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و  های جنگلی طبیعیترکیب و تنوع زیستی گیاهان زیرآشکوب در توده

 چالوس کاشت کلارآباددست

 5امیر هومن حمصی و 4الله خراسانینعمت ؛3وردیکتایون حق ؛2مهدی رمضانی ؛1فردلیدا نداف

 قاتیواحد علوم و تحق یملادانشگاه آزاد اس ستیزو  یعیدانشکده منابع طب ستیز طیمح گروه دکتری دوره انشجوید  -1

واحد علوم و  یملادانشگاه آزاد اس ستیز طیو مح یعیدانشکده منابع طب ستیز طیمح -ی منابع طبیعیگروه مهندس اریستادا -2

 قاتیتحق

 اسلامی کرجاستادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد  -3

 استاد گروه علوم و مهندسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران -4

 قاتیواحد علوم و تحقی ملادانشگاه آزاد اس ستیز طیو مح یعیدانشکده منابع طبی چوب و کاغذ استاد گروه مهندس -5

 (51/40/99تاریخ پذیرش-82/40/99تاریخ دریافت) 

 :چکیده

های جنگلی طبیعی )با غالبیت در توده های علفی و زادآوری بسترو مطالعه ترکیب و تنوع زیستی پوششپژوهش حاضر با هدف بررسی 

یافته )فاقد پوشش درختی( منطقه کلارآباد چالوس  کاشت )خالص و آمیخته توسکا و افرا( و عرصه جنگلی تخریبانجیلی(، دست –ممرز

نمونه قطعه 177های رویشی درختان و ( به منظور ثبت ویژگییمربعمتر 01×  01بزرگ )نمونه قطعه 11 مجموع مورد توجه قرار گرفت. در

های علفی در هر رویشگاه پیاده های چوبی زادآوری شده، نوع و درصد پوشش گونه( به منظور ثبت تعداد گونهیمربعمتر 1×  1کوچک )

ا و هکریپتوفیتآشکوب، همی در میان گیاهان علفی زیر گردید.استفاده مختلفی های شد. به منظور مقایسه تنوع زیستی، از شاخص

ع گونه های زادآوری در ارتباط با نواند. همچنین، مطابق با نتایج، بیشترین درصد حضور گونهها فراوانترین شکل زیستی بودهکریپتوفیت

ای هاند. بررسی شاخصین شکل زیستی بودهترفراوانها های زادآوری، فانروفیتدرختی غالب در عرصه هر توده جنگلی بوده و در میان گونه

تنوع زیستی در هر دو لایه علفی و زادآوری حاکی از اثرات منفی تخریب جنگل و همچنین نقش مثبت جنگل طبیعی در عرصه مورد 

های ونهتدله برای غنا و تنوع گبرگ معهای جنگلی آمیخته پهنبه عنوان نتیجه کلی، پژوهش حاضر بیانگر نقش حفاظتی توده .استمطالعه 

  باشد.آشکوب می گیاهی آشکوب علفی و زادآوری و نگهداری پایدار جوامع زیر
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 مقدمه .1

رغم پی بردن به اهمیت و ارزش پوشش گیاهی علی

نظام در چرخه همچنین نقش این بومها و بویژه جنگل

های طبیعی حیات هنوز روند تخریب و تهاجم به عرصه

توسط عوامل مختلف کاملًا مشهود بوده و همه ساله 

های مناطق جنگلی کاهش میزان قابل توجهی از عرصه

 ,Nourmohammadi & Esmailzadeh) یابدمی

های طبیعی در نتیجه . کاهش سطح جنگل(2018

ختلف سبب اهمیت ویژه جنگلکاری با هدف عوامل م

 Jahani) توسعه سطح جنگل و تولید چوب شده است

et al., 2020)های انجام کاری. از این رو ارزیابی جنگل

هایی با کیفیت و در ایجاد جنگلگرفته، نقش مهمی 

 ,.Adel et al) کمیت بهتر در آینده خواهد داشت

. با در نظر گرفتن این نکته که انسان با استفاده (2015

د و جدی سازگانبومکاری در پی دستیابی به از جنگل

 هایبایست با بکارگیری شاخصپایدار است، لذا می

رد مطالعه و های جنگلی را مومختلف رویشگاهی، توده

در همین  (.MajdTaheri, 1996) ارزیابی قرار دهد

های علفی و آشکوب )لایهی زیرشیعناصر روراستا، 

مفید برای  توان به عنوان ابزاری ساده وزادآوری( را می

کار سازگان درمدیریت پایدار جنگل بهارزیابی بوم

های علفی جزء گونه .(Eshaqi-Rad, 2014) گرفت

 های جنگلی بوده و نقش مهمی درسازگانحیاتی بوم

 دارند چرخه عناصر سازگان و بویژه درعملکرد بوم

(D’Amato et al., 2009) از آنجایی که لایه علفی .

د، دهنهای رویشگاهی پاسخ میسریع به دخالت بسیار

تواند اطلاعات ارزشمندی از نظر لذا مطالعه آنها می

 ,.Adel et al) خصوصیات منطقه جنگلی فراهم آورد

های علفی، معرف توان تولید . همچنین گونه(2015

رویشگاه، وضعیت حفاظت و الگوهای تجدید حیات 

. (Ampoorter et al., 2015باشند )گونه درختی می

های چوبی آشکوب علفی همچنین در زادآوری گونه

-نقش مهمّی دارد، چون بر زادآوری، بقا، رشد نونهال

 تواند اثر بگذاردآشکوب بالا می های درختان و ترکیب

(Yu & Sun, 2013).  این در حالی است که تراکم و

به طور مستقیم تحت تاثیر نوع و  زیر آشکوب ترکیب

گیرد و با مدیریت آشکوب بالا قرار میتراکم پوشش 

های کاری با گونههای جنگلی طبیعی و جنگلتوده

نگلی جتواند به پویایی اکوسیستم درختی مناسب می

بنابراین، شناخت عوامل (. Jahani, 2016کمک کرد )

ا را تواند مهای جنگلی میمؤثر بر ترکیب زادآوری گونه

 آن یاری کند نظام جنگلبوم در حفظ پایداری

(Ampoorter et al., 2015). 

های جنگلی به عنوان یکی از منابع امروزه رویشگاه

ی سیار بالایارزشمند تنوع زیستی در جهان، از اهمیت ب

. (Ravan Bakhsh et al., 2000) باشندبرخوردار می

داران، یستی برای جنگلآگاهی از مفاهیم تنوع ز

ریزان و سایر مدیران منابع طبیعی اهّمیت برنامه

، زیرا حفاظت (Jahani et al., 2020) بسزایی دارد

تنوع زیستی ارزشمند بوده و در مدیریت جنگل و 

 باشدبا اهمیت میداری نوین ریزی جنگلبرنامه

(Tadesse et al.,2019) مطابق با .

ترین تنوع ، بیش (Ampoorter et al.,2015)گزارش

های معتدله را گیاهان سازگانزیستی گیاهان در بوم

آشکوب علفی داشته که نقش بسزایی در چرخه عناصر 

آشکوب علفی با تنوع زیستی  غذایی دارند. همچنین،

در  خیزیتواند با ایجاد بستری مناسب و حاصلبالا می

های جنگلی بر استقرار و افزایش سازگانزیرآشکوب بوم

های چوبی نیز نقش بسزایی تنوع زیستی زادآوری گونه

ای در مطالعه .(Yu & Sun, 2013) داشته باشند

بیان Mahmoudi  (0118 )حاضرهمسو با پژوهش 
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های شمال حفظ تنوع زیستی در جنگل داشتند که

کشور به حفظ تعادل چرخه عناصر غذایی، تنظیم آب 

آنچه امروزه . کندو هوا، تولید و پویایی خاک کمک می

افزاید نقش آن در بر اهمیت روزافزون تنوع زیستی می

 های )علفیها است. زیرا حضورگونهنظامحفظ ثبات بوم

ری تیک منطقه، ساختار پیچیده ر درو زادآوری( بیشت

نتیجه این  های طبیعی خواهد داد و درنظامبه بوم

ه و تری داشتپاسخ به تغییرات، توانایی بیش واحدها در

ای هبا توجه به این که سطح جنگل تر هستند.با ثبات

شمال ایران طی سالیان گذشته روند رو به کاهش 

از سطح این درصد  4سال گذشته تا  11داشته و در

می های بولذا جنگلکاری با گونه ،ها کاسته شدهجنگل

 یافته طبیعیو غیربومی جهت بازسازی اراضی تخریب

 ,Eshaqi-Rad) مورد استفاده قرار گرفته است

با این وجود پژوهش حاضر ترکیب و تنوع  .(2014

 های جنگلی طبیعیزیستی گیاهان زیرآشکوب در توده

کاشت در منطقه کلارآباد چالوس را مورد و دست

مقایسه قرار داده است تا پژوهشگران درک بهتری از 

های مناسب درختی برای جنگلکاری در انتخاب گونه

یافته شمال کشور به منظورحفظ تنوع مناطق تخریب 

ی های جنگلزیرآشکوب و پویایی اکوسیستم هایگونه

 داشته باشند. 

 هامواد و روش .2

 پژوهشمنطقه  .2-1

کیلومتری شهرستان چالوس  11رویشگاه کلارآباد در 

درجه و  11مختصات جغرافیایی  ) به تنکابن قرار دارد

دقیقه  71درجه و  11دقیقه طول جغرافیایی و  11

اقلیم رویشگاه مورد مطالعه بر اساس  (.عرض جغرافیایی

ضریب دمارتن بسیار مرطوب بوده، میانگین بارندگی 

متر و متوسط درجه حرارت سالیانه میلی 1119سالیانه 

 پنجژوهش در این پباشد. گراد میدرجه سانتی 11/11

-( جنگل1) :مورد توجه قرار گرفت پوشش اراضی،نوع 

( 1) ؛کاری خالص افرا( جنگل0) ؛کاری خالص توسکا

( جنگل طبیعی با 7) ؛افرا –کاری آمیخته توسکاجنگل

-( جنگلی طبیعی تخریب1)و  انجیلی –غالبیت ممرز

 انتخاباراضی  این از هاییبخش پژوهش این در. یافته

 اختلاف حداقل و بوده هم با پیوسته صورت به که شد

 ،شیب جهت و درصد تغییر دریا، حداقل از سطح ارتفاع

-که توده است لازم به ذکر است. شده مشاهده آنها در

سال پیش در منطقه مستقر  01کاری شده های جنگل

اند.شده

 
 موقعیت منطقه مورد مطالعه )کلاراباد چالوس( -1شکل 



  1711 بهار، 1، شماره 47محیط زیست طبیعی، منابع طبیعی ایران، دوره 

 

 187صفحه 

 روش پژوهش .2-2

مذکور به  هایپس از بازدیدهای مقدماتی در رویشگاه

 هاهکتار که هر کدام از این رویشگاه 11مساحتی حدود 

، بخش هکتاری بودند 11تا  1دارای مساحتی حدود 

یک  همگنی از هر عرصه مدنظر قرار گرفت. در هر

 011های مورد بررسی چهار ترانسکت به طولازعرصه

ر ه سیستماتیک( پیاده و در -تصادفیمتر )به صورت 

 01×  01 نمونه بزرگ با ابعادترانسکت چهار قطعه

نمونه در هر رویشگاه(  قطعه 11 )درمجموع یمترمربع

 & Nourmohammadi) مورد مطالعه قرار گرفت

Esmailzadeh 2018) . مطابق مساحت قطعات نمونه

نمونه پیشنهادی برای جنگل نواحی با اندازه قطعه

 Barnesمتر مربع در نظر گرفته شد ) 711معتدله، 

et al., 1998 .) برخی پارامترهای رویشی نظیر قطر

نه نموبرابر سینه، ارتفاع درخت و نام گونه در هر قطعه

ای هثبت شد. به منظور برداشت گونه)پلات ویتاگر( 

در محل هر پلات های چوبی، وری گونهعلفی کف و زادآ

 یک متر مربعی نمونه کوچکقطعه 9تعداد ویتاگر، 

نمونه تعداد پیاده شد. پس از تعیین محدوده هر قطعه

های چوبی زادآوری شده، همچنین نوع و درصد گونه

 Fakhr Abadi) های علفی ثبت گردیدپوشش گونه

et al., 2015). 

 تنوع زیستیتحلیل و بررسی روش  .2-3

های جنگلی به منظور مقایسه تنوع زیستی در توده

ای سیمپسون، های تنوع گونهمورد مطالعه، از شاخص

ای مارگالف و وینر و مکینتاش، غنای گونهشانون

های یکنواختی پیت و هیل با استفاده منهنیک، شاخص

 از روابط زیر استفاده شد:

 ايهاي تنوع گونهالف( شاخص

 (    1979شاخص سیمپسون ) -1

                              (1رابطه )

، نسبت Pi، شاخص تنوع سیمپسون؛ D-1که در آن 

 باشد.در اجتماع می  Iافراد گونه

 (1979وینر )شاخص شانون -0

        0رابطه 

 iP ،وینرای شانونشاخص تنوع گونه Hکه در آن 

ام  تعلق دارند به کل i های که به گونهنسبت کل نمونه

 باشد. افراد گونه مورد نظر می

 (1914شاخص مکینتاش ) -1 

        1رابطه 

تعداد گونه و  s ،شاخص تنوع مکینتاش Uکه در آن 

in تعداد افراد یا وفور گونه i ام در نمونه مورد نظر 

 باشد.می

 ايهاي غناي گونهب( شاخص

 (1981شاخص غنای مارگالف ) -1

      7 رابطه

تعداد  Nتعداد گونه و  s ،ایغنای گونه 1Rکه در آن 

 باشد.افراد می

 (1917شاخص غنای منهنیک ) -0

       1رابطه 

 باشد.تعداد افراد می Nتعداد گونه و  sکه در آن 

 هاي يکنواختيج( شاخص

 (1941شاخص پیت ) -1

        1رابطه 

در   Iنسبت افراد گونه H ،یکنواختی پیت Jکه در آن 

باشد. به این شاخص، تعداد گونه می sاجتماع و 

 شود.شاخص پیلو هم گفته می

 (1941شاخص هیل ) -0

         4رابطه 
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 امiنسبت افراد گونه iPو  شاخص هیل D/1که در آن 

 باشد.در جامعه می

 هاتجزیه و تحلیل داده .4-2

آنها بوسیله آزمون کولموگروف  هاداده ابتدا نرمالیتهدر 

ها با استفاده از اسمیرنوف و همگن بودن واریانس داده

آزمون لون مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی 

های تنوع زیستی تفاوت یا عدم تفاوت مقادیر شاخص

های مختلف اراضی، از تجزیه در ارتباط با پوشش

ه ور مقایسواریانس یکطرفه و آزمون دانکن نیز به منظ

 یلتحل وچندگانه میانگین بکار گرفته شد. تجزیه 

نسخه  SPSSافزار نرم از استفاده با هاداده کلیه آماری

 . رفتیپذ صورت 01

 نتایج. 3

 های جنگلیهای رویشی تودهمشخصه .3-1

مطابق با نتایج، درختان توسکا و افرا در توده مخلوط 

دارای میانگین قطر و ارتفاع بیشتری در توسکا  -افرا

های جنگلی خالص افرا و خالص توسکا مقایسه با توده

اند. توده جنگلی آمیخته نیز دارای دامنه متغیری داشته

های مختلف درختی بوده و از قطر و ارتفاع گونه

درختان ممرز، انجیلی و افراپلت دارای بالاترین رویش 

(.1اند )جدول قطری بوده

 هاي جنگلي مورد مطالعهمیانگین قطر و ارتفاع درختان در توده -1جدول 

 آمیخته توسکا -افرا  توسکا خالص افرا خالص مشخصه / توده جنگلی نام گونه

 11/7 14/01 11/01 1 متر(قطر )سانتی توسکا

 91/0 89/11 10/11 1 ارتفاع )متر( 
 91/01 78/01 1 14/11 متر(قطر )سانتی افراپلت

 00/17 17/11 1 10/10 ارتفاع )متر( 
 11/11 1 1 1 متر(قطر )سانتی خرمندی

 11/11 1 1 1 ارتفاع )متر( 
 10/78 1 1 1 متر(قطر )سانتی ممرز

 11/01 1 1 1 ارتفاع )متر( 

 11/10 1 1 1 متر(قطر )سانتی انجیلی

 71/11 1 1 1 ارتفاع )متر( 

 11/1 1 1 1 متر()سانتیقطر  راش

 11/1 1 1 1 ارتفاع )متر( 

 09/1 1 1 1 متر(قطر )سانتی نمدار

 11/0 1 1 1 ارتفاع )متر( 

 علفي زيرآشکوب هايترکیب گونه

های علفی جگن، چمن خالص گونه در توده جنگلی افرا

مارزبان و توت جاروی جنگلی، شابیزک، سرخس 

فرنگی وحشی مشاهده شد. زیرآشکوب توده جنگلی 

های علفی جگن، چمن توسکا خالص دارای گونه

جاروی جنگلی، شابیزک، سرخس مارزبان و پامچال 

توسکا دارای -هفت رنگ بوده است. توده جنگلی افرا

های علفی جگن، چمن جاروی زیرآشکوبی از گونه

توت فرنگی جنگلی، شابیزک، سرخس مارزبان، 

، پامچال هفت رنگ، سخاوحشی، نعناع چمنی، کوله

 باشد. درملف، گل راعی، علف جیوه و تمشک کبود می

های جنگلی مورد مطالعه بیشترین درصد حضور توده

گونه علفی به چمن جاروی جنگلی اختصاص دارد، در 

یافته درصد حضور گونه حالی که در عرصه تخریب
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. همچنین در میان گیاهان باشدتمشک کبود غالب می

ها و کریپتوفیتزیرآشکوب این منطقه، همی

ها فراوانترین شکل زیستی هستند )جدول کریپتوفیت

(.1و  0

 هاي جنگلي مورد مطالعههاي علفي در تودهشکل زيستي و کوروتیپ زيرآشکوب گونه -2جدول 

 نام علمی خانواده شکل زیستی کوروتیپ نام فارسی کد

 .Es, M Cr Cyperaceae Carex Sylvatica L جگن 1
 .Es, M, IT He Poaceae Brachypodim pinnatum L چمن جاروی جنگلی 0
 .Es, M He Solanaceae Atropa Belladonna L شابیزک 1
 .IT, Es Cr Ophioglossaceae Ophioglossum vulgatum L سرخس مارزبان 7
 .IT Cr Polypodiaceae Pteridium aquilinum L عقابیسرخس  1
 .Pol. He Rosaceae Fragaria vesca L توت فرنگی وحشی 1
 .IT, Es He Lamiaceae Prunella vulgaris L نعناع چمنی 4
 .Pol. He Plantaginaceae Plantago major L بارهنگ کبیر 8
 .Es Ph Asparagaceae Ruscus hyrcanus L کوله خاس 9
 .H He Primulaceae Primula heterocliroma S پامچال هفت رنگ 11
 .Es, M He Poaceae Oplismenus undilatifolius L ملف 11
 .IT, Es, M He Hypericaceae Hypericum perforatum L گل راعی 10
 .Pol. He Fabaceae Onobrychis altissima Grossh اسپرس 11
 .Es Cr Euphorbiaceae Mercurialis perennis L جیوهعلف  17
 .IT, Es Ph Rosaceae Rubus caesius L تمشک کبود 11
 .Pol. He Caprifuliaceae Sambucus ebulus L آقطی 11

 ITای، مدیترانه Mهیرکانی،  Hکوروتیپ:  و کاموفیت  Chکریپتوفیت، Crکریپتوفیت، همی Heتروفیت،  Thفانروفیت،   Phشکل زیستی:

 سیبری. -اروپا  Esای،منطقه چند .Polتورانی، -ایران

 هاي جنگلي مورد مطالعههاي علفي کف در تودهمیانگین درصد پوشش گونه -3جدول 

 یافتهتخریب آمیخته توسکا -افرا  توسکا خالص افرا خالص نام فارسی کد

 1 11/09 17/11 17/08 18/04 جگن 1
 1 04/10 40/09 11/11 71/08 چمن جاروی جنگلی 0
 1 01 81/01 91/14 1 شابیزک 1
 1 91/8 11/1 14/17 11/7 سرخس مارزبان 7
 1 91/1 1 1 1 سرخس عقابی 1
 11/1 71/1 81/1 1 10/1 توت فرنگی وحشی 1
 1 11/1 91/1 1 1 نعناع چمنی 4
 1 11/1 1 1 1 بارهنگ کبیر 8
 1 84/1 11/0 1 1 خاسکوله  9

 1 91/1 81/0 01/1 1 پامچال هفت رنگ 11
 1 41/7 17/1 1 1 ملف 11
 1 1 01/0 1 1 گل راعی 10
 1 18/1 1 1 1 اسپرس 11
 1 41/0 10/1 1 1 علف جیوه 17
 71/4 18/1 11/1 1 1 تمشک کبود 11
 11/7 41/1 1 1 1 آقطی 11
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 هاي علفي زيرآشکوبتنوع گونه

بیشترین مقادیر شاخص تنوع سیمپسون و مکینتاش 

در توده جنگلی آمیخته و کمترین مقادیر آن در عرصه 

شاخص غنای مارگالف در . یافته مشاهده شدتخریب

یافته کمترین مقدار بوده، در حالی که در عرصه تخریب

داری نداشته است. ها تفاوت آماری معنیسایر توده

 هایبیشترین مقدار شاخص غنای منهینیک در توده

توسکا مشاهده شد، در حالی که  -جنگلی آمیخته و افرا

یافته تعلق داشت. توده کمترین آن به عرصه تخریب

یافته به ترتیب دارای جنگلی آمیخته و عرصه تخریب

ت های یکنواختی )پیر شاخصبالاترین و کمترین مقادی

(.0، شکل 7اند )جدول و هیل( بوده

 هاي جنگلي مورد مطالعههاي تنوع زيستي لايه علفي در تودهتجزيه واريانس شاخص -4جدول  

 ها / آمارهشاخص
شاخص تنوع 

 سیمپسون

شاخص تنوع 

 وینر شانون

شاخص 

تنوع 

 مکینتاش

شاخص 

غنای 

 مارگالف

شاخص 

غنای 

 منهینیک

شاخص 

یکنواختی 

 پیت

شاخص 

یکنواختی 

 هیل

 F 118/1 111/01 881/11 714/10 117/17 101/11 111/01مقدار 

 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 داریمقدار معنی

 هاي زادآوري زيرآشکوبترکیب گونه

های افرا شیردار، خالص گونه در توده جنگلی افرا

افراپلت، لرگ، بلوط، ممرز، انجیلی و لیلکی مشاهده 

-شد. زیرآشکوب توده جنگلی توسکا خالص دارای گونه

های افرا شیردار، افراپلت، لرگ، بلوط، ممرز، انجیلی، 

لیلکی، خرمندی و توسکا ییلاقی بوده است. توده 

 فراهای اتوسکا دارای زیرآشکوبی از گونه -جنگلی افرا

شیردار، افراپلت، لرگ، بلوط، ممرز، انجیلی، خرمندی، 

 باشد. توده جنگلی آمیختهتوسکا ییلاقی و داغداغان می

دارای بالاترین تنوع زادآوری زیرآشکوب بوده بطوری 

های افرا شیردار، افراپلت، لرگ، بلوط، ممرز، که گونه

انجیلی، لیلکی، خرمندی، توسکا ییلاقی، نمدار، 

راش شرقی در این توده جنگلی مشاهده داغداغان و 

های جنگلی مورد مطالعه بیشترین درصد شد. در توده

های زادآوری در ارتباط با نوع گونه درختی حضور گونه

باشد. غالب در عرصه هر توده جنگلی مورد مطالعه می

های زادآوری زیرآشکوب این همچنین در میان گونه

اشند بل زیستی میها فراوانترین شکمنطقه، فانروفیت

 (.1و  1)جدول 

 هاي زادآوري زيرآشکوبتنوع گونه

های های تنوع زیستی گونهتجزیه واریانس شاخص

دار های آماری معنیزادآوری کف حاکی از وجود تفاوت

باشد. های جنگلی مورد مطالعه میدر توده هاشاخص

-نونون و شاهای تنوع سیمپسبیشترین مقادیر شاخص

وینر در توده جنگلی آمیخته مشاهده شد، در حالی که 

گلی خالص افرا و های جنکمترین مقادیر آن به توده

توسکا  -های آمیخته و افرا. تودهتوسکا تعلق داشت

های یکنواختی )پیت و دارای بالاترین مقادیر شاخص

های خالص افرا و توسکا دارای کمترین هیل( و توده

(.1، شکل 4اند )جدول ها بودهن شاخصمقادیر ای
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 هاي جنگلي مورد مطالعههاي تنوع زيستي لايه علفي در تودهاشتباه معیار( شاخص ±میانگین ) -2شکل 

 

 هاي جنگلي مورد مطالعههاي زادآوري در تودهشکل زيستي و کوروتیپ زيرآشکوب گونه -5جدول 

 نام علمی     خانواده شکل زیستی کوروتیپ نام فارسی کد

 Es Ph Acearaceae Acer cappadocicum rubrum شیردار 1

 .Es Ph Acearaceae Acer velutinum Boiss پلت 0

 H Ph Juglandaceae Pterocarya fraxinifolia (lam.) لرگ 1

 Es Ph Fagaceae بلوط 7
Quercus castaneifolia C. A. 

Mey. 

 .Es Ph Betulaceae Carpinus betulus L ممرز 1

 Es Ph Hamameliadaceae انجیلی 1
Parrotia persica (DC.) C. A. 

Mey. 

 .ES Ph Fabaceae Gleditschia Caspica Desf لیلکی 4
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 هاي جنگلي مورد مطالعهدر تودههاي زادآوري شکل زيستي و کوروتیپ زيرآشکوب گونه -5جدول ادامه 

 نام علمی     خانواده شکل زیستی کوروتیپ نام فارسی کد

 Es, IT Ph Ebenaceae Diospyros lotus L خرمندی 8

 .Es Ph Betulaceae Alnus subcordata C. A. Mey توسکا ییلاقی 9

 .ES Ph Tiliaceae Tilia platyphyllos Scop نمدار 11

 .H Ph Ulmaceae Celtis australis L داغداغان 11

 .Es, M Ph Fagaceae Fagus orientalis Lipsky راش شرقی 10

 تورانی،-ایران ITای، مدیترانه Mهیرکانی، Hکوروتیپ: ؛ کاموفیت  Chکریپتوفیت، Crکریپتوفیت، همی Heتروفیت،  Th فانروفیت، Phشکل زیستی: 

POL. ای،چندمنطقه Es سیبری. -اروپا 

 

 هاي جنگلي مورد مطالعهمیانگین تعداد زادآوري چوبي در توده -6جدول 

 آمیخته توسکا -افرا  توسکا خالص افرا خالص نام فارسی کد

 41/7 19/0 11/1 81/1 افراشیردار 1

 91/1 17/1 17/1 11/1 افراپلت 0

 91/0 81/1 1 01/1 لرگ 1

 91/1 10/1 10/1 17/1 بلوط 7

 71/1 18/1 11/1 01/1 ممرز 1

 81/1 17/1 11/1 01/1 انجیلی 1

 81/1 1 18/1 17/1 لیلکی 4

 11/1 11/1 11/1 1 خرمندی 8

 18/0 18/0 01/1 1 توسکا ییلاقی 9

 18/0 1 1 1 نمدار 11

 91/1 11/1 1 1 داغداغان 11

 18/1 1 1 1 راش شرقی 10
 

 

 هاي جنگلي مورد مطالعهدر تودههاي تنوع زيستي )تنوع، غنا و يکنواختي( لايه زادآوري شاخص طرفهيک تجزيه واريانس -7جدول 

 ها / آمارهشاخص

شاخص 

تنوع 

 سیمپسون

شاخص 

تنوع 

 وینرشانون

شاخص 

تنوع 

 مکینتاش

شاخص 

غنای 

 مارگالف

شاخص 

غنای 

 منهینیک

شاخص 

یکنواختی 

 پیت

شاخص 

یکنواختی 

 هیل

 F 149/08 499/0 191/1 011/8 171/10 144/01 147/04مقدار 

 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 داریمقدار معنی
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 هاي جنگلي مورد مطالعههاي تنوع زيستي لايه زادآوري در تودهاشتباه معیار( شاخص±میانگین ) -3شکل 

 گیریبحث و نتیجه. 4

های گیاهی )ترکیب و تنوع زیستی( تغییرات پوشش

زیرآشکوب در هر دو لایه علفی و زادآوری بسیار 

متفاوت بوده و این موضوع حاکی از نقش و تاٌثیر 

آشکوب فوقانی و درختی بر تغییرات پوشش گیاهی 

 باشدهای جنگلی میآشکوب زیرین توده

(Esmailzadeh et al., 2014) در پژوهش حاضر نیز .

های های علفی و همچنین زادآوری گونهتعداد گونه

های درختی آشکوب چوبی همراه با افزایش تعداد گونه

فوقانی در جنگل طبیعی آمیخته افزایش پیدا کرده 

تواند بیانگر وجود شرایط مناسب محیطی است که می

های درختی مختلف در مقایسه با به علت حضور گونه

-حضور همی .کاری شده باشدهای جنگلتوده

ها در منطقه، معرف وجود شرایط اقلیمی کریپتوفیت

باشد که با های مناطق معتدله میمناسب برای رویش

اقلیمی مرطوب منطقه مورد بررسی، ه شرایط توج

از ند. اگیاهان با شکل زیستی مشابه در آن مستقر شده

 ,Gutierrez Flores & Becerra Osses)نظر 

ا ها ر، فشارهای مستقیم انسانی وفور تروفیت(2017

دهد. در مناطق تحت چرای دام فراوانی میافزایش 
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ها بیشتر از مناطق حفاظت شده است، در حالی تروفیت

شان ها نکه در منطقه مورد مطالعه درصد پایین تروفیت

باشد. از عدم دخالت انسان و عدم وجود چرای دام می

-های رویشی موجود در هر منطقه، بین گونهطرفی فرم

ها نوعی تعادل ایجاد های گیاهی و محیط زندگی آن

-کند که موجب سازگاری گیاه با شرایط محیط میمی

ی های با فرم شکلنیاز اکولوژیکی گونه شود و همچنین

 ,.Germany et al)برگ و گراس، بالا استپهن

. بنابراین وجود درصد بالایی از گیاهان علفی (2017

علفی گراس در منطقه های برگ به همراه گونهپهن

د. باشلعه نشان دهنده غنی بودن رویشگاه میمورد مطا

 0های سرخسی در منطقه )از طرف دیگر تنوع گونه

دهنده رطوبت زیاد خاک منطقه مورد گونه( نشان

 باشد.مطالعه در فصول مرطوب می

طبق نتایج به دست آمده از این تحقیق بیشترین 

ها های علفی کف تودهمیانگین درصد پوشش گونه

باشد که در می گونه چمن جاروی جنگلیمربوط به 

ها )بجز در عرصه تخریب یافته( حضور تمامی توده

زیستی گیاهان صرف نظر از اینکه ویژگی داشت. شکل

دهد، بیانگر سازش تاکسونومیکی آنها را نشان می

 محیطی نیز هستگیاهان با شرایط زیست

(Haghverdi, 2016) در واقع، تشابه ساختاری و .

 دهنده سازگارییستی گیاهان یک منطقه نشانزشکل 

گیری از مشابه آنها با شرایط زیستگاهی جهت بهره

منابع محیطی موجود در آن زیستگاه است. حضور 

کریپتوفیت در لایه علفی زیرآشکوب و شکل همی

همچنین در لایه زادآوری زیرآشکوب حضور شکل 

ج یفانروفیت معرف وجود اقلیم معتدله است که با نتا

-حاصل از مطالعات فلورستیک در سایر مناطق جنگل

 های هیرکانی مطابق است. همچنین در تحقیقی

(Atashgahi et al., 2009 )ها و با مطالعه شکل

زیستی عناصر گیاهی نشان دادند که فراوانی طیف

ها، معرف وجود ها و فانروفیتکریپتوفیتحضور همی

ناطق معتدله های مشرایط اقلیمی مناسب برای رویش

 است. 

در شرایط جنگلی و در مراحل اولیه پس از قطع یکسره 

های مهاجم نظیر تمشک به دلیل شدت زیاد نور، گونه

 Gheibi et) شوندهای غالب منطقه میو آقطی، گونه

al., 2015) یافته که این موضوع در عرصه تخریب

محدوده مورد بررسی کاملاً مشهود است. نتایج تحقیق 

در این رابطه نشان داد که تنوع زیستی در یک  حاضر

شوند کاری از زمانی که درختان قطع میعرصه جنگل

ها در تغییر و کاری و در خلال رشد و نمو نهالتا نهال

ترین معیار برای ترین و عمومینوسان است. ساده

ها و جوامع گیاهی، تعداد ای رویشگاهارزیابی غنای گونه

دیگر از عوامل مهم بر تغییرات تنوع هاست. یکی گونه

 کاری شده دانستتوان نوع گونه جنگلای را میگونه

(Mohammadzadeh et al., 2015) پلت و توسکا .

 هایبه دلیل دارا بودن تاج انبوه، به مرور با رشد نهال

کاشته شده تاج پوشش آنها گسترش یافته و از رسیدن 

وجب از بین نور به کف جنگل جلوگیری کرده که م

رفتن زادآوری طبیعی که تا این مرحله در عرصه 

بر  (Haghverdi, 2016) شوندمستقر شده بود، می

کاشت توسکا و افرا های خالص دستهمین اساس توده

تنوع زادآوری کمتری را در مقایسه با جنگل طبیعی 

اند. مطالعات دیگر نشان داده است که آمیخته داشته

 های کاشته شدهتاج پوشش گونهای و خصوصیات گونه

آشکوب اثرگذار ممکن است بر روی جوامع زیر

 . (Esmailzadeh et al., 2014)باشد

های چوبی موجود در عرصه، بانک بذر آنها بیشتر گونه

دارای عمر طولانی است و بذور با قرار گرفتن در شرایط 

ا هکنند و به همین دلیل این گونهزنی میمناسب جوانه
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د. اند حضور داشته باشنها توانستهباً در تمامی تودهتقری

های آمیخته به نسبت البته در مطالعات مختلفی توده

 Zeng) زادآوری بیشتری داشتند که مطابق با نتایج

et al., 2017) .است 

 Yirdaw & Luukkanen مانند محققین مختلفی

-روابط بین گونه .Tadesse et al (2019) و (2003)

آشکوب درختی و زیرآشکوب جنگل را مورد های 

اند و نتیجه تحقیقات آنها بیانگر وجود مطالعه قرار داده

 هایآشکوب علفی و زادآوری با تنوع بالا در زیر گونه

یق باشد که با نتایج تحقآشکوب درختی با تنوع بالا می

 حاضر همخوانی دارد.

های طبیعی سازگانپوشش گیاهی بخش مهمی از بوم

های گیاهی بر اساس خواص، دهد. گونهتشکیل می را

-سرشت و نیز شرایط محیطی اطراف خود در هر بوم

. (Mosaffaei et al., 2020) یابندسازگان انتشار می

-مطالعه منشاء جغرافیایی و بررسی فلورستیک رویش

ها جهت های هر منطقه یکی از مؤثرترین روش

حفاظت از ذخایر ها و نیز مدیریت و شناسایی ظرفیت

-توارثی زیستمندان تنوع زیستی موجودات است و می

تواند اطلاعات و نتایج بنیادی و ارزشمندی برای درک 

های طبیعی به دست دهد. مطابق با پژوهش ویژگی

های تنوع زیستی در هر دو لایه بررسی شاخص حاضر،

علفی و زادآوری حاکی از اثرات منفی تخریب جنگل و 

مثبت جنگل طبیعی در عرصه مورد همچنین نقش 

-های تخریبباشد. همچنین، احیاء عرصهمطالعه می

اری ککاری، بویژه جنگلیافته توسط عملیات جنگل

های آمیخته، منجربه افزایش تنوع زیستی پوشش

گیاهی شده است. به عنوان نتیجه کلی، پژوهش حاضر 

-های جنگلی آمیخته پهنبیانگر نقش حفاظتی توده

های گیاهی آشکوب عتدله برای غنا و تنوع گونهبرگ م

علفی و زادآوری و نگهداری پایدار جوامع زیرآشکوب 

 باشد.می
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