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  دهیکچ

ـ  يهـا جنگـل  در ساختو انسان یعیطب يهادر روشنه يو تراکم زادآور یستیتنوع ز يهاشاخص سهیقاپژوهش حاضر با هدف م  اهکلیس

 ياگونه بیترک یبررس جیشد. نتا يآورجمع ساختروشنه انسان 30و  یعیطب روشنه 30 شامل روشنه 60 از هاانجام شد. داده النیاستان گ

) در هـر دو  .Carpinus betulus L( )، ممـرز .Alnus glutinosa L( یقشالق ي)، توسکا.Diospyros lotus L( يخرمند يهانشان داد که گونه

تـراکم در هکتـار تمـام     نیانگیشده در هر دو نوع روشنه، م ییشناسا يهاتمام گونه نیب يانوع روشنه حضور داشتند. در اشکوب درختچه

ـ یطب يهـا از روشنه شتریساخت بانسان يهاشنه) در رو.Ilex aquifolium Lخاس ( گونه استثناءبه هاگونه خـاس و   يهـا بـوده و گونـه   یع

 يهاروشنه در ها،گونه یتمام يبرا يتراکم زادآور نینشان دادند. همچن يداری) اختالف معنCrataegus ambigua A.K.Becker( کیولاهیس

 يداریو افرا، اختالف معن یقشالق يتوسکا ،يخرمند يهاگونه يراتراکم در هکتار ب نیانگیبود و م ساختانسان يهااز روشنه شتریب یعیطب

تنـوع   يهـا شـاخص  یبررس جیمشاهده شد. نتا یعیطب يهافقط در روشنه زیگونه راش ن يزادآور یدو نوع روشنه نشان دادند. از طرف نیب

 یعیطب يهادر روشنه ياگونه يو غنا یکنواختیتنوع،  يهاشاخص نیانگیم ،یعلفو  یدرخت يهاو اشکوب ينشان داد که در زادآور یستیز

  بود. شتریب ساختانسان يهادر روشنه شدهگفته يهاشاخص نیانگیم ،ياکه در اشکوب درختچه یحالبود. در شتریب
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  مقدمه

جنگـل گفتـه    موجود در یکیزیف ای یشیرو يگپ به فضا ایروشنه 

از  یگـروه کـوچک   ایـ درخـت  تـک  یسـت یرزید لهیوسکه به شودیم

 وجـود شکسـتن تنـه درختـان بـه     ای یافتادگ توسط باد ایدرختان و 

 يهـا روشـنه  هسـتند،  نـوع  دو هـا روشـنه  طور کلیبه). 17( دیآیم

 يهـا . در روشـنه یمصـنوع  ایـ  سـاخت انسـان  يهاو روشنه یعیطب

 یاهیگ یزندگ انیبه سن کهولت و پا ندیدرختان بعد از رس ،یعیطب

آفات، حشـرات و   ،یطیمح يفشارها ،یکیولوژیزیبا توجه به عمر ف

که درختان خشک  یو از زمان کنندیم یدگیشروع به پوس هايماریب

 نیـ که ا ندیآیم وجوددر تاج پوشش جنگل به ییهاروشنه شوندیم

تنـوع   ،یعـ یطب و گسترش مناظر دیجد يهابا استقرار گونه اهروشنه

 ،یمصـنوع  يهـا ). اما روشـنه 16( دهندیم شیجنگل را افزا یستیز

رانگـل و   - . دورانشـود یم جادیچوب از جنگل ا يبرداردر اثر بهره

 لهیوسـ تـاج پوشـش بـه    يهاکه روشنه دارندیم انی) ب12همکاران (

حفـره در تـاج پوشـش جنگـل      جـاد یو ا تچند درخ ای کیافتادن 

کوچــک در   اسیــ باعــث اخــتالل در مق و  شــوندیمــ  جــادیا

 يهـا ستمیس یجنگل يهاستمی. اکوسشوندیم یجنگل يهاستمیاکوس

تحـت   یمتفـاوت  يهافراینـد مختلف هستند که توسط  نیدر سن ایپو

در  یعـ یو طب یزمـان  ،یمکـان  یو باعث نـاهمگن  رندیگیقرار م ریتأث

نوبـه خـود باعـث در دسـترس بـودن      که به شوندیم لپوشش جنگ

 اتیـ ح دیـ تجد ژهیـ و يهـا گاهیتنوع در جا جهینتع مختلف و درمناب

 ،یعـ یطب يهـا در جنگـل  هافراینـد  یتمـام  انی. در مشوندیم اهانیگ

مهـم   فراینـد  کیـ عنـوان  موجـود در تـاج پوشـش بـه     يهـا روشنه

محسـوب   یجنگلـ  يهاستمیاز اکوس ياریکننده اختالل در بسجادیا

 ایـ  کی افتادن با هاروشنه ادجیمعتدله، ا يها). در جنگل20( شودمی

و نورپسـند   پسـند هیسا يهاگونه یستیبه همز تواندیچند درخت، م

 شیافزا باعث هاروشنه لیکمک کند. اختالل در تاج پوشش و تشک

تـاج   يبـاال  تیـ آن بـه موقع  دنیرسـ  و هاگونه تجدید حیاترشد 

و  قیـ عمطـور  بـه  هـا تعداد و اندازه روشنه نیبنابرا. شودیپوشش م

  ).  29( دهدیقرار م ریجوامع را تحت تأث ییایپواساسی 

 تجدیـد حیـات   ،یشناسمسائل مهم و مطرح در علم جنگل از

و اسـتمرار جنگـل بـه     نـده یآ رایز ،است یعیطب صورتدرختان به

وابسته است. البته با توجه به سرشـت   ستمیاکوس نینسل ا دیتجد

و توسعه آنهـا الزم  رشد  يحداکثر و حداقل نور برا اهان،یگ ينور

) نسـبت بـه   Fagus orientalis Lipskyمثال راش ( عنوانبهاست، 

) نسـبت بـه   Acer velutinum Boissو پلـت (  ادیز يبردبار ه،یسا

ــور ز ــنـ ــار اد،یـ ــتریب يبردبـ ــورت شـ ــج یدارد، در صـ ــه ملـ  کـ

)Ulmus glabra Huds ) و ممـرز (.Carpinus betutls L  نسـبت (

 پسـند هیسـا مهین يهاگونه ءداشته و جز کمتر يبردبار اد،یبه نور ز

 يادیز ریتأث تواندیاندازه روشنه م نی). بنابرا8( شوندیمحسوب م

امـروزه   گـر، ید طـرف  از. بگذارد هاگونه نیرشد و استقرار ا يرو

 يالهیاست که به چـه وسـ   نیجنگل ا تیریمد يهااز چالش یکی

ـ از جمعتوسعه دهند تا  یخوببه را هاگونه تجدید حیات  يهـا تی

و بـا حفاظـت    ردیـ گصورت  يشتریب تیو حما ينگهدار یاهیگ

 يهـا ستمیرا در اکوس یمیتنظخود ،یعلم نیو بر اساس مواز قیدق

و شـناخت گسـترده و    یبررسـ  لیـ دل نیهمـ . بهندکناجرا  یجنگل

 يامـر  یکیاکولـوژ  ییکارا نیتأم براي یتیریمد يهامناسب روش

 دیـ جنگـل با  تیریدر کنـار مـد  ). 18( رسـد ینظـر مـ  به يضرور

 یعـ یطب اتیـ ح دیـ حفظ و کمک به استقرار تجد يبرا ییهابرنامه

و نحـوه   تجدید حیـات  یفراوان راینظر گرفته شود. زدر زیجنگل ن

 يجنگـل دارد. بـرا   سـتم یاکوس نـده یدر آ ییبسزا ریاستقرار آن تأث

از زمــان اســتقرار  دیــو ناهمســال با ختــهیجنگــل آم کیــداشــتن 

  ).  9پرداخت ( تیریو مد يزیربرنامه به اهنونهال

در  ،یسـت یز تنوع در هاروشنه ریتأث يباال تیتوجه به اهم با

در داخــل و خــارج از کشــور بــه موضــوع  یمطالعــات مختلفــ

در  یو علفـ  يادرختچـه  ،یدرختـ  يهـا کـردن تنـوع گونـه   یکم

)، 2و همکاران ( ییرکالیم يموسو. است شده پرداخته هاروشنه

 هبـود ب يتـاج پوشـش بـرا    يهـا اندازه سـطح روشـنه   نییدر تع

سطح روشـنه   شیکه با افزا دندیرس جهینت نیراش، به ا يزادآور

افـرا پلـت    يهـا راش کاسته و به تراکم نهـال  يهااز تراکم نهال

ـ یگزتـک  وهیش ي)، اثرات اجرا1( يفالح چا. شودیافزوده م  ین

 اهکلیشـنرود سـ   يهـا را در جنگـل  یدرختـ  يهابر تنوع گونه

 شیمحقق نشان داد کـه بـا افـزا    نیکردند. ا یبررس النیاستان گ

 شیافزا یدرخت يهاگونه یغنا و فراوان ای تعداد ها،سطح روشنه

 ی) در بررسـ 5( يمـراد نیسـت.   ینظم خاصـ  ياما دارا ابد،ییم

ـ تنـوع و ترک  يتـاج پوشـش رو   یمصـنوع  يهاروشنه ریتأث  بی
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غرب استان  يهاگلخاك در جن اتیو خصوص یاهیگ يهاگونه

 2250 بــاروشــنه  15نــاو اســالم) در  ،ي(مطالعــه مــورد النیگــ

تنوع و شاخص غنـا   يهااز شاخص یمربع نشان داد که برخمتر

در  يتـراکم زادآور  یهسـتند. بررسـ   يداریمعنـ  راتییتغ يدارا

در  يداریپوشش بسته اختالف معن سطوح روشنه و سطوح تاج

ـ  يتـراکم زادآور  سـه یمـا مقا را نشان نداد ا درصد 95سطح   نیب

تـراکم دو   داریمعنـ  تاز تفـاو  یروشنه و تاج پوشش بسته حاک

 ) و افــرا پلــت Acer cappadocicum( رداریگونــه افــرا شــ  

)Acer velutinumيتـراکم زادآور  نی) در دو منطقه بود و باالتر 

)، اثــرات 26دو گونــه در روشــنه مشــاهده شــد. شــومن ( نیــا

ـ تنـوع، ترک  يرا رو يبرداردر اثر بهره شده جادیا يهاروشنه  بی

جنگـل   کیـ هکتـار از   40در سطح  یاهیگ يهاگونه یو فراوان

حاصـل از   يهـا کردنـد. روشـنه   یبررسـ  کـا یکاج در آمر-بلوط

نسبت به منطقـه   يشتریب ياگونه يغنا ،ینیگروه گز يردارببهره

ـ )، ب25اشکوب دارنـد. سـاپکوتا و همکـاران (    ریشاهد در ز  انی

درخـت   نیشده توسط افتـادن چنـد   جادیا يهاند که روشنهکرد

شـده   جـاد یا يهانسبت به روشنه يشتریب يهاتراکم نهال يدارا

چنـد درخـت در همـان سـال اسـت.       ایـ و  کیـ توسط افتـادن  

 شیافـزا  قیـ طر از هـا گونـه  تنوع حفظ باعث هاروشنه جه،ینتدر

 يدیف. سـ شوندیجنگل م تجدید حیات به کمک و هاتراکم نهال

ـ  يداری)، ارتباط معن27و همکاران ( و  هـا وشـنه مسـاحت ر  نیب

 رانیـ شـمال ا  يهـا مختلف در جنگـل  یدرخت يهااستقرار گونه

در  يزادآور نیشـتر یو ب نیمشاهده نکردنـد، هرچنـد کـه بهتـر    

و  سیبا ابعـاد متوسـط و کوچـک ثبـت شـد. پـروم       ییهاروشنه

 ب،یـ ر ترککـف جنگـل د   اهـان یکردند که گ انی) ب22همکاران (

در  يداریمعنـ  وتبـوده و تفـا   هیشب یلیخ ياگونه يتنوع و غنا

مختلف وجـود   يهابا اندازه يهاروشنه در هاگونه يتنوع و غنا

)، بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه      15نداشت. کلمـن و همکـاران (  

 فراوانـی  و شـدند  علفـی  هـاي گونـه  غناي حفظ باعث هاروشنه

 شـارما . بود بیشتر داريمعنی ورطبه بزرگ هايروشنه در هاگونه

مواقــع،  شــتریچــه در بکردنــد کــه اگــر انیــب ،)28( همکــاران و

و  سـتند یبرخـوردار ن  یاهیو پوشش گ یدرخت يغنا از هاروشنه

عنوان برخوردار باشند، اما به زیکمتر ن يممکن است از غنا یحت

در  یشیو رو یکیاداف راتییتغ براي هامکان نیتراز مناسب یکی

  . هستند ثرؤم هاتراکم نهال ادیازد در هاگلجن

از  یعـ یطب يهـا  تمیموجـود در اکوسـ   يااز تنوع گونه حفاظت

 يازهـا ینشیاز پـ  یکی ،است یعیمنابع طب تیریاهداف مد نیترمهم

 یسـت یتنـوع ز  یکم تیاز وضع یآگاه ،یستیتنوع ز تیریمد یاصل

ـ ابه  یابیدست منظوربه. لذا است تیریدر منطقه تحت مد امـر، در   نی

موجـود   یو علفـ  يادرختچه ،یدرخت يهاحاضر تنوع گونه قیتحق

در  یسـت یمـرتبط بـا تنـوع ز    يهـا در منطقه با اسـتفاده از شـاخص  

 تیوضـع  نیو همچنـ  یبررسـ  سـاخت انسـان و  یعـ یطب يهاروشنه

مطالعـه بـا    نیـ شـده اسـت. ا   سـه یمقا تیوضع نیدر ا زین يزادآور

بـر   سـاخت انسانو  یعیطب يهاهروشن ریتأث سهیو مقا یهدف بررس

ــ ــراکم زادآور  اتیخصوص ــاك و ت ــل يخ ــادر جنگ ــوتک يه  یت

ـ انجام شد. عـالوه بـر ا   اهکلیشهرستان س اثـر عوامـل    یبررسـ  ن،ی

سـاخت  و انسـان  یعـ یطب يهادر روشنه يابر تنوع گونه یوگرافیزیف

  مطالعه بود. نیا گریاز اهداف د زین

  

  هامواد و روش

  منطقه مورد مطالعه

و  یاز بخـش تـوتک   کیـ  يمورد مطالعـه واقـع در سـر    شگاهیور

ـ متعلق به حـوزه آبخ  بـا طـول    النیاسـتان گـ   اهکلیشـنرود سـ   زی

ــایی ــا 49˚44́ جغرافی ــایی و عــرض  50˚10́ ت ــا 41 ˚36جغرافی   ت

بوده بـا   انبندیو م ياجلگه يهاجنگل ءجز يسر نیاست. ا 37˚11́ 

 سـتگاه ی. بر اسـاس ا ستا متر 950تا  100 ایدامنه ارتفاع از سطح در

ـ م زانیـ م جان،یاله يماتولوژیکل در منطقـه   انهیسـال  یبارنـدگ  نیانگی

 70- 80. از نظر انبوهی، تاج پوشـش جنگـل   است متریلیم 5/1264

. از نظـر  اسـت درصد  30- 40 زیبوده و پوشش کف جنگل ن درصد

 يطـور و متوسط بوده به بیکم ش يهاجنگل ءجز يسر نیا ب،یش

و جهــت  درصــد 30کمتــر از  بیشــ يز آن داراهکتــار ا 875 کــه

همـراه بـا    کیقرمـز پـدزول   زیـ خاك ن پی. تاست یآن شرق یعموم

 کیـ  يسـر  ییایجغراف تیشسته شده است. موقع ياقهوه يهاخاك

  نشان داده شد. 1در شکل  اهکلیس یتوتک يهااز جنگل
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  نقشه سري یک توتکی )ج و نقشه استان گیالن )کشور، ب نقشه )الف :. موقعیت سري یک توتکی سیاهکل در استان گیالن1شکل 

  

  داده   لیتحل و هیو تجز يجمع آور روش

 سـاخت انسـان و  )با مساحت سـه هکتـار  ( یعیطب يهاروشنه ابتدا

 ییموجود در جنگل مورد مطالعـه شناسـا   )هکتار 5/1 مساحت با(

و  یعلفـ  ،يادرختچـه  ،یدرختـ  يهـا و آمار مربوط به تراکم گونه

 صـد در صـد  صـورت بـه  هـا موجود در روشنه يزادآور نینهمچ

و  یدرختــ يهــاگونــه هیــفهرســت کل ن،یهمچنــ. شــد برداشــت

 اسیـ غلبـه بـر اسـاس مق    یفراوان يهاهمراه با ارزش ياهدرختچ

ـ براون بالنکه ثبت شد. در داخل هـر روشـنه، چهـار پـالت       کی

برداشـت   یو پوشـش علفـ   يزادآور يریـ گاندازه يبرا یمترمربع

 ســهیداشــتن حـداقل تعـداد نمونـه الزم در مقا    منظـور بـه ند. شـد 

 يبـرا  ختسـا روشـنه انسـان   30و  یعـ یروشنه طب 30 ها،نیانگیم

 آوريقـرار گرفـت. پـس از جمـع     يریـ گبهتر مورد اندازه سهیمقا

قـرار   یابیمورد ارز SPSS افزارنرم از استفاده با هاداده کلیه ها،داده

اســتفاده از آزمــون کولمــوگراف منظــور ابتــدا بــا  نیگرفــت. بــد

 لـون،  آزمـون  از اسـتفاده  بـا  و هـا نرمالیتـه داده  آزموناسمیرنوف، 

فـت. سـپس بـا    گر قـرار  بررسـی  مورد هاواریانس همگنی آزمون

واریــانس  تجزیــه از اســتفاده بــا هــا،توجــه بــه نرمــال بــودن داده

. گرفـت  قـرار  آزمـون  مـورد  نظـر،  مـورد  هـاي طرفه مشخصهیک

و  یعـ یطب يهـا روشـنه  مـار یت دو در هـا میـانگین  ایسهمق منظوربه

 يهـا استفاده شـد. شـاخص   مستقل یاز آزمون ت زین ساختانسان

 نر،یو - شانون ياتنوع گونه يهابا استفاده از شاخص یستیتنوع ز

و  ویلسـون  - تیاسـم  ،یاصالح شده ن یکنواختی ل،یه آرتور،مک
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). 7د (محاســبه شــ ياگونــه يو غنــا لیــنســبت اصــالح شــده ه

ـ زیاثر عوامـل ف  یبررس منظوربه تنـوع   يهـا بـر شـاخص   یوگرافی

و جهـت   بیشـ  ا،یـ دراز عوامل ارتفاع از سـطح   کیهر  ،ياگونه

ـ م دی). با توجه به بازد7 و 6شدند ( يبندطبقه ییایجغراف از  یدانی

عوامل  بهتر نشان داده شدن اثر منظوربه یوگرافیزیمنطقه، عوامل ف

شـدند.   يبنـد در چنـد دسـته طبقـه    ياع گونـه در تنو یوگرافیزیف

ــاع از ســطح در ــات ارتف ــطبق ــه،  ای ــر، 200- 400در ســه طبق   مت

در  بیو طبقات ش ایمتر از سطح در 600 - 800متر و  400- 600

و جهات  درصد 35- 70و  درصد 10- 35، درصد 0- 10سه طبقه 

شمال، جنـوب، شـرق و غـرب     یدر چهار جهت اصل ییایجغراف

 در زیستی تنوع هايبررسی اولیه مقادیر شاخص شدند. يبندطبقه

 توجـه  با جغرافیایی هايو جهت بیش ،یارتفاع طبقات از یک هر

) ANOVA( طرفـه کی انسیوار زیآنال توسط هاداده دنبو نرمال به

  ).7انجام گرفت (

  

   جینتا

، شـش  سـاخت انسانو  یعیدر هر دو نوع روشنه طب طور کلیبه

 ي)، توسـکا Diospyros lotus L.( يشامل خرمنـد  یگونه درخت

)، Carpinus betulus L.)، ممرز (Alnus glutinosa L.( یقشالق

) Fagus orientalis Lipsky)، راش (Acer velutinum L.افـرا ( 

  ). 1(جدول  د) حضور داشتنJunlans regia L.و گردو (

 ياگونـه  يو غنا یکنواختیتنوع،  يهاشاخص یبررس جینتا

نشان داده شده است. محاسـبات   2در شکل  یدر اشکوب درخت

 يو غنـا  یکنـواخت یتنوع،  يهاشاخص نیانگینشان داد م يآمار

ـ    یعـ یطب يهـا در روشنه ياگونه  نیانگیـ م نیبـاالتر بـود. همچن

 اختالفدو نوع روشنه  نیب لیه یکنواختیو  آرتورمکشاخص 

 درصد 95و  درصد 99در سطوح احتمال  بیترترا به يداریمعن

 اخــتالف هــاشــاخص ریســا نیانگیــکــه م یحــالان داد، درنشــ

  را نشان ندادند.  يداریمعن

  خــاس)، کولــهIlex aquifolium L.گونــه خــاس (  چهــار

).Ruscus hyrcanus Lـ )، ازگ و  )Mespilus germanica L.( لی

) در هر دو نوع Crataegus ambigua A.K.Becker( کیولاهیس

) تنهـا در  Rhamnus frangula Mill.( توسـه اهیروشنه و گونه س

 ،یعـ یطب يهـا حضور داشتند. در روشنه ساختانسان يهاروشنه

 يهـا تـراکم در هکتـار و در روشـنه    38 نیانگیـ گونه خاس با م

ـ بـا م  کیولاهی، گونه سساختانسان تـراکم در هکتـار    43 نیانگی

شـده   ییشناسا يهاتمام گونه نیعنوان گونه غالب بودند. در ببه

خـاس،   گونـه  اسـتثناء  بـه  ساخت،و انسان یعیطب يهانهدر روش

ــم ــه   نیانگی ــام گون ــار تم ــراکم در هکت ــات ــنه در ه ــاروش  يه

خـاس   يهابوده و گونه یعیطب يهااز روشنه شتریب ساختانسان

 درصـد  95را در سطح احتمـال   يداریاختالف معن کیولاهیو س

کوب در اشـ  یستیتنوع ز يهاشاخص یبررس جینشان دادند. نتا

تنـوع و غنـا در    يهـا شـاخص  نیانگینشان داد که م يادرختچه

اسـت امـا    یعـ یطب يهـا از روشنه شتریب ساختانسان يهاروشنه

  ).  2(جدول  ردوجود ندا بین آنها يداریاختالف معن

 یعیطب يهادر روشنه هاينشان داد تراکم کل زادآور جینتا

 اصـله  237 با تساخانسان يهااصله و در روشنه 249برابر با 

در هـر دو نـوع    يتراکم در هکتار گونـه خرمنـد   نیانگیم. بود

اصله  55و  391برابر با  بیترتبه ساختو انسان یعیروشنه طب

تمـام   يتـراکم در هکتـار بـرا    نیانگیـ م نیباالتر نیبود. همچن

 يتعلـق داشـت. محاسـبات آمـار     یعیطب يهاروشنه به هاگونه

از نظـر   سـاخت انسـان و  یعـ یطب يهـا روشنه نینشان داد که ب

ـ م ـ   هــايتـراکم کـل زادآور   نیانگی وجــود  يداریاخـتالف معن

 يبـرا  يتـراکم در هکتـار زادآور   نیانگیکه م یحالنداشت؛ در

ــه ــاگون ــد يه ــکا ،يخرمن ــتالف  یققشــال يتوس ــرا، اخ و اف

ـ  درصـد  95در سطح احتمـال   يداریمعن دو نـوع روشـنه    نیب

 يدر زادآور یسـت یتنوع ز يهاشاخص یبررس جینشان داد. نتا

و غنـا   یکنواختیتنوع،  يهاتمام شاخص نیانگینشان داد که م

بـاالتر   ساختانسان يهانسبت به روشنه یعیطب يهادر روشنه

رتـور  آو شاخص مک لیه ور،آرتتنوع مک يهابود و شاخص

 95در سـطح احتمـال    يداریدو نوع روشنه اختالف معنـ  نیب

  ). 3نشان دادند (جدول  درصد

)، Fabaceae( سـانان راش يهاخانواده یعیطب يهاروشنه در

  )Rosaceae( انیســـرخ) و گـــلPolygonaceae( انیبنـــدهفـــت
  



  ١٣٩٧ زمستان/  چهارمشناسي کاربردي/ سال هفتم / شماره بوم

48 

  ساختهاي طبیعی و انسان. میانگین تراکم در هکتار درختان در روشنه1جدول 

  t  P-value  ساختانسان  طبیعی  نام گونه

  05/0  45/2  33/83  48/106  خرمندي

  6/0  87/0  82/64  80/76  قیتوسکا قشال

  001/0** 48/8  4/254  25/81  ممرز

  02/0* 09/8  94/2  95/41  افرا

  3/0  25/1  7/11  6/12  راش

  08/0  19/1  2/1  78/0  گردو

  درصد 99داري در سطح احتمال معنی :** و درصد 95داري در سطح احتمال معنی :*

 

  
  دار است)دهنده نبود تفاوت معنیساخت (حروف مشابه نشانهاي طبیعی و انساندرختی در روشنه هاي تنوع. شاخص2شکل 

  

  ساختهاي طبیعی و انساناي در روشنههاي تنوع درختچه. شاخص2جدول 

  روشنه طبیعی ساختروشنه انسان شاخص

  H( 05/1  77/0’( وینر -شانون

 1N( 17/2 65/1( آرتورمک

 2N( 8/1 48/1( هیل

 QE( 19/0 25/0(اصالح شده نی 

 varE( 4/0 52/0ویلسون ( _اسمیت 

 5E( 57/0 59/0( نسبت اصالح شده هیل

 62/0 87/0 غنا
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  ساختهاي طبیعی و انسانهاي تنوع زیستی در زادآوري روشنه. شاخص3جدول 

  داري تفاوتمعنی  روشنه طبیعی ساختروشنه انسان خصشا

H( 2/0  42/0’( وینر -شانون  - 

1N( 46/0 75/0( آرتورمک  * 

2N( 43/0 68/0( هیل  * 

QE( 07/0 14/0(شده نی اصالح  - 

varE( 2/0 32/0ویلسون ( - اسمیت  - 

5E( 21/0 28/0( نسبت اصالح شده هیل  - 

21/0 08/0 غنا  * 

  

ـ نعناع يهـا بـا سـه گونـه، خـانواده     کیـ هـر   ) و Lamiaceae( انی

ــونیفرف ــا   ) Euphorbiaceae( انی ــه و س ــا دو گون ــدام ب ــر ک  ریه

 يهـا نهگونه حضـور داشـتند. در روشـ    کی با کدام هر هاخانواده

ان بـا  سـان راش خـانواده  به هاتراکم از گونه نیشتریب ساختانسان

با سـه گونـه تعلـق داشـت و      انیسرخو گل انیچهار گونه و نعناع

 حضـور  هـا روشـنه  نیـ گونـه در ا  کی با کدام هر هاخانواده ریسا

  .  شتنددا

 يهـا هـاي علفـی در روشـنه   درصد پوشـش گونـه   بیشترین

  نشان داده شده است.   4در جدول  یعیطب

 نـر یو -  شـانون  تنوعشاخص  نیانگیم سهیمقا ازحاصل  جینتا

ـ م که داد نشان هادر روشنه ـ ا نیانگی  يهـا روشـنه  درشـاخص   نی

 لسونیو - تیاسم یکنواختیشاخص  نیاست. همچن شتریب یعیطب

را نشـان نـداد.    يداریمختلف اختالف معنـ  يهاشنهدر کالس رو

 يهـا و روشـنه  نیشـتر یب یعـ یطب يهـا روشـنه  هـا، روشنه نیدر ب

را نشـان دادنـد. در    ياگونه یکنواختیمقدار  نیکمتر ساختانسان

نشـان داد کـه    یعلف يهاگونه يغنا نیانگیرابطه با شاخص غنا، م

نســبت بــه  يشــتریب ياگونــه يغنــا يدارا یعــیطب يهــاروشــنه

اخـتالف   ياز نظر آمار نی. همچنهستند ساختانسان يهاروشنه

ـ  يداریمعن ـ آرتـور و ه تنـوع مـک   خصشـا  نیب و شـاخص   لی

 درصـد  99در سطح احتمـال   لینسبت اصالح شده ه یکنواختی

  ).5وجود دارد (جدول 

  

  یعیطب يهادر روشنه يابر تنوع گونه یوگرافیزیعوامل ف اثر

ـ داد که عامل ارتفاع از سـطح در  نشان هایبررس جینتا در سـه   ای

 يهـا کـدام از شـاخص  چیبر هـ  یو قابل توجه داریطبقه اثر معن

از  نیانگیـ م نیشـتر ینداشته و ب ياگونه يو غنا یکنواختیتنوع، 

 متـر  400 – 600 انـه یم یتنوع به طبقه ارتفاع يهاتمام شاخص

 یدامنه در برخـ  بیعامل ش ییتعلق داشت. از سو ایدر سطح از

اختالف  ياگونه يو غنا نریو شانون تنوع جمله از هااز شاخص

ـ ن هـا نیانگیـ م سهیمقا نیرا نشان داده است. همچن يداریمعن  زی

 يو غنـا  یکنـواخت یتنـوع،   يهـا تمام شاخص نیانگینشان داد م

مقـدار را   نیبـاالتر  درصد 35تا  10 بیدر طبقه دوم ش ياگونه

ـ نهااسـت. در  داده ختصاصخود ابه در طبقـات   هـا یبررسـ  تی

 يو غنا نریو -تنوع شانون يهاجهت دامنه نشان داد که شاخص

مقـدار از   نیشـتر یرا نشان دادند و ب يداریاختالف معن ياگونه

تعلـق   یو شـرق  یشـمال  يهـا به جهت بیترتبه هاتمام شاخص

  ). 6داشت (جدول 

  

ـ زیعوامل ف اثر  يهـا شـنه در رو يابـر تنـوع گونـه    یوگرافی

   ساختانسان

در ارتبـاط بـا    انسیـ وار هیتجز جی، نتاساختانسان يهاروشنه در

ـ ن هاروشنه نینشان داد که در ا ایعامل ارتفاع از سطح در  چیهـ  زی

ـ    يهـا کدام از شـاخص  ـ  يداریتنـوع، اخـتالف معن طبقـات   نیب

نشـان داد کـه    هانیانگیم سهی). مقا7نشان ندادند (جدول  یارتفاع

از  زانیم نیکمتر ا،یمتر از سطح در 400 تا 200اول  یفاعطبقه ارت

خود اختصاص را به ياگونه يو غنا یکنواختیتنوع،  يهاشاخص

 نیآخـر  در هـا شاخص نیمقدار ا نیشتریکه ب یحالداده است؛ در

ــاع  ــه ارتف ــا  600 یطبق ــطح در  800ت ــر از س ــمت ــاهده ای  مش
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  ساختهاي طبیعی و انسانر روشنههاي علفی دمیانگین درصد پوشش گونه .4جدول 

 میانگین درصد پوشش
 گونه نام علمی خانواده

 طبیعی ساختانسان

65/26  25/31 Aspidiaceae Dryopteris adans سرخس نر  

12 5/22 Equisetaceae Equisetum L. دم اسب 

- 20 Euphorbiaceae Euphorbia amygdaloides L. فرفیون 

24/18 5/10 Fabaceae Lathyrus sp.  خلر 

3/48  07/47  Euphorbiaceae Mentha arvensis پونه آبی  

20  35  Polygonaceae Polygonum hydropiper هفت بند  

5/25 2/20 Hypolepidaceae Pteridium aquilinum L. سرخس عقابی 

95/30 5/17 Caprifoliaceae Sambucus ebulus L. آقطی 

 
  ساختهاي طبیعی و انسانفی در روشنههاي تنوع عل. شاخص5جدول 

  داري تفاوتمعنی  روشنه طبیعی ساختانسانروشنه  خصشا

H( 82/3  25/4’( وینر -شانون  - 

1N( 42/6 82/8( آرتورمک  * 

2N( 35/5 23/8( هیل  * 

QE( 16/0 18/0(اصالح شده نی   - 

varE( 55/0 65/0ویلسون ( -اسمیت  - 

5E( 7/0 82/0( نسبت اصالح شده هیل  * 

2/16 9/15 غنا  - 

 

مشـخص کـرد    جیدامنـه، نتـا   بیشد. در ارتبـاط بـا عامـل شـ    

 يداریاختالف معن ياگونه يو غنا نریو - شاخص تنوع شانون

ــ ــ  نیرا ب ــد. همچن ــات نشــان دادن ــدار از  نیشــتریب نیطبق مق

 نیو کمتـر  درصـد  70تـا   35 بیطبقه شـ  نیآخر رد هاشاخص

مشـاهده شـد.    درصـد  10ر تـا  صف بیآن در طبقه اول ش زانیم

ــنهادر ــت جغراف تی ــات جه ــدر طبق ــن ییای ــاخص زی ــاش  يه

نشـان دادنـد.    يداریاخـتالف معنـ   ياگونه يو غنا نریو_شانون

بـه جهـات    بیترتبه زین هااز شاخص زانیم نیکمتر و نیشتریب

  تعلق داشت. یو جنوب یشمال

  

  بحث

و  يانـه گو يغنا نیانگیتنوع نشان داد که م يهاشاخص یبررس

بــودن  شــتریاســت. ب شـتر یب یعــیطب يهــادر روشــنه یکنـواخت ی

ـ بـه ا  تـوان یرا مـ  یعـ یطب يهـا در روشنه یکنواختیشاخص   نی

ـ   نیا در هاگونه یموضوع نسبت داد که فراوان  یمنطقـه از همگن

ـ    يشتریب کـه   ادنشـان د  یکلـ  جینتـا  نیبرخـوردار اسـت. همچن

دارا هسـتند.   یدر اشکوب درخت يشتریتنوع ب یعیطب يهاروشنه

ظهـور   لیـ دلشـده بـه   جـاد یا يهـا توجه داشت کـه روشـنه   دیبا

ـ  ترکنواختی عیتوز نینورپسند و همچن يهاگونه ـ ا نیافراد ب  نی

 ینسبت به جوامع اصل يشتریب یچوب يهاگونه تنوع از ها،گونه

ـ دلبـه  یعـ یطب يهـا ن حـال در روشـنه  ی. با اندهستبرخوردار   لی

 نیموضوع مشهودتر اسـت. همچنـ   نیکمتر ا یو آشفتگ بیتخر

و غنـا بـه اسـتثناء     یکنواختیتنوع،  يهامشاهده شد که شاخص

  يداریو غنا، اخـتالف معنـ   لیاصالح شده ه یکنواختیشاخص 
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 ی)، در بررس19و همکاران ( کهیدو منطقه نشان ندادند. ناقا نیب

راش ژاپـن   يهـا در جنگـل  یاهیـ گ يهـا تنوع گونـه  يخود رو

)Fagus crenata(      و  بیــنشـان دادنـد کـه بعـد از اعمـال تخر

 تیریو مـد  هیاول يهاتوده نیاز نظر تنوع درختان ب ،يبرداربهره

کـه   یصـورت مشـاهده نشـده اسـت در    يداریشده اختالف معنـ 

 افتـه ی هشاقطر درختان ک نیانگیتراکم درختان با قطر بزرگ و م

مـورد   يهـا پـالت  شـتر یدر ب ساختانسان يهااست. در روشنه

ـ ب دیعنوان گونه غالب بود. باگونه ممرز به ،یبررس کـرد کـه    انی

ـ  کی تنها هاکه در آن ییهاجنگل  درصـد  50 – 80از  شیگونه ب

 نییعنـوان جنگـل بـا تنـوع پـا     به دهدیم لیتشک را پوشش تاج

  ). 13( شوندیشناخته م

 درختـان،  با هادرختچه کمتر رقابت هادر روشنه کلیطور به

 اهـان یتوسط گ یافتینور در زانیم شیافزا و پوشش تاج بودنباز

. کنـد یفـراهم مـ   يادرختچـه  يهـا ظهـور گونـه   يرا برا طیشرا

ـ   يبردارو بهره بیتخر ـ از ظرف شینامتعـادل و ب از منـابع در   تی

درختـان   نیر بد یخال يفضاها جادیبا ا ساختانسان يهاروشنه

از  يادرختچـه  يهـا بر تراکم در هکتـار گونـه   جیتدربه یجنگل

توجه داشـت   دی). با21افزوده است ( لیو ازگ کیول اهیجمله س

در  بیـ تخر دهنـده نشـان  هـا روشنه در هادرختچه نیکه وجود ا

و همکـاران   الیمارسـ  -رزیـ گذشته است. مطالعات رام يهازمان

ــوع در 23( ــا تن ــاط ب ــان و تخر) در ارتب ــخت ــابی ــ يه از  یناش

ـ مونتـان مکز  یباران يهادر جنگل یانسان يهاتیفعال نشـان   کی

(تـاج   ییدرختـان اشـکوب بـاال    يداد که تراکم در هکتـار بـاال  

 يهـا گونـه  يدر غنـا  يدو برابـر  )باًیتقر(پوشش) باعث کاهش 

)، در 10اشکوب شـده اسـت. کاسـتدو دورادو و همکـاران (    ریز

 دندیرسـ  جـه ینت نیبه ا ایکاج اسپان يهالجنگ درمطالعات خود 

  Pinus pinasterتـاج پوشـش    ریـ در ز ياکه پوشـش درختچـه  

است کـه   ییاز تاج پوشش باال شتریاز انتقال نور ب یو ناش شتریب

  ).  11از مطالعات مطابقت داشت ( گرید یبا برخ

تنـوع مـورد مطالعـه در     يهـا شـاخص  یتمـام  ج،یطبق نتـا 

ـ بود.  رشتیب یعیطب يهاروشنه  يغنـا  شیافـزا  يعامـل بـرا   کی

تـراکم در   ،یعیطب يهادر روشنه يتنوع و تراکم زادآور ،ياگونه

اسـتقرار   تیـ موفق يبرا گرید عامل. هاستهکتار کمتر درختچه

تـراکم   ،یعـ یبط يهـا غنا و تنـوع در روشـنه   شیو افزا يزادآور

 سـاخت انسـان  يهادر روشنه ییست. از سوا دارهاخشکه شتریب

 يبرا طیشرا شتر،یو حرارت ب دینور کامل خورش افتیدر لیدلبه

 شیو منجـر بـه افـزا    ستیداخل جنگل مناسب ن يهارشد گونه

ـ . از اشـود ینورپسـند مـ   یعلفـ  اهانیرشد گ ـ رو جوانـه نی  ،یزن

ممکـن اسـت    تجدیـد حیـات   یمکان شیآرا جهینتاستقرار و در

 نیهمچنـ و  هیسـا  جـاد یکه باعث ا یپوشش علف یفراوان لیدلبه

ـ قـرار گ  ریتحـت تـأث   شودیم شهیرقابت ر  بـا وجـود  ). 14( ردی

در حفظ ساختار و  یاشکوب علف يدیاز نقش کل یآگاه شیافزا

ـ  عنـوان اشـکوب بـه   نیعملکرد جنگل، ا جنبـه نـامفهوم از    کی

کـه  نیاسـت. بـا توجـه بـه ا     انـده م یبـاق  یجنگل يهاستمیاکوس

ـ بـه اخـتالالت از طر   عیسر یلیخ یاشکوب علف  يهـا جنبـه  قی

ـ پو دهـد، یمـ  پاسـخ گسترده  یو مکان یزمان  توانـد یآن مـ  ییای

فـراهم کنـد.    یمنطقه جنگلـ  اتیاز نظر خصوص یاطالعات مهم

 هـا، در جنگـل  یاهیـ سطوح مختلف پوشش گ انیدر م نیهمچن

 و اسـت  تـر حسـاس  يبـردار بهره يهابه دخالت یعلف اشکوب

 اهـان یك پاسخ گدر ن،یاست. بنابرا ياتنوع گونه نیشتریب يدارا

  جنگل مهم است. يبرداربه بهره یعلف

نشان داد که در هر دو نـوع   یوگرافیزیعوامل ف یبررس جینتا

ــطح در  ــاع از س ــل ارتف ــنه، عام ــروش ــأث ای ــ ریت ــر  يداریمعن ب

ـ تنوع نداشت. اگر چه عامل ارتفـاع از سـطح در   يهاشاخص  ای

 ینقـش مهمـ   تواندیاز درجه حرارت و رطوبت بوده و م یتابع

مطالعـه   ر)، امـا د 24داشـته باشـد (   یاهیگ يهادر پراکنش گونه

 نیا لینشان نداد. دل یاهیپوشش گ يرو یحاضر اثر قابل توجه

در منطقـه مـورد    یبودن دامنه ارتفاعتواند از محدودیموضوع م

) و 6( ایـ نيو اکبر یسهراب قیتحق جیکه با نتا ردیمطالعه منشأ بگ

ــماع ــاران ( لیاسـ ــ )7زاده و همکـ ــت دارد. در بررسـ  یمطابقـ

 ییایـ و جهـت جغراف  یبیدر طبقات ش یستیتنوع ز يهاشاخص

 از هـا از شـاخص  یبرخ يعوامل رو نیمشخص شد که اثرات ا

 ياگونـه  يو شـاخص غنـا   نـر یو - شـانون  تنوع شاخص جمله

و  یعـ یکـه در هـر دو نـوع روشـنه طب     يطـور بود؛ بـه  داریمعن
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تنـوع   يهـا مقـدار شـاخص   ب،یدامنه ش شیبا افزا ساختانسان

دهنده اثرات قابل توجه موضوع نشان نی. اافتی شیافزا ياگونه

کـه در طبقـات    يطـور اسـت. بـه   یستیتنوع ز شیبر افزا بیش

 بـرداران و بهره یمردمان محل ی، دسترسدرصد 20صفر تا  بیش

ـ نهابوده کـه در  شتریبه عرصه ب یسنت منجـر بـه بـروز انـواع      تی

تنـوع   يهـا کاهش شاخص تینهادر و هاروشنه نیدر ا بیتخر

با  توانندیم کیتوپوگراف اتیشده است. اگر چه خصوص یستیز

 راتییتغ يدر الگو یبارش و دما نقش قابل توجه زانیبر م ریتأث

و  هـا بیداشته باشند، اما با توجه به نقش مهم تخر ياتنوع گونه

، سـاخت انسـان  يهاخصوص در روشنهبه یمحل يهايبردابهره

مـورد بـا    نیـ که البته ا کرد، یپوشموضوع چشم نیتوان از اینم

ــا ــاران ( زادهلیاســماع جینت ــا7و همک ــ رتی) مغ  نیدارد. همچن

و  یشـمال  يهـا مشخص شد که در هـر دو نـوع روشـنه، دامنـه    

خـود  تنـوع را بـه   يهامقدار از شاخص نیشتریب بیترتبه یشرق

 یشـمال  يهـا منـه دا خصوصبه هادامنه نیاختصاص دادند. در ا

نتیجـه دریافـت کمتـر    خـاك و در  طوبـت علت بیشتر بـودن ر به

طـور کلـی بهتـر بـودن شـرایط رویشـی،       انرژي خورشیدي و به

کــه در  حــالیتنــوع در حالــت بیشــینه بــوده، در يهــاشــاخص

ها به کمترین مقـدار  هاي جنوبی و غربی میزان این شاخصدامنه

 طیعلـت شـرا  به ،یو جنوب یغرب يها. در مقابل در دامنهرسدیم

ـ مقـدار ز  افـت یاز جمله در یشگاهینامساعد رو  ياز انـرژ  يادی

شـرایط   تر،تنـد  بیشـ  در هـا دامنه نیگرفتن او قرار يدیخورش

مساعد نبوده که منجـر   یاهیگ يهاظهور تمام گونه يبرا یشیرو

  ).7 و 4خواهد شد ( يابه کاهش تنوع گونه

مردم  يهاتیتوسط فعال يبردارحاصل از بهره هايهحفر در

چـوب سـوخت و    نیتأم يافتادن درختان و قطع آنها برا ،یمحل

 جـاد یا قیدام، از طر يعلوفه و چرا دیتول يدرختان برا یزنکت

 ينـامطلوب بـرا   طیشـرا  جـاد یو ا یطـ یمح طیدر شرا یناهمگن

تـراکم و   در کـاهش  باعـث  هـا، گونـه  اتیح دیو تجد يبازساز

 یخـال  يفضاها جادیشده است. اما با ا یدرخت يهاگونه یفراوان

 يهـا بر تراکم در هکتـار گونـه   جیتدربه یدرختان جنگل نیدر ب

افـزوده اسـت و جنگـل     لیو ازگ کیولاهیاز جمله س يادرختچه

قـرار گرفتـه اسـت.     یـی قهقرا ریسـ  در هابخش از روشنه نیدر ا

 دهندهدر نقاط باز نشان کیو ول لیقطور ازگ يهاوجود درختچه

ـ تقو يگذشته و دور اسـت. بـرا   يهاجنگل از زمان بیخرت  تی

کـه بـا    شـود یمـ  شـنهاد ی، پساختانسان يهادر روشنه يزادآور

 يکه ضمن رشد موفق، سطح تاج بزرگتـر  ییهاگونه يریکارگبه

تـاج پوشـش در منطقـه گـام      تیـ و تقو يسـاز یغن برايدارند 

ـ از قبروشـنه   يهـا یژگـ یو ریتأث که شودیم شنهادیبرداشت. پ  لی

مـورد مطالعـه    یاهیـ پوشـش گ  ياندازه، شکل، جهت و سن رو

 یسـت یتنـوع ز  تیو هـدا  تیریمـد  نکـه ی. با توجه به اردیقرار گ

ـ با حفظ تجد میارتباط مستق آلدهیتنوع ا کیسمت به  اتیـ ح دی

 تننظـر گـرف  حفاظـت بـدون در   ن،یدارد، بنـابرا  یچوب يهاگونه

. از سـت ین ریپـذ مکـان ا نانینشجنگل یاجتماع -يمسائل اقتصاد

در ارتبـاط   یو اجتماع يمطالعات اقتصاد شودیم شنهادیرو پنیا

  .ردیصورت گ نانینشجنگل شتیمع تیبا وضع
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Abstract 

This study was conducted to compare regeneration density and biodiversity indices in the natural and man-made gaps in 
the Tutaki forests of Siahkal in Gilan province. Data were collected from 60 gaps (including 30 natural and 30 man-
made gaps). The results of species composition indicated that three tree species including Diospyros lotus L., Carpinus 
betulus L. and Alnus glutinosa L. in both gaps. In the shrub floor, for both gaps and all kinds of species, the  average 
number in hectares of man-made gaps (with the exception of  Ilex) was  higher than that of natural gaps. Ilex & 
Crataegus pentagyna indicated the significant difference at 95% level between 2 gaps. Also, the regeneration density 
for all species at the natural gaps was more than man-made gaps and the average number in hectares for Diospyros 
lotus, Alnus glutinosa and Acer sp indicated the significant difference at the 95% level between the 2 gaps. So the 
regeneration of Fagus orientalis Lipsky was observed only in the natural gaps. The results of biodiversity indices  also 
revealed that in natural gaps, the average of diversity, evenness and richness had the highest value, whereas in shrub, 
the average of these indices had the highest value. 
. 
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