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  سنگان، استان مازندرانهاي تفرجي پارك جنگلي سيتحليل پوشش گياهي پهنه
سيد  و 2فريدون طاهري سرتشنيزي، 2زاهدي اميري الدين ، قوام1، برهان رياضي2كار ، افشين دانه*1صديقه بابازاده خامنه

  3نورالدين موسوي

 زيستتهران، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقيقات تهران، گروه محيط  1

  ، گروه جنگل داريدانشگاه تهران، دانشكده منابع طبيعي ،كرج 2
 و آبخيزداري كشور مراتع ،سازمان جنگلها چالوس، 3

 25/12/92 :تاريخ پذيرش  16/7/92 :تاريخ دريافت

   چكيده

 رو، اين از .شودميمحسوب  جنگلي هاياكوسيستم كيفيتاز  معياري هاآن شناختيبوم هايويژگي بررسي و گياهي عناصر شناسايي

 آن از حاصل نتايج براساس زيرا ،ضروريست فلورستيكي تركيب دقيق مطالعه بمنظورها رويشگاهاين  در مطالعاتي چنين انجام

اساس، مطالعه  اين بر .شودمي ميسر انقراض خطر در هايحفظ گونه تمديريت بهتر در جه و امكان آينده تغييرات روند بينيپيش
 گياهي پهنه تفرجي با تكيه بر صفات پوشش اي ويژه در جنوب درياي خزرهاي جلگهيكي از رويشگاه بررسي منظورب حاضر

هاي كمي مشخصهبعد سيستماتيك انتخاب و - برداري تصادفيبه روش نمونه قطعه نمونه يك آري 80در اين مطالعه . انجام شد
و فراواني تراكم، درصد پوشش، بسامد، هاي مؤلفه. برداشت شداي و علفي در آن رختچهو كيفي مربوط به پوشش درختي، د
اهي گونه گي 35 هاي اين مطالعهيافتهمطابق . پوش علفي مورد بررسي قرار گرفتو كف حضور براي اشكوب فوقاني جنگلي

دهنده نشان نتايج .سنگان شناسايي شدگونه علفي در پهنه تفرجي پارك جنگلي سي 18اي و گونه درختي و درختچه 17شامل 
هاي گونهبه طور كلي در پهنه تفرجي، بسامد . ارتباط نرخ كاهش درصد پوشش اشكوب فوقاني با نرخ توسعه پوشش كف بود

Buxus hyrcana )شمشاد ( وCarpinus betulus )باشد كه با توجه به  ها بيشتر ميساير گونه به طور چشمگيري از )ممرز
 حفظ بمنظور موجود شرايط به توجه با. آن ضروريست از حراست و گاهذخيره اين به ويژه توجه حفاطتي اين دو گونه، اهميت
هاي حفاظتي مطابق كه داراي گونهرويشگاه  اين حفاظت جهت در مسئول هايسازمانكه  است الزم منطقه، گياهي هايگونه

   .بيشتري نشان دهند توجه فهرست اتحاديه جهاني حفاظت است،

  سنگانپارك جنگلي سيپوشش گياهي، پهنه تفرجي، تيپ جنگلي، شمشاد،  :كليديهاي هواژ

  saeede_babazade@yahoo.com :، پست الكترونيكي 09126393310: نويسنده مسئول، تلفن* 

 مقدمه 

از مطالعات  توصيف پوشش گياهي همواره بخش مهمي
اين توصيف كارشناسان را . دهداكولوژي را تشكيل مي

سازد تا تصويري ذهني از پوشش گياهي يك منطقه ميقادر 
- بنديند و بتوانند طبقات مختلف و طبقهرا به دست آور

). 14(را با هم مقايسه نمايند  هاي متفاوت پوشش گياهي
كننده در يكي از مهمترين فاكتورهاي تعيين پوشش گياهي

ي جنگلي محسوب هاهها و تفرجگاگيري پاركشكل

شود و از عناصر اصلي و مهم منابع فيزيكي و زيستي  مي
عناصر  ).4(آيد شمار مي كيفيت تفرج گردشگران به در

اي را در هاي جنگلي نقش ارزندهدرختي موجود در پارك
رو  از اين. نمايندميجذب گردشگران طبيعت فراهم 

از هاي جنگلي ناخت هرچه بهتر پوشش در اكوسيستمش
- خواسته هايي در جهت رفعما را در ارائه برنامهيك طرف 

كند و از طرف ديگر ضمن تر ميهاي گردشگران توانا
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استفاده بهينه در حد ظرفيت اكولوژيكي از سوي 
ي و همسو با عناصر گردشگران و ايجاد ارتباط منطق

اي و پوشش كف جنگل و ساير درختي، درختچه
توان در پايداري خاك مي ، ازجملهتأثيرگذارورهاي فاكت

وري را برداشت و اصل استمرار بهرهاكوسيستم گام مهمي 
نكته كه در احداث و توجه به اين . مدت برقرار كرددر دراز

جنگلي حفظ پوشش گياهي اهميت هاي نگهداري پارك
ها، تيپ توده جنگلي و عوامل اي دارد، بايد گونهويژه

  ).13(ايي شود بر آن به طور كامل شناستأثيرگذار 

درصد پوشش، تراكم، بسامد و حضور، وفور از جمله 
-تصميمفرايند توانند در كه مي صفات مهم گياهان هستند

برداري، حفاظت، بازسازي و بهره(هاي مديريتي گيري
گياهان تصوير عمودي پوشش . مشاركت نمايند) پايش
هاي هوايي اندام. ها بر روي زمين استيي آنهاي هوااندام
توان به عنوان بخشي از گياهان در نظر گرفت كه بر ميرا 

درصد پوشش شاخصي براي  .اندازندسايه ميسطح خاك 
هاي محيطي است و از نظر حفاظت گيريبرخي تصميم

تاكنون طبقات مختلفي براي ثبت  .خاك اهميت دارد
- ترين طبقهمبناي رايجبر . پوشش گياهان ارائه شده است

هاي گياهي در جوامع به پوشش شاخ و برگ گونهبندي، 
هايي كه گونه: Aطبقه ). 14(پنج طبقه تقسيم مي شود 

- گونه :Bطبقه . درصد يا كمتر باشد 5ها درصد پوشش آن

. درصد سطح زمين باشد 25تا  6ها بين هايي كه پوشش آن
درصد  50تا  26ها بين هايي كه پوشش آنگونه: Cطبقه 

هايي كه پوشش شاخ و گونه: Dقه طب. سطح زمين باشد
: Eطبقه . درصد سطح زمين باشد 75تا  51ها بين آن برگ
درصد سطح زمين  100تا  76ها بين هايي كه پوشش آنگونه
تراكم به عنوان تعداد افراد در واحد سطحي معين . باشد

براي مثال در يك مترمربع يا در يك هكتار در جنگل 
اعضا هاي توزيع شاخص تراكم يكي از .تعريف شده است

دهنده آن است نه است و هر چه بيشتر باشد، نشانيك گو
. )15(ها بهتر است شرايط براي توزيع و پراكنش گونه كه

به كه به آن درصد حضور گونه هم گفته مي شود، بسامد 

ه داراي گونه برداري شده كدرصدي از واحدهاي نمونه
ده پراكنش افراد دهنبازتابشود كه خاصي است، اطالق مي

 ،حضور. جمعيت گونه در قطعات نمونه مورد بررسي است
برداري هاي نمونهبازگوكننده درجه پراكنش گونه در محل

 ناهمگن و همگن به مربوط از يك جامعه گياهي است و
 توزيع به وابسته كه مؤلفه اين. ستگياهي اجتماعات بودن

- نشانه است، گياهي جامعه هايگونه فراواني درصد طبقات

 توالي و تكامل سطح يا رويشگاه شرايط يكنواختي از اي
ر حضور به پنج دسته تقسيم ها از نظگونه .است رويشگاه

درصد  20هايي كه در كمتر از گونه:  Iطبقه  ).14(د نشومي
هايي گونه:  II طبقه .برداري حضور دارندهاي نمونهمحل

برداري حضور هاي نمونهدرصد محل 40تا  21كه در 
-درصد محل 60تا  41هايي كه در گونه: III طبقه  .دارند

هايي گونهشامل :  IVطبقه  .برداري حضور دارندهاي نمونه
برداري حضور هاي نمونهدرصد محل 80تا  61كه در  است
تا  81كه در  شودا شامل ميهايي رگونه:  Vطبقه  .دارند
هرگاه  .دارندبرداري حضور هاي نمونهدرصد محل 100

يا . درصد حضور گونه باال باشد، دو حالت محتمل است
تواند در شرايط امنه بردباري گونه وسيع است و ميد

هاي رغم فاصله محل اوت برويد و يا بهميكروكليمايي متف
 .برداري، شرايط محلي رويشگاه مشابه استنمونه

- كه بر اساس روش رانكاير تعيين ميهيستوگرام فراواني 

گردد، بيان روشني از همگني يا ناهمگني يك واحد رويشي 
شود كه روي هيستوگرام به اين نحو ترسيم مياين . است

و روي  Vتا  Iحضور در پنج طبقه ) X(ها محور طول
. شودتعيين مي هافراواني گونهدرصد ) Y(ها محور عرض

باشد، توده يا جامعه همگن  Jيا  Uاگر هيستوگرام به شكل 
باشد، توده يا جامعه  Lاما اگر هيستوگرام به شكل . است

با مفهوم كمي آن،  فراواني). 14(گياهي ناهمگن است 
هاي يك گونه در واحد تعداد پايهميانگين از عبارت است 

هايي سطح، كه اين سطح فقط براي آن دسته از قطعه نمونه
شاخص  .)12(بودند است كه شامل گونه مورد نظر 
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كند كه نحوه توزيع افراد جمعيت يك كمك ميفراواني 
   .گونه در محدوده يك جامعه بهتر مشخص شود

هاي شمال ايران به دليل از نظر جغرافياي گياهي، جنگل
هاي منظم، رداري از درجه حرارت مناسب، بارشبرخو

سبي شرايط متفاوت توپوگرافي و نزديكي به دريا شرايط منا
هاي گياهي فراهم كرده است را براي آشيان اكولوژيك گونه

گياهي اين مناطق براي بنابراين، بررسي پوشش . )3(
تر توان محيط و نيز مديريت و حفاظت از شناخت دقيق

هاي حياتي برخورداري از شبكه بمنظورتيكي ذخاير ژن
. )4(تر، ضروريست تر و در نتيجه محيط پايدارپيچيده

تحقيق، بررسي برخي صفات گياهي منتخب هدف از اين 
پارك  هاي تفرجيبراي تحليل وضعيت پوشش گياهي پهنه

هاي گردشگري مديريت فعاليت بمنظور سنگانجنگلي سي
به مطالعات  توانكشور مي در مشابه مطالعات ازجمله. است

شده كبير كوه ايالم مهدوي و همكاران در منطقه حفاظت
اشاره نمود كه در اين بررسي شرايط ادافيكي و فيزيوگرافي 

قربانلي و همكاران  .)16(رويشگاه محور توجه قرار گرفت 
نيز به بررسي پوشش گياهي منطقه شكار ممنوع تاالب 

بررسي فلور منطقه . )10(المللي گميشان پرداختند  بين
حفاظتي  نظر ارزشكرسنك استان چهارمحال و بختياري از 

هي و لاسدال .)9(انجام شد توسط شيرمردي و همكاران 
بندي پوشش نههمكاران نيز به بررسي آرايش افقي و په

در  روانبخش و اميني. )2(گياهي تاالب چغاخور پرداختند 
گاه جنگلي گيسوم تالش، فلور، پراكنش جغرافيايي و ذخيره

گاه را مورد بررسي قرار اين ذخيره شناختيبومساختار 
، )6(رنجبر  توان به مطالعاتهمچنين مي. )7(دادند 

درباره پوشش ) 5(، حقگوي و پوربابايي )1( ابراهيميان
كه در اين ميان حقگوي و  اشاره كرد گياهي مناطق مختلف

هاي گياهي پارك براي به شناسايي پتانسيل) 5(پوربابايي 
جنگلي سدتاريك در رودبار هاي آينده در پارك ريزيبرنامه

  .پرداختند

  هامواد و روش

يكي از سنگان پارك جنگلي سي: منطقه مورد مطالعه
اي به ويژه با هاي جلگهمنحصر به فردترين رويشگاه

حضور گونه شاخصي هم چون شمشاد در بخش حاشيه 
اين . جنوبي درياي خزر در شهرستان نوشهر واقع است

پارك جنگلي طبيعي حد فاصل شهرهاي رويان و نوشهر و 
 36ثانيه تا  30دقيقه و  33درجه و  36در عرض جغرافيايي 

 51ثانيه شمالي و طول جغرافيايي  30دقيقه و  35درجه و 
ثانيه شرقي  30دقيقه و  49درجه و  51دقيقه تا  47درجه و 

 65/591مساحت پارك معادل ). 1شكل (قرار گرفته است 
-تحت پوشش رويشگاهآن % 90هكتار است كه نزديك به 

 5شيب عمومي عرصه كمتر از . هاي شمشاد قرار دارد
متر در بخش  - 26درصد و بسيار ماليم بوده و از ارتفاع 

به طرف  متر از سطح دريا 125و تا ارتفاع ساحلي شروع 
متوسط بارندگي ). 8(يابد هاي كوهستاني ادامه ميجنگل

متر و متوسط دماي ساالنه ميلي 5/1293ساالنه اين منطقه 
اقليم منطقه بر اساس . درجه سانتي گراد است 13/16

هاي مناطق خيلي مرطوب با زمستاننماي آمبرژه در اقليم
سنگان داراي طرح پارك جنگلي سي. معتدل قرار دارد

تهيه و در  1382مديريتي است كه نخستين بار در سال 
  . بازبيني شد 1388سال 

  
  نقشه محدوده مورد مطالعه  -1شكل 

پهنه  7سنگان به مطابق اين طرح، پارك جنگلي سي
-كه مطالعات پوشش )2شكل ( مختلف تفكيك شده است

گياهي اين تحقيق در سه تيپ جنگلي در پهنه تفرج 
هكتار و پهنه تفرج متمركز به  134گسترده به وسعت 
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. شدانجام )  وسعت پارك% 30حدود (هكتار  5/44وسعت 
يپ جنگلي مستقل شامل هاي يادشده پوشيده از سه تپهنه

  .شمشاد و ليلكي است- ممرز، ممرز

هدف بررسي و در اين مطالعه با توجه به : روش بررسي
هاي جنگلي و توجه در نظر گرفتن يكنواختي نسبي رويش

برداري، شدت پذير بودن عمليات نمونهبه هزينه و امكان

قطعه  80درصد در نظر گرفته شد و  5/0آماربرداري حدود 
نمونه يك آري به همين منظور با توجه به وسعت دو پهنه 

مطالعه توزيع تفرج گسترده و متمركز در محدوده مورد 
وسعت يك آري قطعات نمونه، حداقل وسعت قابل . شد

  .قبول براي دستيابي به اهداف اين بررسي بود

  
  سنگانبندي پارك جنگلي سينقشه پهنه -2شكل 

متر  200برداري به صورت خط نمونه، با فواصل نمونه
با توجه به كوچك بودن عرصه و يكنواختي  .انجام شد

گيري هاي نمونهنسبي شرايط محيطي، آرايش ترانسكت
 تر و توزيع بهتر قطعات در توده با توجهبراي اجراي راحت

- نمونه. هاي تفرجي انتخاب شدبه شكل هريك از پهنه

سيستماتيك - ت به صورت تصادفيي در هر ترانسكبردار

به اين ترتيب كه نقطه شروع تصادفي و قطعات . انجام شد
 )120*200شبكه با ابعاد (متر انتخاب شد  120با فواصل 

قطعه نمونه در تيپ ليلكي و  30براين اساس . )3شكل (
شمشاد در پهنه تفرج  - قطعه نمونه در تيپ ممرز 30

قطعه نمونه در  7ز و قطعه نمونه در تيپ ممر 13گسترده، 
  . شمشاد در پهنه تفرج متمركز توزيع شد - تيپ ممرز

  
  برداريها و قطعات نمونهتوزيع ترانسكت -3شكل 
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هاي مختلف، فرايند با توجه به توزيع قطعات نمونه در پهنه
سيستماتيك - توان شكلي از تصادفيبرداري را مينمونه
در هر قطعه نمونه فهرست . شده توصيف كردبنديطبقه

هاي چوبي بهمراه ارتفاع، قطر برابر سينه و دو همه گونه
همچنين در مركز هر . گيري شدقطر عمود بر هم تاج اندازه

قطعه نمونه به وسعت يك مترمربع قطعه نمونه، يك ريز
پوشش بمنظور بررسي كف) قبولحداقل مساحت قابل (

ها به روش قطعه نمونه هاي حلزوني پياده شد علفي و نهال
  . براي شناسايي گياهان از يك تيم متخصص استفاده شد). 14(

شده براي تحليل وضعيت پوشش آوريهاي جمعداده
هاي جنگلي شناسايي شده در هر به تفكيك تيپگياهي 

تراكم، هاي مؤلفهرتباط در اين ا. پهنه به كار گرفته شد
درصد پوشش، بسامد، وفور و حضور از صفات فردي و 

پوش هاي جنگل و كفهاي گياهي براي تيپتيپ اجتماعي
گيري تراكم اندازه. علفي مورد بررسي و تحليل قرار گرفت

هاي ها در واحد سطح به تفكيك گونهمارش پايهبا ش
محاسبه درصد براي . ها انجام شدچوبي، علفي و نهال

انداز تاج درختان و گياهان علفي در مساحت سايه پوشش
قطعه نمونه محاسبه و با توجه به وسعت قطعه نمونه مورد 

ه تفكيك عناصر گونه نيز ب بسامد هر. محاسبه قرار گرفت
تعداد (ها به صورت درصد فراواني چوبي، علفي و نهال

) نمونهقطعات نمونه داراي گونه نسبت به كل قطعات 
- گيري وفور با محاسبه تعداد پايهاندازه). 15(محاسبه شد 

اي تعداد قطعات نمونه شده هر گونه تقسيم برهاي شمارش
-گيري وفور گونهاندازه. كه حاوي گونه بود، محاسبه شد

- اي به صورت عيني و وفور گونههاي درختي و درختچه

ت نسبت به مساح به درصد(هاي علفي به صورت تخميني 
به كمك حضور شاخص ). 12(انجام شد ) قطعه نمونه

همچنين با استفاده از محاسبه شد،  شاخص بسامد
حضور رانكاير، همگني و ناهمگني - بسامد هيستوگرام

 . )18(واحد رويشي مورد تفسير قرار گرفت 

  نتايج 

گونه  17اهي شامل گونه گي 35 هاي اين مطالعهيافتهمطابق 
گونه علفي در پهنه تفرجي پارك  18اي و درختي و درختچه

شده در مورد پارامترهاي ذكرسنگان شناسايي و جنگلي سي
كه توصيف آن به تفكيك پهنه تفرجي و  گيري شداندازه آنها

 1جدول  اي درهاي درختي و درختچهتيپ جنگلي براي گونه
  .درج شده است 2هاي علفي در جدول و براي گونه

گونه  14گونه چوبي و  17اين پهنه در : پهنه تفرج گسترده
ها، علفي شناسايي شد كه در مقايسه با تعداد كل گونه

اند، در هاي اين پارك در اين پهنه واقع شدهگونه% 5/88
دو تيپ . نتيجه اين پهنه از غناي بااليي برخوردار است

  .هاي جنگلي اين پهنه هستندشمشاد از تيپ- ليلكي و ممرز

 Acerگونه چوبي شامل  16ده تيپ ليلكي دربرگيرن

velutinum )افراپلت( ،Quercus castaneaefolia )بلوط( ،
Carpinus betulus )ممرز( ،Parrotia persica )انجيلي( ،

Gleditschia caspica )ليلكي( ،Buxus hyrcana 
 Alnus، )داغداغان( Celtis australis، )شمشاد(

subcordata )توسكا ييالقي( ،Albizzia julibrissin )شب -

 Zelkova، )خرمندي( Diospyros lotus، )خسب

carpinifolia )آزاد( ،Crataegus monogyna 
 Ficus carica،  )ازگيل( Mespilus germanica،)وليك(
 Prunus caspicaو ) توت( Morus albaو ) انجير(
- باشد كه در اين ميان تراكم ليلكي از بقيه گونهمي) آلوچه(

ت كه اين امر با توجه به نامگذاري اين تيپ ها بيشتر اس
گونه علفي در اين تيپ عبارتند  12 .رسدمنطقي به نظر مي

 Brachypodium sylvaticum، )جگن( Carex brunnea: از
 Oplismenus، )بنفشه( Viola odorata، )گرامينه(

undulatifolius )ملف( ،Smilax excels )ازملك( ،Rubus 

persicus )تمشك(،Convolvulus arvensis )پيچك( ،
Hedera ilex )داردوست( ،Plantago lanceolata 

 Solanum nigrum، )سرخس( Pteris cretica، )بارهنگ(
كه بيشترين تراكم ) سفيدگزنه( Utrica urensو ) تاجريزي(

   .باشدمتعلق به تمشك مي
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گونه چوبي شامل افراپلت،  10شمشاد -در تيپ ممرز
، انجيلي، شمشاد، )نمدار( Tilia begonifoliaبلوط، ممرز، 

كه در اين  شودمشاهده ميخرمندي، وليك، ازگيل و انجير 
ها بيشتر هاي شمشاد و ممرز از بقيه گونه ميان تراكم گونه 

باشد، برابر تراكم ممرز مي 4تراكم شمشاد حدوداً . است
شمشاد به -بنابراين بهتر است نامگذاري آن از ممرز

گونه علفي در اين تيپ شامل  11 .ممرز تغيير يابد -شمشاد
جگن، گرامينه، بنفشه، ملف، ازملك، تمشك، بارهنگ، 

 Artemisia sp، )ترشك( Rumex acetosellaتاجريزي، 
سفيد است كه بيشترين تراكم متعلق به و گزنه) درمنه(

  .باشدجگن مي

هاي درختي و بسامد و حضور گونهاستفاده از مقادير با 
شده در پهنه تفرج قطعات برداشت اي و علفي دردرختچه

شده براي كل تهيه حضور رانكاير-بسامدگسترده،  نمودار 
است، يعني فراواني  Lقطعات نمونه در اين پهنه به شكل 

توان نتيجه گرفت كه باشد، كه مي يحداكثر م Iطبقه 
هاي چوبي و علفي در اين پهنه در سطح پراكنش گونه

پارك ناهمگن و قطعات نمونه به چند جامعه گياهي تعلق 
- درختچههاي درختي و در ميان گونه). 5و  4شكل (دارد 

درصد و گونه  33/43با بسامد   Buxus hyrcanaاي، گونه 
Carpinus betulus  درصد، بيشترين بسامد  66/21با بسامد

كمي حضور ويژگي را به خود اختصاص دادند و با بررسي 
و گونه دوم درصد  60تا  41مشخص شد كه گونه اول در 

و برداري حضور داشته هاي نمونهدرصد محل 40تا  21در 
هاي درصد محل 20شده در كمتر از هاي شناساييبقيه گونه

هاي در ميان گونههمچنين . برداري حضور داشتندنمونه
درصد، گونه  50با بسامد   Carex brunneaعلفي، گونه 

Brachypodium sylvaticum  گونهدرصد،  66/41با بسامد  
Rubus persicus  درصد، گونه  66/36با بسامدViola 

odorata  درصد و گونه  30با بسامدOplismenus 

undulatifolius   درصد بيشترين بسامد را  66/21با بسامد
كمي حضور ويژگي به خود اختصاص دادند و با بررسي 

درصد و  60تا  41ل و دوم در هاي اوشد كه گونه مشخص

-درصد محل 40تا  21ارم و پنجم در هاي سوم و چهگونه

سايي هاي شناحضور داشته و بقيه گونه برداريهاي نمونه
برداري حضور هاي نمونهمحلدرصد  20شده در كمتر از 

  .داشتند

  

  
اي پهنه هاي درختي و درختچهحضور گونه -نمودار بسامد -4شكل

  تفرج گسترده

  

  
  هاي علفي پهنه تفرج گستردهحضور گونه -نمودار بسامد -5شكل

    

  
اي پهنه هاي درختي و درختچهگونهحضور  -نمودار بسامد -6شكل

   تفرج متمركز
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  هاي علفي پهنه تفرج متمركزحضور گونه -نمودار بسامد -7شكل

  
گونه  14 گونه چوبي و 9در اين پهنه : پهنه تفرج متمركز

كمتري علفي يافت شد كه در مقايسه با پهنه ديگر از غناي 
هاي شمشاد از تيپ- تيپ ممرز و ممرز 2 .برخوردار است

  .جنگلي اين پهنه است

ممرز، ليلكي،  گونه چوبي شامل 5تيپ ممرز دربرگيرنده 
ميان تراكم شمشاد  باشد كه در اينيآزاد و وليك م شمشاد،

يپ، تغيير ها بيشتر است كه با توجه به نام اين تگونهبقيه از 
گونه علفي در  12 .ممرز بهتر است-نام اين تيپ به شمشاد
جگن، گرامينه، بنفشه، ملف، پيچك،  :اين تيپ عبارتند از

، )شبدر( Trifolium repensبارهنگ، ترشك، گزنه سفيد، 
Verbena officinalis )شاه پسند وحشي( ،Lycopersicum 

esculentum )گوجه(  وConyza bonariensis )پيربهارك( 
  .بيشترين تراكم متعلق به شبدر استكه 

پلت، ممرز، گونه چوبي شامل افرا 7شمشاد -ممرزدر تيپ 
 و توت وجود داردليلكي، شمشاد، توسكا ييالقي، ازگيل 

بقيه هاي شمشاد و ممرز از كه در اين ميان تراكم گونه
برابر تراكم  5/1تراكم شمشاد حدوداً . ها بيشتر استگونه
-زگذاري آن از ممربنابراين، بهتر است نام ،باشدز ميممر

گونه علفي در اين  9 .ممرز تغيير يابد-شمشاد به شمشاد
، گرامينه، بنفشه، ملف، تمشك، پيچك، جگنتيپ شامل 

ن تراكم متعلق به بارهنگ، ترشك و درمنه است كه بيشتري
  .گرامينه است

هاي درختي و وجه به مقادير بسامد و حضور گونهبا ت
شده در پهنه تفرج اي و علفي در قطعات برداشتدرختچه

براي كل قطعات  حضور رانكاير-بسامدمتمركز، نمودار 
 Iاست، يعني فراواني طبقه  Lنمونه در اين پهنه به شكل 

هاي توان نتيجه گرفت كه پراكنش گونهاست كه ميحداكثر 
چوبي و علفي در اين پهنه در سطح پارك ناهمگن و 

و  6شكل (قطعات نمونه به چند جامعه گياهي تعلق دارد 
اي، گونه هاي درختي و درختچهگونهدر ميان ). 7

Carpinus betulus  درصد و گونه  50با بسامدBuxus 

hyrcana  درصد بيشترين فراواني بسامد را به  25با بسامد
كمي حضور ويژگي خود اختصاص دادند و با بررسي 

و گونه دوم درصد  60تا  41مشخص شد كه گونه اول در 
برداري حضور داشته و هاي نمونهدرصد محل 40تا  21در 

هاي درصد محل 20شده در كمتر از هاي شناساييبقيه گونه
هاي در ميان گونههمچنين . برداري حضور داشتندنمونه

درصد و گونه  35با بسامد   Carex brunneaعلفي، گونه
Brachypodium sylvaticum  درصد بيشترين  25با بسامد

ويژگي با بررسي . فراواني بسامد را به خود اختصاص دادند
 40تا  21ها در كمي حضور مشخص شد كه اين گونه

-برداري حضور داشته و بقيه گونههاي نمونهدرصد محل

- هاي نمونهدرصد محل 20شده در كمتر از هاي شناسايي

  .  برداري حضور داشتند

: گياهان پهنه تفرجيفراواني انبوهي و  ،تحليل پوشش
اي در دو پهنه تفرج بندي پوشش درختي و درختچهطبقه

  :به شرح زير است) چهار تيپ(گسترده و متمركز 

شمشاد واقع در پهنه تفرج گسترده - هاي ليلكي و ممرزتيپ
  %  43/60و % 16/53برابر با  بترتيبداراي پوشش متوسط 

با توجه به تعداد عناصر . دنقرار دار Dد و در طبقه نباشمي
متوسط سطح اشغال هر ) اصله 680(درختي تيپ ليلكي 
مترمربع  82/7ختي تيپ مذكور برابر با پايه از عناصر در

) اصله 1080(شمشاد - اين وسعت در تيپ ممرز. است
دهد في نشان ميچنين اختال. مربع استمتر  60/5معادل 
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تردگي تاج كمتري نسبت از گس تدرختان اين تيپ به نسب
  .به تيپ قبل برخوردارند

شمشاد در پهنه تفرج متمركز داراي - هاي ممرز و ممرزتيپ
د كه اين نباشمي%  28/54و % 60 بترتيبمتوسط پوشش 

با توجه به تعداد عناصر . دنقرار دار Dدوتيپ نيز در طبقه 
متوسط سطح اشغال هر ) اصله 800(درختي تيپ ممرز 

مترمربع  5/7ختي تيپ مذكور برابر با ر درپايه از عناص
) اصله 686(شمشاد - اين وسعت در تيپ ممرز. است

مقايسه گستردگي تاج عناصر . مربع استمتر 9/7معادل 
شمشاد در دو پهنه تفرج - هاي مشابه ممرزدرختي در تيپ

تر بودن اندازه تاج در پهنه گسترده و متمركز، نشانگر بزرگ
دهد درختان چنين شرايطي نشان مي. تمركز استتفرج م

شتر است و به طور نسبي سهم با تاج بازتر در اين تيپ بي
-قهطببنابراين از نظر . يافته استها در آن كاهششمشاد

بندي پوشش گياهي هر دو پهنه تفرج گسترده و متمركز در 
درصد  75تا  51هايي كه درصد پوشش آنها گونه( Dطبقه 
مطلوب  تدهنده پوشش به نسبانقرار دارند كه نش) است

مستقل براي مقايسه  tآزمون . در اين گردشگاه طبيعي است
- ن اختالف درصد پوشش دو تيپ ممرزدار بودمعني

ده انجام شد ولي هيچ شمشاد در پهنه تفرج متمركز و گستر
   .ها مشاهده نشدداري بين آناختالف معني

و متمركز  بندي پوشش علفي در دو پهنه تفرج گستردهطبقه
  :به شرح زير است) چهار تيپ(

شمشاد در پهنه -هاي ليلكي و ممرزپوش علفي تيپكف
ا برابر ب بترتيبتفرج گسترده داراي پوشش متوسط 

گروه  Bو  Cدر طبقات  بترتيبو  است% 33/15و% 93/43
هاي ممرز و پوش علفي تيپكف. انبوهي پوشش قرار دارد

شمشاد در پهنه تفرج متمركز از پوشش متوسطي - ممرز
برخوردار است و در %   57/18و % 84/13معادل  بترتيب
دهنده آن است ين وضعيتي نشانچن. گيردقرار مي Bطبقه 

 tآزمون . گذار استه نوع تفرج بر انبوهي پوشش كف اثرك
بودن اختالف درصد پوشش دار مستقل براي مقايسه معني

ده انجام شد ر پهنه تفرج متمركز و گسترپوش دگياهان كف
  .ها مشاهده نشدداري بين آنولي هيچ اختالف معني

ج شمشاد در پهنه تفر- و ممرز تراكم متوسط در تيپ ليلكي
دهنده آن باشد و نشانمي 1080و  680 بترتيبگسترده 
ها در تيپ شرايط براي توزيع و پراكنش گونه است كه

رسد و متوسط تراكم مي شمشاد مساعدتر به نظر- ممرز
 بترتيبمتمركز  شمشاد در پهنه تفرج- تيپ ممرز و ممرز

ط بهتر براي توزيع باشد كه گوياي شرايمي 7/685و  800
تراكم . شمشاد است- ها در تيپ ممرزو پراكنش گونه

شمشاد در پهنه تفرج گسترده تقريبا - متوسط تيپ ممرز
تراكم . ركز استتيپ در پهنه تفرج متم برابر اين 5/1معادل 

شمشاد واقع در - شش علفي متوسط تيپ ليلكي و ممرزپو
است كه در  23/13و  36/37 بترتيبپهنه تفرج گسترده 

در تيپ ليلكي  هاشرايط براي توزيع و پراكنش گونه نتيجه
همچنين تراكم متوسط تيپ ممرز  ،رسدمساعدتر به نظر مي

و  23/17 بترتيبپهنه تفرج متمركز در شمشاد - و ممرز
ط بهتر براي توزيع و باشد كه گوياي شرايمي 85/21

اين بررسي . شمشاد است-مرزها در تيپ مپراكنش گونه
هاي بلوط، نمدار، انجيلي، ليلكي، گونهفراواني داد كه نشان 

داغداغان، شب خسب، خرمندي، انجير و آلوچه در پهنه 
% 53( ز آن در پهنه تفرج متمركز استتفرج گسترده بيشتر ا

هاي ممرز، شمشاد و آزاد ين رابطه براي گونهاو ) هاگونه
هاي توسكاييالقي، و گونه) هاگونه% 18(بعكس است 

در هر يكسان فراواني توت داراي  پلت، وليك، ازگيل وافرا
هاي گونهفراواني ). هاگونه% 29(باشند  دو پهنه تفرجي مي

تاجريزي، تمشك، داردوست، سرخس، بنفشه، ازملك، 
ز آن در سفيد در پهنه تفرج گسترده بيشتر اترشك و گزنه

و همين رابطه براي ) هاگونه% 44(پهنه تفرج متمركز است 
بدر، ، گرامينه، ملف، پيچك، بارهنگ، شجگنهاي گونه
% 50(پسند وحشي، گوجه و پيربهارك بعكس است  شاه
و پهنه يكسان در هر دفراواني و گونه درمنه داراي ) هاگونه

  ).هاگونه% 6(باشند تفرجي مي
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  گيريبحث و نتيجه
بررسي ارتباط ميان درصد پوشش عناصر درختي در 

- پوش در پهنهاشكوب فوقاني و درصد پوشش عناصر كف

دهنده آن است سنگان نشانهاي تفرجي پارك جنگلي سي
كه به موازات كاهش درصد پوشش اشكوب فوقاني، 

در پهنه تفرج گسترده . گذاردپوشش كف رو به توسعه مي
به طور متوسط به ازاي هر يك درصد باز شدن پوشش 

چنين تغييري . شودپوشش كف افزوده مي% 4تاجي، حدود 
. درصد است 1يا حدود % 8/0در تفرج متمركز، معادل 
برداري تفرجي از دهد كه فشار بهرهچنين وضعيتي نشان مي

ش داده است و به اين پهنه، توان توسعه پوشش كف را كاه
تواند بر استقرار نهال و زادآوري توده نيز نوبه خود مي

- باشد كه مطابق همين بررسي نيز تراكم نهال در تودهمؤثر 

هاي پهنه تفرج هاي پهنه تفرج متمركز يك سوم توده
  .گسترده تعيين شد

هاي درختي و گونه%  70 با توجه به اين كه بسامد
سترده نسبت به پهنه تفرج اي در پهنه تفرج گدرختچه

توان نتيجه گرفت كه شرايط متمركز بيشتر است، مي
ها محيطي پهنه تفرج گسترده با دامنه اكولوژيك گونه

در مقايسه دو پهنه تفرجي با توجه به . انطباق بيشتري دارد
ها در پهنه تفرج تراكم متوسط آنها توزيع و پراكنش گونه

ت به پهنه تفرج متمركز تري نسبگسترده از وضعيت مناسب
برخوردار است كه اين امر با توجه به تعريف و كاركرد 

رسد و با در نظر پهنه تفرج گسترده كامال منطقي به نظر مي
گرفتن مطالعه ميداني و آماربرداري، پوشش گياهي به طور 

  .تر استچشمگيري در مقايسه با پهنه تفرج متمركز متراكم

برابر آن  2تفرج گسترده تقريبا  بسامد گونه شمشاد در پهنه
باشد كه نشان از موفقيت توزيع در پهنه تفرج متمركز مي

شمشاد در پهنه تفرج گسترده دارد و همين امر براي گونه 
باشد كه در نتيجه گونه ممرز در پهنه تفرج ممرز بعكس مي

به طور كلي در پهنه . متمركز بهتر و بيشتر توزيع شده است
هاي شمشاد و ممرز به طور ونهتفرجي، بسامد گ

-پس مي ،باشدها بيشتر ميچشمگيري نسبت به ساير گونه

گيري كرد كه اين دو گونه از شرايط توان اين طور نتيجه
ها برخوردار هستند و با زيستي بهتري نسبت به ساير گونه

توجه به حضور اين دو گونه كه از گونه هاي در معرض 
 :IUCN(خطر در ليست قرمز اتحاديه جهاني حفاظت 

International Union  for Conservation of Nature and 

Natural Resources (باشند مي)حضور آنها در پهنه )17 ،
با . اسب نيستها در تنتفرجي با سطح حفاظتي اين گونه

توزيع و پراكنش باالي آنها در پهنه تفرجي اين  وجود
 غالبيت بنابراين. هاستنحاكي از شرايط زيستي مناسب آ

 حفاطتي اهميت و رويشگاه اين در گونه دو اين فراواني

 را آنبيشتر  حراست و گاهذخيره اين به ويژه توجه آنها،

   .سازدگريزناپذير مي

 در جنگلي هايتوده نظيرترينكم از يكي شمشاد هايتوده

 نوار صورت به گذشته در كه است سيبري-اروپا ناحيه

 صورت به كردكوي شرق تا آستارا از پيوسته تقريباً
 به راش و نمدار افرا، ممرز، بلوط، درختان زيراشكوب
 ،ندبود گسترده ايكوهپايه- جلگه هايجنگل در خصوص

 .شودمي مشاهده ايپراكنده قطعات صورت به امروزه اما
 منابع اين شناخت عدم توانمي را انهدام اين اساسي علت

 اخير سده در اصولي و صحيح ريزيبرنامه نبود و ارزشمند

 هايگونه از سنگين هايبرداريبهره كه طوري به دانست،
 و تخريب به منجر مختلف مصارف براي شمشاد و ممرز

  ).7(است  ها شدهاين جنگل انحطاط

 مناطق از برخي در تفرج تخريبي اثر بررسي در مخدوم

 تفرج كه است رسيده نتيجه اين به ايران شمال جنگلي

 غناي و پوشش درصد ميزان روي بر وريبهره از بيشتر

 به گياهان اجزاي در تغيير و دارد تخريبي و منفي اثر ايگونه

 مناطق در آسيب هاينشانه اولين عنوان به تفرج، واسطه

 بسامد قانون توسط مسئله اين). 7(رود مي شمار به طبيعي

 بررسي به طوري كه است، رسيده اثبات به نيز رانكاير

 توجه با تحتاني اشكوب هايگونه گروه در هاگونه فركانس

 رانكاير، فركانس قانون از علفي هايالگوي گونه تغيير به
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-زيست از بخش اين زيستي نامساعد شرايط دهندهنشان

به  حفاظت كه دهدمي نشان پژوهش ها .است منطقه مندان
 تنوع و غنا در اي كننده تعيين نقش مهم فاكتور يك عنوان

 شرايط به توجه با بنابراين ،)11(دارد  گياهي زيستي پوشش

 هايگونه حفظ بمنظور پارك جنگلي سي سنگان موجود

 جهت در مسئول هايسازمان كه است الزم منطقه گياهي

هاي حفاظتي نظير كه داراي گونهرويشگاه كم اين حفاظت

 اين از .بيشتري نشان دهند توجه باشد،شمشاد و ممرز مي

-گونه بيشتر چه هر حفظ بر عالوه كه شودپيشنهاد مي رو

 گاهذخيره اين ثبات و حفظ بمنظور منطقه چوبي هاي

 كنترل طريق از جنگل كف گياهي پوشش تخريب از جنگلي

توسعه فيزيكي بيشتر  و همچنين از منطقه در افراد حضور
  . آيد عمل به جلوگيري پهنه تفرج متمركز

 منابع
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Abstract 

Recognition of vegetation and study of their ecological features are considered a 
criterion for the quality of forest ecosystems.  So such researches in these habitats is 
necessary in order to study floristic combination accurately since according to their 
outcomes, we can predict the trend of future changes and preserve endangered plant 
species. Therefore, this survey was done in order to study one of the most significant 
plain forests in the south of Caspian Sea relying on plant characteristics in outdoor 
recreation zone. First of all, 80 plots were chosen by means of random-systematic 
sampling. Then features of quantity and quality related to tree, shrub and herbaceous 
coverage in those plots were measured. In this matter, density, coverage percentage, 
frequency, abundance and presence for forest stand and forest coverage were calculated. 
According to the results, 35 plant species including 17 tree species and 18 herbaceous 
species were recognized in outdoor recreation zone of Sisangan forest park. The 
relationship between the coverage percentage of upper storey and forest bottom plants 
reflect the relationship between falling rate of upper storey and rising rate of forest 
bottom coverage. All in all, in outdoor recreation zone, the frequency of Buxus Hyrcana 
and Carpinus betulus is dramatically more than other species. As a matter of fact, 
considering their conservation importance, full attention to this reserve is essential. 
Taking everything into consideration, in order to preserve plant species of this area, it is 
necessary that responsible organizations pay special attention to this reserve where 
conservation plant species according to the red list of IUCN exist. 
Key words: vegetation, outdoor recreation zone, Buxus Hyrcana, Sisangan forest park 


