
 1398، 3، شماره 32جلد                                                 )                                        مجله زيست شناسي ايران(مجله پژوهشهاي گياهي 

671 

تنوع گونه هاي درختي و درختچه اي در وضعيت هاي  اي مقايسهبررسي رگرسيوني و 
 مديريتي حفاظت و تحت تفرج در جنگل فندقلوي اردبيل

 زينب پورقليو  *فرشاد كيوان بهجو

  گروه منابع طبيعيكده كشاورزي و منابع طبيعي، اردبيل، دانشگاه محقق اردبيلي، دانشايران، 

  3/12/96: تاريخ پذيرش    7/6/96: تاريخ دريافت

  چكيده

امروزه با افزايش نگراني جهاني در مورد فقدان تنوع زيستي در اكوسيستم هاي جنگلي مواجه هستيم كه اين مهم به طور 
هدف از انجام اين بررسي، ارزيابي پايداري جنگل با . چشمگيري درمورد جنگل هاي تحت مديريت اهميت بيشتري يافته است

ري از متغيرهاي تعداد پايه، تعداد گونه، درصد تاج پوشش و شاخص هاي تنوع زيستي در جنگل فندقلوي اردبيل در بهره گي
 50به منظور جمع آوري اطالعات مورد نياز، شبكه آماربرداري به ابعاد . باشد هاي مديريتي حفاظت و تحت تفرج مي وضعيت

) قطعه نمونه 120در كل (قطعه نمونه در منطقه تفرجي  60ريت حفاظتي و قطعه نمونه در منطقه با مدي 60متر طراحي و  50در
در اين تحقيق . هاي درختچه اي ثبت شد هاي درختي و دو قطر عمود بر هم گونه در هر قطعه نمونه نوع گونه، قطر پايه. پياده شد

. اختي جهت بررسي تنوع زيستي استفاده شدپاركر، فيشر و يكنو-هاي مارگالف، برگر از شاخص Pastبا بهره گيري از نرم افزار 
با افزايش شدت فعاليت هاي تفرجي شاخص هاي تنوع زيستي به صورت سهمي، تعداد  رسيوني نشان داد كهگر آناليزنتايج 

؛ كه در همه درختان به صورت خطي، تعداد گونه ها به صورت سهمي و ميزان تاج پوشش به صورت لگارينمي كاهش مي يابد
نتايج آزمون تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين به روش همچنين  .درصد به دست آمد 92ميزان ضريب تعيين بيش از موارد 

هاي تفرجي، متغيرهاي تعداد پايه، تعداد گونه، درصد تاج پوشش و همچنين ميزان  دانكن نشان داد كه با افزايش شدت فعاليت
، وليكن اين مهم در مورد شاخص )=000/0Pvalue(يابند  داري كاهش مي هاي تنوع زيستي غنا و تنوع به صورت معني شاخص

هاي تفرجي به صورت كنترل نشده و با شدت زياد، تخريب گسترده گيري شد كه فعاليت در كل نتيجه. يكنواختي صادق نبود
  .د داشتاكوسيستم جنگلي فندقلو، را به دنبال داشته است، كه اين مهم بر پايداري جنگل اثر منفي خواه

  .هاي تنوع زيستي، جنگل فندقلو حفاظت، تفرج، مديريت پايدار، شاخص: واژه هاي كليدي

 farshad.keivan@gmail.com: ، پست الكترونيكي 09124595203: نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه
خشكي و يكي هاي ترين اكوسيستمها يكي از كاملجنگل

باشند كه امروزه توجه هاي گردشگري مياز بهترين عرصه
اند ريزان در امر گردشگري را به خود جلب كردهبرنامه

يكي از مشكالت معمول كه در اين گونه مناطق  ).15(
افتد افزايش تعداد بازديدكنندگان از عرصه جنگلي اتفاق مي

شده و  است كه در نهايت سبب تغيير تدريجي در طبيعت
ها به  جنگل). 19، 10(نمايد موجبات تخريب را فراهم مي

باشند،  هاي متنوعي داشته توانند استفاده  عنوان منابعي كه مي

ي خدمات اكولوژيك، اقتصادي و اجتماعي  ارائه دهنده
؛ ولي در صورت عدم استفاده صحيح از )14(باشند  مي

ايجاد توانند عاملي در جهت  جنگل، گردشگران جنگل مي
تضاد بين تفرج و حفاظت طبيعت و همچنين بين تفرج و 

زماني كه اجزاي متشكله محيط ). 5(توليد چوب باشند 
طبيعي تحت تأثير عوامل خارجي قرار نگرفته باشند، اغلب 

مانند و چنين حالت متعادلي در يك حالت متعادل باقي مي
 بواسطه ايجاد اختالل تدريجي يا يك تغيير ناگهاني، در
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در . شودهاي طبيعي از هم پاشيده ميبسياري از اكوسيستم
آمد يكي ازانواع فعاليت بارز انسان، يعني همين راستا پي

هاي طبيعي، تخريب آنها را به همراه تفرج در اكوسيستم
اين تاثيرات تغييراتي را در پوشش گياهي  ).4(داشته است 

اع، كاهش ها و زادآوري، كاهش ارتفاز جمله آسيب به نهال
اي را باعث در تنوع پوشش گياهي، و تغيير در تركيب گونه

 .شودمي

در بررسي تأثير تفرج بر ) 11(اسحاقي راد و همكاران 
خاك و پوشش گياهي پارك چغاسبز ايالم به اين نتيجه 
رسيدند كه پوشش گياهي در منظقه با تفرج شديد با منطقه 

دار  ختالف معنيتفرج گسترده و منطقه بدون تفرج داراي ا
 هاي واردخسارت بررسي در) 18(والتر و همكاران . هستند

 گرفتند كه هاي تفرجي نتيجهاثر فعاليت در جنگل به شده

ها و درختان، نهال به زيادي هايتفرجي، آسيب هايفعاليت
در  )15(و همكاران   روستهلز. آوردمي گياهي وارد پوشش

هاي  در اثر فعاليت بررسي تعيين ميزان كاهش ارزش چوب
هاي شهري سوئيس به اين نتيجه رسيدند  تفرجي در جنگل

درصد از درختان  4/9درصد از درختان راش و  23كه 
اند؛ در اثر اين  هاي تفرجي آسيب ديده بلوط توسط فعاليت

يورو در هر هكتار ارزش چوبي جنگل  53تا  19ها  آسيب
سي اثرات در برر) 6(برونر و همكاران . يابد كاهش مي

منطقه حفاظت شده به اين نتيجه  93تخريبي انساني در 
ها در جلوگيري از قطع رسيدند كه بسياري از پارك

سوزي و چراي دام تراشي، شكار، آتشدرختان، جنگل
  . اندموفق بوده

براي توسعه پايدار و حفاظت از منابع طبيعي، ضروريست 
شناسايي كنيم اثرات گسترده تفرج را بر روي منابع طبيعي 

و مديريت نواحي جنگلي كه داراي جذابيت بااليي از نظر 
هاي اي باشد تا ارزشسيماي سرزمين هستند بايد به گونه

شناسي و حفاظتي جنگل حفظ گرديده و اثرات منفي جنگل
اي از نظر جغرافيايي، كشور ما در منطقه.  تفرج كاهش يابد

وال فقير از جنگل از نيم كره شمالي واقع شده است كه معم

با وجود اين، نظر به تنوع اقليمي، وسعت زياد آن . باشدمي
هاي متنوعي هاي البرز و زاگرس جنگلو رشته كوه
هاي فندقلوي اردبيل نيز به  جنگل). 8(اند گسترش يافته

هاي گردشگري مهم  صورت بالفعل به عنوان يكي از مكان
ت بالقوه حتي صور اي و ملي و به در سطح استاني، منطقه

با عنايت به اين كه  .گردد المللي محسوب مي در سطح بين
پوشش گياهي يكي از عناصر اصلي و مهم در اكوسيستم 

هاي  جنگل است، لذا انجام تحقيق در زمينه تأثير فعاليت
تفرجي بر خصوصيات پوشش جنگلي ضروري به نظر 

هاي تحقيق حاضر با هدف بررسي نقش فعاليت. رسد مي
ي بر تنوع زيستي و پايداري پوشش جنگلي و نيز تفرج

هاي تنوع زيستي در جنگل فندقلوي اردبيل برآورد شاخص
  .صورت گرفته است

  مواد و روشها
هاي جنگلي شرق استان اين تحقيق در يكي از عرصه

استان . اردبيل به نام منطقه جنگلي فندقلو انجام گرفت
باشد ا دارا ميهزار هكتار جنگل طبيعي ر 52اردبيل حدود 

هاي ناحيه كه در سه منطقه رويشي جنگلي كشور به نام
رويشي هيركاني، ارسباران و ايران توراني واقع شده است 

منطقه جنگلي فندقلو واقع در شرق استان اردبيل و ). 3(
شود كه هاي شمال كشور را شامل ميچسبيده به جنگل

منطقه  .گيردهكتار ش را در بر مي 9/4422سطحي حدود 
عرض  38˚26´جنگلي فندقلو با مختصات جغرافيايي 

كيلومتري شهر  25طول شرقي، در فاصله  38˚12´شمالي و 
كيلومتري جنوب شهر نمين قرار گرفته  10اردبيل و در 

حداقل ارتفاع جنگل فندقلو از سطح درياهاي آزاد . است
متوسط . متر است 1800متر و حداكثر ارتفاع آن  1500

 70متر، رطوبت نسبي ساليانه ميلي 4/290ساليانهبارندگي 
گراد ميدرجه سانتي 8/9درصد و متوسط دماي ساليانه 

گراد در درجهسانتي 37ترين ماه سال با متوسط  گرم. باشد
درجه سانتي - 37شهريورماه، سردترين ماه سال با متوسط 

روز در  123بندان  ماه و تعداد روزهاي يخ گراد در بهمن
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 .دهد مورد مطالعه را در استان اردبيل نشان ميموقعيت منطقه  1شكل ). 4، 3(ارش شده است سال گز

  
  موقعيت منطقه مورد مطالعه -1شكل

در كل روش اجراي اين تحقيق به موارد پنج : تحقيق روش
  :گانه زير قابل دسته بندي است

ابتدا با استفاده از نقشه : پياده نمودن قطعات نمونه) الف
توپوگرافي منطقه و سپس طي جنگل گردشي نحوه پراكنش 
درختان و درختچه ها در جنگل مورد بررسي مشخص 

 5سپس اقدام به پياده كردن قطعات نمونه به شعاع . گرديد
متر با روش تصادفي سيستماتيك  50*50متر با ابعاد شبكه 

  . شد

در : برداشت متغيرهاي مورد نياز در قطعات نمونه) ب
محدوده قطعات نمونه مورد بررسي در مورد درختان ميزان 
قطر برابر سينه و نام گونه و در مورد درختچه ها دو قطر 
عمود بر هم تاج پوشش و نوع گونه اندازه گيري و ثبت 

سپس كل سطح مقطع درختان در مورد هر گونه . گرديد
در هر قطعه نمونه محاسبه شد ولي در مورد درختي و 

گونه هاي درختچه اي كل سطح تاج هر گونه مشخص 
  . شد

در مورد :PASTوارد نمودن متغيرها در نرم افزار ) ج
درختان سطح رويه زميني و در مورد درختچه ها سطح تاج 
وارد نرم افزار شد تا شاخص هاي تنوع زيستي محاسبه 

هاي تنوع زيستي مارگالف،  در اين تحقيق شاخص. گردد

برگرپاركر، فيشر و يكنواختي با بهره گيري از نرم افزار 
PAST محاسبه شد.  

در اين تحقيق پس از : تجزيه وتحليل آماري داده ها) د
تعيين شاخص هاي تنوع زيستي و متغيرهاي تعداد پايه، 
تعداد گونه و درصد تاج پوشش، با استفاده از شاخص هاي 

ارگالف، برگرپاركر، فيشر و يكنواختي ، تنوع زيستي م
معيارتنوع زيستي در مناطق مورد بررسي با استفاده از 

البته . آزمون هاي آماري مناسب با يكديگر مقايسه شدند
ابتدا مشخص گرديد كه آيا بر طبق نتايج آزمون 

اسميرنف داده هاي مربوط از پراكنش نرمال - كولموگروف
ايسه متغيرهاي تعيين شده از به منظور مق. تبعيت مي كنند

آزمون تجزيه واريانس با گروه بندي يكطرفه و روش 
نحوه كار بدين صورت بود كه سطوح . دانكن استفاده شد

مختلف شدت تفرج به عنوان تيمار و تعداد قطعات نمونه 
در واقع تغييرات به . به عنوان تكرار در نظر گرفته شد
آزمون ها با استفاده  كليه. صورت يكطرفه در نظر گرفته شد

درصد  5و درسطح معني داري  SPSS (v.16)از نرم افزار 
  . انجام مي گردد

  نتايج
  ها، تعداد گونهآمار توصيفي متغيرهاي تعداد پايه 1جدول 
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طبقه مورد بررسي  4ها و درصد تاج پوشش درختي در 
هاي تفرجي  و مناطق با شدت) شاهد(شامل منطقه كنترل 
هاي شديد، متوسط و ضعيف را نشان  مختلف شامل شدت

ها، تعداد نتايج نشان دهنده اين است كه تعداد پايه. دهد مي
و سه ) شاهد(ها و درصد تاج پوشش در منطقه كنترل گونه

از نظر تعداد پايه . منطقه مختلف تحت تفرج متفاوت است
و ) پايه 08/15(ها، متوسط تعداد در منطقه شاهد بيشترين 

از نظر . مي باشد) پايه 35/7(ج شديد كمترين در منطقه تفر
ها در منطقه شاهد  ها، متوسط تعداد گونه تعداد گونه

و در منطقه تفرج شديد كمترين ) گونه 78/2(بيشترين 
از نظر درصد تاج پوشش، متوسط . باشد مي) گونه 25/1(

) درصد 90/65(ميزان تاج پوشش در منطقه شاهد بيشترين 
  . باشد مي) درصد 35/25(يد كمترين و در منطقه تفرج شد

  ي بررسي شدهطبقه 4آمار توصيفي متغيرها در قطعات نمونه موجود در  -1جدول 
 متغير تيمار تعداد قطعه نمونه حداقل حداكثر متوسط انحراف معيار

 *كنترل 60 9 23 08/15  61/2

 هاتعداد پايه
50/2 60/12 19 9 20 1 

 2 20 5 15 95/9 70/2  *ديدهآسيب

58/4 35/7 16 0 20 3 

 *كنترل 60 1 5 78/2 12/1

 هاتعداد گونه
59/0 35/1 2 1 20 1 

 2 20 1 3  35/1 49/0 *آسيب ديده

64/0 25/1  3 0 20 3 

 *كنترل 60 48 77 90/65 59/6

 درصد تاج پوشش
66/8 50/44  61 21 20 1 

 2 20 21 55 35/37 10/9 *آسيب ديده
48/16 35/25  55 0 20 3 

  آسيب شديد:3آسيب متوسط، : 2آسيب سبك، : 1بدون آسيب، : منطقه كنترل* 

نتايج تاثير شدت فعاليت هاي تفرجي مختلف  2شكل 
برروي ميزان ) بدون تفرج، سبك، متوسط و سنگين(

نتايج حاكي از . دهد زيستي را نشان ميشاخص هاي تنوع 
هاي تفرجي مختلف بر شاخص  اين است كه شدت فعاليت

همانطوركه مشاهده مي . هاي تنوع زيستي اثر گذار است
گردد به طور متوسط شاخص هاي تنوع زيستي مارگالف، 

پاركر، فيشر و يكنواختي به ترتيب از منطقه با شدت - برگر
فرج شديد كاهش مي يابد كه تفرج كم به طرف منطقه با ت

نتيجه آناليز رگرسيون و مدل استخراج پلي نوميال گوياي 
ميزان باالي ضريب تعيين در معادله نشانه . اين مسئله است

درصد از تغييرات توسط شدت  99اين است كه حدود 
ولي شاخص تنوع زيستي يكنواختي . تفرج تعيين مي گردد

مدل رگرسيوني  داراي نظمي متفاوت است به طوري كه

پلي نوميال نشانگر اين است كه ميزان يكنواختي در منطقه 
  .بدون تفرج و تفرج شديد تقريبا يكسان است

  
هاي تنوع زيستي منطقه شاهد آناليز رگرسيوني ميزان شاخص -2شكل 

  و مناطق تحت تفرج

منطقه  4كه در آن تعداد درختان در هر  3با توجه به شكل 
شدت تفرج مطالعه شده است اين  مورد بررسي از نظر
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نتيجه حاصل شد كه كمترين تعداد درخت مربوط به منطقه 
باشد و بيشترين آن مربوط به منطقه بدون با تفرج شديد مي

از طرفي نتايج آزمون دانكن گوياي اين مهم . تفرج است
است كه ميزان تعداد درختان در قطعه نمونه هاي مستقر 

ر شدت تفرج با هم تفاوت معني شده در چهار منطقه از نظ
اين مهم حاكي از اين است كه در اثر فعاليت . داري دارند

هاي تفرجي شديد در قطعات نمونه مستقر شده در منطقه 
با تفرج شديد تعداد درختان كمتري مشاهده مي گردد 

اين در حالي است كه ). درخت در قطعه نمونه 8كمتر از (
ه اي موجود در قطعات هاي درختي و درختچميزان پايه

نمونه مستقر شده در منطقه بدون فعاليت هاي تفرجي 
پايه در  14بيشتر از (بسيار بيشتر از مناطق تفرجي است 

همانطوركه مشاهده مي گردد به طور متوسط ). قطعه نمونه
متغير تعداد پايه درختي به ترتيب شدت تفرج از منطقه با 

شديد كم مي گردد شدت تفرج كم به طرف منطقه با تفرج 
كه نتيجه آناليز رگرسيون و مدل خطي گوياي اين مسئله 

ميزان باالي ضريب تعيين در معادله نشانه اين است . است
درصد از تغييرات توسط شدت تفرج تعيين  99كه بيش از 

  .گرددمي

  
  تعداد درختان در منطقه كنترل و مناطق آسيب ديده -3شكل 

ي درختي بررسي شده نشان هانتايج بررسي تعداد گونه
ها ي اين است كه در منطقه بدون آسيب تعداد گونهدهنده

ي ديگر يكسان، اما در طبقه با آسيب منطقه 2بيشتر و در 
شكل (شديد كمترين ميزان را به خود اختصاص داده است 

هاي تفرجي ، كه نشان دهنده اين است كه در اثر فعاليت)4
شده در مناطق با تفرج كم، شديد در قطعات نمونه مستقر 

گردد هاي كمتري مشاهده ميمتوسط و شديد، تعداد گونه
اين در حالي است كه ). گونه در قطعه نمونه 1حدود (

هاي موجود در قطعات نمونه مستقر شده در تعداد گونه
هاي تفرجي بسيار بيشتر از مناطق منطقه بدون فعاليت

  ).هگونه در قطعه نمون 3حدود (تفرجي است 

  
  ها در منطقه كنترل و مناطق با شدت تفرج متفاوتتعداد گونه -4شكل 

طبقه مورد بررسي  4ميزان تاج پوشش در هر  5طبق شكل 
قرار گرفت و مشخص شد كه منطقه بدون آسيب بيشترين 
تاج پوشش و منطقه با آسيب شديد كمترين تاج پوشش را 

هاي  اين مهم حاكي از اين است كه در اثر فعاليت. دارد
تفرجي شديد در قطعات نمونه مستقر شده در منطقه با 

اين در حالي . رصد تاج پوشش كمتر استتفرج شديد، د
است كه ميزان درصد تاج پوشش در قطعات نمونه مستقر 
شده در منطقه بدون فعاليت هاي تفرجي بسيار بيشتر از 

گردد به طور همانطوركه مشاهده مي. مناطق تفرجي است
متوسط متغير درصد تاج پوشش به ترتيب شدت تفرج از 

منطقه با تفرج شديد كم  منطقه با شدت تفرج كم به طرف
مي گردد كه نتيجه آناليز رگرسيون و مدل لگاريتمي گوياي 

ميزان باالي ضريب تعيين در معادله نشانه . اين مسئله است
درصد از تغييرات توسط شدت  98اين است كه بيش از 

  .گرددتفرج تعيين مي

  بحث و نتيجه گيري
ص وجود منابع طبيعي منحصر به فرد در ايران بخصو

ميليون هكتار از مساحت كشور را  12جنگل ها كه حدود 
هاي گوناگون، به خود اختصاص داده است، حاصل اقليم



 1398، 3، شماره 32جلد                                                 )                                        مجله زيست شناسي ايران(مجله پژوهشهاي گياهي 

676 

ي حرارت و بارندگي، شرايط بسيار مناسبي اختالف درجه
ي صنعت اكوتوريسم در كشور مهيا نموده را براي توسعه

  ).2(است 

  
ا شدت تفرج مقدار تاج پوشش در منطقه كنترل و مناطق ب -5شكل 

  متفاوت

توسعه صنعت اكوتوريسم امريست مهم كه تحقق و 
هاي جهاني گسترش آن بر اساس موازين علمي و استاندارد

تواند بهبود عملكرد اكوسيستمي، كيفيت نه تنها مي
ها و جلوگيري از نابودي آن را به همراه داشته  اكوسيستم

اجتماعي  ي اقتصادي وباشد، بلكه بر ميزان اشتغال، توسعه
هاي ناپذير از عرصهجوامع محلي و بومي كه بخش جدايي

دهند نيز بسيار تأثير گذار خواهد منابع طبيعي را تشكيل مي
دار در تاج نتايج اين تحقيق نشانگركاهش معني. بود

هاي درختي، در پوشش، شدت تراكم درختان و تعداد گونه
باشد  مي )بدون تفرج(مناطق تفرجي نسبت به منطقه كنترل 

است  كه در بعضي از تحقيقات نتايج مشابهي گزارش شده
هاي همچنين مطالعه حاضر نشان داد كه فعاليت). 7، 1(

زيستي درجنگل فندقلو تاثير هاي تنوعتفرجي بر شاخص
زيستي در هاي تنوعميزان كم شاخص. معني داري دارد

شود و فراواني ها ميمناطق تفرجي مانع پايداري جنگل
هاي تفرجي، براي پايداري اثرات شديد و منفي فعاليت

جنگل مضر هستند كه اين موضوع در گذشته توسط 
نتايج مشابهي ). 12، 9(محققين زيادي گزارش شده است

غربي اياالت هاي مديريت شده در نواحي شمالبراي جنگل
ها فراواني زياد درختان قطور و آن. متحده به دست آوردند

هاي طبيعي نسبت به منطقه مديريت جنگلمتوسط را در 

اين نتيجه توسط محققين ديگر نيز . شده گزارش نمودند
- بيشتر مطالعات اين موضوع را تائيد كرده. تائيدشده است

هاي تفرجي هستند و اثبات اند كه گياهان متاثر از فعاليت
كرده اند كه وابستگي منفي بين شدت تفرج و ميزان تاج 

اي وجود فاع گياهان، غنا و تنوع گونهپوشش گياهي، ارت
اند  بعضي از محققان گزارش كرده). 16، 15، 13، 7(دارد 

هاي تفرجي از ارتفاع كه حتي با افزايش ميزان فعاليت
گياهان موجود كاسته شده و همچنين از ميزان پوشش شاخ 

 ).17(شود ها نيز كاسته ميو برگ گونه

لوژيكي سه زون با در اين تحقيق به منظور بررسي اكو
ي شدت تفرج كم، تفرج متوسط و تفرج شديد و مقايسه

آنها با زون بدون تفرج از طريق محاسبه متغيرهاي تعداد 
پايه، تعداد گونه، درصد تاج پوشش و شاخص هاي تنوع 
زيستي از آناليز واريانس با گروه بندي يكطرفه و مقايسه 

تايج حاصل از ميانگين ها به روش دانكن استفاده شد كه ن
هاي عددي در سه زون تحت تفرج، نشان ارزيابي شاخص

ي وضعيت پايدار در زون بدون تفرج و تفرج كم، و دهنده
وضعيت نسبتاً پايدار در منطقه تفرج متوسط بوده كه با كم 
شدن مقدار متغيرها و شاخص هاي تنوع زيستي و نزديك 

پايداري  شدن به مقدار صفر در منطقه تفرج شديد، تنوع و
تواند نشانگر شرايط كند كه ميمنطقه شديداً كاهش پيدا مي

هاي محيطي و تأثيرات مناسب، وجود يا افزايش استرسنا
هاي تفرجي در زون با تفرج شديد باشد منفي فعاليت

شيب منفي و ضريب تعيين باالي مدل هاي رگرسيوني (
 با توجه به مطالب ذكر شده). بخش نتايج مويد آن است

تفرج كم نسبت به زون تفرج شديد پوشش گياهي در زون 
هاي مقادير شاخص. باشدداراي وضعيت خيلي بهتري مي

ها در زون تفرج دهندكه همه شاخصغنا و تنوع نشان مي
. كم نسبت به زون تفرج شديد داراي ميزان بيشتري است

اما اين مسئله در مورد شاخص يكنواختي صادق نيست 
طق بدون تفرج و تفرج شديد تقريبا يكسان چرا كه در منا

در پارك ملي ) 2(زرقي و همكاران طي تحقيقي كه . است
تندوره انجام دادند نيز به اين نتيجه رسيدند كه مقايسه 
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هاي تنوع شانون و سيمپسون و همچنين ميانگين شاخص
تفرج و شاخص غناي مارگالف و منهنيك در دو زون كم

ها به ها در پالتحضور گونهتفرج شديد براساس درصد 
باشد، در لحاظ آماري داراي اختالف آماري معني داري مي

هاي يكنواختي به لحاظ آماري اختالف حاليكه شاخص
دهند، كه اين نتيجه نتايج تحقيق داري را نشان نمي معني

دهد ها نشان ميبعضي از بررسي. نمايدحاضر را تائيد مي
هاي طبيعي بيشتر بر غنا و كه تفرج و توريسم در عرصه

هاي حساس و ها اثر گذاشته و سبب حذف گونهتنوع گونه
شود و اثر زيادي بر يكنواختي ندارد در معرض خطر مي

براي حفاظت جوامع گياهي تهديد شده در منطقه ). 12(
فندقلو، بايستي شدت فعاليت هاي تفرجي را محدود كرده 

صولي و كنترل بدون شك دسترسي ا). 4(و كنترل نمود 
هاي كمياب را متوقف شده به مناطق تفرجي، كاهش گونه

به ). 12(كند و جوامع گياهي را از تغيير مصون مي دارد مي
كنندگان در رابطه با عالوه ارائه اطالعات اضافه به استفاده

هاي زيستي در وضعيتفشار فعاليت تفرجي بر تنوع
كنندگان رجبدون شك تف. مختلف بايد گسترش داده شود

در صورت آگاهي از اين مهم، اقدام به رعايت موازين 
هاي اين يافته. نمايندتفرجي و اخالقي در تفرج را مي

هاي مربوط به كميت و دهد كه دانستهتحقيق نشان مي
زيستي براي توسعه و پيشرفت در بهبود كيفيت تنوع

وضعيت اكولوژيكي درختان جنگلي متاثر از فعاليت شديد 
  .رجي، مهم استتف

ها، ها، جمعيتتخريب بطور كلي بر روي افراد، گونه
ها و به ويژه بر روي تعادل مواد و حتي شرايط اكوسيستم

هاي گذارد، تخريب و فشارزيستي موجودات اثر مي

دهد بلكه حاصله نه تنها جريان مواد را فوراً تغيير مي
-ر مياي يك اكوسيستم را نيز تحت فشار قراتركيب گونه

توان به اين هاي تحقيق حاضر ميبا بررسي يافته. دهد
هاي تفرجي، به شدت منطقه نتيجه رسيد كه افزايش فعاليت

را دچار تخريب كرده و باعث برهم خوردن پايداري 
تفرج با شدت متوسط . شوداكولوژيكي در منطقه مي

تخريب كمتري در پي داشته كه مي توان با مديريت صحيح 
ي سبك و سنگين، ري از تردد وسايل نقليهمثل جلوگي

هاي متمركز براي اسكان گردشگران و ساير ايجاد جايگاه
ولي نكته . هاي اندك را هم تقليل دادموارد، اين تخريب

هاي قابل تأمل اين است كه تخريب حاصل از استفاده
تفرجي شديد مثل برداشت چوب سوخت داراي اثرات 

ستفاده شديد از اكوسيستم تخريبي بيشتري بوده و با ا
هاي تفرجي بيشتر به جنگل جهت اكوتوريسم و فعاليت

- كند، كه اين موضوع ميجنگل صدمه و آسيب وارد مي

نتايج در تاييد مطلب فوق . تواند مورد بررسي قرار گيرد
رسيوني نشان داد كه با افزايش شدت فعاليت هاي گآناليز ر

سهمي، تعداد تفرجي شاخص هاي تنوع زيستي به صورت 
درختان به صورت خطي، تعداد گونه ها به صورت سهمي 
و ميزان تاج پوشش به صورت لگارينمي كاهش مي يابد؛ 

درصد به  92كه در همه موارد ميزان ضريب تعيين بيش از 
- ولي موضوع قابل توجه اين است كه فعاليت. دست آمد

هاي تفرجي به صورت كنترل نشده و با شدت زياد، 
سترده اكوسيستم جنگلي فندقلو، را به دنبال تخريب گ

توان به آساني آن را خواهد داشت، كه در آن صورت نمي
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Abstract 

Today, we face with increasing global concerns about loss of biodiversity in forest 
ecosystems that this important notation is increased in managing forests. The aim of this 
study is evaluation of forest sustainability using density, number of species, crown 
canopy percent and biodiversity indicators in Fandoghlou forests in conservation and 
under-recreation management conditions. To collect the required data, designed an 
inventory grid with dimension of 50*50m and 60 sample plots in conservation and 
under-recreation areas were set, respectively (generally 120 plots). In each sample plot, 
the type of species, and diameter of trees, and 2 crown diameter of shrubs recorded. In 
present study, by using Past software, were applied Margalef, Berger-Parker, Fisher 
indicator and evenness criteria to evaluate biodiversity. The results of regression 
analysis indicated that with increasing recreational activities, biodiversity indicators, 
number of trees, number of species, and canopy cover will be decreased, in all cases the 
determination coefficient are higher than 0.92. The results of ANOVA and Duncan 
multiple test indicated that with increasing intensity of recreational activities, density, 
number of species, crown canopy percent and also richness and diversity will decreased 
significantly (pvalue = 0.000), although this is not correct about evenness indicator. 
Generally, it is concluded that uncontrolled and high recreational activities provided 
expensive degradation of Fandoghlou forest ecosystem, that this case resulted to 
negative effects on forest sustainability 
Key words: conservation, recreation, sustainable management, biodiversity indicators, 
Fandoghlou forest. 


