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  هاي چوبي در اكوسيستم زيستي گونه هاي ساختار و تنوع بر ويژگي گردشگري طبيعتتأثير 
 )جنگل ارسباران: مطالعه موردي(جنگلي 

  رؤيا عابدي
  گروه جنگلداريطبيعي اهر، دانشكده كشاورزي و منابع دانشگاه تبريز، اهر، ايران، 

  18/6/97: تاريخ پذيرش  16/10/96: تاريخ دريافت

  چكيده

ترين معيارهاي مديريت گردشگري پايدار شناخته شده است و بازديد از مناطق جنگلي  عنوان يكي از پر اهميت تنوع زيستي به
بنابراين توجه به اين دو موضوع در كنار يكديگر، . شود در بخش گردشگري طبيعت محسوب مي  ها ترين فعاليت يكي از مهم

مطالعه حاضر به منظور درك بهتري از اثرات گردشگري در مناطق . ل خواهد كردهاي مديريت جنگ كمك قابل توجهي به جنبه
اي  دايره  قطعه نمونه 60با استفاده از تعداد برداري  نمونه. جنگلي ارسباران بر ساختار و تنوع زيستي اين اكوسيستم صورت گرفت

انجام ) قطعه نمونه 30(تفرج  بدونو ) نمونه قطعه 30(در دو منطقه تفرجي سيستماتيك -و به روش تصادفي) مترمربع 1000(
وينر، سيمپسون، - شانون(هاي تنوع زيستي  ، شاخص)تراكم، سطح مقطع و تاج پوشش درختان(هاي ساختار جنگل  شد و ويژگي

نوع هاي ت نتايج نشان داد كه دو منطقه مورد مطالعه از نظر شاخص. و شاخص ارزش اهميت گونه محاسبه شدند) غنا و يكنواختي
هاي  كه از نظر يكنواختي و ويژگي هستند درحالي) ≥01/0p(اي داراي اختالف معنادار  وينر، سيمپسون و غناي گونه-شانون

هر دو در ) .Acer campestre L(ارزش اهميت گونه كرب شاخص . ساختاري تفاوت معناداري بين دو منطقه مشاهده نشد
. در منطقه بدون تفرج داراي بيشترين مقدار بود) .Carpinus betulus L(ممرز منطقه تفرجي و غير تفرجي و بعد از آن گونه 

براساس نتايج حاصل از پژوهش حاضر، گردشگري طبيعت در منطقه جنگلي مورد مطالعه بر ساختار اشكوب درختي اثرات 
ين موضوع تأكيدي بر ا. ن دادهاي تنوع زيستي در اين اشكوب اثرات معناداري را نشا كاهنده معناداري نداشت ولي بر شاخص
  . هاي جنگلي است حساس بودن تنوع زيستي در اكوسيستم

  تنوع زيستي، ساختار جنگل، جنگل ارسباران، گردشگري طبيعت: واژه هاي كليدي

  royaabedi@tabrizu.ac.ir: الكترونيكي پست، 04144237717: مسئول، تلفن نويسنده

  مقدمه
صنعت گردشگري به عنوان يكي از بزرگترين صنايع در 

هاي اخير گردشگري طبيعت در اين  جهان است و در دهه
بخش بسيار سريع گسترش پيدا كرده به طوري كه معيار 
تنوع زيستي از باالترين درجه اهميت در ميان معيارهاي 

از طرف ديگر مناطق  .گردشگري پايدار برخوردار است
هاي نادر در مناطق  داراي تنوع زيستي باال و با حضور گونه

درصد  40با بيشترين بازديد هستند و برآورد شده است كه 
). 29، 18(از اقتصاد جهاني بر پايه تنوع زيستي است 

هرگونه اقدام عملي در ترويج صنعت گردشگري طبيعت 

بت و منفي، به حداكثر بايد با هدف ايجاد تعادل بين آثار مث
هاي مثبت بوده و ميزان تأثيرات منفي به  رساندن جنبه
يك جنبه كليدي در  گردشگري طبيعت ).21(حداقل برسد 

اي و حفاظتي در كشورهاي در حال  هاي توسعه پروژه
شود كه داراي اهداف دوگانه حفاظتي  توسعه محسوب مي

ن حال است و در عي تنوع زيستي  اي در زمينه و توسعه
بسياري از اهداف زيست محيطي و اقتصادي را نيز در خود 

از سوي ديگر اين نگراني همواره وجود دارد كه اگر . دارد
بازديدكنندگان و گردشگران اطالعات كافي و يا نگراني 
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كافي درباره تنوع زيستي نداشته باشند، گردشگري طبيعت 
). 40، 39(گذاري خطرناكي محسوب شود  تواند سرمايه مي

هاي كاري و  گذاران حوزه كسب و كار به پتانسيل سرمايه
اي دارند اما گردشگري  اقتصادي در اين بخش توجه ويژه

يك مبحث چند بعدي بوده كه شامل مسائل گوناگوني از 
جمله آموزش، ابزاري براي توسعه پايدار، ايجادكننده 

هاي اجتماعي و فرهنگي و در  هاي شغلي، پيشرفت فرصت
. هاي زيست محيطي را به همراه دارد ال آگاهيعين ح

براساس تعريف دپارتمان حيات وحش پارك تگزاس 
)TPWD (هاي متعددي  گردشگري طبيعت شامل فعاليت

هاي مهم آن بازديد از مناطق جنگلي  است كه يكي از جنبه
بنابراين مفهوم گردشگري طبيعت در . بيان شده است

متنوع و حفاظت از   بردارنده گياهان و جانوران بومي
شرايط زندگي گياهان . طبيعت به عنوان زيستگاه آنها است

و جانوران در يك منطقه جنگلي بسيار ويژه است چرا كه 
. شود را شامل مي اي متنوع از فون و فلور بومي  مجموعه
ها عالوه بر اينكه در بردارنده انواع عناصر گياهي  جنگل

ها،  ها، سرخس خزه شامل گياهان چوبي، علفي، آوندي،
ها و عناصر جانوري شامل پرندگان،  گياهان باالرونده، قارچ

و زمين  ها و غيره هستند، منعكس كننده تنوع اقليمي  ماهي
شناسي نيز هستند بنابراين تنوع زيستي مناطق جنگلي 

در كنار ارزش ). 27(همواره نيازمند حفاظت است 
س براي اقتصاد اقتصادي جنگل از نظر توليد چوب و بيوما

ها از جنبه محيط زيستي شامل تنوع زيستي،  ملي، جنگل
. حفاظت از گياهان و جانوران و ترسيب كربن مهم هستند

ها و اهميت  هاي اجتماعي جنگل هاي اخير ارزش در سال
تفرج در . تر شده است آن براي گردشگري شناخته

هاي طبيعي همچون جنگل اثرات قابل توجهي بر  محيط
ها دارد از اين رو يك هدف  جسم و روان انسان سالمت

زيست محيطي مهم در بسياري از كشورها داشتن مناطق 
از سوي ديگر، تنوع ). 32(جنگلي با تنوع غني است 

زيستي گياهان در مناطق جنگلي با پارامترهاي ساختاري 
كه جنگلي  طوري توده جنگلي در ارتباط مستقيم است به

تنوع زيستي بااليي نيز خواهد بود،  با تنوع ساختاري داراي
هاي گياهي  هاي اشكوبي متعدد و داراي گونه جنگلي با اليه

مختلف، تنوع گياهي بيشتري نسبت به جنگلي جوان با تنها 
يك اشكوب دارد بنابراين تركيب و ساختار يك جنگل 
ارتباط تنگاتنگي با تنوع زيستي آن داشته و مطالعات 

عنوان  د ساختار توده جنگلي را بهمختلف نيز نقش و عملكر
، 31، 28(شاخصي از تنوع زيستي به اثبات رسانده است 

هاي ساختاري و تنوع زيستي  بنابراين حفاظت از جنبه) 33
هاي كاربردي و محيطي آن نيازمند  و استفاده از همه جنبه

. مطالعات دقيق در ارتباط با اين عوامل با يكديگر است
موضوع گردشگري طبيعت را از جنبه مطالعات فراواني 

اند اما هنوز بررسي ساير  اقتصادي مورد بررسي قرار داده
هاي دقيق علمي  اثرات آن بر جنگل و تدوين گزارش

 .بيشتري مورد نياز است

Lamorski و Dabrowski )2002 ( اثرات مثبت و منفي
 Babia Goraگردشگري طبيعت بر تنوع زيستي پارك ملي 

پوشش جنگل واقع در منطقه حفاظتي در درصد  95با 
كشور لهستان را بررسي كرده و در نهايت، اثرات 
گردشگري طبيعت بر تنوع زيستي منطقه را مثبت ارزيابي 

اثرات تفرج بر تنوع زيستي و پايداري ). 37(كردند 
در كشور اوكراين  Shatskاكوسيستم جنگل در پارك ملي 

شده بود توسط كه توسط مناطق جنگلي وسيعي احاطه 
Pits  مورد مطالعه قرار گرفت و نتايج ) 2013(و همكاران

هايي به دست انسان  آنها نشان داد كه تفرج سبب تخريب
هاي داراي تنوع  شده است و از طرف ديگر رويشگاه

زيستي باالتر، بيشتر مورد توجه بازديدكنندگان بوده بنابراين 
ين آنها همچن. در معرض تخريب بيشتري قرار داشتند

هاي حفاظتي را براي مناطق تفرجي مناسب و  توسعه طرح
هاي كشور تانزانيا بر اساس  جنگل). 42(ضروري دانستند 

هاي تنوع  و با محاسبه شاخص) Kacholi )2014مطالعات 
زيستي، ساختار و شاخص ارزش اهميت گونه، به عنوان 

هاي با تنوع زيستي باال ارزيابي و معرفي شدند  جنگل
مطالعات ارزيابي اثرات گردشگري طبيعت بر تنوع ). 35(
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زيستي در ايران توسط محققان مختلف در مناطق جنگلي 
اثر ) 1388(متفاوت انجام شده است، زرقي و همكاران 

هاي گياهي پارك ملي  اكوتوريسم را بر تنوع زيستي گونه
هاي  تندوره در استان خراسان رضوي با استفاده از شاخص

يستي و يكنواختي بررسي كردند و نشان دادند غنا، تنوع ز
كه تفاوت معناداري بين دو زون با فشار زياد و فشار كم 

هاي تنوع در  گردشگر ايجاد شده است و مقادير شاخص
هاي تفرجي  تأثير فعاليت). 13(زون با فشار كم، بيشتر بود 

بر پوشش گياهي و خاك در پارك جنگلي چقاسبز در 
بررسي ) 1390(راد و همكاران  اسحاقياستان ايالم توسط 

شد و نتايج آنها نيز تفاوت معنادار را بين مناطق داراي 
پارك ). 2(درجات مختلف تفرج و منطقه شاهد نشان داد 

جنگلي چالدره در استان مازندران به منظور بررسي اثر 
هاي تنوع زيستي گياهي توسط  اكوتوريسم بر شاخص

د مطالعه قرار گرفت و مور) 1390(گليجي و همكاران 
نشان داده شد كه فشار گردشگري اثر معناداري بر كاهش 
فراواني گونه و تنوع داشته و غنا و يكنواختي را افزايش 
داده است ولي اثرات معناداري بر تنوع اليه زادآوري در 

در بررسي ) 1391(بخشي و همكاران ). 20(منطقه نداشت 
ي و خاك در پارك تأثير تفرج بر زادآوري، پوشش علف

جنگلي نور در استان مازندران نشان دادند كه شدت تفرج 
هاي تنوع و خاك مؤثر بوده و بر اساس نتايج  بر شاخص

خود پيشنهاد كردند كه با ايجاد چند منطقه تفرج متمركز و 
توان از تخريب شديد طبيعت جلوگيري  اي مي قرق دوره

تحت تفرج و هاي  هاي جنگلشناسي توده ويژگي). 7(كرد 
اي در پارك  تنوع زيستي در پوشش درختي و درختچه

جنگلي بلوران در كوهدشت در استان لرستان توسط 
بررسي و نشان داده شد كه ) 1395(فرد و همكاران  نظرپور
هاي جنگلشناسي شامل تراكم، ميزان تاج پوشش و  ويژگي

هاي تنوع زيستي بين  ميزان زادآوري و همچنين شاخص
اختالف ) شاهد(داراي تفرج و بدون تفرج هاي  زون

معنادار داشتند و بطور كلي تفرج تأثيرات منفي بر 

شامل قطر و ارتفاع درختان، (هاي جنگلشناسي  ويژگي
 تانخشادابي در المت وس ي،تاج پوشش، زادآوري، متراك
و تنوع زيستي منطقه ) ادز  خهتان شاختعداد جست درو 

هاي توده شده بود و منطقه  داشت و سبب تغيير اين ويژگي
ها  را نيازمند مديريت اصولي به منظور كاهش آسيب

اما مطالعه مدوني در زمينه اثر . )25، 24( دانستند
هاي ساختاري جنگل در اين زمينه  گردشگري بر مشخصه

از اين رو، به منظور برآورد دقيقي از . گزارش نشده است
حفاظت از  تواند به مي گردشگري طبيعتاين موضوع كه 

تنوع زيستي و ساختار اكوسيستم جنگل كمك كند يا نه، 
مطالعه حاضر با هدف بررسي و برآورد اثرات گردشگري 

هاي  طبيعت در يك اكوسيستم جنگلي و بر ويژگي
ساختاري و تنوع زيستي به عنوان دو ويژگي مهم در 
اشكوب درختي انجام شد و جنگل ارسباران با توجه به 

گردشگري و از سوي ديگر   راوان در بخشهاي ف پتانسيل
تنوع غني اين منطقه جنگلي كه آن را به يكي از مناطق 

اندازهاي بديع در كشور تبديل كرده  منحصر به فرد با چشم
به عنوان منطقه مورد مطالعه، انتخاب شد تا ) 23(است 

مطالعه حاضر راهي بر درك بهتري از اثرات گردشگري در 
  .مناطق جنگلي باشد

  مواد و روشها
 160000منطقه ارسباران با مساحت : منطقه مورد مطالعه

هكتار در شمال غرب كشور و شمال استان آذربايجان 
 ′ عرض شمالي و 39° 08′تا  38° 43′شرقي و محدوده 

اين . دهد طول شرقي را پوشش مي 47° 01′تا  °46 39
 هاي البرز در شمال و زاگرس در منطقه در تالقي رشته كوه

گاه  غرب كشور بوده و توسط يونسكو به عنوان ذخيره
شكل (كره و پناهگاه حيات وحش معرفي شده است  زيست

اين منطقه با داشتن هشت درصد از كل سطح كشور و ). 1
حصر به فرد اي من هاي گياهي، منطقه درصد گونه 10بيش از 

  ). 45، 1،3(شود  محسوب مي
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  )44(موقعيت منطقه مورد مطالعه  -1شكل 

برداشت داده براي ارزيابي اثر : ها آوري داده روش جمع
هاي ساختاري و تنوع زيستي  گردشگري طبيعت بر ويژگي

اي داراي امكانات  جنگل، با انتخاب دو منطقه شامل منطقه
بدون امكانات و منطقه دوم » منطقه تفرجي«تفرجي با نام 
به عنوان منطقه شاهد، در » منطقه بدون تفرج«تفرجي با نام 

ارسباران در محدوده   سي در جنگل منطقه قلعه دره
شهرستان كليبر در استان آذربايجان شرقي انجام شد 

). شرقي 47° 00′تا  46° 59′و شمالي 38°51′تا  ′50°38(
هاي تفرجي و بدون تفرج  ابتدا با جنگل گردشي، محدوده

هاي اوليه،  گيري داده سپس به منظور اندازه. شناسايي شدند
از روش برداشت اطالعات ساختاري و اطالعات تنوع 

هاي ساختاري و تنوع  زيستي به منظور بررسي توأم ويژگي
  : استفاده شدزيستي از عرصه جنگل، به ترتيب زير 

ها در مناطق  نمونه در ابتدا به منظور پراكنش مناسب قطعه
نمونه در  مورد مطالعه و از آنجا كه بهترين ابعاد قطعه

تا يك هكتار توصيه شده  75/0هاي ساختار جنگل  بررسي
هاي تفرجي و بدون تفرج، در  ، در محدوده)22، 6(است 

 100×100عاد به اب(هر منطقه سه قطعه نمونه يك هكتاري 
سپس ). قطعه 6در كل (به طور مجزا انتخاب شدند ) متر

متر طراحي  30 ×30شبكه آماربرداري سيستماتيك به ابعاد 
هاي يك هكتاري  و به طور تصادفي در درون قطعه نمونه

قطعه  10قرار گرفت تا به اين ترتيب در هر هكتار تعداد 
–تصادفي نمونه با پراكنش مناسب و در عين حال به طور 

قطعه نمونه به منظور  30سيستماتيك و در كل تعداد 
برداشت تعداد كافي نمونه در هر منطقه، مورد آماربراري 

هاي متناسب با برداشت  سپس قطعه نمونه. قرار گيرد
اطالعات به منظور بررسي مطالعات درختان جنگلي به 

متر مربع در محل تقاطع  1000اي و با مساحت  شكل دايره
بندي در هر منطقه مورد آماربرداري قرار گرفت  شبكهاين 

قطعه نمونه در دو  60اين ترتيب در كل تعداد  به). 12(
برداري مطالعات ساختار جنگل و  منطقه بنابر اصول نمونه

. برداري شدند تنوع زيستي به طور تلفيقي نمونه
هاي مورد نظر به منظور محاسبه ساختار توده  مشخصه

سانتيمتر (درختي، قطر در ارتفاع برابر سينه شامل نوع گونه 
5/7 ≥DBH( ارتفاع كل درخت ،)قطر بزرگ و )متر ،

ها در درختان  گروه زاد و جست كوچك تاج هر درخت دانه
  ).19، 17(گيري و ثبت شد  اندازه) متر(زاد  شاخه

هاي ساختاري  ترين ويژگي متداول: ها تجزيه و تحليل داده
، سطح مقطع )تعداد درختان در هكتار(جنگل شامل تراكم 

 تاج پوشش درخت سطحو ) مربع سانتيمتر(در هكتار 
هاي ساختاري  به عنوان مهمترين ويژگي )مترمربع(

هاي تنوع،  شاخص). 22(هاي جنگلي محاسبه شدند  توده
و ) شاخص غنا(ها  هاي موجود در قطعه نمونه تعداد گونه

را ) شاخص يكنواختي(وضعيت يكنواختي افراد هر گونه 
گيرند و مقدار غنا و يكنواختي را در يك كميت  در نظر مي

هاي تنوع  كنند و از آنجا كه شاخص آوري مي جمع
توانند مربوط به جوامع با غناي باال و يكنواختي پايين و  مي

ك منطقه بالعكس باشند به تنهايي گوياي تنوع زيستي ي
هاي غنا و  نبوده و بهتر آن است كه به همراه شاخص

شاخص سيمپسون از ). 11، 4(كار برده شوند  يكنواختي به
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هاي غالب  هاي ناهمگني و به شدت متوجه گونه شاخص
برداري بوده و داراي ارزش عددي بين صفر تا  در نمونه

وينر نيز از معتبرترين - شاخص شانون. يك است
هاي نادر  ي تنوع است كه به گونههاي بررس شاخص

اين شاخص گوناگوني را در يك جامعه تداعي  ،پردازد مي
كند و مقدار بيشتر اين شاخص در منطقه نشاندهنده  مي

دو   بنابراين اين). 5(تر است  تر و متغير تركيب متنوع
شاخص، جنبه هاي مختلف تنوع زيستي شامل گونه هاي 

اي تعداد  غناي گونه. دهند نادر و غالب را بخوبي نشان مي
هاي موجود در هر قطعه نمونه بدون توجه به تعداد  گونه

افراد هر گونه است و يكنواختي به معني توزيع افراد در 
هاي موجود و به عبارت ديگر وفور هر گونه  ميان گونه

هاي تنوع زيستي متداول شامل  بنابراين،  شاخص. است
اي  اختي و غناي گونهوينر، سيمپسون، يكنو- شاخص شانون

پكيج و تحت ) R 3.4.2 )43محيط نرم افزار  در
BiodiversityR )36 ( ها با آزمون  داده. شدمحاسبه

اسميرنوف از نظر نرمال بودن بررسي و -كولموگروف
سپس به منظور مقايسه معناداري اختالف ميانگين 

ها در دو منطقه مورد مطالعه از آزمون  مشخصه
Independent T-Test  01/0در سطح معناداري p≤  استفاده

 SIVهمچنين از شاخص ارزش اهميت گونه با عنوان . شد
ونه درختي غالب به منظور بررسي اثر گردشگري بر نوع گ

  ).41، 35، 26، 16، 8(زير استفاده شد در منطقه بنابر روابط 

 

  

 
 

ارزش اهميت گونه = فراواني نسبي + تراكم نسبي + چيرگي نسبي
)SIV(  

  نتايج
هاي ساختاري نشان داد كه  نتايج محاسبه ويژگي

هاي درختي و سطح تاج  هاي ميانگين تراكم پايه مشخصه
پوشش در منطقه بدون تفرج داراي مقدار عددي بيشتري 

) مترمربع 891/32پايه و  667/346به ترتيب (بودند 
كه ميانگين سطح مقطع درختان در منطقه تفرجي  درحالي

 997/1820(به خود اختصاص داد  مقدار عددي بيشتري را
ها اختالف  اما هيچ يك از اين مشخصه). سانتيمترمربع

معناداري را بين دو منطقه تفرجي و بدون تفرج نشان 
  ). 1جدول (ندادند 

اي نشان داد كه  هاي تنوع گونه نتايج محاسبه شاخص
وينر مقدار بيشتري را نسبت به - شاخص تنوع شانون

شاخص سيپسون در هر دو منطقه داشت و مقدار هر دو 
شاخص در منطقه بدون تفرج با اختالف معناداري بيشتر از 

  ). 2جدول (منطقه تفرجي بود 

قدار يكنواختي نتايج بررسي يكنواختي گونه نشان داد كه م
در منطقه بدون تفرج بيشتر بود اما دو منطقه اختالف 

اي منطقه بدون تفرج با  غناي گونه. معناداري نداشتند
  ). 3جدول (اختالف معناداري بيشتر از منطقه تفرجي بود 

 

  هاي ساختاري همقدار معناداري مشخصو اشتباه معيار  ±مقدار ميانگين  -1جدول 

 .Sig  منطقه بدون تفرج منطقه تفرجي 

n( 773/0±667/345807/0± 667/346( تراكم  929/0  ns 

cm2( 912/23±997/1820(سطح مقطع  975/1± 282/1672  538/0  ns 

m2( 152/2±671/18(تاج پوشش  839/15± 891/32  374/0  ns 
ns 1%در سطح  دارامعن بدون تفاوت  
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 مقدار معناداري تفاوتو اشتباه معيار و  ±زيستي  تنوعهاي  مقادير شاخص -2جدول 

 .Sig  تفرجبدونمنطقه تفرجيمنطقه شاخص

000/0 ** 070/1±931/0022/0±024/0 وينر-تنوع شانون  

001/0** 618/0±556/0010/0±015/0 تنوع سيمپسون  
         ns دارامعن 1%در سطح  تفاوت **دار، امعن بدون تفاوت  

  مقدار معناداري تفاوتو  يكنواختي و غنا هاي شاخص مقدار -3جدول 

 .Sig  منطقه بدون تفرج  منطقه تفرجي  شاخص

856/0275/0±827/0019/0±018/0 يكنواختي  ns 

001/0 **467/3±100/3093/0±056/0 غنا  
                ns دارامعن 1%در سطح  تفاوت **دار، امعن بدون تفاوت  

در هر منطقه نشان داد كه گونه  SIVنتيجه محاسبه شاخص 
مهمترين گونه در هر دو ) .Acer compestre L(كرب 

بود و ) 6/179(%و غير تفرجي ) 2/211(%منطقه تفرجي 
بيشترين مقدار ) .Carpinus betulus L(گونه ممرز 

در مقايسه ) 1/165(%منطقه بدون تفرج  را در SIVشاخص 
گونه بلوط . داشت) 8/98(%با اين گونه در منطقه تفرجي 

و ) Fisch. & C. A. Mey. Quercus macranthera(سياه 
هاي همراه نيز در هر دو منطقه نسبت تقريباً  ساير گونه

  ). 2شكل (مشابهي داشتند 

  
هاي  مهمترين گونه) SIV(شاخص ارزش اهميت نسبي  –2شكل 

  درختي 

  بحث و نتيجه گيري
براساس نتايج حاصل از بررسي حاضر، گردشگري طبيعت 
در منطقه جنگلي مورد مطالعه بر ساختار اشكوب درختي 

هاي تنوع  اثرات كاهنده معناداري نداشت ولي بر شاخص

زيستي در اين اشكوب اثرات معناداري را نشان داد، به 
وينر، - ر شاخص هاي شانونطوري كه اثرات آن ب
. اي چشمگيرتر از يكنواختي بود سيمپسون و غناي گونه

اين موضوع تأكيدي بر حساس بودن تنوع زيستي در 
  . هاي جنگلي است اكوسيستم

هاي محققان مختلف نشان داده است كه در مسير  بررسي
هاي جنگلي، ساختار جنگل در مواجه با  توالي توده

يابد و بسيار تحت تأثير  ميهاي محيطي تغيير  آشوب
هاي شديد و تغييرات ناگهاني مانند عمليات  فعاليت

هاي تفرجي  برداري و حتي فعاليت جنگلشناسي و بهره
، چرا كه ساختار )38، 35، 34، 9(متمركز و شديد است 
هاي بين درختان مستقر  ها و واكنش جنگل برآيندي از كنش

رسد كه  به نظر ميبنابراين . در توده و محيط اطراف است
هاي گردشگري بر ساختار جنگل  عدم معناداري اثر فعاليت

ها از يك  در مطالعه حاضر ناشي از شديد نبودن اين فعاليت
سو، و از سوي ديگر نشاندهنده پايداري ساختار اكوسيستم 

چرا كه آشوب حاصل  باشدجنگل در منطقه مورد مطالعه 
ز طرف ديگر با ا. از گردشگري تأثير معناداري نداشت

توجه به پايين بودن متوسط دماي هوا در منطقه در اغلب 
فصول سال و عدم رواج گردشگري در فصول سرد در 
منطقه، طول مدت گردشگري كوتاه بوده و اثرات 

مطالعات ساري . چشمگيري بر ساختار توده نگذاشته است
تأييدي بر اين استدالل است، ) 1389(صراف و همكاران 
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هاي خرداد تا  ن دادند كه در منطقه ارسباران ماهآنها نشا
شهريور يعني تنها چهار ماه بهترين زمان گردشگري در 
منطقه بوده و بقيه سال داراي شرايط نامناسب براي 

، همچنين مطالعات )14(گردشگري در منطقه ارزيابي شد 
 ياقليمعوامل در زمينه اثرات ) 1395(سخنور و همكاران 

جود اقليم متفاوت، بارش وي نيز ياهگ بر تنوع گونه
را  هاي انساني دور بودن از دخالت و زمستاني بيشتر

بنابراين . )15(عواملي مؤثر بر افزايش تنوع زيستي دانستند 
بر اساس نتايج تحقيق حاضر گردشگري طبيعت در منطقه 

اما . مورد مطالعه يك آشوب محلي شديد تلقي نشده است
از سوي ديگر نتايج اين مطالعه حساس بودن تنوع زيستي 

. هاي گردشگري طبيعت نشان داد به فعاليتنسبت منطقه را 
 تواند براساس ساير مطالعات انجام شده گردشگري مي

هاي  هاي گياهي در اكوسيستم عاملي خطرناك براي گونه
هاي حساس از طريق تخريب  طبيعي به ويژه در اكوسيستم

شناسايي ). 37(زيستگاه، آلودگي، ترافيك و غيره باشد 
عوامل مؤثر بر تنوع زيستي و عوامل كاهنده ناشي از 

و با ) 30(گردشگري در مديريت پايدار مهم است 
توان مهمترين اين عوامل  العه حاضر ميمطالعاتي نظير مط

ها از طريق محاسبه  مؤثر بر تخريب تنوع زيستي جنگل
و  هاي مختلف تنوع كاهش يا افزايش در مقدار شاخص

هاي گياهي حاضر در  حذف مهمترين گونه ساختار و
هاي گردشگري  هاي جنگلي كه ناشي از فعاليت عرصه

حفاظت و  هستند را شناخته و گامي اثرگذار در جهت
  . بهبود وضعيت موجود برداشت

وينر در مطالعه -مقدار دو شاخص سيمپسون و شانون
حاضر براي مناطق مورد مطالعه تفاوت معنادار را نشان داد 

هاي گردشگري در منطقه مورد  به اين مفهوم كه فعاليت
هاي غالب و از سوي ديگر بر  مطالعه از يك سو بر گونه

ها در  مقادير اين شاخص همچنين ،ههاي نادر اثر داشت گونه
وينر - دو منطقه تقريباً باال بود به طوري كه شاخص شانون

را به  62/0و  56/0و شاخص سيمپسون  07/1و  931/0
ترتيب براي منطقه تفرجي و بدون تفرج نشان دادند كه 

نشاندهنده تنوع نسبتاً مناسب براي منطقه است كه عليرغم 
ع زيستي خوبي برخوردارند چرا هاي تفرجي از تنو فعاليت

تر شدن شرايط اكولوژيك از مقدار  كه در صورت سخت
  . )10، 4(شود  هاي تنوع زيستي و غنا كاسته مي شاخص

اي در هر قطعه  نتيجه مطالعه حاضر نشان داد كه غناي گونه
بين دو منطقه مورد مطالعه تفاوت معنادار داشت اما نمونه 

يكنواختي تفاوت معناداري را نشان نداد كه اين نتيجه 
. )20( بود) 1390(مطابق با پژوهش گليجي و همكاران 

ها نيز نشان  نمودار حاصل از بررسي ارزش اهميت گونه
داد كه از نظر توزيع افراد گونه و همچنين از نظر نوع 

هم، دو منطقه تقريباً مشابه بودند كه اين موضوع هاي م گونه
هاي درختي مهم در منطقه در  نشان از عدم حذف گونه

هاي نه چندان شديد گردشگري در منطقه  نتيجه فعاليت
اين نتيجه كه همسو با نتايج بخشي و همكاران . بود

توان به دليل تفرج گسترده كه منجر به  بود را مي) 1391(
نندگان بر طبيعت، قابليت بازسازي طبيعت فشار كم بازديدك

ها به تخريب به عنوان  و همچنين ماهيت مقاوم بودن گونه
  ). 7(عواملي بر كم اثر بودن فعاليت گردشگري معرفي كرد 

رسد كه عوامل ذكر شده شامل عدم وجود تفرج  به نظر مي
متمركز و فشار طوالني مدت بر طبيعت، قابليت بازسازي 

هاي منطقه به اين فشارها، براي  بودن گونهجنگل و مقاوم 
هاي ساختاري منطقه مورد مطالعه حاضر نيز صادق  ويژگي
نيز بر ميزان اثرگذاري ) 1390(گليجي و همكاران . باشد

هاي تنوع تأكيد كردند و در مطالعه خود  تخريب بر شاخص
ميزان يكنواختي را بدون تفاوت معناداري با منطقه غير 

دند و دليل اين موضوع را حضور بيشتر تفرجي نشان دا
هاي مقاوم و توسعه بدون رقابت آنها را در منطقه  گونه

) 1390(راد و همكاران  اسحاقي. )20( تفرجي بيان كردند
هاي  هاي نادر و حساس در اثر فعاليت نيز حذف گونه

تفرجي را عامل مؤثر بر كاهش تنوع در مناطق تفرجي و 
آنها گونه بلوط را . اي دانستند تأثير آن بر غناي گونه

ها به دليل عوامل خاكي در مناطق  اي مقاوم به تخريب گونه
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با توجه به شاخص . )2( حضور اين گونه معرفي كردند
SIV در مطالعه حاضر گونه بلوط سياه  

)Quercus macranthera (هاي مهم در هر دو  يكي از گونه
  . بودمنطقه مورد مطالعه به نسبت تقريباً مشابه 

، ارزش اهميت هر گونه به SIVبا استفاده از شاخص 
شود و نشان از وضعيت مطلوب  صورت وزني محاسبه مي

مقدار اين شاخص براي . ها در هر دو منطقه دارد گونه
هاي اصلي حاضر در منطقه شامل، كرب، بلوط سياه و  گونه

هاي همراه نيز داراي سهم اندكي  ممرز باال بود و سايرگونه
گونه كرب در منطقه تفرجي داراي بيشترين مقدار . ندبود

SIV از آنجا كه ممرز داراي سطح گسترش وسيعي در . بود
هاي ارسباران است اما بر اساس نتايج حاضر به نظر  جنگل

رسد برداشت اين گونه در منطقه تفرجي بيشتر بوده و  مي
هاي ممرز در منطقه تفرجي سبب افزايش  حذف پايه

حالي است كه در منطقه  ب شده باشد اين درهاي كر پايه
در  SIVبدون تفرج گونه ممرز داراي بيشترين مقدار 

 Perekiبنابر نظر . مقايسه با اين گونه در منطقه تفرجي بود
نتايج حاصل از محاسبه اين شاخص ) 2013(و همكاران 

هاي يك منطقه بسيار  تواند در معرفي مهمترين گونه مي
   .)41( كارآمد باشد

توان با استفاده از نتايج تحقيق حاضر  رسد كه مي به نظر مي
گامي در جهت توسعه پايدار گردشگري در مناطق 

. گردشگرپذير بر اساس تعاريف توسعه پايدار برداشته شود
توسعه پايدار گردشگري بنابر تعريف نظرپور و همكاران 

فرآيندي است كه با بهبود كيفيت ميزبانان، تأمين ) 1395(
قاضاي بازديدكنندگان و به همان نسبت حفاظت از منابع ت

  . )25( طبيعي و انساني در ارتباط است

نتيجه حاصل از مطالعه حاضر حساس بودن تنوع زيستي 
هاي  اكوسيستم جنگل مورد مطالعه را در برابر فعاليت

در عين حال اكوسيستم . گردشگري طبيعت نشان داد
ست قادر خواهد بود جنگلي كه داراي ساختار پايدار ا

تغييرات محيطي را بدون اثرات كاهنده معنادار پشت سر 
پژوهش حاضر به منظور رسيدن به درك درست و . بگذارد

دقيقي از اين اثرات بر جنگل ارسباران و با استفاده از 
هاي مهم تنوع و ساختار توده براي ارزيابي  مشخصه

م شد تا ها انجا هاي جنگلي و حفاظت از گونه اكوسيستم
ضمن ارائه گزارش علمي در اين زمينه، ميزان تخريب 

نتايج اين پژوهش . ناشي از گردشگري طبيعت شناخته شود
نشان از وضعيت پايدار اكوسيستم به واسطه تنوع زيستي 

هاي گردشگري در  باال و عدم وجود فشار زياد فعاليت
منطقه داشت اما با اين وجود، توجه به حفاظت از تنوع 

جنگلي همواره بايد مورد توجه   تي در اين اكوسيستمزيس
ترين پارامترهاي  باشد چرا كه تنوع زيستي يكي از مهم

 .ها است دهنده تغييرات اكوسيستم نشان
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The Impact of Nature-Based Tourism on Structure and 
Biodiversity Characteristics of Woody Species in Forest 

Ecosystem (Case Study: Arasbaran Forest) 
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Abstract 

Biodiversity has recognized as one of the main criteria of sustainable tourism 
management. In addition, visiting forest areas is one of the most important activities in 
nature –based tourism. Consider these two issues together will greatly help the forest 
management aspects. This study conducted to understand the impacts of nature–based 
tourism on the structure and biodiversity of Arasbaran forest. 60 Sampling plots carried 
out by using of circular samples (1000 m2) and systematic-random sampling method in 
two recreational and non-recreational areas. Forest structure characteristics (density, 
basal area and canopy coverage), biodiversity indices (Shannon-Weiner, Simpson, 
richness and evenness) and species importance value index (SIV) were calculated. 
Results showed that there was significant difference between the study areas in terms of 
Shannon-Wiener, Simpson and species richness indices, while there was no significant 
difference between two regions in terms of evenness and forest structural characteristics 
(p≤ 0.01). The value of SIV showed that Acer campestre L. was the most important tree 
species in the recreational and non-recreational regions and followed by Carpinus 
betulus L. in non-recreational region. Based on the results of the present study, nature–
based tourism in the forest area did not have a significant effect on the tree layer 
structure, but showed significant effects on biodiversity indices. This result emphasizes 
the sensitivity of biodiversity in forest ecosystems. 

Key words: Arasbaran forest, Biodiversity, Forest structure, Nature-based tourism 


