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  دهيكچ

انجـام  ) اسـتان مازنـدران   (جمند واقع در نوشـهر        يشده و شاهد سر    تيري در پارسل مد   ياهي گ يا سه تنوع گونه  يمطالعه حاضر با هدف مقا    

 يهـا  گونـه . ن محل قطعات نمونه استفاده شـد      يي تع ي متر برا  ۱۰۰×۲۰۰ک با ابعاد شبکه     يستماتي س ي تصادف ياز روش آماربردار  . گرفته است 

در هـر   .  شدند يبررس) ي مرکز قطعه نمونه اصل    در (ي متر مربع  ١٠٠  ات نمونه  در قطع  ي و پوشش علف   ي متر مربع  ٤٠٠ در قطعات نمونه     يچوب

ـ  گ اي  منظور ارزيابي تنوع گونـه     به براون بالنکه ثبت شد و        اسي براساس مق  ياهي گ يها   نوع و درصد پوشش گونه     ک از قطعات نمونه،   ي  ياهي

 يکنـواخت ي ج نشان داد کـه ينتا.  سيمپسون استفاده شديا وع گونهنر و تني شانون ويکنواختياي و   هاي تنوع گونه    در قطعات نمونه از شاخص    

ـ ترت  به شده  مديريت   در پارسل    ي علف ةيمپسون در ال  ي س يا  نر و تنوع گونه   ي شانون و  يا  نر، تنوع گونه  ي شانون و  يا  گونه  و  ٨/٠ و   ١/٢،  ٧٧/٠ب  ي

 مربوط به پوشـش     يا   تنوع گونه  يها   پارسل از لحاظ شاخص    ن حال، تفاوت دو   يبا ا . باشد  ي م ٧٢/٠ و   ٩/١،  ٦٨/٠ب  يدر  پارسل شاهد به ترت     

 بر اساس درصـد پوشـش،       يا   تنوع گونه  يها   شاخص ي ن همه يانگي م يدر اشکوب درخت  . باشد  يدار نم   ي درصد معن  ٥ در سطح احتمال     يعلف

وه ي شـ ي در اثر اجراچنين هم.  آمد دست  به شده  مديريت  شتر از پارسل    ي ب يدار  يطور معن  ت گونه در پارسل شاهد به     ي و مقدار اهم   يتراکم نسب 

  .افته استيش ي افزاشده مديريت  گونه راش در پارسل يختگي درصد آمينيگز تک
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  مقدمه

ـ ز حفظ تنـوع     ت و الزمـه يري مـد يديـ  از اهـداف کل  يکـ ي يستي

ــ پايجنگلــدار ــراي ــ پوحفــظ يدار اســت و ب  ي و نــاهمگنيياي

 ي بـرا  ييهـا  ي تـا خـط مـش       اسـت  ي ضـرور  يعي طب يها  جنگل

ـ  تنـوع ز   گريعبارت د  به. )۲۷(ت جنگل فراهم گردد     يريمد  يستي

ـ د پا يـ هر منطقه کل   ـ ز طي و سـالمت محـ     يداري  آن  يعـ يست طب ي

 يک جزء اساسـ   يعنوان    ز به ي ن ياهي گ يا   گونه  تنوع ).۱(باشد    يم

شود کـه در سـاختار     يستم جنگل محسوب م   ي اکوس يستيتنوع ز 

  ).٣٥(کند  يفا مي ايستم نقش مهميها و عملکرد اکوس ستگاهيز

ر گـذار   يهـا تـأث     ر جنگـل   د يا   بر تنوع گونـه    يعوامل مختلف 

ـ ط رو ير شـرا  يي تغ ةليوس   به يتيريات مد يهستند که عمل    ،يشگاهي

ــي ــميک ــر  از مه ــايت ــه ين پارامتره ــوع گون ــر تن ــؤثر ب  در يا  م

مـديريت   يهـا   جنگل). ٢٠(شوند    ي م ي مختلف تلق  يها اشکوب

نخورده اساساً از لحاظ ساختار تـوده و          دست يها   و جنگل  شده  

معمـــوالً ). ۲۹ (هـــستنداوت  بـــا هـــم متفـــيا تنـــوع گونـــه

شوند در    ي م يا  د منجر به کاهش تنوع گونه     ي شد يها  يبردار  بهره

 يرويـ  پيعـ يب طبي تخري که از الگوهايتيري مديها وهيمقابل ش 

ستم در درازمـدت    ي توسعه تنوع اکوس   ي ممکن است برا   ،کنند  يم

 همگـام  يشناسـ    جنگـل يها  وهيجه ش يدر نت ). ۳۲(سودمند باشند   

 دخالـت کمتـر،   ةليوسـ  بـه ) ينـ يگز  و تک ينيگز  گروه(عت  يبا طب 

، يعـ ي طب يا   ب گونـه  ي، حفاظت از ترک   يعي طب ياستفاده از زادآور  

 و تعـداد    يداشتن موجـود   ها، باال نگه   ستگاهيمحافظت مناسب ز  

وه ين شـ  يممکن است بهتـر   ) ۱۳(درختان قطور در سطح جنگل      

ــد ــرايتيريم ــوع در اکوس ي ب ــظ تن ــ حف ــندي ــين . ستم باش چن

توانند ناهمگني را در منـاطق جنگلـي افـزايش           هايي مي  يتمدير

هـاي   داده و با ايجاد شرايط متفاوت محيطي سبب تنوع در گونه          

ک منجـر بـه     ي کالسـ  يهـا   وهيکه شـ    يحالدر). ۲۵(جنگلي شوند   

عنـوان مثـال اعمـال       به). ۳۰(شوند    ي م ي جنگل يها     توده يهمگن

ه بعـد   ي اول يها کسره در جنگل ممکن است در سال      يوه قطع   يش

 به منابع   يش دسترس يعلت کاهش رقابت و افزا      به يبردار  از بهره 

گـر منجـر بـه      ي شود امـا از طـرف د       يا  ش تنوع گونه  يباعث افزا 

 يبـردار   ب و بهـره   ي که به تخر   ي جنگل يها   از گونه  يحذف بعض 

 يهـا   يبـردار   در واقع با بهـره    ). ۲۱ و   ۱۵(شود    يستند م يمقاوم ن 

طـور    نـور، دمـا و رطوبـت بـه          شـدت  يطـور ناگهـان    د بـه  يشد

ـ کند که ا    ير م يي تغ يريچشمگ ن ممکـن اسـت باعـث اسـتقرار         ي

 در  ي درختـ  يها   گونه يجا شاهنگ به ي مهاجم و پ   ي علف يها  گونه

 ي کـه زادآور   يطـ يتواند مح   يراشکوب م ي ز ةمنطقه شود و توسع   

ر قـرار دهـد   ي به آن وابسته هستند را تحت تـأث    ي درخت يها  گونه

 ي بـرا  ي درخت يها   گونه ي با زادآور  يکوب علف که اش  نيل ا يدل به

 يهـا   وهي شـ  يطـور کلـ    به). ۱۷(استفاده از منابع در رقابت است       

ــييجــاد تغي باعــث ايتيريمــد ــان، ي در ســاختار ســنيرات  درخت

  ). ٣٣(شوند  ي مي درختيها ب گونهي و ترکيبند اشکوب

 يبـردار   خته بلوط، بهره  ي در جنگل آم   يج پژوهش يبر طبق نتا  

 پوشش  يا   گونه يش غنا ي باعث افزا  ينيگز   تک   وهيبه ش از جنگل   

 را در   يرات کمـ  ييجه تغ يشود در نت    ي م يکنواختي و کاهش    يعلف

جـاد  ي باعـث ا   ينـ يگز  کند و گـروه     يجاد م ي منطقه ا  يا  تنوع گونه 

). ۲۳(شود    ي م ي پوشش علف  يا   در تنوع گونه   يدار  يرات معن ييتغ

 يا   گونه يآلمان غنا  يها   در جنگل  ينيگز  وه تک ي ش يدر اثر اجرا  

ر مقـدار نـور     ييـ ن تغ ي ا يافته است که عامل اصل    يش  ي افزا يعلف

 اعمال  ،گرياز طرف د  ). ۲۴(باشد    يقابل دسترس در کف جنگل م     

 يهـا    ممرز در جنگـل    - راش و راش   يها   در توده  ينيگز  وه تک يش

 غنـا و    يهـا    در شاخص  يدار  ير معن ييجاد تغ يالن باعث ا  يغرب گ 

 يـک  عنوان به ينيگز   تک وهي نشده و ش   ين چوب اهاي گ يا  تنوع گونه 

اي در     حفاظت از تنوع گونه    منظور  بهشناسي مناسب    شيوه جنگل 

 ممـرز   يهـا    ممـرز و تـوده     - راش يها  کنار توليد چوب در توده    

براسـاس  ). ٢( شده است    يهاي طبيعي شمال کشور معرف      جنگل

وه همگـام   ين گزارش شده است که ش     ي چ يها   در جنگل  يقيتحق

 بـر تنـوع     يدار  ير معنـ  يهـر چنـد تـأث     ) ينـ يگز  تـک (عـت   يبا طب 

تواند موجب حفاظت و اصـالح   ي اما م، نداشتهي درخت يها  گونه

ل نـور،   يـ  از قب  يطـ ي مح يم فاکتورها يق تنظ ي از طر  يا  تنوع گونه 

 يبـا بررسـ   ) ۳۷(توراس و سورا    ). ۳۲(حرارت و رطوبت شود     

ـ ترانه بـه ا   ي مد يها  در جنگل   يهـا   دند کـه تـوده    يجـه رسـ   ين نت ي

 نـسبت بـه جنگـل شـاهد و          ينـش ي گز ةويت شـده بـا شـ      يريمد

ت يري مد ي پناه يجيکسره و تدر  ي قطع   يها    وهي که با ش   ييها  توده



  ... هاياي گياهان چوبي و علفي تودهمقايسه تنوع گونه

۲۹  

 و  ي در اشکوب درخت   ي باالتر يا   غنا و تنوع گونه    ياند، دارا   شده

 همگـام   ي  وهير ش يتأث) ۲۲(فالک و همکاران    .  هستند يا  درختچه

 خـزان   يها   در جنگل  يش علف  پوش يا  عت را بر تنوع گونه    يبا طب 

ج آنهـا،   يکننده کانادا مورد مطالعه قرار دادند کـه بـر اسـاس نتـا             

 يها   در توده  يا   و تنوع گونه   يا   گونه ي غنا يها  ن شاخص يانگيم

در . نشده اسـت     تيري جنگل مد  يها  شتر از توده  ي ب شده  مديريت  

 يهـا  وهي ش ي از راه اجرا   ي جنگل يها ستميت اکوس يري مد ،تينها

د چـوب و    يـ  باشد که عـالوه بـر تول       ينحو د به ي با يشناس   جنگل

ز حفظ نموده و يستم را ني اکوس يداري، پا يستيحفاظت از تنوع ز   

ن يتر  ن و با ارزش   يتر   مهم ،يرکاني ه يها  جنگل. )۱۲(ارتقاء دهد   

د يـ شوند و تنهـا منبـع تول        ي کشور محسوب م   يستم جنگل ياکوس

 در  ينـ يگز   تـک  يشناس  وه جنگل يو ش ) ۹(باشند    يچوب کشور م  

 يهـا  ت طـرح  يريوه کارآمد در مد   يک ش يعنوان    ر به ي اخ يها  دهه

ن يبنابرا. ها مورد استفاده قرار گرفته است       ن جنگل ي ا يجنگلدار

 يا   و برداشت درختان بر تنوع گونـه       يبردار  ر بهره يالزم است تأث  

ق ين تحق يهدف از انجام ا   .  شود ي مختلف بررس  يها در اشکوب 

وه ي کـه شـ    ي جنگلـ  يهـا   در تـوده   ياهيـ  گ يا سه تنوع گونه  يمقا

هـا   نشده تـوده   تيريت مد ي در آنها اجرا شده با وضع      ينيگز  تک

ـ ق ايه تحقيجوار است و  فرض هم در جنگل شاهد ن اسـت کـه   ي

وه يت شـده بـا شـ   يري در جنگل مـد   ي و علف  ي چوب ياتنوع گونه 

  .کسان استي و جنگل شاهد ينيگز تک

 

  ها مواد و روش

 واقـع در    ، گلبنـد  ي جمند طرح جنگلدار   يرمطالعه حاضر در س   

 نوشـهر انجـام گرفتـه       يعي اداره کل منابع طب    ۴۵ز  ي آبخ ي  حوضه

ن طــول ين حوضــه در جنــوب شهرســتان نوشــهر بــيــا. اســت

 و عـــرض ۵۱ و ْ ۳۳' و۲۸" تـــا ۵۱ وْ ۰۰' و۳۰ "ييايـــجغراف

. اسـت  واقع شده    ۳۶ و ْ  ۳۵' و ۲۷"  تا    ۳۶ و ْ  ۳۰' و ۰۰ "ييايجغراف

متـر و متوسـط       يلـ ي م ۵۶/۷۵۳ در منطقـه     ي بارندگ زانيمتوسط م 

ـ از ا . گـراد اسـت     ي درجـه سـانت    ۴/۱۰انه  يدرجه حرارت سال   ن ي

عنـوان پارسـل       هکتـار بـه    ۶۴ به مساحت    ۳۱۷، دو پارسل    يسر

 ينـ يگزوه تـک  ين پارسـل شـ    ي در ا  ۱۳۷۰از سال   (شده   تيريمد

 ي بهداشـت  يها اجرا شده است و قبل از آن فقط برداشت         يدرخت

از زمـان   (عنوان جنگل شاهد       به ۳۱۸و پارسل   )  شده است  انجام

 ۴۷ بـه مـساحت      ،)اسـت  نـشده    يبردار  ها بهره    شدن جنگل  يمل

، دامنـه   يجهت غالب شمال شرق   ). ۱شکل(هکتار انتخاب شدند    

ل بـا   ي ش يا، سنگ مادر  ي متر از سطح در    ۱۳۰۰ تا   ۱۱۳۰ يارتفاع

 ).۵(ک اسـت    ي شسته شده بـا افـق کلـس        يا   قهوه يها  پ خاک يت

عنوان   متر به ۲۰۰×۱۰۰ک با ابعاد شبکه     يستماتي س يروش تصادف 

 شـکل بـه     يقطعات نمونه مربع  .  انتخاب شد  يبردار  روش نمونه 

 ي پوشـش درختـ  يبرا)  متر۲۰× متر۲۰( متر مربع   ۴۰۰مساحت  

ـ  ، و در داخل هـر قطعـه نمونـه         يا  و درختچه  ک قطعـه نمونـه     ي

 ي پوشش علفـ   يبرا)  متر ۱۰ × متر   ۱۰ (ي متر مربع  ۱۰۰کوچک  

 ۳۱ ياهيـ  مطالعـه پوشـش گ     يدر کـل بـرا    ). ۶ و   ۳(اده شدند   يپ

  شـده   مـديريت    قطعه نمونه در پارسل      ۱۶اده شد،   يقطعه نمونه پ  

ـ  برداشـت گرد ، قطعه نمونـه در پارسـل شـاهد      ۱۵و   نـوع و  . دي

اس بـراون بالنکـه     يـ  براساس مق  ياهي گ يها  درصد پوشش گونه  

  .)۱۴(ن زده شد يتخم

ز يمتر ن   ي سانت ۵/۷ش از   ي قطر ب  يدرختان دارا نه  يقطر برابر س  

  ).۶( شد يريگ  اندازهي متر مربع۴۰۰در قطعه نمونه 

براسـاس   (Species importance value)ت هر گونه يمقدار اهم 

  ):١٨ و ١١( محاسبه شد ي درختيها  گونهي براريفرمول ز

SIV= ي نسبيفراوان+ يتراکم نسب+ ي نسبيرگيچ  

 مربوط ي نسبيرگي و چي، تراکم نسبي نسبينحوه محاسبه فراوان 

 .  ارائه شده است۳ و ۲، ۱ها در روابط  ک از گونهيبه هر 

  

 (مجموع فراواني کـل گونـه هـا    / فراواني يک گونه) = فراواني نسبي 
۱۰۰                                                                         ]۱[     
) = تراکم نسبي م يک گونهتراک                           ۱۰۰ (مجموع تراکم کل گونه هـا  / 
                                                                               ]٢[  
مجموع سطح مقطع پايه هاي مربوط به يک گونه  = چيرگي نسبي

هامجموع سطح مقطع تمام گونه / يک گونه  )  ۱۰۰              [۳]                                          
   

   از در قطعــات نمونــه   اي  ارزيــابي تنــوع گونــه   منظــور  بــه

lnنر ي واي شانون تنوع گونه يها شاخص
s

i ii
H p p
   1

 )Pi : 

   شــــانونيکنــــواختي، )امiنــــسبت تعــــداد افــــراد گونــــه
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  د مطالعه منطقه مورييايت جغرافي موقع.۱شکل

  

E= H/ H'max،H'max =ln(SR)   ــهو ــوع گون ــسون يا تن   سيمپ

D = 1- ∑Pi
 يا  تنـوع گونـه  يهـا  شـاخص ). ٢٨(شـد  استفاده  2

 ي بـر اسـاس درصـد پوشـش و بـرا           ي پوشش علف  يمذکور برا 

 و مقـدار    ي بر اساس درصد پوشش، تراکم نسب      ي درخت يها  گونه

  .ت گونه محاسبه شدياهم

  افــزار  از نــرميا نــوع گونــه تيهــا  شــاخص  محاســبهيبــرا

PC-ORD افزار   تجزيه و تحليل اطالعات از نرم      ي و برا  ٥   نسخه

SPSS   يا  تنوع گونهيها ميانگين شاخص .  استفاده شد  ١٨ نسخه 

 تعداد، سطح مقطع و حجـم در هکتـار محاسـبه            يها  و مشخصه 

رنوف، نرمـال بـودن    يبا استفاده از آزمون کلمـوگروف اسـم       . شد

 يهـا بررسـ    انسي وار يستفاده از آزمون لوون همگن    ها، و با ا    داده

هـا، از   انس دادهيشد و با توجه به نرمال بودن و همگن بودن وار   

دار بـودن    معنـي ي بررسـ منظـور  به t-student ک يآزمون پارامتر

ها در دو پارسل  ر مشخصهيها و سا   بين ميانگين شاخص اختالف

  . استفاده شد

  

 جينتا

نه و  ي سطح مقطع برابر س    يها       نظر مشخصه  ج نشان داد که از    ينتا

ـ  يدار  يحجم در هکتـار تفـاوت معنـ        ن دو پارسـل در سـطح   ي ب

گـردد    يطور کـه مالحظـه مـ        همان.  درصد وجود دارد   ۵احتمال  

 مترمکعب و در پارسل ۹۶/۷۲۱حجم در هکتار در پارسل شاهد      

ن حال دو پارسل    يبا ا . باشد  ي مترمکعب م  ۹۷/۴۸۳ شده  مديريت  

  ).۱جدول( ندارند يدار ي تعداد در هکتار تفاوت معناز لحاظ

 يشـود کـه دو گونـه درختـ          ي مشخص م  ۲ شکلبا توجه به    

ــ  باشــد،  يغالــب در دو پارســل مــورد مطالعــه راش و ممــرز م

  ها مربـوط     هي درصد از پا   ۸۰ شده  مديريت  که در پارسل      يطور  به

  جمندي جنگلداريسر
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۳۱  

   و پارسل شاهد شده مديريت م و تعداد در هکتار در پارسل نه، حجيار سطح مقطع برابر سين و انحراف معيانگيم .۱جدول

  )۰۵/۰P( درصد ۵دار در سطح  عدم تفاوت معني: ns   ،)≥P ۵۰/۰( درصد ۵دار در سطح  تفاوت معني: *
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پارسل مدیریت شده

پارسل شاهد

  
  شده و پارسل شاهد تيري در پارسل مدي درختيها  گونهيختگيدرصد آم. ۲شکل

  

 ۵ها مربـوط بـه گونـه ممـرز و             هي درصد پا  ۱۵ ، راش ي گونهبه  

امـا در پارسـل     . هاسـت   ر گونـه  يز مربوط به سـا    يها ن   هيدرصد پا 

)  درصـد ۵۰(ها مربوط به گونه ممـرز   هين درصد پايشتريشاهد ب 

  .باشد يم) درصد۳۵(و سپس گونه راش 

 در منــاطق مــورد مطالعــه ياهيــ گيهــا  و خــانوادههــا گونــه

 مربـوط بـه آنهـا محاسـبه شـد و در             ي و درصد فراوان   ييشناسا

ـ در ا. ارائه شده است ۴ و ۳، ۲يها جدول  گونـه  ۵۳ق يـ ن تحقي

 گونـه   ۳۸ و   يا   گونـه درختچـه    ۶،  ي گونه درخت  ۹ شامل   ،ياهيگ

 تعلـق   ياهيـ  خـانواده گ   ۳۲هـا بـه       ن گونه يا.  شد يي شناسا يعلف

 Lamiaceae : ند ازا ن آنها در دو پارسل عبارتيتر رند که مهمدا

و )  درصـد  ۳/۱۱ گونـه،    ۶ (Rosaceae،  ) درصـد  ۲/۱۳ گونه،   ۷(

Liliaceae) ۳ ،درصد۷/۵ گونه (  

 ي علفـ  يهـا   ، گونـه  شـده   مديريت   در پارسل    ۲مطابق جدول 

Asperula odorata L. ،Festuca drymeia Mert. & Koch. ،

Rubus hyrcanus L. ،Solanum kieseritzkii C.A.Mey. و 

Stachys sylvatica L. ــ ــ (ياز نظــر درصــد فراوان  ٨٠ش از يب

 Athyrium filix-femina (L) يهـا  در رتبـه اول، گونـه  ) درصد

Roth. ،Carex divulsa Stokes ،Dryopteris filix-mass (L.) 

 شده مديريت پارسل   پارسل شاهد
 Pمقدار

  ارين     انحراف معيانگيم  ارين        انحراف معيانگيم

 مشخصه

 )متر مربع در هکتار(نه يسطح مقطع برابر س ۴/۳±             ۵۴/۳۵ ۶/۳±              ۲۷/۴۹ ۰۰۵/۰*

  )مترمکعب در هکتار(حجم   ۵/۵۳±            ۹۷/۴۸۳  ۲/۵۸±            ۹۶/۷۲۱  ۰۰۵/۰*

ns۴۷/۰  ۶۷/۳۰۸            ۱/۳۰±  ۶۳/۳۵۵            ۸/۵۶±  تعداد در هکتار  

  شدهبارسل مديريت 

 هاساير گونه 
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۳۲  

   و پارسل شاهدشده مديريت پارسل  مربوط به آنها در ي و درصد فراواني علفيها  گونهفهرست. ٢جدول

 ي علفيها گونه

 يدرصد فراوان

 پارسل

 رهينام ت ينام فارس ينام علم فيرد

مديريت 

 شده 

 شاهد

۱ Asperula odorata L. نه معطريزبر (ينه راشستانيزبر( Rubiaceae ۷۵/۹۳ ۳۳/۹۳ 
۲ Asplenium adiantum-nigrum L. يسرخس شاخ گوزن(اه يسرخس س( Aspleniaceae ۰۶/۰ ۰۶/۰ 
۳ Athyrium filix-femina (L) Roth. سرخس ماده Athyriaceae ۵۰ ۶۰ 
۴ Cardamine bulbifera (L.) Crantz. ازچه داري پيزک باتالقيترت Brassicaceae ۰ ۰۶/۰ 
۵ Cardamine impatiens L. يزک باتالقيترت Brassicaceae ۷۵/۱۸ ۲۰ 
۶ Carex divulsa Stokes جگن Cyperaceae ۵/۶۲ ۳۳/۷۳ 
۷ Cephalanthera caucasica Kranzl. يگلسر قفقاز Orchidaceae ۵/۱۲ ۰ 
۸ Circaea lutetiana L.  عشرق(افسونگر شب( Onagraceae ۵/۱۲ ۳/۱۳ 

۹ Clinopodium umbrosum (M.B.) 
C.Koch ه پسنديحانک ساير Lamiaceae ۲۵/۶ ۰ 

۱۰ Dryopteris filix-mass (L.) Schott. سرخس نر Aspidiaceae ۲۵/۵۶ ۶۶/۶۶ 
۱۱ Epimedium pinnatum Fisch. ثمرياه بيگ  Podophyllaceae ۵/۱۲ ۲۰ 
۱۲ Euphorbia amygdaloides L. يرسگ جنگليش (يون جنگليفرف( Euphorbiaceae ۷۵ ۶۶/۸۶ 
۱۳ Festuca drymeia Mert. & Koch. علف بره بلوط پسند (يعلف بره کوه( Gramineae ۵/۸۷ ۳۳/۷۳ 
۱۴ Fragaria vesca L. ي جنگليتوت فرنگ Rosaceae ۵/۶۲ ۶۶/۴۶ 
۱۵ Galium rotundifolium L. رير پنيش Rubiaceae ۰ ۶۶/۶ 
۱۶ Geranium robertianum L. سوزن چوپان قرمز Geraniaceae ۵/۱۲ ۰ 
۱۷  Hypericum androsaemum L. يمتامت Hypericaceae ۷۵/۴۳ ۴۰ 
۱۸ Lamium album L. ديگزنه سف Lamiaceae ۲۵/۶ ۶۶/۶ 
۱۹ Mentha aquatica L. سوسنمبر (يپونه آب( Lamiaceae ۷۵/۱۸ ۰ 
۲۰ Mentha piperita L. نعنا Lamiaceae ۲۵ ۳۳/۱۳ 
۲۱ Mercurialis perennis L. يشنگرف(وه يعلف ج( Euphorbiaceae ۲۵/۵۶ ۶۶/۲۶ 
۲۲ Petasites hybridus (L.) P. Gaertn. بانيسا (يبابا آدم جنگل( Compositae ۵/۱۲ ۰ 

۲۳ Phyllitis scolopendrium (L.) 
Newman. زبان آهو( دارو يزنگ( Aspleniaceae ۲۵/۳۱ ۶۶/۴۶ 

۲۴ Polygonatum orientale Desf. يرانيشقاقل ا (يمان شرقيمهرسل( Liliaceae ۷۵/۱۸ ۰ 
۲۵ Polypodium vulgare L. جيبسفا Polypodiceae ۰ ۶۶/۶ 
۲۶ Polystichum aculeatum (L.) Roth.  يسرخس سپر(سرخس مقدس( Aspidiaceae ۷۵/۴۳ ۶۶/۲۶ 
۲۷ Rubus hyrcanus L. تمشک Rosaceae ۷۵/۹۳ ۳۳/۹۳ 
۲۸ Primula heterochroma Stapf.   پامچال هفت رنگ(پامچال الوان( Primulaceae ۷۵/۱۸ ۶۶/۲۶ 

۲۹ Salvia glutinosa L. چسبناکيم گليمر (ي جنگليم گليمر ( Lamiaceae ۲۵ ۳۳/۱۳ 

۳۰ Sanicula europaea L. چوبلمه، شفابخش (يمرهم( Umbelliferae ۷۵/۴۳ ۴۰ 

۳۱ Scutellaria tournefortii Benth. ي شماليبشقاب (ي جنگليبشقاب( Lamiaceae ۲۵/۶ ۰ 

۳۲ Sedum stoloniferum S.G.Gmel.  ز ساقه روندهنا(نازاستولون دار( Crassulaceae ۲۵/۶ ۶۶/۶ 

۳۳ Solanum kieseritzkii C.A.Mey. ي لنکرانيزيتاجر (ي جنگليزيتاجر( Solanaceae ۲۵/۸۱ ۵/۸۷ 

۳۴ Stachys sylvatica L. ي جنگليا سنبله Lamiaceae ۲۵/۸۱ ۶۶/۶۶ 

۳۵ Tamus communis L. سيتم Dioscoreaceae ۵۰ ۳۳/۱۳ 

۳۶ Vicia crocea (Desf.) B. Fedtsch. يماشک زعفران Papilionaceae ۵۰ ۰ 

۳۷ Vincetoxicum scandens Sommier 
& Levier برافراشتهياقيتر (ي جنگلياقيتر ( Asclepiadaceae ۲۵/۶ ۰ 

۳۸ Viola odorata L. بنفشه معطر Violaceae ۷۵/۶۸ ۱۰۰ 
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۳۳  

   و پارسل شاهدشده مديريت  آنها در پارسل  مربوط بهي و درصد فراوانيا  درختچهيها  گونهفهرست .٣جدول

 يا  درختچهيها گونه

 يدرصد فراوان

 رهينام ت ينام فارس ينام علم فيرد پارسل

 شاهد شده مديريت 

۱ Crataegus microphylla (Wild) Jacq. کيول  Rosaceae ۲۵/۳۱ ۶۶/۲۶ 

۲ Danae racemosa (L.) Moench شکيهم Liliaceae ۰ ۳۳/۱۳ 

۳ Ilex aquifolium L. خاس Aquifoliaceae ۰ ۳۳/۱۳ 

۴ Mespilus germanica L. ليازگ Rosaceae ۰ ۳۳/۱۳ 

۵ Prunus divaricata Ledeb. آلوچه Rosaceae ۰ ۶۶/۶ 

۶ Ruscus hyrcanus Woron. کوله خاص Liliaceae ۲۵/۵۶ ۳۳/۳۳ 

  

   و پارسل شاهدشده مديريت به آنها در پارسل   مربوط ي و درصد فراواني درختيها  فهرست گونه.٤جدول

 ي درختيها گونه

 يدرصد فراوان

 رهينام ت ينام فارس ينام علم فيرد پارسل

 شاهد شده مديريت 

۱ Acer cappadocicym Gled. رداريافرا ش Aceraceae ۵/۱۲ ۰ 

۲ Acer velutinum Boiss. افرا پلت Aceraceae ۲۵/۶ ۶۶/۶ 

۳ Alnus subcordata C. A. Mey.  يالقييتوسکا Betulaceae ۲۵/۶ ۶۰ 

۴ Carpinus betulus L. ممرز Betulaceae ۷۵/۴۳ ۳۳/۵۳ 

۵ Cerasus avium (L.) Moench آلوکک (يالس وحشيگ( Rosaceae ۲۵/۶ ۰ 

۶ Fagus orientalis Lipsky راش Fagaceae ۱۰۰ ۱۰۰ 

۷ Fraxinus excelsior L. زبان گنجشک Oleaceae ۰ ۶۶/۶ 

۸ Quercus castanifolia C. A. Mey بلندمازو Fagaceae ۵/۱۲ ۲۰ 

۹ Ulmus glabra Hudson ملج Ulmaceae ۲۵/۶ ۳۳/۱۳ 

  

Newman Schott. ،Euphorbia amygdaloides L. ،Fragaria 

vesca L.، Mercurialis perennis L.، Phyllitis 

scolopendrium (L.). ،Polystichum aculeatum (L.) Roth. ،

Sanicula europaea L. ،Tamus communis L. ،Vicia crocea 

(Desf.) B. Fedtsch.  ، Viola odorata L.  وHypericum 

androsaemum L.  ٨٠ تا ٣٠ ي درصد فراوانيدارا(در رتبه دوم 

ـ     ي علف يها  ر گونه يو سا ) درصد  ٣٠ کمتـر از     ي با درصـد فراوان

 .رنديگ ي مدرصد در رتبه سوم قرار

، .Viola odorata L ي علفــيهــا در پارســل شــاهد گونــه

Asperula odorata L. ،Euphorbia amygdaloides L. ،Rubus 

hyrcanus L. و Solanum kieseritzkii C.A.Mey.  ي در رتبـه 

 Carex divulsa Stokes ،Dryopteris filix-mass يها اول، گونه

(L.) Schott.، Festuca drymeia Mert. & Koch. ،Fragaria 

vesca L. ،Phyllitis scolopendrium (L.) Newman. ،
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۳۴  

Sanicula europaea L. ،Stachys sylvatica L. و Hypericum 

androsaemum L. هـا در رتبـه سـوم     ر گونهيدر رتبه دوم و سا

   .رنديگ يقرار م

ــه  ــل گون ــر دو پارس ــا در ه ــهيه  Crataegus يا  درختچ

microphylla (Wild) Jacq. و Ruscus hyrcanus Woron.  

  ).۳جدول(اند   را به خود اختصاص دادهين درصد فراوانيشتريب

 و پارسـل شـاهد      شـده   مـديريت   ج نشان داد در پارسـل       ينتا

 و شـاخص    ٧/٠،  ٨/٠ ي پوشش علفـ   يکنواختين شاخص   يانگيم

ــه  ــوع گون ــانون يا تن ــه ٩/١، ٢/٢ ش ــوع گون ــاخص تن  يا  و ش

ها در سطح احتمـال      ن تفاوت يشد که ا  با  ي م ٧/٠،  ٨/٠مپسون  يس

  ).٥جدول(باشد  يدار نم ي درصد معن٥

نـر،  ي شـانون و يکنـواخت ي يهـا  ن شاخصيانگي م۶جدولدر  

 يهـا   مپـسون مربـوط بـه گونـه       ينـر و س   ي شانون و  يا  تنوع گونه 

 يهـا   مقدار شاخص .  بر اساس درصد پوشش آمده است      يدرخت

مپـسون  ي س يا  گونهنر و تنوع    ي شانون و  يا  ، تنوع گونه  يکنواختي

 مـديريت  نـسبت بـه پارسـل        يدار  يطور معن  در پارسل شاهد به   

  .  شتر استي بشده

ت يـ  و اهم  ي براساس تـراکم نـسب     يا   تنوع گونه  يها  شاخص

شتر از  يـ  در پارسـل شـاهد ب      ي درختـ  يهـا   گونه مربوط به گونه   

 درصـد   ۹۵ن اختالف به احتمال     ي است و ا   شده  مديريت  پارسل  

  ).۷جدول(باشد  يدار م يمعن

  

 بحث

ن مطالعه نشان داد که دو پارسـل از لحـاظ سـطح مقطـع               يج ا ينتا

 درصـد تفـاوت     ۵نه و حجم در هکتار در سطح احتمـال          يبرابر س 

نه و حجـم در     يکه سطح مقطع برابـر سـ        يطور به.  دارند يدار  يمعن

 ۹۷/۴۸۳ مترمربـع،    ۵۴/۳۴ شده  مديريت  ب در پارسل    يترت هکتار به 

 متـر   ۹۶/۷۲۱ مترمربـع و     ۲۷/۴۹شـاهد   متر مکعـب و در پارسـل        

ـ باشند کـه ا     يمکعب م   از برداشـت    يتوانـد ناشـ     ين اخـتالف مـ    ي

ـ در ا . باشـد     شـده   مـديريت   درختان قطور در پارسـل       ن ارتبـاط   ي

وه همگـام   يبه شـ   (شده  مديريت   يها   در جنگل  يتوان به بررس    يم

 اشاره کـرد کـه مقـدار حجـم در           يو شاهد در اسلوون   ) عتيبا طب 

 شده  مديريت   متر مکعب و در پارسل       ۷۹۹ پارسل شاهد    هکتار در 

ـ  مترمکعب گزارش شـده اسـت کـه علـت ا           ۳۶۸ ن اخـتالف را    ي

   بـا توجـه بـه       .)۱۳(انـد     ان کـرده  يـ  و خروج چـوب ب     يبردار  بهره

 گونه راش شـده     يش درصد فراوان  يت منجر به افزا   يري مد ۲ شکل

رسد توده بـه سـمت خـالص شـدن            يکه به نظر م     يطور است، به 

ـ ها در حال کـاهش      ر گونه يرود و درصد سا     يش م يپ . افتن اسـت ي

 کـه اذعـان     ي شرق سار  يها   در جنگل  يا  ج مطالعه يافته با نتا  ين  يا

 يختگـ يش درصد آم  ي منجر به افزا   ينيگز  وه تک ي ش يداشتند، اجرا 

 شـده   ي درختـ  يهـا    از گونـه   ي برخ يگونه راش و حذف زادآور    

 تنـوع   يهـا   ظ شاخص دو پارسل از لحا   . )۳۱(است، مطابقت دارد    

 ياجرا.  ندارند يدار ي تفاوت معن  ،ي مربوط به پوشش علف    يا  گونه

 بـر   يدار  ير معنـ  يکا تأث ي معتدله آمر  يها   در جنگل  ينيگز  وه تک يش

  ). ۱۹(ر اشکوب نداشته است ي زيا  گونهيغنا

 يهـا    در جنگـل   يا  با مطالعه ) ۳۶(ورا  ي و ه  ي تاکافوم ،در مقابل 

ش ي منجر به افـزا    ينشيوه گز ي با ش  يبردار ژاپن، نشان دادند که بهره    

ه يـ گونـه توج   نيجه را ا  ين نت يشود و ا    ي م ي پوشش علف  يا  غنا گونه 

 يها  باز، گونهيجاد فضاي و ايبردار کردند که بالفاصله پس از بهره    

شاهنگ در منطقه حضور    ي پ يها  ب و گونه  ي مقاوم به نور، تخر    يعلف

تمـام   .شـوند   يو تنـوع مـ     يا   گونه يش غنا يابند و منجر به افزا    ي يم

طور   در پارسل شاهد بهي درختيها  گونهيا  تنوع گونهيها شاخص

مطـابق بـا    . شتر اسـت  ي ب ،شده  مديريت   نسبت به پارسل     يدار  يمعن

رودکنار نوشهر،  ي خ يها   مختلف جنگل  يها  در توده  يج پژوهش ينتا

ن يشتريـ  راش و ب يهـا   در تـوده   يا  تنوع گونه  يها ن شاخص يکمتر

 ممـرز مـشاهده     - بلـوط  يها  ممرز و توده   – راش   يها تودهآنها در   

 گونـه راش در جامعـه       يرگيعلت چ  تواند به   يجه م ين نت يا). ۳(شد  

 حـضور و پـراکنش      يط را بـرا   يراشستان خالص باشد کـه شـرا      

د و در واقـع     ينما  ي محدود م  ي و چوب  ي علف يها   از گونه  ياريبس

ـ رو  يش م يتر راش پ    نيي با درصد پا   ييها  چه به سمت توده   هر م ي

). ۷(شـود   ي افزوده مـ ياهي گيا  تنوع گونهيها بر مقدار شاخص  

ـ  تنـوع ز   يبا بررس ) ٨( و همکاران    يلي او يقم  يهـا    گونـه  يستي

رودکنـار نوشـهر    ي در منطقه خ   شده  مديريت   در دو جامعه     يچوب

ـ  ز يگـذار  زان نـشانه  يـ  م دند کـه  يجه رس ين نت يبه ا     يهـا   اد گونـه  ي
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   بر اساس درصد پوششي علفيا  مختلف تنوع گونهيها ار شاخصيعن و اشتباه ميانگيم. ۵جدول

 اي سيمپسون تنوع گونه اي شانون تنوع گونه يکنواختي شانون نوع شاخص

 شاهد شده مديريت  شاهد شده مديريت  شاهد شده مديريت  پارسل

 ۷۲/۰ ۸/۰ ۹/۱ ۱/۲ ۶۸/۰ ۷۷/۰ ميانگين

 ارياشتباه مع ۰۵/۰± ۰۳/۰± ۱۶/۰± ۱۳/۰± ۰۵/۰± ۰۴/۰±

 P ns۱۹/۰ ns۲۱/۰  ns۲۱/۰مقدار 

ns :۰۵/۰( درصد ۵دار در سطح  يعدم تفاوت معن P( 

  

   بر اساس درصد پوششي اشکوب درختيا  مختلف تنوع گونهيها ار شاخصين و اشتباه معيانگي م.۶جدول

 اي سيمپسون تنوع گونه اي شانون تنوع گونه يکنواختي شانون نوع شاخص

 شاهد شده مديريت  شاهد ت شدهيريمد شاهد شده ت مديري پارسل

 ۴۹/۰ ۳۲/۰ ۸۶/۰ ۵۵/۰ ۷۴/۰ ۵۲/۰ ميانگين

 ارياشتباه مع ۰۵/۰± ۰۵/۰± ۱/۰± ۰۹/۰± ۰۶/۰± ۰۷/۰±

 P *۰۳/۰ *۰۳/۰ *۰۳/۰مقدار 
  )≥۰۵/۰P( درصد ۵دار در سطح  يتفاوت معن: *

  

  ت گونهي و اهمي بر اساس تراکم نسبي اشکوب درختيا ونه مختلف تنوع گيها  ار شاخصين و اشتباه معيانگي م.۷جدول

  نوع شاخص

 اريمع

  يکنواختي شانون

 ت گونهي اهم           يتراکم نسب
 تنوع گونه اي شانون

 ت گونهي  اهم           يتراکم نسب

  تنوع گونه اي سيمپسون

 ت گونهي        اهم    يتراکم نسب

 پارسل

ت 
مديري

 
شده

 

شاهد
 

ت 
مديري

 
شده

 

شاهد
 

ت 
مديري

 
شده

 

شاهد
 

ت 
مديري

 
شده

 

شاهد
 

ت 
مديري

 
شده

 

شاهد
 

ت 
مديري

 
شده

 

شاهد
 

 ۷/۰ ۶۱/۰ ۴۶/۰ ۲۶/۰ ۴۲/۱ ۲۷/۱ ۷۹/۰ ۴۷/۰  ۷۳/۰  ۶۵/۰  ۷/۰  ۴۶/۰  نيانگيم

 ±۰۱/۰ ±۰۱/۰ ±۰۵/۰ ±۰۵/۰ ±۰۲/۰ ±۰۲/۰ ±۱/۰ ±۰۸/۰  ±۰۱/۰  ±۰۱/۰  ±۰۷/۰  ±۰۸/۰  ارياشتباه مع

 P *۰۴/۰  *۰۰۱/۰  *۰۲/۰ *۰۰۱/۰ *۰۱/۰ *۰۰۲/۰مقدار 

  )≥P ۰۵/۰( درصد ۵دار در سطح  يتفاوت معن :*

  

 يهـا  ژه درختان ممرز به نفـع گونـه راش در تـوده           يو مختلف به 

 بـا  چنين  هم.  شده است  يستي ممرز باعث کاهش تنوع ز     -راش  

رود کنـار نوشـهر،   يـ  در بخـش پـاتم جنگـل خ   يقيتوجه به تحق  

 يا ف و تنـوع گونـه   مارگـال يا  گونـه ي غنا يها  ن شاخص يانگيم

 يها  در توده  ينر مربوط به اشکوب درخت    يمپسون و شانون و   يس

 بـوده اسـت     شـده   مديريت   يها  شتر از توده  ي ب ،نشده يبردار بهره

 يط را برا  ي شرا ،يآشفتگک  يعنوان     به يبردار  در واقع بهره  ). ۱۰(

ـ  جديهـا  هـا فـراهم کـرده و ورود گونـه           تهاجم گونـه   د از راه ي
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، ي بـوم  يهـا   ا کاهش تنوع گونه   ي و   ي بوم يها  ه با گون  ينيگزيجا

ز بـا  يـ ج نين نتايا). ۲۶(د يآ يشمار م  بهيستي تنوع ز  ي برا يخطر

که عنوان کردند بـدون     ) ۱۶( برون و همکاران     ي بررس يها  افتهي

قطع  (يشناس  جنگل يها  وهي ش ينکه چند سال از اجرا    يتوجه به ا  

 يبـردار  بهرهدر منطقه گذشته است،     ) ينشيوه گز يا ش يکسره و   ي

قـات  يج تحقينتـا . دهد، مطابقـت دارد  ي را کاهش م يا  تنوع گونه 

وه يبـه شـ    (شده  مديريت   يها  در جنگل ) ۳۴(ا و همکاران    يتزيس

ـ انگر ا يو شاهد ب  ) ينيگز  گروه  يهـا   ن مطلـب اسـت کـه تـوده        ي

شتر هـستند و  يـ  بي درختـ  يا   گونـه  ي غنـا  ي دارا ،نـشده   تيريمد

 در  ي و علفـ   ي درختـ  يهـا   اشـکوب  يا  ب گونه ي ترک يطور کل  به

. نـشده اسـت      تيري متفاوت از جنگـل مـد      شده  مديريت  جنگل  

 و مقدار ي بر اساس تراکم نسب    ي درخت يا   تنوع گونه  يها  شاخص

 شـده  مـديريت  ت گونه در پارسل شاهد نسبت بـه پارسـل          ياهم

 يش درصد فراوان  يل افزا يدل  امر به  نيکه ا ) ۷جدول  (است  شتر  يب

شـاخص مقـدار    . توانـد باشـد     ي م شده مديريت  راش در پارسل    

 و  ي نـسب  ي، فراوان يکه عوامل تراکم نسب    نيعلت ا  ت گونه به  ياهم

هـا کـه بـر     ر شـاخص ي در آن دخالت دارند از سـا   ي نسب يرگيچ

تـر خواهـد بـود       قيـ ار دق يگردند بس   يک عامل محاسبه م   ي يمبنا

 بلـوط شـمال   يهـا   در جنگـل  ي پنـاه  يجيوه تدر ياعمال ش ). ۴(

 يها ، گونهيا  تنوع گونهيها ا باعث کاهش شاخصني کاروليغرب

 شده اسـت چـون   ي نسب يرگي و چ  ي بر اساس تراکم نسب    يدرخت

 جنس بلـوط    يها     گونه يش درصد فراوان  يوه منجر به افزا   ين ش يا

؛  کـم شـد    ي بـا ارزش تجـار     ي درختـ  يهـا   ر گونه يو کاهش سا  

وه ي که ش  ييها   غالب در توده   ي درخت يها  ب گونه يکه ترک   يحالدر

ها قبـل    تودهيا ب گونه ي مشابه با ترک   ، اجرا شده بود   ينيروه گز گ

  ).   ۲۰( بوده است يبردار از بهره

 يشناسـ    جنگـل  يهـا   وهيکه هدف شـ    نين با توجه به ا    يبنابرا

دار و حفاظـت    ي پا يها  جاد و پرورش جنگل   ي ا ،عتيهمگام با طب  

 از يري جلــوگمنظـور  بــهباشـد،   ي مـ يعــي طبيا ب گونـه يـ از ترک

 خالص راش   يها   به سمت توده   شده  مديريت   يها  توده يشرويپ

  :شود يم شنهاد ير پيموارد ز

 يختگـ ي، درصد آم  ي عالوه بر نکات فن    يگذار در هنگام نشانه  . ۱

 و پراکنش تعداد در هکتار درختان يدرخت يها مطلوب گونه

 سـرپا در هکتـار در       ي مختلـف و موجـود     يدر طبقات قطر  

  .  الگو استفاده شودعنوان  شاهد لحاظ و بهيها توده

 يرويـ له ن يوسـ   در زمان مناسب و بـه      يات پرورش ي انجام عمل  .۲

 مربـوط بـه     يهـا    و نهـال   ي حفظ زادآور  منظور  بهمتخصص  

  )ه پسندينورپسند و سا( مختلف يها گونه

 از  ييها   در قسمت  ينيگز   و گروه  ينيگز وه تک ي توأم ش  ي اجرا .۳

 و ترشيــ بي فــضاجــادي امنظــور بــه شــده مــديريت  پارســل

   نورپسندي درختيها  گونهي استقرار زادآوريتر برا مناسب
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