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چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تنوع گونه های گیاهی در رویشگاه های داغداغان در جنگلهای رضوانشهر و تنیان گیالن بود .برای این
منظور قطعات نمونه دایرهای به مســاحت  1000متر مربعی بر اساس حضور درختان داغداغان در جنگلهای مورد مطالعه به صورت
انتخابی پیاده شــد .در داخل این قطعه نمونه قطر برابرسینه درختان و تعداد درختچه های موجود اندازه گیری شد .برای زادآوری
گونه های چوبی ،یک قطعه نمونه  100متر مربعی در مرکز قطعه نمونه بزرگ پیاده شد و زادآوری شمارش شد .همچنین برای برداشت
گونه های علفی از روش پالت های حلزونی ویتاکر به مســاحت  32متر مربع استفاده شد .مقادیر تنوع ،یکنواختی و غنا با استفاده
از شاخص های تنوع زیســتی در چهار الیه درختی ،درختچه ای ،زادآوری و علفی محاسبه شدند .نتایج این تحقیق نشان داد که
شــاخص غنای منهینیک در الیه های درختی ( )1/47و زادآوری ( )0/91در منطقه رضوانشــهر بیشتر از مقدار آن در الیه درختی
( )0/93و الیه زادآوری ( )0/55منطقه تنیان اســت .مقدار شاخص تنوع شــانون-وینر در الیه درختی ( )2/05و زاد آوری ()1/56
در منطقه رضوانشــهر بیشــتر از مقدار آن در الیه درختی ( )1/56و الیه زادآوری ( )1/05منطقه تنیان بدست آمد ،در صورتی که
مقدار این شــاخص در الیه های درختچه ای ( )1/36و علفی ( )1/2در منطقه تنیان بیشتر از مقدار آن در الیه درختچه ای ()0/27
و الیه علفی ( )1/01منطقه رضوانشــهر بود .همچنین مقدار شاخص یکنواختی اسمیت و ویلسون در هر چهار الیه درختی (،)0/45
درختچــه ای ( ،)0/58زادآوری ( )0/63و علفی ( )0/54در منطقه تنیان بیشــتر از مقدار آن در الیه درختی ( ،)0/33درختچه ای
( ،)0/22زادآوری ( )0/62و علفی ( )0/43منطقه رضوانشــهر بدست آمد .همچنین در مناطق مورد مطالعه ،توزیع فراوانی گونه ها
در الیه درختی از مدل عصای شکســته و در الیه علفی در منطقه رضوانشهر از مدل لوگ نرمال و در منطقه تنیان از مدل عصای
شکسته پیروی کرد.
کلمات كليدي :تنوع گونه های گیاهی ،داغداغان ،منحنی توزیع فراوانی ،رضوانشهر ،تنیان ،گیالن.
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Study of plant species diversity and species abundance models in Hackberry habitats, Case study: Rezvanshahr
and Taniyn of Guilan
By: J. Sadegh Kuhestani: Dept. of Forestry, Faculty of Natural Resource, University of Guilan, Somehsara, I.R. of
Iran. H. Pourbabaei: Dept. of Forestry, Faculty of Natural Resource, University of Guilan, Somehsara, I.R. of Iran. H.
Ramzanpour: Dept. of Soil, Faculty of Agriculture, University of Guilan, Rasht. I.R. of Iran (Corresponding Author).
M. N. Adel: Dept. of Forestry, Faculty of Natural Resource, University of Guilan, Somehsara, I.R. of Iran.
The aim of this study was to determine diversity of plant species in Hackberry sites in Taniyan and Rezvanshahr
areas in Guilan province. For this aim, circular sampling plots of 0.1 ha were implemented selectively based on
presence of the Hackberry trees in study area. In sampling plots, DBH of all trees and number of all shrubs were
measured. For wood species regeneration, a sampling plot of 100 m2 was implemented in center of large sampling
plots and regeneration counted. Also, for record of herbaceous species, Whittaker nested plot method used that 32
m2 obtained. Values of diversity, evenness and richness were calculated using biodiversity indicators in trees, shrub,
regeneration and herbaceous layers. The results showed that Menhinic richness index in tree (1.47) and regeneration
(0.91) layers in Rezvanshahr site has more than Taniyan site. Maximum of Shannon-wiener index value in both site
was in the tree (2.05) layer and lowest was in shrub (0.27) layer in Rezvanshahr site and in regeneration (1.05) layer
in Taniyan site. Shannon-wiener diversity index in tree (2.05) and regeneration (1.56) layers in Rezvanshahr site
was more than Taniyan site. Amount of this index in shrub (1.36) and herbaceous (1.2) layers in Taniyan site was
more than Rezvanshahr site. Also, Smith and Wilson evenness index in each four layers of tree (0.45), shrub (0.58),
regeneration (0.63) and herbaceous (0.54) in the Taniyan site more than Rezvanshahr site. Also, in study areas,
species abundance followed in tree layer of the broken stick model and in herbaceous layer of log normal model in
Rezvanshahr site and followed of broken stick model in Taniyan site.
Keywords: Plant Species Diversity, Hackberry, Abundance Distribution Curve, Rezvanshahr, Taniyan, Guilan.

( ) میســنجندevenness( ) و یکنواختیrichness( را با مولفه های غنا
 از آنجا كه بررسي پوشش گياهي در يك زيستگاه.)1999 ,Pourbabaei
مي تواند عامل مهمي در ســنجش و ارزيابــي وضعيت كنوني و پيش بيني
,Mesdaghi ,.1998 ,Hoffmann( وضعيت آيندة منطقه به شــمار رود
 در رويكرد نوين به اندازه گيري تنوع زيســتي به عنوان ابزار بررسي.)2001
 تنوع.وضعيت اكوسيســتم ها و پوشــش گياهي بســيار پرداخته مي شود
زیســتی می تواند برای تصمیم گیــری در مدیریت جنگل و همچنین برای
 یا اینکه روند،پاسخ به این سوال که آیا گونه ای در حال انقراض است یا خیر
 می، عالوه بر این. وسیله ای مناسب باشد،تغییرات جمعیت آن چگونه است
 رویشگاه ها و مناطق مختلف را در،توان با به کمیت در آوردن تنوع زیستی
.)2005 ,Dastangou( یک زمان با یکدیگر مقایسه کرد
 در ســطحي گســترده در،تنوع گياهي به عنوان مؤلفه اي از تنوع زيســتي
مطالعات پوشــش گياهي و ارزيابي زيست محيطي به عنوان يكي از شاخص
هاي مهم و سريع در تعيين وضعيت بوم سازگان مورد استفاده قرار مي گيرد
 هر چه تنوع گونه اي (گياهي و جانوري) بيشتر.)2012 ,.Asadian et al(
باشــد زنجيره هاي غذايي طوالني تر و شبكه هاي حياتي پيچيده تر شده و
در نتيجه محيط پايدار تر و از شــرايط خود تنظيمي بيشتري برخوردار مي
 اكوسيستم هايي كه تنوع زيستي (اعم از گياهي و جانوري) بيشتري.شــود

)(پژوهشوسازندگی

مقدمه

تنوع گياهي به طور وســيع در مطالعات پوشــش گياهي و ارزيابي زيســت
محيطــي به عنــوان يكي از شــاخصهاي مهم و ســريع در تعيين وضعيت
اكوسيســتم مورد اســتفاده قرار مي گيرد و از طريــق مطالعه آن مي توان
 بــا اندازه گيري تنوع مي توان توزيع. پويايي جامعه گياهي را بررســي كرد
گونه ها را در محيط بررســي كرد و با تأكيد بر پويايي اكوسيســتم توصيه
.)2011 ,.Fakhimi Abarghoie et al( هاي مديريتي الزم را ارائه نمود
جنگلها به عنوان یکی از منابع تجدید شــونده اساس و زیربناي ادامه حیات
 تحول و تغییرات این منابع موجب،مادي کشورها بوده و ســرعت و پویایی
تالش بیشــتر انسان در جهت شــناخت محیط و کسب اطالع از ساختار آن
 جنگلها از مهمترين.)2011 ,Taleshi and Akbarinia( شــده اســت
ذخاير ژنتيكي جهان به شــمار مي روند كه تنوع زيستي عامل ضروري براي
 با پيشرفت علم در زمينة.)2001 ,Akhani( ايفاي نقش هاي آنها مي باشد
،منابع طبيعي و لزوم حفظ تنوع زيســتي و مديريت منابع گرانبهاي حيات
بررســي تنوع زيستي با اســتفاده از شــاخص هاي مختلف تنوع به منظور
توصيف و مقايســة وضعيت اكولوژيك اكوسيستمها براي تصميم گيريها در
Barnes et al.,( مديريت منابع طبيعي بسيار مورد توجه قرار گرفته است
 تنــوع گونه ای.)2006,.Kolongo et al; 1998 ,.2001 ,Pileh-var
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دارند پايداري اكولوژيكي و توليد بيشــتري نيز دارند (Widdicombe et
 .)2002 ,.alتخریــب جنگلها و كاهش مســاحت آنهــا ،انقراض گونه هاي
گياهي و جانوري و در نتيجه كاهش تنوع زيستي را در دنيا به همراه داشته
اســت ( .)2007 ,.Mohammad nezhad-Kiyasari et alحفظ تنوع
زیســتی یک فعالیت کلیدی مدیریت و الزمه جنگلداری پیایدار می باشــد
وشــناخت تنوع گونه ای در بوم سازگان های جنگلی به منظور درک پویایی
و ناهمگنی جنــگل های طبیعی برای فراهم کردن شــیوه نامه هایی برای
مدیریت جنگل الزم است (.)2010 ,Nouri
از نقطه نظر تنوع زیستی در جنگل ،سالمت اکوسیستم وابسته به تعداد گونه
ها می باشد که که معیاری برای تشخیص سالمت اکوسیستم در نظر گرفته
شــده اســت  .)2009 ,Pilevar(.اولین گام برای حفاظت از تنوع زیستی
ارزیابی و برآورد آن در عرصه های منابع طبیعی است (.)1995 ,Mesdaghi
حفظ و مدیریت جنگل ها به عنوان منابع طبیعی تجدید شــونده مســتلزم
شناخت جامع وکامل آنهاســت ( .)2011 ,.Nobakht et alتنوع زيستي
جنگل منبع بسيار مهم و با ارزشي است ،زيرا گونه هاي موجود در جنگل و
ذخاير ژنتيكي تشكيل دهنده آن براي سالمتي و تأمين نيازهاي بشر و ساير
موجــودات حائز اهميت بوده ،و قطعاً فقدان تنوع زيســتي تهديد خطرناكي
براي بقاي انســان و ســاير موجودات محسوب مي شــود (,Mahmoudi
 .)2007تنوع زيســتي در جنگل به حفظ تعادل گازهاي اتمسفري ،چرخه
مواد غذايي ،تنظيم آب و هــوا ،حفظ چرخه هيدرولوژيكي و ايجاد ،توليد و
حفظ خاك كمك مي كند .همچنين تحقيقات جديد نشان ميدهد كه تنوع
زيستي ،ظرفيت باروري اكوسيستمهاي جنگلي را زياد و توانايي آنها را براي
سازگار شدن با تغيير وضعيت افزايش مي دهد ( .)2002,Macneelyبطور
كلي تنوع زيســتي تعداد ،غنا و تركيب موجودات را تحت پوشش قرار داده
و در ســه ســطح تنوع ژنتيكي بين گونه ها ،تنوع در ميان گونه ها و تنوع
درســطح اكوسيستم به مطالعه مي پردازد .ارزيابي تنوع زيستي بدليل درك
ســاختار اكوسيستم و كاركرد و سير تحول آن ،حفظ و حراست ذخاير ژني،
بررســي و كنترل تغييرات محيطي و شناســايي مناطق مناسب براي حفظ
تنوع زيستي مورد توجه قرار ميگیرد (.)2002 ,Burely
گونــه داغداغان (  )Celtis australisيكي از ارزشــمند ترين گونه هاي
جنگلهای شــمال مي باشــد ،درختي اســت پهن بــرگ ،متعلق به جنس
 ،Celtisازخانــواده  ،Ulmaceaeبومی مناطــق مدیترانه بوده و در اروپا،
ترکیه ،شوروی سابق ،شمال آفریقا و ایران پراکنش دارد (,Khatam-saz
 .)1990از خصوصات ریخت شناســی این گونه می توان به ارتفاع  20تا 25
متر ،پوست تنه خاکستری رنگ ،برگهای تخم مرغی با نوک باریک و دندانه
های اره ای و میوه شــفت با یک هسته مشبک اشاره کرد (,Ghahraman
 .)1987در ایران این گونه از ارسباران تا گلی داغی بطور پراکنده و مخلوط
بــا جوامع بلوط در میان بند دیده می شــود ( .)1977 ,Sabetiداغداغان،
درختی نور پســند ،گرما دوست و طالب خاکهای غنی است ،ولی در تمام
خاکها رشــد میکند .پراکنــش جغرافیایی داغداغان در ایران در اســتان
گلستان (رامیان ،بندر گز ،علی آباد ،جنگل های نزدیک گرگان ،نزدیک لوه،
مینو دشت ،پارک گلستان بین تنگ راه و تنگ گل) ،در استان مازندران (دره
هراز نزدیک عمارت 18 ،کیلومتری نزدیک چالوس) و در استان گیالن (بندر
انزلی ،الهیجان و آســتارا) و پراکنش جهانی آن جنوب اروپا ،آناتولی ،قفقاز،
تالش ،شمال ایران ،غرب افغانســتان می باشد (.)2004 ,Mozaffarian
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دربــاره داغداغان تا کنون تحقیقات زیادی انجام نگرفته اســتKazem- .
 )2000( nezhadبا بررســی برخی خــواص اکولوژیکی داغداغان در حوزه
ســر جنگلداری نوشهر به این نتیجه رســید که تنوع گونه های درختی در
جنگل های عباس آباد بیشــتر از جنگلهای رامســر است .در طي چند دهة
گذشــته ،بهره برداری های غیر اصولی تــوده هاي جنگلي و بخصوص قطع
بي رويه پايه هاي داغداغان منجر به حذف بســياري از درختان این گونه از
عرصه جنگل شــده اســت .عالوه بر اين ،بيماري خاصي به نام مرگ نارون،
شــيوع پيدا كرده كــه باعث مرگ پايه هاي داغداغان شــده و امروزه اغلب
آنها به اين بيماري مبتال شــده اند .بنابراین نیاز به شــناخت هرچه بیشتر
رویشگاه های داغداغان باقیمانده برای حفاظت از پایه های موجود می باشد.
مطالعــات متعددی درباره برآورد تنوع گونه های گیاهی در رویشــگاه های
گونه های درختی انجام شــده است که می توان به تحقیقات زیر اشاره کرد:
Pileh-var et ,.1999 ,Pourbabaei ,.1998 ,.Pourbabaei et al
Pourbabaei and ,.2004 Pourbabaei and Ahani ,.2001 ,.al
Pourbabaei ,.2008 ,Pourbabaei and Abedi ,.2005 ,Dadu
.2010 ,.et alهدف این تحقیق بررسی تنوع گونه های گیاهی و مدل های
توزیع فراوانی گونه ها در رویشــگاه های داغداغان در جنگلهای غرب گیالن
است.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

این بررســی درجنگل های مازو پشته رضوانشهر به مساحت  20هکتار واقع
درغرب شهرســتان رضوانشهر به عرض جغرافیایی ` 37° 32تا `37° 42
و طول جغرافیایی ` 48° 40تا ` 49° 02و سفید سنگان تنیان به مساحت
 15هکتار واقع در غرب شهرســتان صومعه ســرا به عرض جغرافیایی``33
` 37 ْ 14تــا `` 37 ْ 16` 9وطــول جغرافیایــی`` 49 ْ 4` 10تا ``10` 34
ْ 49صورت گرفت .ارتفاع جنگل مازوپشــته بین  100تا  400متر از ســطح
دریا قرار دارد .متوســط درجه حرارت آن 15/7درجه سانتی گراد ،متوسط
بارندگی منطقه 1620میلی متر و متوسط رطوبت نسبی منطقه  75%است.
ارتفاع جنگل سفیدسنگان بین  100تا  350متر ازسطح دریا ،متوسط درجه
حرارت آن  13/6درجه ســانتی گراد ،متوسط بارندگی ساالنه منطقه 1540
میلی متر و متوســط رطوبت نسبی ســاالنه منطقه  70%است .در رویشگاه
رضوانشهر ،تیپ خاک تکامل نیافته رانکر است و عموما شامل اراضی پرشیب
با بیرون زدگی ســنگی و ســنگهای ریز و درشت در سطح و نیمرخ پروفیل
می باشــد ،دارای خاکی کم عمق حدود  30-35ســانتی متر و الشبرگ به
ضخامت  3-5ســانتی متر بصورت تجزیه نشــده یا در حال تجزیه و فعالیت
بیولوژیکی مناسب است ،بافت خاک سبک لیمونی شنی pH ،خاک اسیدی،
حدودا  ،5/9فاقد واکنش نسبت به اسید کلریدریک  10درصد ،نفوذ پذیری
آب در خاک خوب بدون لکه های رنگی ،ســاختمان خــاک دانه ای ریز تا
دانه ای درشــت ،بعضا فاقد ساختمان مشــخص ،ریشه دوانی ضعیف حدود
 35-40ســانتی متر است .در رویشگاه تنیان ،تيپ خاك تكامل نيافته رانكر
با محدوديت شيب زياد ،عمق كم خاك ،وجود سنگهاي مادري و حساسيت
شــديد به فرسايش سطحي می باشــد .بافت خاک لومی است که با افزایش
عمق میــزان رس افزایش یافته و در اعماق بیش از  25ســانتی متر دارای
بافت رســی می باشد pH .توده اســیدی است و ميزان آن  5/5-5/8و مواد
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خنثي شونده بســيار ناچيز ميباشد .ريشــه دواني ضعيف عمق نفوذ ريشه
حدود  30ســانتيمتر كه علت آن عمق كم خاك و وجود ســنگهاي مادري
است (Shafaroud forestry ;2006 ,Tanian forestry planning
.)2006 ,planning
جمع آوری داده ها
جمعآوری دادهها بر اساس پراکنش درختان داغداغان بهصورت انتخابی بود.
پس از جنگل گردشــی ،با مشاهده پایههای داغداغان شروع به پیاده کردن
قطعات نمونه گردید .در واقع در تمامی مکان هایی که گونه داغداغان مشاهد
شد نمونه برداری انجام گرفت که باعث برداشت تعداد  25قطعه نمونه دایره
ای شــکل  1000متر مربعی از منطقه رضوانشــهر و تعداد  20قطعه نمونه

دایره ای شکل 1000متر مربعی از منطقه تنیان گردید)2000( Zobeiri .
قطعات نمونه دایره ای شکل و  1000متر مربعی را مناسبترین قطعه نمونه
بــرای جنگل های شــمال معرفی کرد .در هر قطعه نمونه قطر برابر ســینه
تمام درختان ( 7/5ســانتی متر به بــاال) و تعداد تمام درختچه های موجود
درقطعه نمونه اندازه گیری شــد .برای زادآوری گونههای چوبی ،یک قطعه
نمونه  100متر مربعی (یک آر) در مرکز قطعه نمونه بزرگ پیاده شد و تعداد
تمام زادآوری شــمارش شــد (زیر قطر  7/5سانتی متر) .به منظور برداشت
دادههای علفی از روش پالتهای حلزونی ویتاکر اســتفاده شــد (,.Basiri
 ),1974 ,Mueller and Ellenberg 2003و ســطح حداقــل  32متر
مربع بدست آمد.

شکل  ۱نقشه مناطق مورد مطالعه

در هر قطعه نمونه ابتدا نام علمی هرگونه به تفکیک جنس و گونه ثبت و در
مقابل آن با استفاده از معیار دومین میزان پوشش آن مشخص شد.

دادهها از آزمون کولموگروف-اســمیرنوف و برای مقایسه بین میانگینهای
شــاخص های تنوع گونه ای از آزمون  tغیر جفتی استفاده شد .این تجزیه
آماری توسط نرمافزار  17.0 SPSSانجام شد.

برای محاســبه تنوع از شاخص شــانون وینر (,Shannon and Weiner
 ،)1949برای محاسبه یکنواختی از شاخص اسمیت ویلسون (Smith and
 )1996 ,Wilsonو برای غنا از شاخص منهینیک ()1977 ,Whittaker
اســتفاده شد .برای محاسبه شــاخصهای مذکور از نرمافزار Ecological
 methodologyاستفاده شد ( .)1989 ,Krebsبرای بررسی نرمال بودن

مدل توزیع فراوانی گونه ها

تجزیه و تحلیل دادهها

5

زماني كه داده هاي مربوط به فراواني گونه ها از طريق ترسيم فراواني نسبي
هر گونه در جامعه در مقابل رتبه آن ها به تصوير كشــيده شود ،توزيع هاي
خاصي ديده مي شود كه عبارتند از:
 .1سري هندســی ( )Geometric Seriesكه معرف جوامع نابالغ با تنوع

(پژوهشوسازندگی)

بررسی تنوع گونههای گیاهی و مدلهای ...

گونه اي پايين است.
 .2ســري لگاريتمــي ( )Log Seriesكه معرف جامعه اي تحت فشــار و
تخريب است.
 .3نرمــال لگاريتمي ( )Log Normalكه معرف جامعه اي با تعداد زيادي
گونه با فراواني متوسط است.
 .4عصاي شكسته ( )Broken Stickکه معرف جامعه اي با فراواني يكسان
و توزيع يكنواخت است.
در ايــن مدل ها منحني نســبت وفور گونه اي در يك كوادرات بر اســاس
مقيــاس لگاريتمي در مقابل رتبه هــاي آن ها از زياد ترين به كمترين وفور
رســم شده و فرم خط يا منحني حاصله را مي توان براي توصيف يكنواختي
توزيع گونه اي و چيرگي گونه اي نســبي در داخــل يك جامعه به كار برد
(.)1988 ,Maguran
مدل هاي توزيع فراواني گونه ها در شكل ( )2نشان داده شده است.

نتایج
فهرست گونههاي گياهي

فهرســت گونه های درختی ،درختچه ای و علفــی دو منطقه به ترتیب در

جدولهای  1تا  3درج شده است .چنانچه مالحظه می شود  19گونه درختی،
 7گونــه درختچــه ای و  14گونه علفی در دو منطقه مورد شناســایی قرار
گرفت.

مقادیر تنوع ،یکنواختی و غنای گونه های گیاهی در مناطق
رضوانشهر و تنیان

شــاخص غنای منهینیک در الیه درختی و زادآوری در منطقه رضوانشــهر
بیشــتر از منطقه تنیان به دست آمد و اختالف معنی داری بین آنها وجود
داشت ( .)p>0/05این شاخص در الیه های درختچه ای و علفی در منطقه
تنیان بیشــتر از منطقه رضوانشهر حاصل شــد و اختالف معنی داری بین
آنها مشاهده نشــد .بیشترین مقدار شاخص تنوع شــانون -وینر در منطقه
رضوانشــهر در الیــه درختی و کمترین مقدار آن در الیــه درختچهای بود.
بیشــترین مقدار این شــاخص در منطقه تنیان در الیه درختی و کمترین
مقدار آن در الیه زادآوری به دســت آمد .همچنین بیشترین مقدار شاخص
یکنواختی اســمیت و ویلســون در منطقه رضوانشــهر در الیــه زادآوری و
کمترین مقدار آن در الیه درختچه ای اســت و بیشترین مقدار این شاخص
در منطقه تنیان در الیه زادآوری و کمترین مقدار آن در الیه درختی است.

شکل  -2مدل هاي توزيع فراواني گونه ها ()1988 ,Maguran

مقدار شــاخص تنوع شانون -وینر در الیه های درختی و زادآوری در منطقه
رضوانشــهر بیشتر از منطقه تنیان بود و بین دو منطقه اختالف معنی داری
وجود داشت .مقدار این شاخص در الیه های درختچه ای و علفی در منطقه
تنیان بیشتر از منطقه رضوانشهر به دست آمد ،بهطوریکه در الیه درختچه
ای اختــاف معنی داری بین دو منطقه مشــاهده شــد ،ولی در الیه علفی
اختالف معنیداری مشاهده نشد .همچنین مقدار شاخص یکنواختی اسمیت
و ویلسون در هر چهار الیه درختی ،درختچه ای ،زادآوری و علفی در منطقه
تنیان بیشــتر از منطقه رضوانشهر به دست آمد و فقط در الیه درختچه ای
اختالف معنی داری بین دو منطقه وجود داشت (جدول .)4

(پژوهشوسازندگی)

منحنی های توزیع فراوانی گونه ها

منحنی توزیع فراوانی گونه های درختی و علفی در دو منطقه رضوانشــهر و
تنیان در شــکل های  3تا  6نشــان داده شده است .همان گونه که مشاهده
می شود گونه های درختی از مدل عصای شکسته و گونه های علفی از مدل
لوگ نرمال پیروی می کند.
بیشــترین مقدار اهمیت گونه های درختی در منطقه رضوانشــهر مربوط به
گونه انجیلی و سپس داغداغان و کمترین آن مربوط به سیاه توسه می باشد.
فرم نمودار به شکل عصای شکسته است (شکل .)3
بیشترین مقدار اهمیت گونه های علفی در منطقه رضوانشهر مربوط به گونه
جگن و کمترین آن مربوط به آقطی می باشد.
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 فهرست گونههای درختی مناطق مورد مطالعه-1 جدول

ردیف

نام علمی

نام فارسی

خانواده

منطقه
رضوانشهر

تنیان

1

Acer cappadocicum

شیردار

Aceraceae

52

6

2

Acer velutinum

پلت

Aceraceae

55

-

3

Albizia julibrissin

شب خسب

Fabaceae

10

5

4

Alnus subcordata

توسکای ییالقی

Betulaceae

1

-

5

Carpinus betulus

ممرز

Betulaceae

46

30

6

Celtis australis

داغداغان

Ulmaceae

141

166

7

Cornus australis

سیاه آل

Cornaceae

-

1

8

Diospyros lotus

خرمندی

Ebenaceae

16

-

9

Ficus carica

انجیر

Moraceae

19

13

10

Rhamnus frangula

سیاه توسه

Rhamnaceae

1

-

11

Fraxinus excelsior

زبان گنجشک

Oleaceae

40

1

12

Gleditschia caspica

لیلکی

Fabaceae

6

230

13

Parrotia persica

انجیلی

Hamamelidaceae

195

53

14

Prunus avium

گیالس وحشی

Rosaceae

10

-

15

Pyrus communis

گالبی وحشی

Rosaceae

-

1

16

Quercus castaneifolia

بلند مازو

Fagaceae

65

14

17

Tilia begonifolia

نمدار

Tiliaceae

26

-

18

Ulmus glabra

ملج

Ulmaceae

28

2

19

Zelkova carpinifolia

آزاد

Ulmaceae

35

15

)(پژوهشوسازندگی
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... بررسی تنوع گونههای گیاهی و مدلهای
 فهرست گونههای درختچه ای مناطق مورد مطالعه-2 جدول

ردیف

نام علمی

نام فارسی

خانواده

منطقه
رضوانشهر

تنیان

1

Crataegus ambigua

سیاه ولیک

Rosaceae

8

19

2

Danae racemosa

همیشک

Asparaginaceae

6

11

3

Ilex aquifolium

خاس

Aquifoliaceae

12

-

4

Mespilus germanica

ازگیل

Rosaceae

12

23

5

Prunus divaricata

آلوچه

Rosaceae

11

29

6

Punica granatum

انار

Punicaceae

13

32

7

Ruscus hyrcanus

کوله خاس

Asparaginaceae

16

42

 فهرست گونههای علفی و باالرونده مناطق مورد مطالعه-3 جدول

ردیف

نام علمی

نام فارسی

خانواده

منطقه
رضوانشهر

تنیان

1

Asplenium adianthum
nigrum

سرخس شاخ گوزنی

Aspleniaceae

14

9/75

2

Blechnum spicant

شانه سرخس

Blechnaceae

3/5

-

3

Carex sp.

جگن

Cyperaceae

16/3

19/2

4

Epimedium pinnatum

چلرک

Podophyllaceae

2/25

3/1

5

Granium robertianum

شمعدانی وحشی

Graniaceae

-

1/75

6

Hypericum androsaemum

متامتی

Hypericaceae

12/1

11/65

7

Lamium album

گزنه سفید

Lamiaceae

6/25

9/5

8

Mentha spicata

پونه سنبله ای

Lamiaceae

6/75

-

9

Mercurialis perennis

علف جیوه

Euphorbiaceae

2/25

-

8
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ادامه جدول  -3فهرست گونههای علفی و باالرونده مناطق مورد مطالعه

خانواده

منطقه
تنیان

رضوانشهر

نام فارسی

نام علمی

ردیف

-

1/25

Pteridaceae

سرخس دوپایه

Pteris dentata

10

9/4

3/2

Rosaceae

تمشک

Rubus fruticosus

11

-

3/5

Caprifoliaceae

)آقطی (پلهم

Sambucus ebulus

12

10/2

2/2

Asparaginaceae

ازملک

Smilax excelsa

13

14/1

5/5

Violaceae

بنفشه جنگلی

Viola sylvestris

14

فرم نمودار به شکل منحنی لوگ نرمال است (شکل .)4
بیشــترین مقدار اهمیت گونه های درختی در منطقه تنیان مربوط به گونه
داغداغان و کمترین آن مربوط به ســیاه ال می باشــد .فرم نمودار به شکل
عصای شکسته است (شکل .)5
بیشــترین مقدار اهمیت گونه های علفی در منطقــه تنیان مربوط به گونه
بنفشــه و کمترین آن مربوط به چلرک می باشد .فرم نمودار به شکل عصای
شکسته است (شکل .)6

بحث

بررسی تنوع زیســتی گونه های گیاهی رویشگاه ها ،در حالتی که وضعیت
کلیه گونه های گیاهی منطقه اعم از گونه های علفی و چوبی در محاســبه
شــاخص های تنوع منظور شــوند ،نســبت به حالتی که در آن فقط گونه
های چوبی مطرح هســتند ،توان اکولوژیک رویشــگاه بهتر توصیف شده و
نتایج حاصل به واقعیت موجود در رویشــگاه عینیت بیشتری خواهد داشت
( .)1998 ,.Barnes et alدر ایــن تحقیــق میانگین های شــاخص تنوع
شــانون-وینر ،یکنواختی اسمیت و ویلسون و غنای منهینیک در چهار الیه
درختی ،درختچهای  ،زادآوری و علفی مورد بررســی قرار گرفت .دلیل زیاد
بودن مقادیر شــاخص های تنوع و غنا در الیه درختی در منطقه رضوانشهر
نســبت به منطقه تنیان را می توان به تخریب کمتر منطقه رضوانشــهر و
عدم وجود دام در این منطقه نســبت داد ،این عوامل یکی از دالیل کاهش
شــاخص های تنوع معرفی شده است ( .)2006 ,Ghasemi-Aghbash
مقدار شــاخص شانون -وینر در الیه درختی در مناطق رضوانشهر و تنیان
به ترتیب برابر ( 2/05و  )1/56بود و در رویشــگاه شمشاد در جنگل کیش
خاله تالش گیالن برابر  1/029به دســت آمده است (Pourbabaei and
 .)2008 ,Abediایــن مقدار در جنگل های ســیاهکل و رودبار به ترتیب
( 0/1و  ) 0/9اســت ( )1999 ,Pourbabaeiو درجنگل های کلیبر چای
و ایلنگــه چای ارســباران ( 0/64و  )0/43اســت ( ,.Alijanpour et al
 .)2009aبا مقایســه این اعداد می توان چنین نتیجه گیری کرد که مقدار
تنوع در الیه درختی در رویشــگاه های مورد بررسی نسبت به جنگل های
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مذکور بیشتر است .از طرف دیگر چون این جنگلها در ارتفاعات پایین قرار
دارند ،باال بودن تنوع زیســتی آن موید رابطه معکوس ارتفاع و تنوع زیستی
اســت ( )2001 ,Hadiو نیز تنوع گونه ای در ارتفاعات پایین بیشتر است
( )2004 ,Fisher and Fuelزیــرا شــرایط اکولوژیکــی ( به ویژه درجه
حــرارت) در ارتفاعات پایین مناســب اســت (,Grytness & Vataas
 .)1998 ,.Hegazy et al .2002در تحقیقاتــی با بررســی تاثیر جنگل
کاری بر روی تنوع پوشــش گیاهی در شــرق گیالن (،)2003 ,Bactash
با بررسی اهمیت شــاخص های تنوع بر ساختار توده (Neumann and
 )2001 ,Starlingerو با بررســی تنــوع گونه ای گیاهان جنگل حفاظت
شده کالر آباد مازندران ( )2007 ,Mahmoudiنتایج مشابهی بدست آمد.
مقایســه شاخص شــانون -وینر الیه درختی در مناطق رضوانشهر و تنیان
با رویشــگاه های ســفید مازوی گرجســتانی چوبه درق و دارانا ارسباران
( )2010 ,.Pourbabaei et alو رویشــگاه های کرکف شــفارود گیالن
( )2004 ,Pourbabaei and Ahaniنشان می دهد که تنوع گونه های
درختی در رویشــگاه های غرب گیالن قابل قبول است .در ضمن مقدار این
شــاخص در مقایسه با مقادیر بدست آمده از تحقیقی در جنگل های پایین
بند نکا ( )2007 ,.Mohammad Nezhad-kiasari et alو تحقیقی
در دو منطقه حفاظت شده و غیر حفاظتی در ارسباران (Alijanpour et
 )2009b ,.alنیز بیشتر است.
مقادیر شــاخص های تنوع ،یکنواختی و غنا در الیه درختچه ای در منطقه
تنیان بیشــتر از منطقه رضوانشهر به دســت آمد ،علت را می توان اینگونه
توجیه کرد که با توجه به تنوع بیشتر گونه های درختی در منطقه رضوانشهر
و نبودن فضای مناسب و کافی در این منطقه و تاج پوشش بسته نسبت به
منطقــه تنیان در این منطقه تنوع ،غنا و یکنواختی الیه درختچه ای کمتر
اســت .غنای گونه های درختی در منطقه رضوانشهر بیشتر از منطقه تنیان
بود ،علت را می توان اینگونه بیان کرد که در منطقه تنیان به علت تخریب
بیشــتر و چرای دام و کمتر بودن میانگین مشــخصه های خاک فقط گونه
های درختی محدودی از جمله داغداغان شرایط رشد و استقرر می یابند در
نتیجه تعداد درختان در این منطقه کمتر است.

(پژوهشوسازندگی)

بررسی تنوع گونههای گیاهی و مدلهای ...

منهینیک

اسمیت و
ویلسون

شانون وینر

شاخص

1/47±0/085

0/33±0/03

2/05±0/100

رضوانشهر

تنیان

0/22±0/060 0/073

0/27±0/071 0/002

رضوانشهر

0/59±0/062

0/58±0/064

1/36±0/110

تنیان

0/061

0/000

0/000

0/91±0/068

0/62±0/032

1/56±0/109

رضوانشهر

0/55±0/049

0/63±0/065

1/05±0/099

تنیان

شکل  -3منحنی توزیع فراوانی گونه های درختی در منطقه رضوانشهر

0/40±0/068 0/000 0/93±0/077

0/45±0/056

1/56±0/106

درختی

p

درختچه ای

p

زادآوری

جدول( )4مقادیر شاخص های تنوع زیستی در الیه های مختلف در مناطق مورد مطالعه

0/000

0/954

0/002

p

0/33±0/033

0/43±0/050

1/01±0/130

رضوانشهر

تنیان

0/37±0/027

0/54±0/046

0/389

0/272

0/127

1/20±0/092

علفی

p

(پژوهشوسازندگی)
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شکل  -4منحنی توزیع فراوانی گونه های علفی در منطقه رضوانشهر

شکل -5منحنی توزیع فراوانی گونه های درختی در منطقه تنیان

شکل  -6منحنی توزیع فراوانی گونه های علفی در منطقه تنیان
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بررسی تنوع گونههای گیاهی و مدلهای ...

مقــدار غنای منهینیــک در الیه درختی در منطقه رضوانشــهر و تنیان به
ترتیب برابر ( 1/47و  ) 0/93بود ،ولی در دو جامعه گیاهی مدیریت شــده
در جنــگل هــای نمخانه خیرود کنــار به ترتیب ( 0/65و  ) 0/59اســت
( )2007 ,.Ghomi-avili et alو در رویشــگاه های ســرخدار معمولی
در جنگل های شــفت ،سیاهکل و رودسر به ترتیب برابر ( 0/386 ،0/401و
 )0/363است ( .)1998 ,.Pourbabaei et alمقدار غنا نیز در این مناطق
از مناطق مورد مطالعه کمتر است .مقدار غنا در الیه درختی و زاد آوری در
منطقه رضوانشهر بیشــتر از تنیان بود و از نظر آماری اختالف معنی داری
را نشــان داد .در مناطقی که عوامل تخریب بیشتر است ،کاهش غنای گونه
ای در مقیــاس منطقه ای و ناحیــه ای رخ می دهد (.)1990 ,Rao et al
بنابراین علــت کم بودن غنا در تنیان به دلیل تخریب در منطقه تنیان می
باشد .در تحقیقی در جنگل های حفاظت شده اشترانکوه لرستان نیز نتایج
مشابهی دست آمد (.)2009 ,.Abbasi et al
مقدار یکنواختی در هر چهار الیه در منطقه تنیان بیشتر از رضوانشهر بوده
و در دو منطقه بجز در الیه درختچه ای در بقیه الیه ها اختالف معنی داری
مشاهده نشد.
در نتیجه می توان گفت که با توجه به ارتفاعات پایین مناطق مورد مطالعه،
تنوع زیستی این مناطق به نسبت زیاد است .این مطلب نشان دهنده رابطه
معکوس ارتفاع و تنوع زیســتی بوده .در تحقیقی با بررســی تنوع گونه ای
گیاهان جنگل حفاظت شده کالر آباد ( )2007 ,Mahmudiو در رویشگاه
هــای داغداغان در حوزه ســر جنگلداری نوشــهر (,Kazem-nezhad
 )2000نتایج مشابهی به دست آمد.
انــدازه گیری تنوع با اســتفاده از مدل ها و تعیین انتشــار گونه ای در هر
یک از جوامع با چهار مدل اصلی با توجه به اینکه تشــریح ساختار پیچیده
یک جامعه با اســتفاده از مشــخصه های انفرادی مثل شاخص های غنا و
یکنواختی نمی تواند ساختار جامعه و نحوه انتشار گونه ها را بهتر مشخص
کند ،متداول اســت ( .)1996 ,Zahedi-pourبنابراین برای پی بردن به
ساختار پوشش گیاهی از مدل های توزیع فراوانی استفاده شد.
در مناطــق مورد مطالعــه فراوانی گونه ها در الیــه درختی از مدل عصای
شکســته پیروی می کند که حاکی از وجود تعدادی گونه با فراوانی یکسان
یا به عبارتی معرف جامعه ای با فراوانی یکســان و توزیع یکنواخت اســت
( .)1996 ,Magurranدر واقع می توان گفت که غنای گونه های درختی
نســبت به گونه های درختچه ای و علفی بیشــتر است و قابل توجه است.
همچنین فراوانی گونه ها در الیه علفی از مدل لوگ نرمال پیروی می کند.
نتایج حاصل از تحقیقی که در جنگلهای سیاه بیشه چالوس صورت گرفت،
نشان داد که تبعیت تیپ اوری-افرای خزری از مدل لوگ نرمال تبعیت می
کند که حاکی از جامعه ای با تعداد زیادی گونه با فراوانی متوسط می باشد.
همچنین حضور گونه هایی با فراوانی یکســان که بیشتر در قسمت های پر
شیب و ســنگالخی و فقیر رویشگاه مشاهده شد ،نشان دهنده مدل عصای
شکسته بود (.)2004 ,.Zare et al
در تحقیقی دیگر نیز ضمن بررسی تنوع گونه ای با استفاده از منحنی های
توزیــع فراوانی در دو منطقه تحت قرق و تحت چرا در حوزه ســد طرق در
جنوب مشــهد مشاهده شد که منطقه تحت قرق تابع مدل لوگ نرمال بود
که نشان دهنده جامعه ای است که در آن گونه های با فراوانی کم یا غالب
کمتر دیده می شــود ،اما منطقه تحت چرا از ســری لگاریتمی پیروی می

(پژوهشوسازندگی)

کرد .آنها این مسئله را اینگونه توجیه کردند که این منطقه در ابتدا در حد
یک جامعه نســبتا یکنواخت بوده ،ولی چون تابع مدل لگاریتمی شده پس
در حال حاضر بیانگر یک محیط تحت فشار و تخریب استAkafi and( .
.)2007 ,Ejtehadi
با توجه به نتایج به دســت آمده مشــاهده گردید که مناطق مورد مطالعه
از نظر تنوع زیســتی در الیه درختی وضعیت مناســبی دارند ولی در الیه
های دیگر وضعیت مطلوبی ندارند و تجدید حیات طبیعی که آینده جنگل
را تأمین می کند با مشــکالتی همراه اســت .از طرفی در طی ســال های
گذشــته تعداد پایه های داغداغان کاهش چشــمگیری داشته اند و مناطق
مورد مطالعه نیز از معدود رویشگاه های داغداغان استان گیالن می باشند.
بنابراین ،باید با تدوین برنامه های حفاظتی ،حفاظت از تنوع زیستی منطقه
و شــرایط حفظ این گونه ارزشمند جنگلی فراهم گردد .همچنین پیشنهاد
می گردد در تحقیقی نیازهای اکولوژیکی و تراکم گونه داغداغان در مناطق
مورد مطالعه بررسی شود.

تقدیر و تشکر

از مهندس خداپرســت مســئول هرباریوم دانشــکده منابع طبیعی دانشگاه
گیالن به خاطر مســاعدت در شناســایی گونه های گیاهــی و آقای فداکار
قرقبان سابق منطقه رضوانشهر به خاطر مساعدت در عملیات صحرایی کمال
تشکر را داریم.
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