ).16 و n= (4تعداد گونه يا فرد 

  نتايج
هاي مختلف تنوع زيستي گونه هاي چوبي در خاكبررسي 

 ممرزستان بر اساس انجام -در دو جامعه راشستان و راش
 كه شاخصهاي آزمون آناليز واريانس نشان مي دهد

 وينر و شاخصهاي يكنواختي پيلو و -سيمپسون و شانون
همچنين .  در صد تفاوت معني دارند99هيپ در سطح 

 در 95براي شاخصهاي غناي مارگالف و منهنيك در سطح 
ي شل گروهها ثيرخاك بر روأت. صد تفاوت معني دار است

خاطر عدم نرمال بودن داده ها از آناليز ناپارامتريك ب
 ينتايج، تفاوت معني دار سكال واليس استفاده شده وكرو
  .نشان دادرا 

 ) >10/0p( در صد با 99شاخص تنوع سيمپسون در سطح
نشان مي دهد كه خاك قهوه اي مارموريزه درجامعه 
 -راشستان و خاك قهوه اي جنگلي در جامع راش

ممرزستان بيشترين تنوع و خاك قهوه اي شسته شده در 
  ).  2شكل( داردستان كمترين تنوع را  ممرز-جامعه راش

)  p=004/0( در صد 99 وينر در سطح -شاخص شانون
نشان مي دهد كه خاك قهوه اي جنگلي بيشترين تنوع و 
خاك قهوه اي شسته شده كمترين تنوع را در جامعه راش 

شاخص غناي مارگالف با ). 3شكل(رد  ممرزستان دا-
ي دهد كه م نشان) p=02/0(  در صد95سطح احتمال 

خاك قهوه اي كلسيك و قهوه اي جنگلي در جامعه راش 
 ممرزستان و خاك پسدوگلي و قهوه اي مارموريزه در -

جامعه راشستان بيشترين غنا و خاك قهوه اي شسته شده 
رد  ممرزستان كمترين مقدار غنا را دا–در جامعه راش 
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تفاوت ) =071/0p(شاخص منهينيك با ). 4شكل(
 دهد داري را در خاكها در دو جامعه نشان نمي معني

 99شاخص يكنواختي پيلو با سطح احتمال  ).5شكل(
نشان  مي دهد كه خاك قهوه اي ) p=002/0( درصد

مارموريزه در جامعه راشستان وخاك قهوه اي جنگلي در 
 ممرزستان بيشترين يكنواختي و خاك هاي -جامعه راش

 –ك در جامعه راش قهوه اي شسته شده و قهوه اي كلسي
ممرزستان و خاك قهوه اي جنگلي در جامعه راشستان 

  ). 6شكل( ندركمترين يكنواختي را دا

نشان  )p=001/0(  درصد99شاخص هيپ با سطح احتمال 
مي دهد كه خاك قهوه اي مارموريزه در جامعه راشستان 

ممرزستان  –وخاك قهوه اي جنگلي در جامعه راش 
هاي پسدوگلي و قهوه اي جنگلي اكبيشترين يكنواختي و خ

در جامعه راشستان وخاكهاي قهوه اي كلسيك و قهوه اي 
 ممرزستان كمترين يكنواختي -شسته شده در جامعه راش 

  ). 7شكل( ندردا را

  

  

  

  

  
  

  دو جامعه گياهي  خاكهاي مختلفدر شاخص تنوع سيمپسون -)2شكل

  
  

  

  

  
  

  دو جامعه گياهي مختلف خاكهاي در وينر - شاخص تنوع شانون - )3(شكل

  
  

  

  

  

  

  

  

  دو جامعه گياهي خاكهاي مختلفدر شاخص غناي مارگالف - )4(شكل

  

  
  

  

  

  

  
  دو جامعه گياهي خاكهاي مختلفدر شاخص غناي منهنيك - )5(شكل

 

  

  

  

  

  

  
  

  دو جامعه گياهي  خاكهاي مختلفدر لويا شاخص يكنواختي پ- )6(شكل
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 دو جامعه گياهي هاي مختلف خاكدر شاخص يكنواختي هيپ - )7(شكل

 

  بحث
عوامل گوناگوني موجب نابودي تنوع در دوره هاي اخير 

ست و بايد گفت كه تنوع باالي گونه ها نه فقط سپر هاي ا
اكوسيستم در مقابل اختاللهاي عمده است، بلكه 

 با). 12(حاصلخيزي اكوسيستمها را افزايش مي دهد 
جنگل مي توان مقايسه ساختار زادآوري و نوع مديريت 

عناصر كليدي مرتبط با تنوع را تشخيص داد كه در 
) مثل راندزين( رويشگاههاي با ميزان ذخيره آبي ضعيف
در روي ). 6( ميزان بذر دهي راش بسيار ضعيف است

الرأسها بعلت تابش مستقيم و  يالهاي مرتفع مخصوصاً خط
شديد نور خورشيد وعمق و رطوبت كم خاك، معموالً 

ثير آب هوا و أت). 6( گيرد كمتري صورت ميزادآوري 
توپوگرافي برروي  تنوع در سطح كلي رويشگاه بوده ولي 

ثير زيادي در سطح أفاكتورهاي ادافيكي و بيولوژيكي ت
هاي تنوع در خاكهاي بررسي شاخص). 17( جوامع دارد

مختلف در دو جامعه نشان مي دهد كه خاك قهوه اي 
ن وخاك قهوه اي  ممرزستا-جنگلي در جامعه راش

مارموريزه در جامعه راشستان بيشترين تنوع گونه هاي 
چوبي و خاك قهوه اي  كلسيك و شسته شده در جامعه 

ميزان .  ممرزستان كمترين تنوع را داشته است-راش 
 دارد)تنوع آلفا (ثير زيادي روي غناي گونه اي أرطوبت ت

ي غناي گونه اي درخاك قهوه اي كلسيك و قهوه ا). 11(
 ممرزستان و درخاك قهوه اي -جنگلي درجامعه راش

مارموريزه و پسدوگلي درجامعه راشستان بيشترين بوده 
 -   قهوه اي شسته شده در جامعه راشولي در خاك

مقدار يكنواختي درخاك . ردممرزستان كمترين غنا را دا
و قهوه اي )  ممرزستان-جامعه راش( هاي قهوه اي جنگلي

خاكها  ساير باال بوده و در) شستانجامعه را( ماموريزه
افزايش يكنواختي باعث افزايش . يكنواختي پايين است

و )  ممرزستان-راش(تنوع در خاكهاي قهوه اي جنگلي 
 - در جامعه راش. دوشمي ) راشستان(قهوه اي مارموريزه 

ممرزستان با خاك قهوه اي شسته شده براي افزايش تنوع، 
هنگام نشانه گذاري براي بهتر است اختالط گونه را در 

قطع با تنظيم آميختگي را در نظر گرفت تا بتوان در جامعه 
 -راش جامعهدر .  ممرزستان تنوع را افزايش داد-راش

  تنوعشسته شدهممرزستان در خاك قهوه اي كلسيك و
بهره برداري با شيوة تك گزيني نشان از .  استپايين تر

و با انجام برش توزيع مناسب منابع در بين گونه هاست 
با ). 1( غنا كم شده، تنوع و يكنواختي زياد مي شود معموالً

توجه به استقرار گونه هاي نورپسند درختي در رويشگاه، 
مي توان اذعان داشت كه غناي گونه هاي چوبي افزايش 
پيدا نكرده ولي غنا براي گونه هاي كف جنگل افزايش 

باعث هجوم چون وجود تاج پوشش خيلي  باز است يافته 
گونه هاي خشبي و علفي نامرغوب در سطح رويشگاه 

  . شود مي

  :پس پيشنهاد مي شودكه

بايــستي تنــوع و غنــاي گونــه هــاي چــوبي را در نــشانه  -
گذاري مد نظر داشت و در هر جامعه با توجه به وضـعيت             
خاك منطقه شدت و ضعف دخالتهاي نشانه گذاري و بهره          

درعمليات پرورشي و نشانه    حفظ تنوع   . برداري تعيين نمود  
 .گذاري تنظيم آميختگي يك فاكتور مهم مي باشد
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Biodiversity of Woody Species in Different Soils of Two Plant 

Associations 
Ghomi Avili A. 1,*, Hosseini S.M.2, Mataji A.A3 and Galali S.Gh.A.4 

1Forestry Dept., Tarbiat Modarres University, Noor, I.R. of Iran 
2 Sciences and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran 

Abstract 
For studying of woody plants biodiversity in different soils types in two main plant 
associations under different management system, sampling was preformed systematic 
randomly with 60 sample plots with an area of 1000 m2 and 200*200m sampling 
network. The selected surface of two plant associations was 250ha including 125ha per 
association. For consideration of woody plants biodiversity current indices of diversity, 
richness and evenness with Simpson, Shannon wiener, Margalef, Menhinick, Pilo and 
Hip were used respectively. The results showed that Fageto-carpinetum in forest brown 
soil and Fagetum in memorized brown soil have the most diversity index and Fageto-
carpinetum in classic brown soil and bleached brown soil has the lower amount of 
diversity index. 

Keywords: Fagetum association, Fageto-Carpinetum association, Woody plants 
biodiversity, soil type 
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