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هاي درختي در جنگلهاي هيركاني (مطالعه هاي تنوع زيستي گونهارزيابي و مقايسه شاخص
  هاي خيرود، رامسر و نكا)موردي: جنگل
 2سحر حيدري مستعليو  *1محمود بيات

  كشور مراتع و جنگلها تحقيقات تحقيقات، مؤسسه كشاورزي، سازمان ترويج و ايران، تهران، آموزش 1
   طبيعي، منابع تهران، دانشكده دانشگاه، كرجايران،  2

  17/09/1398تاريخ پذيرش:   05/07/1398تاريخ دريافت: 

  چكيده

- تعيين و مقايسه تنوع زيستي در جوامع جنگلي مختلف، براي شناخت دقيق و مديريت جنگل از اهميت زيادي برخوردار مي

 چالسه منطقه جنگلي گرازبن جنگل خيرود نوشهر، اشكته در درختي هايگونه تنوع وضعيت بررسي پژوهش اين هدف از باشد.
شاخص مارگالف و  محاسبه با ثابت، قطعات نمونه در ايگونه تنوع باشد. بررسيجنگل صفارود رامسر و هفت خال نكا مي

هاي يكنواختي) اي) و پيلو، هيپ (شاخصهاي تنوع گونهاي)، سيمسون، شانون وينر (شاخصهاي غناي گونهمنهينك (شاخص
 سه منطقه، مقايسه منظور به سپس آري، قطر برابر سينه تمام درختان زنده يادداشت شد.در تمام قطعات نمونه ثابت دهانجام و نيز 

 ناحيه سه در واريانس و تحليلتجزيه  شد. نتايج انجام دانكن و طرفه يك واريانس هايتحليل زيستي، تنوع هايشاخص نظر از

 مقدار بيشترين هستند. داريمعنا اختالف داراي درصد 95 احتمال سطح در اهشاخصتمامي  كه داد نشان بررسي مورد جنگلي

هاي باشد. همچنين بيشترين مقدار شاخصغناي مارگالف و منهينك، در جنگل خيرود و كمترين آن در جنگل نكا مي شاخص
هاي يكنواختي هيپ كمترين آن در جنگل نكا مشاهده شد. شاخص اي سيمپسون و شانون وينر نيز در جنگل خيرود وتنوع گونه

 وضعيت دهدمي نشان و پيلو، در جنگل رامسر با اختالف كمي بيشتر از جنگل خيرود كمترين مقدار آن در جنگل نكا است. نتايج

 است برخوردار بهتري ضعيتو از ديگر مناطق جنگلي با مقايسه در دانشگاهي، مديريت با جنگل خيروددر  چوبي هايگونه تنوع

  .دارند قرارهاي تنوع زيستي از نظر شاخص نامطلوبي وضعيت درويژه نكا) (به دو منطقه ديگر و

  .ايگونه غناي وينر، شانون سيمسون، جنگل، دانكن، آزمون :هاي كليديواژه

  Mbayat@rifr-ac.ir الكترونيكي: پست،  09183611561 مسئول، تلفن: * نويسنده

  مقدمه
يكي از اهداف مهم جنگلداري نوين، حفظ ساختار و تنوع 

مديريت  هاست. به اين منظور برايزيستي بوم سازگان
جنگل، به ابزارهايي نياز است كه بتوان با صرف كمترين 
هزينه و زمان به بررسي وضعيت فعلي و همچنين تغييرات 

هاي مديريتي و تكامل طبيعي ايجاد شده بر اثر فعاليت
 با و مهم بسيار منبع جنگل جنگل پرداخت. تنوع زيستي

 ذخاير و جنگل در موجود هايگونه زيرا است، ارزشي

 بشر نيازهاي تأمين و سالمتي براي آن دهندهتشكيل نتيكيژ

 نبود قطع طور به و بوده اهميت داراي موجودات ساير و

 ساير و انسان بقاي براي خطرناكي تهديد تنوع زيستي

بررسي تنوع زيستي ). 22شود (مي محسوب موجودات
اي برخوردار در مطالعات اكولوژيك از اهميت ويژه هاگونه
اي به حفظ نياز فزايندههمواره، جهان  سراسردر و  بوده

تنوع  ). از اين رو، بررسي9( پايداري جنگل ها وجود دارد
 در هاگيريتصميم به منظور مناسب ابزاري تواندمي زيستي

هاي تنوع زيستي به شاخصآيد.  شمار به جنگل مديريت
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هاي مختلف و برآورد منظور مقايسه تنوع زيستي توده
-تنوع زيستي در طول زمان در سطح توده اندازه تغييرات

 ها همچنين در مديريت جنگلاين شاخص. شوندمي يگير
كمي كردن تأثير عمليات پرورشي بر روي ساختار  يبرا

برآورد سطوح مناسب براي انجام عمليات  درتوده و نيز 
در  پرورشي كاربرد دارند كه در واقع ابزارهايي كنترلي

هاي تاكنون پژوهش .)11( باشندمديريت جنگل مي
هاي كشور مختلفي در زمينه برآورد تنوع زيستي در جنگل

توان به موارد زير انجام گرفته است كه از آن جمله مي
هاي چوبي در ) تنوع زيستي گونه6پوربابايي (، اشاره كرد

هاي راش گيالن را مورد بررسي قرار داد و بدين جنگل
وينر، سيمپسون، بريليون،  هاي شانونمنظور از شاخص

مارگالف و منهينك استفاده كرد. نتايج نشان داد كه جوامع 
هاي قطره و وني، ناو اسالم و تالش مختلف راش، رويشگاه

شليشه، املش و رودسر حداكثر ارزش تنوع زيستي و 
رود حداقل سر و شنهايي مانند سياهكل، چشمهرويشگاه

) تنوع زيستي 10حسيني ( ارزش تنوع زيستي را دارا بودند.
هاي سوزني برگ بومي شمال ايران بررسي را در جنگل

هاي سيمپسون، مارگالف، شانون وينر و كرده و از شاخص
منهينك، استفاده كرد. وي چنين نتيجه گرفت كه در دامنه 

هاي البرز حركت از سمت غرب به شرق يعني از رشته كوه
ش نسبي تنوع غرب مازندران به سمت گلستان، با كاه

توان آن را در ارتباط با عامل زيستي همراه است كه مي
 ) به بررسي15بارندگي تجزيه و تحليل كرد. نوريان (

 هايجنگل در ايدرختچه و درختي هايگونه تنوع وضعيت

به  جنگلداري پرداختند. نتايج طرح متفاوت هايمديريت با
 سري در چوبي هايگونه تنوع وضعيت داد نشان طوركلي

 در دانشگاهي مديريت با كالتهشصت جنگل دو و يك

 است برخوردار بهتري وضعيت از ديگر هايطرح با مقايسه

 در تنوع هايشاخص نظر از ناهارخوران جنگلداري طرح و

) در 16دارد. نوري و همكاران ( قرار نامطلوبي وضعيت
ي خود در بخش پاتم جنگل خيرود در دو منطقه مطالعه
برداري شده و نشده، شاخصهاي غناي مارگالف، بهره

سيمسون، هيل و اسميت ويلسون را بررسي كردند و نتيجه 
گرفتند كه شاخصهاي غنا و مارگالف، شاخصهاي 
ناهمگوني شانون وينر و هيل و شاخص يكنواختي 

برداري نشده داري در منطقه بهرهسيمپسون به طور معني
مديريت جنگل تأثير ) 20جي باتل و همكاران (باالتر بود. 

هاي گياهي در يك جنگل سوزني برگ در را بر تنوع گونه
نوادا كاليفرنيا بررسي كرده و چنين نتيجه گرفتند كه غناي 

اي به طور طبيعي در مناطق تحت مديريت و گونه
پناهگاهي در مقايسه با ساير مناطق بيشتر بود. دوگايد و 

برداري چوب بهره مديريت جنگل برايتأثير ) 19( اشتون
هاي گرمسيري مورد بررسي قرار را بر تنوع گياهان جنگل

 50داده و در نتايج خود ذكر كردند كه حتي گاهي در طي 
سال اول پس از برداشت چوب، ممكن است اثر قابل 

اي مشاهده نشود، اما در مراحل تشخيصي بر غناي گونه
ابل هاي اوليه توالي، به طور قگونهپس از جانشيني 

هاي تنوع افت خواهد كرد. مولر و اي شاخصمالحظه
مديريت و تخريب جنگل را بر غناي تأثير ) 25همكاران (

هاي مركزي اروپا بررسي كرده و نتيجه ها در جنگلگونه
 اي باو تنوع گونه ساختاري ناهمگني گرفتند كه افزايش

و جوان  بالغ قديمي، درختان از هايگروه با هايتكه حفظ
هايي مانند شده بيشتر بوده و شيوه مديريت هايجنگل در

برداشت انتخابي به جاي پاكتراشي نقش مهمي در حفظ 
-پژوهش چنين ها دارد. ضرورتتنوع ساختاري در جنگل

 اين اهميت به باتوجه كشور شمال هايجنگل براي هايي

 هاياكوسيستم ترينارزش با و ترينمهم به عنوان هاجنگل

 حائز فرعي، محصوالت و چوب توليد نظر از شورك جنگلي

 زمينه در اصولي ريزيبرنامه با بتوان تا است، اهميت

در چند  .كرد اقدام منابع اين از مستمر استفاده و حفاظت
هاي ساختاري دهه گذشته تعداد قابل توجهي از شاخص

 جنگل ساختار سازيكمي منظوربه و اندمتفاوت معرفي شده

 هدف با جايگزين هاي گيرياندازه منظور به همچنين و

در . )26اند (تنوع زيستي به كار برده شده سازيكمي
هاي تنوع زيستي و پژوهش حاضر، از هر سه گروه شاخص
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در از هر گروه چندين شاخص مختلف استفاده شد. 
 در كشور شمال هايجنگل جايگاه و اهميت به حقيقت، نظر

 از حفاظت همچنين و توسعه پايدار به دستيابي جهت
 است الزم آنها، زيستي تنوع و طبيعي هاياكوسيستم
 يكنواختي اي،گونه غناي اي،گونه تنوع شاخص ترينمناسب

 گيرد قرار مطالعه و بررسي مورد زيستي تنوع در آنها تأثير و
 تنوع برآورد پركاربرد شاخص شش مطالعه اين در لذا

و منهينك (از گروه  مارگالف شاخص: شامل زيستي
اي)، سيمسون، شانون وينر (از هاي غناي گونهشاخص

اي) و پيلو، هيپ (از گروه هاي تنوع گونهگروه شاخص
هاي يكنواختي) در بخش گرازبن جنگل خيرود، شاخص

 مقايسه منظور به سپس رامسر و نكا محاسبه و تعيين شد.

 هاي تحليل از زيستي، تنوع هايشاخص نظر از سه منطقه،

ها و اين شاخص گرديد استفاده دانكن و طرفه يك واريانس
هاي انجام شده با هم و همچنين نتايج با ساير پژوهش

 اهميت به توجه بامقايسه و تجزيه و تحليل شد. بنابراين، 

 جايگاه و آن از حراست و حفاظت و مديريت زيستي، تنوع

 حفظ اهميت و ايران رويشي پهنه در شمال هايجنگل ويژه

بررسي جامع و هدف از اين مطالعه، آنها،  زيستي تنوع
هاي تنوع زيستي و مقايسه و تجزيه و كاملي از شاخص
ها به عنوان ابزاري مناسب و كارآمد در تحليل اين شاخص

  هاي شامل ايران مي باشد.بررسي تنوع زيستي جنگل

  مواد و روشها
  منطقه مورد مطالعه

هكتار،  24/934بن به وسعت بخش گراز: جنگل خيرود
هاي تحت مديريت سومين بخش از مجموعه جنگل

 7باشد كه در دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران مي
كيلومتري شرق نوشهر قرار دارد. اين بخش در ارتفاع بين 

مادر شناسي سنگمتر قرار دارد و از لحاظ زمين 840-1350
به دوران آن، آهكي و طبق نقشه وزارت نفت متعلق 

ژوراسيك عليا بوده كه در بعضي نقاط از طبقات سخت 
شكافدار و طبقات نرم به طور متناوب روي هم 

بندي كلي ). خاك اين بخش در تقسيم17اند (قرارگرفته
نگار اي جنگلي است. براساس اقليمهاي قهوهجزء خاك

آمبرژه اقليم منطقه مورد بررسي مرطوب سرد و در سيستم 
، 6/82مارتون با داشتن ضريب خشكي معادل اقليمي دو

طور ). به4باشد (مي "مرطوب نوع ب سرد"داراي اقليم 
كلي چهار جامعه گياهي جنگلي براي بخش گرازبن 
 -تشخيص داده شده است كه عبارتند از: جامعه بلوط

 -)، جامعه راشQuerceto- Carpinetumممرزستان (
جامعه راشستان )، Fageto- Carpinetumممرزستان (

)، جامعه راشستان شرقي Fagetum mixمخلوط (
)Fagetum orientalis.(  

قطعات نمونه مورد مطالعه در جنگل اشكته : جنگل رامسر
هاي صفارود رامسر، پارسل 5، سري 30آبخيز چال حوضه 

هكتار و در  40و  75هاي به ترتيب با مساحت 514و  513
ر ارتفاع از سطح دريا مت 1300تا  1200محدوده ارتفاعي

اند. خاك در قسمت جنوبي عرصه آبرفتي و در واقع شده
اي جنگلي است. در مطالعات قسمت شمالي از نوع قهوه

خاكشناسي كه در اين عرصه صورت گرفته، مشخص شده 
 63/5و در اليه هوموس  54/5در خاك  pHكه ميانگين 

 Vaccinium(است كه باعث حضور گونه سياه گيله 

arctostaphylos(  در عرصه اشكته چال شده است. در
راش  هاي درختي:توان از گونهتركيب پوشش گياهي مي

)Fagus orientalis Lipsky( توسكاي ييالقي ،)Alnus 

subcordata C.A.Mey ،(  ممرز)Carpinus betulus L.،(  و
نام برد. درجه حرارت  )Acer velutinum Boiss(افرا 

گراد، متوسط رطوبت درجه سانتي 9/15متوسط ساالنه 
درصد و ميزان كل بارندگي ساالنه  7/84نسبي ساالنه 

 ).5متر است (ميلي1162

 2بخش  4سري  36اين منطقه در پارسل : جنگل نكا
خال نكا در جنگل موزيسا قرار دارد. حداقل ارتفاع از هفت

باشد. متر مي 2060متر و حداكثر ارتفاع  900سطح دريا 
درصد بوده و جهت عمومي  30قطعه داراي شيب  كل اين
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شمالي است. مقدار بارندگي ساليانه آن  -آن شمال شرقي
متر و درجه حرارت ساليانه بين صفر تا ميلي 619حدود 

گراد در نوسان است. سنگ مادري از نوع درجه سانتي 29
- سنگ آهك و سنگ آهك دولوميتي بوده، تيپ خاك قهوه

اك كمي سنگين تا سنگين، خاك اي شسته شده، بافت خ
اي ريز تا درشت و چندوجهي، عميق، ساختمان خاك دانه

هوموس از نوع مول، عمق ريشه دواني متوسط، مقدار 
نفوذپذيري خاك متوسط تا ضعيف است. توده جنگل 
متشكل از راش همراه با توسكا و تك درختان ممرز، به 
ي ندرت بلوط كه گونه بلوط در اطراف فضاهاي خال

مشاهده گرديده و درختان توسكا نيز در برخي از سطوح 
  ).13افزايش دارند (

  روش پژوهش

پس از مشخص شدن : گيري در قطعه نمونهنحوه اندازه
مركز قطعات نمونه ثابت، در داخل قطعه نمونه، قطر برابر 
سينه تمام درختان زنده كه در ارتفاع برابر سينه، قطري 

كش دو بازو داشتند به كمك خطمتر سانتي 5/7بزرگتر از 
متري در گيري و مقادير آنها در طبقات يك سانتياندازه
هاي آماربرداري به تفكيك گونه يادداشت شد. در مركز فرم

و چهار جهت خارجي هر قطعه نمونه قطعات نمونه 
ديگري به مساحت چهار متر مربع تعيين و نسبت به 

ين قطعات در سال برداشت اطالعات آنها اقدام گرديد. ا
براي جنگل خيرود و بخش گرازبن و در رامسر و  1395

گيري شدند. به طوري كه نكا براي اولين بار پياده و اندازه
هكتاري در بخش گرازبن، در رامسر  1/0قطعه نمونه  258
 1/0قطعه نمونه  40هكتاري و در نكا  1/0قطعه نمونه  38

  گيري شدند.هكتاري به صورت ثابت پياده و اندازه

 قطعه هر در ايگونه تنوع مقادير هاي تنوع زيستي:شاخص

افزار اكسل هاي ذيل در نرماز شاخص استفاده با نمونه
  .محاسبه شد

 هاگونه انواع حضور ايگونه غناي :ايگونه غناي شاخص

 در گياهي هايگونه شمارش طريق از دهد كهمي نشان را

 زيادي شاخص تعداد تاكنون،آيد. مي دست به منطقه يك

شده،  ارايه هايميان شاخص از كه شده ابداع ايگونه غناي
) مشهورتر است كه در 23شاخص مارگالف و منهينك (

  اين پژوهش از آن استفاده شده است:

R     شاخص مارگالف: -1رابطه  S

N
  

R2    شاخص منهينك: -2رابطه  S

√N
  

: تعداد افراد كل N: تعداد گونه ها و S، 2و  1كه در روابط 
  باشد.ها در نمونه ميگونه

 واقع در اي،گونه تنوع هايشاخص: ايگونه تنوع شاخص

 دو شاخص، اين است. يكنواختي و ايغناي گونه از تركيبي

- و يكنواختي را در يك كميت جمع ايغناي گونه مقدار

اي از گونهكند. در اين پژوهش براي بررسي تنوع آوري مي
  ) استفاده شد.18هاي شانون وينر و سيمپسون (شاخص

H    شاخص شانون وينر: -3رابطه  Σpi ln pi  

λ   شاخص سيمپسون:  -4رابطه  1 Σpi  

 باشد.م ميiي : فراواني نسبي گونهpi، 3و  4كه در روابط 

 نحوه يكنواختي، شاخص: ايشاخص يكنواختي گونه

 چه هر دهد.مي نشان را هاگونه جهت افراد توزيع و پراكنش

 ثبات و پايداري ميزان باشد، ترها يكنواختگونه توزيع

 اين در بود. خواهد بيشتر زيستي تنوع در نتيجه بوده، بيشتر

پيلو و  توابع از يكنواختي شاخص بررسي تحقيق، براي
  ) استفاده شد.23هيپ (

E    : شاخص پيلو -5رابطه 
H

S
  

A    شاخص هيپ: -6رابطه
H

S
  

ي تنوع : شاخص محاسبه شدهH، 6و  5كه در روابط 
  باشد.ها مي: تعداد گونهSشانون وينر و 
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 از سه منطقه مورد مطالعه، مقايسه منظور به: آماري تحليل

 نرمال شرايط احراز از پس زيستي، تنوع هايشاخص نظر

 و طرفه يك واريانس هايتحليل از همگني واريانس و بودن
 مقايسه و هابين گروه كلي مقايسه براي ترتيب به دانكن

 يريگبهره با مذكور محاسبات كليه گرديد. استفاده ميانگين

 4 كه نتايج آن در جدول ،انجام شد SPSS 17افزار نرم از
 ارائه شده است.

  نتايج
  ه مورد ـات نمونه در سه منطقـقطر در تمامي قطع مشخصه

شده است كه نتايج آن در  مطالعه، برآورد و با هم مقايسه
  شود.مشاهده مي 1جدول 

هاي شاخص ميانگين و حداكثر حداقل، توصيفي هايتحليل
 4و  3، 2 جدولهاي در پژوهش مورد منطقه در ايگونه تنوع
  .شده است ارائه

شود در جنگل مشاهده مي 2گونه كه در جدول همان
براي شاخص  70/1خيرود، بيشترين مقدار شاخص، عدد 

تنوع  براي شاخص 11/0ناي مارگالف و كمترين آن غ
  شانون وينر است.

 مطالعه مورد منطقه سه در درختان ارتفاع و) cm( سينه برابر قطر هايمشخصه ميانگين و حداكثر حداقل، مقدار -1 جدول

               
  منطقه

  ميانگين  حداكثر  حداقل  درختي گونه نام

  خيرود

  90/30  188 7 راش
  57/25  194 8 افرا

  55/45  175  8  ممرز
  35/40  160 10 توسكا
  25/50  210  10  بلوط
  45/30  150 10 هاگونهساير

  رامسر

  68/33  115  8  راش
  07/15  58 8 افرا

  58/62  130  16  توسكا
  54/47  95 10 ممرز
  16/41  85 8 هاگونهساير

  نكا
  12/24  100 7 راش

  40/47  100 9 توسكا
 5/52  88 14 ممرز

  
 خيرود جنگل گرازبن بخش در ايگونه تنوع هايشاخص ميانگين و حداكثر حداقل، مقدار -2 جدول

  معيار انحراف  ميانگين حداكثر حداقل   زيستي تنوع هايشاخص

  ايگونه غناي
  2258/0  7193/0 7000/1 2330/0 مارگالف
  1359/0  6216/0 2900/1 1643/0 منهينك

   ايگونه تنوع
  2085/0  7432/0 5600/1 1192/0 وينرشانون

  0904/0  6381/0 1 1720/0 سيمپسون

   ايگونه يكنواختي
  0903/0  6300/0 1 1700/0 پيلو
  1008/0  5200/0 1 1200/0 هيپ
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 جنگلي موردشود كه در منطقه نيز مشاهده مي 3در جدول 
 61/1بررسي در رامسر نيز بيشترين مقدار شاخص، عدد 

براي  17/0براي شاخص غناي مارگالف و كمترين آن 
  هاي تنوع شانون وينر و هيپ است.شاخص

، و در نهايت در منطقه جنگلي نكا، بيشترين مقدار شاخص
براي شاخص تنوع سيمپسون و كمترين آن  99/0عدد 

  ن است.براي شاخص سيمپسو 03/0

مورد  جنگلي ناحيه سه در طرفهيك واريانس تجزيه نتايج
 سيمپسون، تنوع هايتمامي شاخص كه داد نشان بررسي

-شاخص مارگالف و منهينك، همچنين غناي و شانون وينر

 درصد 95 احتمال سطح در هاي يكنواختي پيلو و هيپ

  ).5داري هستند. (جدول معني اختالف داراي

هاي بررسي شده در تمامي شاخص 3و  2، 1در اشكال 
  نمودار، جهت مقايسه بهتر، خالصه شده است.

 مقدار شود، بيشترينديده مي 3تا  1طور كه در اشكال همان

غناي مارگالف و منهينك، در جنگل خيرود و  شاخص
باشد. همچنين بيشترين مقدار كمترين آن در جنگل نكا مي

ن وينر نيز در اي سيمپسون و شانوهاي تنوع گونهشاخص
جنگل خيرود و كمترين آن در جنگل نكا و در مورد 

هاي يكنواختي هيپ و پيلو در جنگل رامسر و بعد شاخص
از آن، با اختالف كمي در جنگل خيرود و كمترين آن در 

   جنگل نكا است.

 رامسر چالاشكته جنگل در ايگونه تنوع هايشاخص ميانگين و حداكثر حداقل، مقدار -3 جدول

  معيار انحراف  ميانگين حداكثر حداقل   زيستي تنوع هايشاخص

  ايگونه غناي
  2488/0  6294/0 6100/1 2675/0 مارگالف
  1835/0  5596/0 2700/1 1740/0 منهينك

  ايگونه تنوع
  1250/0  6774/0 3000/1 2145/0 وينرشانون

  0846/0  3794/0 7000/0 1049/0 سيمپسون

  ايگونه يكنواختي
  1423/0  6600/0 1800/1 2700/0 پيلو
  1490/0  5700/0 3300/1 1700/0 هيپ

  

  نكا خالهفت جنگل در ايگونه تنوع هايشاخص ميانگين و حداكثر حداقل، مقدار -4 جدول
  معيار انحراف  ميانگين حداكثر حداقل   زيستي تنوع شاخصهاي

  اي گونه غناي
  0579/0  35/0 6213/0 2400/0 مارگالف
  0450/0  2541/0 6000/0 0960/0 منهينك

  يگونه ا تنوع
  0408/0  1828/0 4987/0 0430/0 وينرشانون

  0240/0  2345/0 9900/0 030/0 سيمپسون

  يگونه ا يكنواختي
  0505/0  3386/0 6000/0 1300/0 پيلو
  0302/0  2460/0 5100/0 1000/0 هيپ

  
  مطالعه مورد منطقه سه در درختي هايگونه زيستي تنوع شاخصهاي واريانس تجزيه آناليز -5 جدول

 يدار معني مقدار محاسباتيF مربعات ميانگين آزاديدرجه مربعاتمجموع  شاخص

 مارگالف

 *000/0 741/16 231/2 2 462/4 هاگروه بين

   133/0 255 981/33 هاگروه درون

    257 443/38 كل
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 منهينك

 *000/0 984/21 242/1 2 483/2 هاگروه بين

   056/0 255 401/14 هاگروه درون

    257 884/16 كل

 سيمپسون

 *000/0 258/12 105/1 2 211/2 هاگروه بين

   072/0 255 472/18 هاگروه درون

    257 682/20 كل

 شانون

 *000/0 625/18 334/2 2 668/4 هاگروه بين

   125/0 255 908/31 هاگروه درون

    257 576/36 كل

 هيپ

 *000/0 916/7 379/0 2 757/0 هاگروه بين

   048/0 221 573/10 هاگروه درون

    223 331/11 كل

 پيلو

 *000/0 475/11 444/0 2 887/0 هاگروه بين

   039/0 222 583/8 هاگروه درون

    224 471/9 كل

  درصد 95 سطح در داريي* معن

  

   
  مطالعه مورد منطقه سه بين ايگونه غناي هايشاخص مقايسه -1 شكل

 

   
 مطالعه مورد منطقه سه بين ايگونه تنوع هايشاخص مقايسه -2 شكل
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 مطالعه مورد منطقه سه بين ايگونه يكنواختي هايشاخص مقايسه -3 شكل

  بحث و نتيجه گيري
زيستي و حفاظت از آن از موضوعات حياتي و مهم  تنوع

ها و ). از مزاياي شاخص24در زمينه جنگلداري است (
توان به صحت باال، توابع اندازه گيري تنوع زيستي مي

. اين )11( پذيري باال اشاره كردارزان بودن و انعطاف
 هر براي زيستي تنوع تحليل و تجزيه غيراز ها بهشاخص
 جهت مقايسه جداگانه، صورت به جنگلي جامعه يا ايستگاه

 در). 22(است  مفيد جوامع جنگلي مختلف نيز بسيار بين

هاي غناي مارگالف و شاخص ميانگين پژوهش اين
هاي تنوع شانون وينر و منهينك، همچنين شاخص

 كه. خيرود باالتر از ساير مناطق بود سيمپسون، در جنگل

كه  است تهران دانشگاه منابع طبيعي دانشكده مديريت تحت
شده  كنترل و علمي آن، مديريت براي الزم هايريزيبرنامه

 تنوع كاهش يا افزايش در جنگل شيوه مديريت و است. نوع

 و جنگلداري هايدستورالعمل و دارد نقش اساسي زيستي
 توده شرايط ساير و ساختار با ارتباط در شناسي كهجنگل

 بنابراين. بود خواهد مؤثر خيلي زيستي در تنوع شودمي تهيه

 آن شرايط با جنگل مديريت براي شده روش اتخاذ اگر

 و كنترل غيرقابل عوامل يا و باشد مطابقت نداشته جنگل
 جهت در جنگل ،نشود مديريت و ها كنترلجنگل در مخرب

 خواهد پيش قهقرايي سير آن متعاقب زيستي و تنوع كاهش

مديريتي و حفاظتي و انساني، ). عالوه بر عوامل 15رفت (
هاي غنا و عوامل فيزيوگرافي نيز نقش مهمي در شاخص

هاي مختلف نشان كنند. نتايج پژوهشاي ايفا ميتنوع گونه

داراي بيشترين  دهد كه طبقات متوسط ارتفاعي عموماًمي
اي است كه در پژوهش حاضر هم شاخص غنا و تنوع گونه

بخش گرازبن جنگل  ها درعلت باال بودن اين شاخص
توان خيرود را عالوه بر عامل مهم حفاظتي و مديريتي، مي

) 1كه آتشگاهي و همكاران (به اين عامل نسبت داد. چنان
در پژوهشي كه در جنگل دودانگه ساري انجام دادند چنين 

هاي تنوع در طبقه كه باالترين شاخص ،نتيجه گرفتند
يقا همسو با يافته متر ديده شده كه دق 900- 1100ارتفاعي 

 و غنا هايشاخص كل باشد. بنابراين، درپژوهش حاضر مي
 شده،جنگلي تحت مديريت و حفاظت منطقه ناهمگني در

 كه است داريافزايش معني داراي مناطق ساير به نسبت

 جنگلي هايتوده نشان دهنده اين مسأله است كه تخريب

 جنگلي هايعرصه در انسان فشار و درختان قطع از ناشي

 مختلف هايگونه زادآوري و تنوع تعداد شديد كاهش سبب

و 12، 6( است. نوريان و همكاران، قمي و پوربابايي شده
جي باتل، هندريكس  نيز ) و2اجتهادي و همكاران ( و )15

هاي خود به اين نتيجه در پژوهش ) كه25و 21، 20و مولر (
ته كاهش رسيدند كه تنوع گونه اي در مناطق تخريب ياف

پيدا كرده و نيز بيشترين تنوع گونه اي را مي توان در 
مناطق تحت مديريت مشاهده نمود، كه اين نتايج همسو با 

هاي يافته هاي پژوهش حاضر مي باشد. در مورد شاخص
اي (شامل شاخص پيلو و هيپ) بيشترين يكنواختي گونه

مقدار آن در جنگل رامسر و با اختالف بسيار كمي از آن 
در جنگل خيرود و كمترين آن در منطقه جنگلي نكا بود. 
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برداري شديد در منطقه نكا سبب ايجاد تخريب و بهره
غالبيت باال براي گونه هايي مانند راش و در نتيجه شاخص 

طوري كه به، غالبيت باال و يكنواختي بسيار پايين شده است
ني ها، يك يا دو گونه غالب با فراوادر اغلب قطعه نمونه

باال (گونه راش) حضور داشته و حضور ساير گونه ها كم 
مشاهده نشده است كه همين سبب پايين آمدن  و يا اصالً

يكنواختي و افزايش غالبيت در اين منطقه شده است. اين 
ها در دو منطقه خيرود و رامسر تقريباً نزديك به شاخص

د هم و در منطقه جنگلي رامسر اندكي باالتر از جنگل خيرو
برداري در ارتباط با است. عالوه بر عامل مديريت و بهره

هاي يكنواختي در منطقه جنگلي نكا، پايين بودن شاخص
عامل مهم ديگر در اين زمينه، عوامل محيطي و از جمله 

تر اشاره گونه كه پيشبه طوري كه همان، باشدارتفاع مي
و منطقه باالتري از د شد، اين منطقه در طبقه ارتفاعي نسبتاً

اين امر و همچنين چيرگي جهت شمالي ، ديگر قرار دارد
در اين منطقه هم مي تواند عامل ديگري براي غالبت گونه 
راش و غلبه در رقابت با ساير گونه ها باشد. اجتهادي و 

اي تنوع گونه ) نيز در پژوهش خود بررسي2همكاران (
غربي هاي شرقي مختلف و شيب ارتفاعات و فلور درختان

اند كه يكنواختي مازندران، ذكر كرده استان رود،دره شيرين
كمتر در ارتفاعات باال، به علت حضور فراوان و چيرگي 
گونه راش است. بنابراين يكنواختي پايين اين منطقه 
جنگلي را عالوه بر عامل مديريت و تخريب و فشار انسان 

يژه توان ناشي از عوامل محيطي به وبر عرصه جنگل، مي
) نيز 7هاي پوربابايي و حقگو (ارتفاع و جهت دانست. يافته

 واريانس آناليز اند كه نتايجكه در پژوهش خود نتيجه گرفته

 تأثير كه داد نشان دانكن دامنه چند مقايسات و يكطرفه

 و است دارمعني و يكنواختي ايگونه تنوع بر دامنه جهت
داشتند، مشابه  باالتري يكنواختي و تنوع جنوبي هايجهت

نتيجه مطالعه حاضر است، ولي برخالف نتيجه تحقيق 
 هايگونه زيستي تنوع هايشاخص ) كه مقايسه3بهمني (

 كه دارابكال را انجام داد و اظهار داشت جنگل در درختي

 جهت از بيشتر شمالي جهت در ايگونه تنوع هايشاخص

 ايغناي گونه شاخص مورد در ولي آمده دست به جنوبي

 شاخص مورد در و است بوده برابر تقريباً جهت دو اين

 در هيل شاخص و شمالي جهت در پيت شاخص يكنواختي

است، كه در مورد شاخص  شده جنوبي بيشتر جهت
يكنواختي هيل، مشابه با نتايج تحقيق حاضر است. همچنين 
عامل مهم ديگر در باالتر بودن شاخصهاي تنوع زيستي در 

مازندران (جنگل خيرود در نوشهر) نسبت به غرب استان 
شرق استان (نكا) را مي توان رطوبت نسبي و ميزان 

) در تحقيق خود كه 10كه حسيني (بارندگي دانست چنان
هاي سوزني برگ بومي شمال تنوع زيستي را در جنگل

هاي سيمپسون، مارگالف، ايران بررسي نمود و از شاخص
ه كرد، چنين نتيجه گرفت كه شانون وينر و منهينك، استفاد

هاي البرز حركت از سمت غرب به در دامنه رشته كوه
شرق يعني از غرب مازندران به سمت گلستان، با كاهش 

توان آن را در ارتباط نسبي تنوع زيستي همراه است كه مي
كه همسو با نتايج ، با عامل بارندگي تجزيه و تحليل كرد
ايج مطالعات مشابه پژوهش حاضر است. به طور كلي، نت

 در يخ شدن آب كندتر و نيز نشان مي دهد كه دماي كمتر

 هايقسمت رفتن بين از و سرماي زودرس ها،زمين اين

 مناطق از برخي در گياهان ساير و غيرخشبي درختان هوايي

 جهات اين در كمتري تنوع باعث باال، در ارتفاعات ويژه به

 و بوده بيشتري سرماي و داراي رطوبت هادامنه اين .شودمي
سبب كاهش  نتيجه در شده و راش گونه غالبيت باعث

) البته شايان ذكر است كه 1گردد (مي شاخص يكنواختي
-و زمين اقليمي خصوصيات به توجه با مختلف مناطق در

 مختلفي درباره نتايج آنها جغرافيايي موقعيت و شناختي

 هاييدامنه در تنوع معموالً شود وليمي حاصل دامنه جهات

به طوركلي تفاوت  .است بيشتر باالتر حرارت و رطوبت با
اي در جنگل تحت هاي غنا و تنوع گونهفاحش در شاخص

ويژه منطقه مديريت خيرود نسبت به دو منطقه ديگر (به
جنگلي نكا) علي رغم مشابهت نسبي شرايط اقليمي، 

در  توان ناشي از شيوه مديريتفيزيوگرافي و زيستي، را مي
و  ها دانست كه اين يافته همسو با نتايج نورياناين جنگل
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 كلي به طور باشد كه نتايج پژوهش آنها) مي15همكاران (

 دو و يك سري در چوبي هايگونه تنوع وضعيت داد نشان

با  مقايسه در دانشگاهي مديريت با كالتهشصت جنگل
 طرح و است برخوردار بهتري وضعيت از ديگر هايطرح

 در تنوع هايشاخص نظر از ناهارخوران جنگلداري

ها كه از جمله ديگر پژوهش .دارد قرار نامطلوبي وضعيت
هاي تنوع زيستي باالتر در مناطق مؤيد وجود شاخص

برداري برداري نشده يا كمتر بهرهتحت مديريت و بهره
توان به پژوهش پوربابايي و باشد همچنين ميشده، مي

) اشاره كرد. عالوه بر 16و همكاران ( و نوري )8داوود (
هاي توانند بر شاخصعوامل مديريتي و محيطي كه مي

توان تنوع زيستي اثرگذار باشند، عامل مهم ديگر را مي
اما از آنجا كه در هر  ،)16هاي جنگلشناسي دانست (روش

سه منطقه مورد بررسي، از شيوه جنگلشناسي نزديك به 
فاده شده است، لذا اين عامل طبيعت به روش گزينشي است
هاي تنوع زيستي بين اين سه اثر كمتري بر تفاوت شاخص

بنابراين، ديگر عوامل ذكر شده ، منطقه داشته است
توان عامل برداري و اجرا را ميخصوص نحوه بهرهبه

گونه كه گفته شد، مهمتري در اين زمينه دانست. همان
 10000جنگل آموزشي و پژوهشي خيرود به مساحت 

براي انجام كارهاي آموزشي و  يهكتار طي قرارداد
هاي پژوهشي در زمينه علوم و فنون جنگل و اجراي طرح

برداري اصولي و غيره به دانشكده جنگلداري نمونه و بهره
توان بنابراين ميمنابع طبيعي دانشگاه تهران واگذار گرديد. 

و گونه كه تجزيه و تحليل چنين نتيجه گرفت كه همان
هاي تنوع زيستي نشان داد، در منطقه مورد بررسي شاخص

برداري شديد و بررسي جنگل نكا، تخريب جنگل و بهره
فشار فراتر از توان به منظور برداشت گونه هايي با ارزش 

 در تنوع زيستي كاهش اقتصادي زيادتر مانند راش، باعث

نياز روزافزون بشر  به سبباگرچه، است.  شده اين منطقه
ناپذير برداري از جنگل اجتنابتوسعه صنايع چوب، بهره به

مي باشد،اصول مناسب  مطابقبرداري اگر است، اما بهره
 آن مانند كاهش تنوع زيستيتوان تا حد زيادي آثار مخرب 

 آگاهييكي از مسائل مهم و در اين ميان،  را كاهش داد
 برداريمدير جنگل از تغييرات اكوسيستم جنگل مورد بهره

برداري اين بهره). دركل، 14( استهاي مختلف در زمان
ريزي در جهت غيراصولي و عدم برنامه هاي شديد و گاهاً

از عوامل مهم تخريب  هاي مديريت شده رابرداريبهره
كه اين شرايط را با مقدار كمتري  توان به حساب آوردمي

توان مشاهده كرد. در منطقه جنگلي صفارود رامسر هم مي
رسد توجه به اصل حفاظت در برنامه هاي به نظر مي كه

برداري مناسب و مديريتي جنگل و انتخاب روشهاي بهره
شده در اين مناطق جنگلي با شاخصهاي تنوع مديريت

هاي پايين، امري الزم و حياتي است. شاخص زيستي نسبتاً
تنوع زيستي عالوه بر مفيد بودن در جهت مطالعه تنوع 

ها و جوامع جنگلي، ابزارهاي مناسبي براي زيستي رويشگاه
- مقايسه تنوع زيستي بين مناطق جنگلي مختلف نيز مي

). كاهش تنوع زيستي در جنگل پيامدهاي 24باشند (
تواند به دنبال داشته باشد كه شماري را مينامطلوب بي

ثباتي بوم سازگان جنگلي است و همين امر مهمترين آن، بي
ها و تحليل تنوع زيستي در رويشگاهلزوم بررسي و تجزيه 

 دهد.و مناطق جنگلي مختلف كشور را به روشني نشان مي
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Abstract 
Determining and comparing biodiversity in different forest communities is important 
for accurate identification and forest management. The purpose of this study is an 
investigation the status of tree species diversity in three forest areas: Gorazbon district 
of Noushahr Kheyrod forest, Ashkateh Chal of Sefarood Ramsar forest and Haft Khal 
Neka forest. Species diversity of fixed plots was calculated by Margalf and Manhink (as 
species richness index), Simson and Shannon-Wiener (as heterogenity index), and 
Pielou and Hip (as evenness indices) indices. In all of 10R fixed plots, the DBH of alive 
trees was recorded. Statistically comparisons were done by one-way ANOVA and 
Duncan test. The results showed that all indices have significant differences at 
confidence level of 95%. The maximum and minimum of species richness were seen at 
Kheyroud and Neka forest, respectively. Also, Simpson and Shannon Wiener diversity 
indices are also maximum at the Kheyroud and minimum in the Neka forest. Ramsar 
forest has the most uniformity, then Kheyroud forest. The results show that the status of 
woody species diversity in Kheyroud forest is better than other forest areas in this study. 
The Neka forest, specially, has poor condition in terms of biodiversity indicators.  
Key words: Duncan test, Forest, Simpson, Shannon Wiener, Species richness 


