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 فیزیوگرافی هاي درختی مهم صنعتی در ارتباط با عواملتنوع زیستی زادآوري گونه

  3حمید طالشی، 2، زهرا جودکی1 * اقدس قاسمی رزوه

 استادیار 3دانش آموخته کارشناسی دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان، ٢،دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان ١

  نشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهاندا

  

  چکیده

نـاگونی زیسـت شـناختی ترکیبـی از     تنوع زیستی یا گـو . بحث تنوع زیستی از موضوعات بسیار مهم فعلی دنیا است
تنوع زیستی به مطالعه گوناگونی سـاختار  . شوداشکال مختلف و متنوع جوامع گیاهی و جانوري در کره زمین را شامل می

عنـوان  ها قرین است، پرداخته و بههاي فراوانی و پراکنش گیاهان که مفهوم آن با آمیختگی و ترکیب گونهجمعیتی و الگو
رسـیدن بـه    تنوع زیسـتی هدف از  شودهاي جنگلی به کار گرفته میشاخصی براي مقایسه وضعیت اکولوژیک اکوسیستم

زیـرا  . ده و نقش آن در حفظ ثبات اکوسیستم ها استها بوکمیتی واحد براي سهولت مقایسه و ارزیابی جوامع و اکوسیتم
هـا  هاي طبیعی خواهد داد و در نتیجه ایـن اکوسـیتم  تري به اکوسیستمحضور گونه هاي بیشتر در منطقه ساختار پیچیده

هـا نشـان دهنـده    تنـوع زیسـتی بـاالتر اکوسیسـتم     .در پاسخ به تغییرات توانایی بیشتري داشته و با ثبات تر هستند
هـاي صـنعتی نسـبت بـه عوامـل      منظور بررسـی رابطـۀ تنـوع زیسـتی گونـه     به. ها استاري بیشتر آن اکوسیستمپاید

ـ براي این کار در سه بخش شیب، جهت و ارتفـاع  . هکتار انتخاب گردید 2762فیزیوگرافی، حوضۀ چمستان با مساحت  ا ب
هـاي  یب زیاد در منطقـه توسـط دام زاداوري گونـه   نتایج حاصله نشان داد که تخر. تعداد قطعات نمونۀ متفاوتی انجام شد

  . نعتی را با مشکل روبرو ساخته استص

  .زادآوري ،عوامل فیزیوگرافی ،تنوع زیستی :واژگان کلیدي

  

  مقدمه  -1

نظر کنفرانس محیط زیست و از. است Biological Diversityمخفف عبارت  (Biodiversity)واژة تنوع زیستی 
ي آبی و هاحد هر گونه تغییر بین موجودات زنده در تمام منابع شامل زمینی، دریایی و سایر اکوسیستمتوسعه سازمان ملل مت

عنوان یک پویایی و تحرك پیچیده گیاه، کنوانسیون تنوع زیستی آن را به. گویند هاي اکولوژیکی آن را تنوع زیستی میفرایند
به . کندعنوان یک بخش و واحد کاربردي تعریف میل محیط غیر زنده بهجانور و اجتماعات میکرو اورگانیسمی و اثرات متقاب

 طور کلی تنوع زیستی تعداد، غنا و ترکیب موجودات را تحت پوشش قرار داده و در سه سطح تنوع زیستی بین گونه ها ،
دلیل درك ساختار اکوسیتم و ارزیابی تنوع زیستی به. پردازدتنوع در میان گونه ها و تنوع در سطح اکوسیستم به مطالعه می

کارکرد و سیر تحول آن حفظ و حراست ذخایر ژنی، بررسی و کنترل تغییرات محیطی و شناسایی مناطق مناسب براي حفظ 
                                                             

zghasemi90@gmail.com*1 
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با تخریب منابع طبیعی، محیط زیست و کاهش مساحت آنها شاهد . )1386محمودي (گیردتوجه قرار می تنوع زیستی، مورد
 ).1386 و همکاران، زادهاسماعیل(جانوري در نتیجه کاهش تنوع زیستی در دنیا هستیم انقراض گونه هاي گیاهی و

هاي مجزا، مانند ارتفاع از سطح دریا، شیب و جهت مورد بررسی قرارداده اند و مطالعات انجام شده در فیزیوگرافی را در بخش
اي در دامنه هاي ي بر غناي گونه دارد و  غناي گونهبلوط زارهاي  مناطق مدیترانه اي شیلی نشان داده که جهت، تأثیر زیاد

اي زیر اشکوب در جنگل هاي خزان توپوگرافی نیز از عوامل بسیار مؤثر بر غناي گونه .هاي شمالی استجنوبی باالتر از دامنه
گیاهان معرفی در ایرن  عنوان یک عامل مؤثر بر تنوع و غنايکننده است در بسیاري ازپژوهش ها نیز ارتفاع از سطح دریا را به

و میرزایی ( ی صورت گرفته استهاي زیراشکوب در رابطه با عوامل فیزیوگرافیک مطالعاتنیز در زمینه غنا و تنوع گونه
  . بر این اساس مطالعاتی در داخل و خارج کشور انجام شده است). 1386همکاران، 

  مطالعات داخلی -2-1

هاي تنـوع  ، بررسی شاخصدادهتخته انجام گاه سرخدار افراهایی که در ذخیرهسیطبق برر) 1386(وهمکاران زادهاسماعیل
وینـر، سیمپسـون و شـاخص    -اي شـانون اي، تنـوع گونـه  هاي غناي گونـه هاي اکولوژیک نشان داد که شاخصزیستی در گروه

رحالی است کـه مقـدار شـاخص    یابند و این دوینر و سیمپسون با افزایش شیب و ارتفاع منطقه کاهش می– یکنواختی شانون
توان اظهار داشت که بـا افـزایش ارتفـاع و شـیب     در این رابطه می. یابدسیمپسون با افزایش شیب و ارتفاع منطقه افزایش می

هـاي  در نتیجه گونه .اي کاسته شده استتر شدن شرایط اکولوژیک منطقه، از میزان غنا و تنوع گونهمنطقه و در نتیجه سخت
نتـایج بررسـی همبسـتگی    . یابـد اي افـزایش مـی  شوند و شاخص غلبه گونهبه راحتی درسطح منطقه مستقر می  غالب منطقه

هاي اکولوژیک که گروه. هاي اکولوژیک با متغیرهاي شیب، جهت دامنه و ارتفاع از سطح دریا حاکی از آن استهاي گروهرتبه
سـتی متمایزنـد، بلکـه از نظـر خصوصـیات فیزیـوگرافی نیـز متفـاوت         هاي فلوریستیکی و تنوع زیتنها از نظر ویژگیمنطقه نه

 و دارد ايگونه تنوع غنا و بر داري معنی تأثیر دامنه جهت،  )1386( و همکاران میرزاییاز  اي دیگرمطالعه براساس. هستند
 بودن خشک خاطر به احتماالً ثیراین تأ. است شمالی و غربی هايدامنه از باالتر جنوبی هايدامنه در ايگونه تنوع و غنا این

 کـف  بـه  بیشـتر  نور رسیدن و درختی بودن پوشش کمتر نتیجه در و غربی و شمالی هايدامنه نسبت به جنوبی هايدامنه
 گرچه .ندارد داري معنی تأثیر و تنوع غناء روي شیب که داد نشان همچنین تحقیق این نتایج. باشداین جهت می در جنگل
 بـه  کشـور  خـارج  و داخـل  در زیـادي  دارد، محققین ايگونه غناي و تنوع بر زیادي اثر مختلف بر عوامل رتأثی با نیز شیب

 جـایی کـه   آن از اند امـا  کرده مشاهده را داريمعنی هايهمبستگی و پرداخته ايگونه غناي و تنوع در نقش شیب بررسی
 عمـده آن  بخـش  و داشـته  0-30بـین   شیبی منطقه از کمی تنها درصد داشت و یکسان شیبی تقریباً مطالعه مورد منطقه
تغییـرات شـیب    بـودن  کـم  علـت بـه  تنوع و غناء بر شیب اثر نبودن معنی دار احتماالً لذا دارد، را صد در 60 از بیش شیبی
 عوامـل  بعضـی از  بـا  زیسـتی  تنـوع  هـاي شـاخص  بـین  رابطه یک بررسی دیگر بررسی در) 1388 (و همکاران رضوي. است

 بـه  جنگلـی،  هـاي تیـپ  تـوده در  هايخصوصیت از تعدادي و )دامنه شیب درصد دریا، سطح از ارتفاع( منطقه یکفیزیولوژ
 گرفتـه  نظـر  در زیسـتی  تنـوع  هايکلیه شاخص روي بر دریا سطح از ارتفاع میدهد نشان چندگانه خطی رگرسیون وسیله
 یابنـد، مـی  کاهش یکنواختی و تنوع هايشاخص دریا طحاز س ارتفاع افزایش با دیگر عبارت به .است منفی اثر داراي شده،
 بـا تـوان   ارتفاع مواقع بعضی در که ضروریست نکته این ذکر. دماي هوا کاسته میشود از دریا سطح از ارتفاع افزایش با زیرا
 ایـن  کـه  تاسـ  نکته این گرامر بیان این .است موثر )ویلسون -اسمیت وینر، -شانون( زیستی تنوع شاخصهاي روي بر دوم

 عامـل  بـا  زیسـتی  تنـوع  هايشاخص بین رابطه بر بررسی عالوه .است منحنی صورت به بلکه نبوده خطی صورت به ارتباط
 هـاي شاخص روي بر شیب درصد تاثیر بررسی این در .گرفت قرار مورد بررسی نیز دامنه شیب درصد دریا، سطح از ارتفاع
 هايدامنه در پرشیب هايرویشگاه در تنوع زیستی هايشاخص افزایش که ستا ذکربه ارزیابی شد الزم مثبت زیستی تنوع

 سطح از ارتفاع میتوان آزمون نتایج به توجه با،  )1386( و همکاران کیاالشکیو در مطالعه  . شد دیده غربیشمال و شمالی
 ایـن  در اینکـه  بـا  .کـرد  ذکـر  منطقـه  اکولوژیک هايگروه تعیین در فیزیوگرافیک عوامل ترینمهم عنوانبه را شیب و دریا
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 جهت جغرافیـایی  اهمیت و تاثیر از که است ذکر قابل نکته این اما نداد نشان تنوع مقدار بر داريمعنی تاثیر مطالعه جهت،
 الـراس خط اراضی در اکولوژیک هايگروه از برخی مطالعه این کرد در پوشیچشم تواننمی منطقه هر تنوع مقدار در بیشتر

 تـوان داشتند می قرار تند شیب هايطبقه در بیشتر اکولوژیک هايگروه از برخی آنجاکه از .شد مشاهده باالتر هايتفاعار و
 .باشـد مـی  زیاد شیب مطالعه، وجود مورد منطقه گیاهی در هايگونه تنوع کاهش براي دالیل تریناساسی از یکی بیان کرد،

در دامنه شمالی تنـوع گونـه هـاي    ه ک گر در کبیرکوه به این نتیجه دست یافتدر یک بررسی دی ،)1389( و همکاران مهدوي
هـاي علفـی کـم    علفی با ارتفاع از سطح دریا همبستگی منفی داشته، به عبارت دیگر در این دامنه با افزایش ارتفاع تنوع گونه

و در دامنه جنـوبی بـا   . کندافزایش پیدا می هاي چوبی در این دامنه با افزایش ارتفاع از سطح دریاعکس تنوع گونهبه. شودمی
افزایش شیب میزان فرسـایش خـاك را افـزایش و اسـتقرار     . یابدهاي چوبی کاهش میافزایش درصد شیب تنوع  و غناي گونه

 هاي چوبی با ارتفاع از سطح دریـا همبسـتگی  هاي غربی تنوع گونهدر دامنه. کندهاي چوبی تا حد زیادي  مختل میبذر گونه
 مثبت نشان داده است

  مطالعات خارجی -١-٣
Hashemi  در جنگل هاي  گیالن  تنوع گونه اي را در رابطـه بـا فاکتورهـاي فیزیـوگرافی بررسـی      ) 2004(و همکاران

سیستماتیک به این نتیجه دسـت یافتنـد کـه  تنـوع      -مترمربع با روش تصادفی 25600قطعه نمونه با مساحت 60شده و در 
در صد بوده و ارتفاع از سطح دریا ارتباط معنی داري بـا افـزایش تنـوع در     30جهت شمال، در شیب کم تر از گونه بیشتر در 

است نشان داده  اي که در ایاالت متحده صورت گرفتهطبق مطالعه) 2004(و همکاران   Coblentz. این ناحیه  نداشته است
تنوع زیستی در جهـت جنـوب غربـی ایـاالت     . تنوع زیستی دارد اي برشده که عامل توپوگرافی  نقش مهمی در مقیاس ناحیه

در یـک  ) 2011(همکـاران   و Kouhgardi. هـا بیشـتر شـده اسـت    یعنی در این قسمت تعداد گونـه . همبستگی مثبت دارد
هـا و اثرهـاي خـاك و    هـاي خـاك و تنـوع گونـه    عسلویه، هدف ارتباط بین ویژگی بررسی دیگر در جنگل هاي کوهستانی در

ها ها بوده نشان دادند که ارتفاع از سطح دریا همبستگی مثبت با تنوع گونهتورهاي فیزیوگرافی روي زادآوري و توزیع گونهفاک
عالوه دیده شد که تغییرهاي پوشش گیاهی ارتباط سـختی بـا   به. درصد تنوع کاهش یافته است 30تر از داشته و در شیب کم

ــه  ــا گون ــل جهــت و شــیب دارد ام ــایی مث ، Dodonea viscose ،Zataria multiflora ،Pistacia atlanticaه
Pistacia khinjuk و Anvillea garciniدرصـد بیشـتر دیـده شـده     30-70جهـت جنـوب و غـرب، و در شـیب      در-

موجـودات زنـده افـزایش     کنـیم غنـاي  ها به سمت استوا حرکت میوقتی از قطب) 1994(و همکاران   Flather ).2011(اند
 بیان کرد کـه   )Whittaker  )1972  .ترین الگوهاي ماکرواکولوژیک تنوع زیستی استه این مساله یکی از عمومییابد کمی

هاي گیاهی و جانوري و در نتیجه کاهش تنوع زیستی در دنیا مشـاهده  ها و کاهش مساحت آنها انقراض گونهبا تخریب جنگل
هاي غذایی اکوسیستم ایفا میکنند، زیرا با نابودي هر یک گونـه، تعـادل   ها نقش اساسی در زنجیرهشود که، هر یک از گونهمی

  . خوردهم میدر طبیعت به حیاتی

  هامواد و روش -3

  منطقه مورد مطالعه -1-3
هکتـار   2762شهرسـتان چمسـتان بـا مسـاحت      49جنگل چمستان واقع در حوضه آبخیز شمارة  2این بررسی در سري 

محـدوده مـورد   .  متر از سطح دریا گسـترش دارد  1000تا  250این سري، در محدوده ارتفاعی  جنگلهاي قابل کار. انجام شد
 30تـا    52، 2ْ،َ 30این سري در طـول شـرقی  ً  . مطالعه بخشی از البرز مرکزي است و در دامنه شمالی البرز مرکزي قرار دارد

جهت عمومی سري تقریباً شمالی بـوده ولـی وجـود    . ه استواقع شد 36، ْ 27، َ 35تا   36، ْ 22، َ 00و عرض شمالی   52، 7ْ،َ
عوارض توپوگرافی مشخص در این منطقه موجب گردیده تا عرصه از جبهه هاي مختلفی تشـکیل گـردد کـه از نظـر فراوانـی      
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بررسی بارنـدگی سـالیانه دوره هـاي آمـاري منطقـه مـورد       . جهات به شمال غربی و جنوب شرقی و شمال شرقی اشاره داشت
میلیمتـر در سـال    553و کمتـرین میـزان آن    1372متـر در سـال   میلی 1254لعه نشان داد که بیشترین میزان بارندگی مطا

میلیمتر مـی باشـد کـه بـا توجـه بـه موقعیـت         866به طور کلی میانگین بارندگی در ایستگاه مورد مطالعه . بوده است 1371
بـر اسـاس روش   . درصد نوسان داشته باشد -15افی منطقه می تواند تا ایستگاه مذکور، این میزان با توجه  به وضعیت توپوگر

از اقلیم نیمه مرطوب برخوردار می باشـد ضـمناً بـا توجـه بـه       2دومارتن ایستگاه چمستان از اقلیم مرطوب و ارتفاعات سري 
در  2ب معتدل و اقلیم سري ضریب آمبرژه بدست آمده براي منطقه و اقلیم نماي آمبرژه، اقلیم ایستگاه چمستان از نوع مرطو

  . ارتفاعات از نوع مرطوب سرد می باشد

  روش مطالعه - 2-3
در هـر  . اسـت آر برداشـت شـده    1متر بـا ابعـاد    20×15به منظور جمع آوري اطاالعات الزم از عرصه جنگلی، ابتدا شبکۀ 

ت مربوط به جهت، درصد شـیب و ارتفـاع از   هاي درختی در فرم مربوطه و به همراه آن اطالعاقطعه نمونه تعداد زادآوري گونه
. به این منظور براي یافتن تاثیر هر کدام ازاین فاکتور ها هر کدام در مرحله ثابـت قـرار گرفتـه شـد     .سطح دریا یادداشت شد

بـه  . داشـته شـد  فاکتورهاي فیزیوگرافی ارتفاع و شیب ثابت نگهبراي یافتن تاثیر جهت بر روي شاخص هاي تنوع زیستی 
 10متـري و دامنـۀ شـیب آنهـا دو طبقـۀ       100هاي ارتفاعی آنها شامل سه طبقـۀ  هایی که دامنهمنظور از پالت این

قطعه  172صورت ساعتگرد بوده و از شمال تا شمال غربی با تعداد  دامنۀ جهت، به. درصدي  بود استفاده شده است
فاکتورهاي جهـت و شـیب    تفاع بر روي این شاخص ها براي تاثیر ار .آمده است1بررسی جهات در جدول . باشدنمونه می

 7دامنۀ ارتفـاعی نیـز شـامل    . درصدي است10ثابت نگه داشته شده که دامنۀ آنها به ترتیب شمال و شمال شرقی و دو طبقۀ 
تـاثیر   و در آخر براي. آمده است 2اطالعات مربوط به ارتفاع در جدول . عدد است 131متري با تعداد قطعه نمونۀ  100طبقۀ 
 100شرقی و سـه طبقـۀ   داشته شده که دامنۀ آنها به ترتیب شمال و شمالهاي جهت و ارتفاع ثابت نگهفاکتورشیب، 

هاي شیب در بررسی طبقه. قطعه نمونۀ بررسی شده است 98درصدي با  10دامنۀ شیب در چهار طبقۀ . متري است
  . آمده است3جدول 

  ها تجزیه و تحلیل داده -3-3
محاسـبه شـد و سـپس     pastاي تنوع زیستی از جمله سیمپسون، شانون، منهنیک و مارگالف توسط نرم افـزار  هشاخص

نرمـال،  هـاي غیـر  اسمیرنوف انجام شـد البتـه داده  -ها با آزمون کلموگروف، نرمال بودن داده15نسخۀ  spssتوسط نرم افزار 
هـاي چندگانـه از آزمـون دانکـن     ، و براي مقایسـه )ANOVA(طرفه هاي کلی از آنالیز یکبراي مقابسه). p≥0(نرمال شدند
  .استفاده شد

   نتایج -4
در  هـا، داري بـین هیچکـدام از جهـت   هاي جغرافیایی، تفـاوت معنـی  هاي اکولوژیکی در جهتبا مقایسۀ شاخص
 .دها دیده نشهیچکدام از شاخص
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  هاي جهتهاي طبقه مقایسه: 1 جدول

شمال 
 غربی

 غرب
جنوب 

 غربی
 نوبج

جنوب 
 شرقی

 شرق
شمال 

 شرق
 شمال

             
  جهت

 شاخص

8954/0 a
 8716/0 a

 8292/0 a
 8836/0 a

 8880/0 a
 9317/0 a

 9126/0 a
 9185/0 a

 ShannonH 

4291/0 a
 4222/0 a

 3646/ a
 3961/0 a

 4452/0 a 4831/0 a
 4595/ a

 4711/0 a
 Simpson1D 

6540/0 a
 7179/0 a

 7069/0 a
 8204/0 a

 6918/0 a
 7751/0 a

 7268/0 a
 8456/0 a

 Menhinick 

6227/0 a
 6129/0 a

 6726/0 a
 7112/0 a

 5677/0 a
 7901/0 a

 7329/0 a
 8221/0 a

 Margalef 

  

 800-701متـر بـا   400-301هاي ارتفاعی، شاخص شانون در ارتفـاع  هاي اکولوژیکی در طبقهو همچنین در  مقایسۀ شاخص
متـر   800-701متـر بـا    500-401و  400-301رتفـاعی  هاي ادر شاخص سیمپسون هم بین طبقه. دار داردمتر تفاوت معنی

  .دار وجود نداردها تفاوت معنیداري وجود دارد، در بقیۀ شاخصتفاوت معنی

  هاي طبقات ارتفاعیمقایسه :2جدول 

900 -801 
800 -
701 

700 -601 600-501 500 -401 
400 -
301 

300 -201 
  ارتفاع

 شاخص   

-
3863/0 ab

 

-
6283/0 b

 

-
3679/0 ab

 

-
4804/0 ab

 

- 
2738/0 ab

 

-
1816/0 a

 

-
4020/0 ab

 
ShannonH 

4654/0 ab
 3359/0 b

 4570/0 ab
 4886/0 ab

 4886/0 a
 5078/0 a 4365/0 ab

 Simpson1D 

8658/0 a
 5871/0 a

 6860/0 a
 7498/0 a

 8147/0 a
 7639/0 a

 8328/0 a
 Menhinick 

7178/0 a
 5829/0 a

 6519/0 a
 6744/0 a

 8062/0 a
 8380/0 a

 8217/0 a
 Margalef 

 .داري دیده نشدهاي متفاوت هم تفاوت معنیهاي مختلف اکولوژیکی در شیبشاخص با مقایسۀ 

  هاي طبقات شیبمقایسه:3جدول

٢٠ - ١/١٠ ٣٠ - ١/٢٠ ٤٠ - ١/٣٠ ٥٠ - ١/٤٠ 
  شیب

 شاخص

٩١٤٨/٠ a ٧٩٢٩/٠ a
 ٩٠٨٠/٠ a ٠/ ٨٢٦١  Shannon 

٥٢٦٧/٠ a
 ٤٢١٦/٠ a

 ۵١۴٨/٠ a
 ۴۶٨٨/٠ a

 Simpson 

٧٩٣۵/٠ a ٧٣٩٦/٠ a
 ٨٣٠۶/٠ a

 ٧٢۴۵/٠ a Menhinick 

٨١۶٠/٠ a ٧٠٨٠/٠ a
 ٨۵٩١/٠  a ٧٢٩۶/٠. a

 Margalef 
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اي زاده انجام شده،  مشخص شد که با افزایش شیب و ارتفاع از تنوع و غنـاي گونـه  اي که توسط اسماعیلدر مطالعه
بت با تنـوع  که ارتفاع از  سطح دریا همبستگی مث ،در مطالعۀ دیگري که توسط کوهگردي انجام شد. شودکاسته می

در برسی انجام شده توسط هاشمی نیز دیده شد که ارتفاع از سطح دریا ارتباط معنی داري با افـزایش  . اي داردگونه
نتایج حاصل از بررسی انجام شـده روي زادآوري منطقـۀ مـورد بحـث     . هاي شمال نداشته استتنوع در ناحیه جنگل

دار نیسـتند، دلیـل ایـن عـدم     بیشتر طبقات داراي اختالف معنـی  ها در گر این مطلب است که تجزیه و تحلیلبیان
منظـور  به. استحد دام با وجود اجراي طرح جنگلداري در منطقه ازاختالف ، مختل شدن زادآوري در اثر چراي بیش

دن طـرح  هاي آیندة منطقه باید ورود دام به عرصه کنترل شود و در صورت ناکارآمد بوریزيحل این مساله در برنامه
  . تر ارئه شودفعلی، باید اصالح شده یا طرحی مناسب
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