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  چكيده 
گيري تنوع زيستي از كارهاي بسيار باشد. اندازهترين مباحث در مديريت جنگل، حفظ و توسعه تنوع زيستي مييكي از مهم

تي وجود ندارد. اين گيري تنوع زيساي براي اندازهبندي شدهگير و پرهزينه است و در اين زمينه دستورالعمل مدون و قالبسخت، وقت
گيري تنوع گياهان چوبي در دو جهت هكتار با اندازه 280دارابكال به مساحت  مطالعه به منظور حفاظت از تنوع زيستي در بخشي ازجنگل

به  مربع متر 1000 نمونه سطح با و تصادفي بردارينمونه روش با نمونه قطعه 18 تعدادجغرافيايي شمالي و جنوبي صورت گرفته است. 
شاخص  از استفاده با ايگونه غنايو  وينر شانون سيمپسون، شاخص هاي از استفاده با ايگونه تنوع مقادير و اي پياده شدصورت دايره

اي، . باالترين مقادير تنوع گونهشد محاسبه هاپالت از يك هر براي هيل و پيت شاخص هاي وسيلهه ب يكنواختي و منهنيك مارگالف، هاي
شانون وينر، شاخص مارگالف و شاخص هيل  شاخص هايهاي شمالي و جنوبي به ترتيب مربوط به اي و يكنواختي در جهتهغناي گون

آمده ولي در مورد شاخص غناي  به دستاي در جهت شمالي بيشتر از جهت جنوبي تنوع گونه شاخص هايباشد. نتايج نشان داد كه مي
جنوبي جهت شمالي و شاخص هيل در جهت است و در مورد شاخص يكنواختي شاخص پيت در  بودهاي اين دو جهت تقريباً برابر گونه

داري دارند ولي بين اي و يكنواختي با يكديگر همبستگي معنيتنوع گونه شاخص هايبيشتر شده است. همچنين نتايج نشان داد كه 
يكنواختي در مقايسه با غنا در افزايش  شاخص هايجه تأثير اي و يكنواختي اكثراً همبستگي وجود نداشت، در نتيغناي گونه شاخص هاي

  تنوع زيستي بيشتر است.

  
  .تنوع زيستي، شاخص تنوع، شاخص غنا، شاخص يكنواختي، جنگل دارابكال واژه هاي كليدي:

                                                 
 ايران. مرودشت، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،كارشناسي ارشد منابع طبيعي دانشگاه مازندران عضو  دانش آموخته - 1

   فارغ التحصيل كارشناسي ارشد منابع طبيعي دانشگاه مازندران - 2
  مربي دانشگاه پيام نور گيالن   فارغ التحصيل كارشناسي ارشد منابع طبيعي دانشگاه مازندران، -3
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  مقدمه

ترين مفهوم به معناي گوناگوني كلمه تنوع در وسيع
بته گونه در باشد. يعني اختالف يك گونه با گونه ديگر، المي
-بلكه مي ،جا تنها به معناي گونه گياهي يا جانوري نيستاين

). در 2،1تري را در بر گيرد (تواند سطوح بسيار باالتر يا پايين
واقع تنوع زيستي عبارت است از بيان سطوح سازمان يافته 
حيات بر اساس سلسله مراتب ژن، فرد،گونه، جامعه زيستي و 

اي از سه جنبه مورد بررسي قرار ميه). تنوع گون3اكوسيستم (
ج) چيرگي  اييكنواختي گونه ب) ايغناي گونه گيرد الف)

  ). 5،4اي (گونه
جهان  در زيستي تنوع مهم منابع جمله از هاجنگل

-كرده جلب خود به را و جنگلداران حفاظت طراحان كه هستند

 .باشدمي جنگل هاينقش ايفاي براي ضروري فاكتور تنوع، .اند
). 6است( مهم جنگل طراحي در آن مديريت و حفاظت بنابراين
-هاي شمال كشور با تنوع خاص ژنتيكي يكي از بزرگجنگل

گردد. اصوالً كشور ايران ترين منابع طبيعي كشور محسوب مي
از لحاظ ژئوبوتانيك مقام خاصي را در دنيا دارا است و از نظر 

وع زيستي بسيار غني هاي چوبي و جوامع نباتي و تنتعداد گونه
هاي علفي و درختي شناخته شده در دنيا از گونه %10). 7است(

% درختان موجود، در ليست 25در معرض نابودي هستند و 
سال  20درختان حفاظت شده قرار دارند. طبق آمارهاي فائو در 

هاي جهان ميليون هكتار از مساحت جنگل 18اخير، ساالنه 
ها بر اثر فرآيندهاي طبيعي و ريب). اين تخ8شود (تخريب مي

 سلسلهافتد بنابراين نياز به يك هاي بشر اتفاق ميفعاليت
ي است تا قبل از تخريب كامل سيستم از وضعيت يپارامترها

 تنوع مقوله اخير، هايدهه ). در10،9موجود اطالع حاصل شود(

ه ب ،است جلب نموده خود به را انمحقق اغلب توجه زيستي
 و تنوع در زمينه را زيادي تحقيقات مختلف انققمح كه طوري

). پس بررسي تنوع 14،13،12،11( انجام داده اند در پايداري
ا در ـهگيريتواند ابزاري مناسب در جهت تصميمزيستي مي

   ).15ا به شمار آيد(ــهمديريت جنگل
در  هاگونه تنوع ) در تحقيقي1378پور بابائي(

 نشان و كرد مطالعه ) راJuglans regia lگردو ( هايرويشگاه

 پايداري دارند، تريپايين تنوع ارزش كه رويشگاه هايي كه داد

پور  .)16باشند(مي تريكم خيزيحاصل و تركم اكولوژيكي
اي گياهان چوبي كه گونه) در بررسي تنوع1384بابايي و داوود (

هاي كالردشت مازندران انجام دادند به اين نتيجه در جنگل
هاي درختي در مناطق يدند كه بيشترين مقدار تنوع گونهرس

لور  -ترين آن در تيپ اورياصالحي و يك بار دخالت شده و كم
اي هاي درختچهو حاشيه روستا ديده شد و بيشترين تنوع گونه

). 17ترين آن در مناطق شاهد بود(لور و كم_در تيپ اوري 
به بررسي  هاي شفارود) در تحقيقي در جنگل1382آهني (

هاي همراه آن پرداخت و به پراكنش كركف و تنوع زيستي گونه
در اليه نونهال  1وينر -اين نتيجه رسيد كه شاخص شانون
ترين مقدار را دارد. تنوع بيشترين مقدار و در اليه درختي كم

ترين در اليه درختي بيشترين و در اليه نهال كم 2سيمپسون
  ).18مقدار را دارد(
) تحقيقي درباره بررسي تاثير 1384( رحمتيپور

كاري بر روي تنوع زيستي پوشش گياهي در غرب گيالن جنگل
ها در جنگل طبيعي نسبت انجام داد و نشان داد كه تعداد گونه

وينر  -ها بيشتر است. مقدار شاخص تنوع شانونكاريبه جنگل
هاي طبيعي بيشتر از جنگل هاي چوبي در جنگلبراي گونه
). نئومن و استارلينگر 19و نشده كاج تدا بود( تنك شده

مختلف  شاخص هاي) در تحقيقي كه درباره اهميت 2001(
هاي اتريش انجام دادند به براي ساختار توده و تنوع در جنگل

-تنوع در وضعيت شاخص هاياين نتيجه رسيدند كه از ميان 

-وينر براي بررسي تنوع گونه -هاي مختلف جنگلي، تابع شانون

). بصيري و 20هاست(تر از ساير شاخصاي درختي مناسبه
شاخص اي با استفاده از ) در ارزيابي تنوع گونه1385كرمي (

هاي مريوان به اين نتيجه رسيدند كه تنوع در جنگل هاي
داري ر همبستگي معنيـتي با يكديگخغنا و يكنوا شاخص هاي

در وينر  -و شانون Q، آماره 3پيت شاخص هايد كه ــدارن
 ).21تفكيك گروه ها، مهم تشخيص داده شد(

                                                 
1- Shanno_ wiener 
2- Simpson 
3- Pit 
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) به بررسي نقش 1385قاسمي آقباش و فتائي (

هاي چوبي منطقه جنگلي مديريت در تنوع زيستي گونه
ليق به فندقلوي اردبيل در سه قطعه اسي قرآن، فندقلو و پالوط

مهم تنوع زيستي نظير شاخص تنوع  شاخص هايوسيله 
كنواختي پيت پرداختند. نتايج و ي 1سيمپسون، غناي منهنيك

تنوع  شاخص هايليق از نظر حاصل نشان داد كه قطعه پالوط
زيستي نسبت به دو قطعه ديگر از مقادير بااليي برخوردار است 

قران و فندقلو از داليل و دخالت غيراصولي در دو قطعه اسي
). 22باشد(عمده پايين بودن تنوع زيستي در اين دو قطعه مي

اي كه درباره تنوع ) در مطالعه1386ي و همكاران (اويلقمي
هاي چوبي و زادآوري در دو جامعه راشستان و زيستي گونه

ممرزستان در بخش نمخانه خيرود كنار نوشهر انجام  -راش
دادند، به اين نتيجه رسيدند كه جامعه راشستان داراي تنوع و 

ر ممرزستان است. تأثي -غناي بيشتري نسبت به جامعه راش
يكنواختي در مقايسه با غنا در افزايش تنوع  شاخص هاي

هاي مختلف گونه گذاري زيادميزان نشانهزيستي بيشتر است. 
 -درختان ممرز به نفع گونه راش در جامعه راش به خصوص

  ). 23ممرزستان باعث كاهش تنوع زيستي شده است(
هاي شمال كشور در نظر به اهميت و جايگاه جنگل

پايدار و همچنين حفاظت از به توسعه جهت دستيابي
ها، الزم است  هاي طبيعي و تنوع زيستي آناكوسيستم

اي، يكنواختي و اي، غناي گونهترين شاخص تنوع گونهمناسب
ها در تنوع زيستي مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد. در تأثير آن

 زيستي تنوع ارزيابي در مناسب روش هايار منظور اين مطالعه به

 بررسي آن در از بتوان حفاظتي، اهداف تامين بر عالوه كه

 نقش دهـش سعي ،نمود استفاده جنگل مديريتي عمليات

هاي جغرافيايي شمالي و جنوبي جهت مختلف در شاخص هاي
مقايسه  و بررسي مورد جنگل دارابكال زيستي تنوع با ارتباط در

ادير ـــرين مقــي را كه باالتيهابتوان شاخص تا قرار گيرد
هاي مذكور اي و يكنواختي را در جهتاي، غناي گونهگونهوعـتن

 هاي آيندهريزيبرنامه براي آن از كند تعيين ومشخص مي

 .كرد استفاده

                                                 
1- Menhenic 

  هامواد و روش
 ساري شهرستان شرقي جنوب در دارابكال جنگل

 عرض و 52◦/ 31'تا  52◦/ 14'جغرافيايي  هايطول بين

 رحــشده است. ط واقع  36◦/ 33'تا  36◦/ 28'جغرافيايي 

 سهامي شركت برداري بهره مورد منطقه از دارابكال داري جنگل

 توجه با جنگلداري و طرح مطالعات براساس باشد.مي چوب نكا

كه مطالعه ما  است شده تقسيم سري دو جنگل به وضعيت به
 مورد . منطقهيافتهكتار انجام  2612 با مساحت 1 سري در

 داراي 1:25000 مقياس به توپوگرافي نقشه راساسب مطالعه،

 مجزا آبخيز دو به را دارابكال طرح كه باشدمي اصلي سه يال

 جنگلداري طرح با مرز هم اصلي كه يال -كند. الفمي تفكيك

 جامخانه يال -ب دارد. ادامه غرب به شرق از و باشدمي 6 بخش

 و شودمي داج سرتا يال از غرب در كه كال اسپي يال و در شرق
 چوب نكا 1 بخش با هم مرز جامخانه يال و آباد زرين يال با

 نهارخوران يال -شود. جمي ختم شمال به جنوب از و باشدمي

 در شيب عمومي است. جهت واقع جنوب به از شمال كه

 شيب ميزان .است غربي شمال و شمالي دارابكال هايجنگل

 تغيير در %70 ثرحداك % تا5حداقل بين و باشد% مي40حدود

 و متر 180ها جنگل اين در دريا سطح از ارتفاع حداقل است.
-باشد. گونهمي دريا سطح از متر 874 از تركم ارتفاع حداكثر

هاي درختي اين منطقه شامل راش، ممرز، انجيلي، بلوط، 
  .باشدگيالس وحشي وملج مي
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 يك جنگل دارابكال ساريسري  منطقه مورد مطالعه -1شكل 

  
  برداري روش نمونه

دارابكال در  جنگل 1سري  از هكتار 280مساحت 
. گرفت قرار مطالعه موردسه ارتفاع حداقل و ميانه و حداكثر 

 سطح با و تصادفي بردارينمونه روش با نمونه قطعه 18 تعداد

 گرفته كاره باي شكل به صورت دايره مربع متر 1000 نمونه

پالت هاي مذكور ارتفاع درختان، قطر برابر سينه،  د. درش
محاسبه قرار  كيفيت درختان و نوع گونه ها مورد اندازه گيري و

 هر چيرگي -وفور معيار ها،داده تحليل و تجزيه منظور به. گرفت

 جايه ب و شد گرفته نظر در هاآن پوشش درصد براساس گونه

 شد كارگرفتهه ب زيستي تنوع محاسبه در ها آن تعداد معيار

 از استفاده با نمونه قطعه هر در ايگونه تنوع مقادير ).17(

 با ايگونه غنايو  وينر -شانون سيمپسون، شاخص هاي

 وسيلهه ب يكنواختي، منهنيك ،1مارگالف شاخص هاي از استفاده

                                                 
1- Margalef 

و وفور هر گونه بر اساس درصد  2هيل و پيت شاخص هاي
 يبررس براي .شد محاسبه هاپالت از يك هر براي هاپوشش آن

 ذيل هايفرمول از حاضر تحقيق در استفاده مورد شاخص هاي

 در هاشاخص مقادير بين بررسي منظور به ) و24( شد استفاده

 هايآماري از آزمون شمالي و جنوبي جغرافيايي دو جهت

   همبستگي پيرسون استفاده گرديد.
 

                                                 
2- Hill 
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  ايتنوع گونه خص هايشاالف)                                   
  وينر -شاخص شانون -2شاخص تنوع سيمپسون                                             -1
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  نتايج
 شاخص هاياي، يعني تنوع گونه شاخص هايميزان 

و  685/0وينر در جهت شمالي به ترتيب  -شانون و سيمپسون
 به دست 949/0و  536/0و براي جهت جنوبي به ترتيب 234/1
  ).1نمودار( آمد
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  تنوع گونه اي در دو جهت جغرافيايي مورد بررسي شاخص هايميانگين  -1نمودار

  
اي مارگالف، ميزان شاخص غناي گونه 2نمودار

، 270/5هاي شمالي و جنوبي به ترتيب منهينك را براي جهت
  دهد.نشان مي 075/2، 445/5و  035/2

0

1

2

3

4

5

6

شمالي جنوبي

ائي جهت جغرافي

ها
ص
اخ
ش

ر 
ادي
مق

الف مارگ منهينگ 

  
  غناي گونه اي در دو جهت جغرافيايي مورد بررسي شاخص هايميانگين  -2رنمودا

 

 جهت دريكنواختي پيت و هيل  شاخص هاي مقدار

و در جهت  183/1و  448/0به ترتيب   شمالي جغرافيايي
 3نمودارآمده كه در  به دست 966/1و 237/0جنوبي به ترتيب 

 ايشاخص همقدار  بيشترينگردد. بنابراين مشاهده مي

وينر و پيت در جهت شمالي ولي مقدار  -سيمپسون، شانون
مارگالف، منهينك و هيل در جهت جغرافيايي  شاخص هاي

  جنوبي ديده شده است.
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  يكنواختي در دو جهت جغرافيايي مورد بررسي شاخص هايميانگين  -3نمودار 
 

 شاخص هايهمبستگي گشتاوري پيرسون در بين 
واختي در دو جهت شمالي و جنوبي بيانگر اي با يكنتنوع گونه

ها بوده است ولي اين همبستگي بين  دار بودن اكثر آنمعني
الي ـاي با يكنواختي در جهت شمغناي گونه شاخص هاي

دار نبوده و در جهت جنوبي فقط شاخص يكنواختي هيل معني
 ). در1(جدول دار بوده استاي معنيغناي گونه شاخص هايبا 

تر از غنا است در افزايش ع زيستي، يكنواختي مهمافزايش تنو
 .شاخص سيمپسون، اهميت يكنواختي بيش از غنا است

  
  اي با يكنواختي در دو جهتاي، غناي گونهتنوع گونه شاخص هايماتريس ضرايب همبستگي پيرسون بين  -1جدول

  يكنواختي  جهت
  ايغناي گونه  ايتنوع گونه

  مهنينك  رگالفما  سيمپسون  وينر –شانون 

  شمالي
  ns337/0  ns332/0  712/0٭  ns04/0  پيت
  -ns307/0-  ns307/0  -953/0٭٭  -691/0٭  هيل

  جنوبي
  -ns546/0-  ns539/0  901/0٭٭  782/0٭  پيت
  780/0٭  793/0٭  -820/0٭٭  -932/0٭٭  هيل

 د ندارد.داري وجواختالف معني Nsباشد و% مي99% ،  95دار در سطح داراي اختالف معني ٭٭، ٭

با  يكنواختي و غنا تنوع، شاخص هاي هر يك از بين همبستگي
ي شمالي و جنوبي نيز در جدول يخودشان در دو جهت جغرافيا

نيز در آن نشان   R2و  Rآمده است كه رابطه رگرسيوني،  2

اي يعني مارگالف و داده شده است. شاخص هاي غناي گونه
 Rزيادي دارند كه منهينگ با هم در هر دو جهت همبستگي 

  آمده است. به دستيك 
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  تنوع، غنا و يكنواختي در دو جهت شمالي و جنوبي شاخص هايهمبستگي بين  -2جدول

r  R2  ييجهت جغرافيا  شاخص  رابطه رگرسيوني  
02/0  0005/0  3456/0+X1544/0-  Y=  شانون وينر -سيمپسون    

  شمالي
  

1  1  0702/0+X3729/0  Y=  منهينگ -مارگالف  
96/0  9235/0  1777/0+X06-e9  Y=  هيل -پيت  
68/0  4726/0  0867/0-X7367/0-  Y=  شانون وينر -سيمپسون    

  جنوبي
  

1  1  0688/0+X3684/0  Y=  منهينگ -مارگالف  
90/0  8125/0  84/804-X8039  Y=  هيل -پيت  

  
 بحث و نتيجه گيري

اي، در اين مطالعه باالترين مقدار شاخص تنوع گونه
هاي شمالي و جنوبي به اي و يكنواختي در جهتاي گونهغن

وينر، شاخص مارگالف و  -شانون شاخص هايترتيب مربوط به 
گيري كرد كه بهترين توان نتيجهپس مي .باشدشاخص هيل مي

هاي درختي در منطقه ها براي مطالعه تنوع زيستي گونهشاخص
بسياري از  طور كهباشند. همانمورد مطالعه اين سه شاخص مي

تنوع  شاخص هايند كه ميان ه امحققان به اين نتيجه رسيد
وينر براي  -هاي مختلف جنگلي تابع شانوناي در وضعيتگونه

-تر از ساير شاخصهاي درختي مناسببررسي تنوع گونه

اي در جهت شمالي تنوع گونه شاخص هاي). 21،20،19هاست(
ولي در مورد ) 1نمودارآمد( به دستبيشتر از جهت جنوبي 

اي اين دو جهت تقريباً برابر شده شاخص غناي گونه
) و در مورد شاخص يكنواختي شاخص پيت در 2نموداراست(

جنوبي بيشتر جهت شمالي بيشتر ولي شاخص هيل در جهت 
) كه دخالت غيراصولي در جهت جنوبي از 3نمودارشده است(

  شد. باداليل عمده پايين بودن تنوع زيستي در اين جهت مي
شاخص  بين همبستگي آمده در مورد به دستنتايج 

يكنواختي در دو جهت جغرافيايي مورد بررسي  و غنا تنوع، هاي
بيشترين همبستگي بين شاخص   كه نشان داد 2در جدول 
اي در جهت جنوبي بوده و در مورد شاخص غناي تنوع گونه

اند. در مورد اي هر دو جهت همبستگي يكسان داشتهگونه
خص يكنواختي بيشترين ميزان همبستگي در جهت شا

به  1385كوچ نيز در سال آمده است.  به دست) 96/0شمالي(

 شاخص هاي بين همبستگي بيشتريناين نتيجه رسيد كه 

 بين همبستگي ترينكم جنوبي، يكنواختي درجهت و غنا تنوع،

غنا به ترتيب در  شاخص هاي واي گونه تنوع شاخص هاي
   ).25غربي مشاهده گرديد( و غربي شمال هايجهت

 و غنا تنوع، شاخص هاي همبستگي بررسي

جدول  درجغرافيايي شمالي و جنوبي  هايجهت در يكنواختي
شاخص  بين همبستگي مقدار شمالي، جهت در كه داد نشان 2

 96/0و  1هيل به ترتيب  -منهينك، پيت -مارگالف تنوع هاي
 -تنوع سيمپسون ايشاخص هباشد و ميزان همبستگي بين مي

 شاخص هايمحاسبه گرديد. همبستگي بين  02/0وينر  شانون
وينر به صورت خطي و منفي و همبستگي  شانون -سيمپسون

هيل به صورت خطي و  -منهينگ، پيت -مارگالف شاخص هاي
 بين همبستگي مقدار جنوبي، جهت آمد. در به دستمثبت 

 1به ترتيب هيل  -منهينك، پيت -مارگالف تنوع شاخص هاي
تنوع  شاخص هايباشد و ميزان همبستگي بين مي 90/0و

محاسبه گرديد. همبستگي بين  68/0وينر  شانون -سيمپسون
وينر به صورت خطي و منفي و  شانون -سيمپسون شاخص هاي
هيل به  -منهينگ، پيت -مارگالف شاخص هايهمبستگي 

). ولي با مشاهده 2آمد(جدول به دستصورت خطي و مثبت 
اي و يكنواختي با تنوع گونه شاخص هايمبستگي بين ه

شود مشخص مي 1اي در جدول شاخص يكنواختي با غناي گونه
اي با يكنواختي اكثراً در دو جهت همبستگي كه تنوع گونه

اي نسبت به يكنواختي اين گونه داري دارد ولي غناي گونهمعني
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ي، افزايش تنوع زيستدر  مي شود نتيجه گرفتنبود. پس 

در افزايش شاخص و تر از غنا است يكنواختي مهمشاخص 
ور كه ـط . همانسيمپسون، اهميت يكنواختي بيش از غنا است

اي به اين نتيجه ) در مطالعه1386اويلي و همكاران (قمي
يكنواختي در مقايسه با غنا در  شاخص هايرسيدند كه تأثير 

 يز در سال). پوربابايي ن23افزايش تنوع زيستي بيشتر است(

بيشتري  تاثير يكنواختي به اين نتيجه رسيد كه مولفه 1378
  .)16شود(مي آن افزايش باعث و دارد زيستي تنوع روي
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