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 1مهم جنگلی بخش پاتم جنگل خیرود درختان های جامعتنوع گونه

 

 3فردمحمود زبیری، محمدرضا مروی مهاجر و سید یوسف عرفانی ،2جهانگیر فقهی

 

 چکیده

ه تنیوع  و مقايسی  بررسیی طبیعیی دارد   زيسیت در عملکرد و دخالت انسانی در محیی    زيادیای اهمیت بسیارتنوع گونه

 پژوهشدف از اين ه  دکنمیپذير های ارزشمند را امکانبوم نظاممهم جنگلی، مديريت بهینه اين  درختانجامعهای در گونه

-سیتان، را  )راش ر، چهار جامعه مورد نظیر   به اين منظواستهای خزری جنگلمهم  هجامعای در چهار تنوع گونه همقايس

صددرصید شید و بیا اسیتفاده از      در بخش پاتم جنگل خیرود آمیاربرداری  ممرزستان(-جیلیممرزستان، ان-ممرزستان، بلوط

ای بیین  ع گونه  تنوشدها در سه طبقه درخت، درختچه و نهال بررسی و مقايسه ای آنآوری شده، تنوع گونهجمع هایداده

در اد کیه  دنشیان  ايجنتی   شید  بررسیی در هر جامعه و بین چهار جامعه انتخاب شده به صورت جداگانیه   شدهگفته هطبقسه 

وين( اخیتفف  وينیر و بريلی   -بین سه شاخص مورد اسیتفاده )سیمسسیون، شیانون   ، بررسیمورد  همنطقای بررسی تنوع گونه

ممرزسیتان،   -انجیلیی  ممرزستان به -یب از جامعه بلوطه ترتوينر ب -مقدار شاخص شانون ،  همچنیننداشتدار وجود معنی

 داریای، بین چهار جامعه مورد بررسی اختفف معنیهای درختچهمرزستان و راشستان کاهش يافت  در مورد گونهم -را 

رد بررسیی  نطقه موها در مای درختچههمچنین، تنوع گونهها يکسان بود  ای در آنآماری، تنوع گونه از نظرمشاهده نشد و 

هیای میورد بررسیی از    داد کیه جامعیه  نشیان ينیر  و -ها است  بررسی شاخص شیانون ای درختان و نهالمستقل از تنوع گونه

ايیان  پته شود  در ای با يکديگر متفاوت هستند که اين موضوع در تدوين راهکارهای مديريتی بايد در نظر گرفنظرتنوع گونه

 ود ب ز کاهش آنای گیاهی و جلوگیری اپايدار جنگل بايد به دنبال حفظ تنوع گونه الزم است يادآوری شود که در مديريت
 

  وينر-شانونتان، ممرزستان، راشس-ا رممرزستان، -آزمون ويلکاکسون، بلوط: یکلیدی هاواژه

 

 مقدمه

هیا  آنی در ای گییاه زيست بر کسی پوشیده نیست  تنوع گونهمحی مهم از  یهای طبیعی به عنوان بخشاهمیت جنگل

کیار  ههیا بی  آن شیناختی بوم وضعیت  همقايس است که برایهای  طبیعی نظامبومبه عنوان شاخصی برای مديريت پايدار اين 

مسیتقیم و   هیای سیودمندی و با توجه بیه   داردپايدار  هتوسعدر  زيادیای نقش تنوع گونه  (20، 18، 17، 4د )شوگرفته می

هیا  که در ارزيابی زيسیتگاه زيستی های مهم تنوع يکی از شاخص  (26) يی داردسزابهثیر أمستقیم آن، بر زندگی انسان تغیر

جیايی  از آن  (21) زيست آنان بسیتگی دارد محی  پايداریآن به  مقدارو ای است ، شاخص تنوع گونهشوداز آن استفاده می
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محیطیی   هیای دستخو  تغییر هامنطقهدر اين ای نیز ، وضعیت تنوع گونهاستمختلف متفاوت  هایدر اجتماع پايداریکه 

، 20 ،3) هیای طبیعیی دارد  یسیتم سای اهمیت زيادی در عملکرد و دخالت انسیانی در  خواهد بود  به همین دلیل تنوع گونه

24 ،27)  

ی اهکار برارای دشوار است  به طور کلی دو گیری تنوع گونهمعتقدند که توصیف و اندازه بوم شناسیمتخصصان 

ای که هواختی گوناست و يکن ها در ارتباطگونه شمارای که با ای وجود دارد که عبارتند از غنای گونهگیری تنوع گونهزهاندا

متداول  هایفاده از شاخصای با استگونه تنوع، پژوهش  در اين (22، 21) کندمیتوزيع فراوانی افراد را در هر گونه بررسی 

 های موجود وحفظ گونه ،مديران منابع طبیعی هایهدف  يکی از ررسی شدب( وينر، سیمسسون، بريلوين-)شانون

نوع تهای مايهی که بر اساس نهايجامعهای در چنین ی است که نسبت به دخالت انسان حساسند  تنوع گونههايجامعه

وع تقدند که تنمع رانپژوهشگمديريت پايدار است و بسیاری از  هایهدفشود، معیاری مناسب برای نیل به محاسبه می

  (22، 18، 16، 15، 9) باشدمیهای جنگلی بوم نظامدر  تغییرهادر مديريت پايدار جنگل و پايش  شاخص مهمیای گونه

هیا،  گونیه  کاهش فراوانی و پراکنش مکیانی  با ای گونهای در سطح جهانی در معرض خطر است  کاهش تنوع تنوع گونه

ر جنگیل  دای کاهش تنوع گونیه   (20، 19، 11ت ) ها قابل تشخیص اسو کاهش کیفیت آنها های گونهجدا شدن زيستگاه

دل ونه گیاهی تعیا گبا نابودی يک  ،شود  بنابراينآن می شناختیبوم موجب اختفل در پايداری اجزای وابسته به فرآيندهای 

متعیدد   هیايی ژوهشپ  تاکنون (24، 19د )افتمیو در نتیجه روند تکاملی در آن به مخاطره  شودرو میبهروحیاتی با اشکال 

از  يیک  یچهی در  ( 16، 13، 12، 11، 10، 8، 6، 3، 1)شیده اسیت   انجیام  های هیرکانی در جنگل ایگونهتنوع  بررسیبرای 

ت  برای تنیوع  نشده اس مقايسهها ها و نهالمختلف جنگلی در سه بخش درختان، درختچه هایجامعهای در تنوع گونه هاآن

 ها در تعیینبین شاخص اختفف آماری با وجود اين  اندکردهها توجه نهال به موردهادرختان و در برخی به تنها  نیز ایگونه

 است  نشدهای بررسی تنوع گونه

در ايین  پیژوهش  های طبیعی و لزوم اجرای جنگلی در مديريت جنگل هایای جامعهگونهاهمیت شناخت و حفظ تنوع 

جنگلیی عمیده    هیای جامعیه ای در گییری تنیوع گونیه   انیدازه  پیژوهش اين پژوهش شد  هدف از اين  اجرایاز مورد زمینه س

مختلف بیا هیم    هایجامعهبین وينر، سیمسسون، بريلوين( -متداول )شانونهای های هیرکانی و مقايسه مقدار شاخصجنگل

گیردد کیه   ای، تعییین میی  های تنوع گونیه ررسی شاخص  با ببررسی شدندها نیز ها و نهالبر درختان، درختچه افزوناست  

تیا امکیان حفیظ     کیرد  ريیزی ها چگونه بايد برنامهموجود از نظر تنوع در چه وضعیتی هستند و برای مديريت آن هایجامعه

ه های متیداول در سیه طبقی   جنگلی، بررسی شاخص هایجامعهای در سطح تنوع گونه بررسی  آيدها فراهم ای آنتنوع گونه

بیه شیمار    پیژوهش هیای ايین   ها از نیوآوری ای درختان و نهالارتباط بین تنوع گونه بررسیها و ها و نهالدرختان، درختچه

 روند می

 بررسیمورد  همنطق

هکتیار مسیاحت، اولیین     900  بخش پاتم بیا  اجرا درآمدبهدر بخش پاتم جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود  پژوهشاين 

  کنید میی متیر تغیییر    934تیا   42ارتفاع از سطح دريیا در ايین بخیش از      استپژوهشی خیرود  بخش از جنگل آموزشی و

، بخش پاتممیلیمتر و اقلیم آن بر اساس رو  آمبرژه خیلی مرطوب با زمستان خنک است   1330 ساالنهمیانگین بارندگی 

هیای حمیايتی   قطعیه ار جیز   هکتی  326بیه مسیاحت    آن هقطعی پنج  وقطعه است  18شامل  نخستین بخش جنگل خیرود،

و بیه   اسیت ها مشیکل  برداری از آنشراي  طبیعی، بهره دلیلکه به هستند از جنگل هايی های حمايتی بخشقطعه  هستند



 ای جامعه درختان مهم جنگلی بخش پاتم جنگل خیرودتنوع گونه

115 

 

شیوند  بیا توجیه بیه     گیاهی و جیانوری در نظیر گرفتیه میی     هایجامعهتحول  بررسیمشاهده و  برایعنوان جنگل حمايتی 

، 1شمشادسیتان  -ند از جامعه نمیدار جنگلی موجود در اين بخش از پايین به باال عبارت هایمعهجا(، 2) شدهانجام هایبررسی

و جامعیه افراسیتان و    5، جامعیه راشسیتان  4ممرزستان -، جامعه را 3ممرزستان -، جامعه بلوط2ممرزستان -جامعه انجیلی

  6توسکاستان

 

 هامواد و روش

 روش

هیای  هیا در جنگیل  در بخیش و فراوانیی آن   هاجامعهبا توجه به پراکنش اين در بخش پاتم ،  موجوداز بین هفت جامعه 

بیرای  در گیام دوم،   نتخاب شدند اممرزستان -مرزستان و انجیلیم-مرزستان، بلوطم-راشستان، را  :هجامعهیرکانی، چهار 

ها قرار قطعهوی نقشه اشاره شده ر هایجامعه(، مرز 2جنگلی ) هایجامعهانتخاب مکان آماربرداری، ابتدا با استفاده از نقشه 

رای سیه جامعیه   دا 117 قطعهکه   با توجه به اينهايی قرار دارندقطعهکه چهار جامعه مورد نظر در چه  گرفت و بررسی شد

انتخیاب و میرز    میورد بررسیی  به عنیوان بخشیی از منطقیه     طعهقممرزستان بود، اين  -مرزستان و بلوطم -راشستان، را 

 -انجیلی يعنی ،مچهار هجامع  برای بررسی دشهای فرعی مشخص ها و جادهقشه توپوگرافی با استفاده از درهروی ن هاجامعه

و  26/45بیه ترتییب بیا مسیاحت      117و  109انتخیاب شیده    هقطعدر دو  بدين ترتیب، انتخاب شد  109 قطعه ،ممرزستان

ين شد  در ا اجرا آماربرداری صددرصدمورد نظر  قطعهدو  شده وجود داشتند  در گام بعد، در يادچهار جامعه  هکتار، 90/71

يادداشیت   هیا هیا و نهیال  درختچه تفکیک شده درختان، هطبقدر سه  قطعههر موجود در کل درختان آماربرداری، اطفعات 

 شد  اریردبدادهها و فراوانی هر گونه در سه طبقه ها نیز ثبت شدند  بدين ترتیب، کل گونهبر اين، گونه افزون  شد

 ایهای تنوع گونهشاخص

د های پرکیاربر شاخصای گیاهان در سه طبقه درختان، درختچه ها و نهال ها از گونهبرای ارزيابی تنوع  ،در اين پژوهش

در نظیر  سیت کیه ترکیبیی از غنیا و يکنیواختی را      وينر شاخصیی ا -وينر، سیمسسون و بريلوين استفاده شد  شانون –شانون 

  از سیوی  ار اسیت شاخص بريلوين هم از همین مزيت برخورد و های نادر حساسیت داردگونه تغییرهایبه و نسبت  گیردمی

بیه   دارد وکمتیری  های نیادر جامعیه  حساسییت    گونههای رايج حساس است و نسبت به گونهديگر، شاخص سیمسسون به 

        (25، 23) وينر است –نوعی، مکمل شاخص شانون 

 هااخصارزیابی اختالف بین ش

قضاوت در مورد تفاوت دارد   زيادیها نیز اهمیت اختفف بین آن بررسیای، های تنوع گونهپس از تعیین مقدار شاخص

 نظیر از  بايید و  کمی برخودار است، علمی  ه، از پشتوانهاشاخصکمتر يا بیشتر بودن  هبر پايمختلف  هایای طبقهتنوع گونه

 ،  بنیابراين نهيا  هستدر اين پژوهش( معنی دار  05/0شده در سطح معینی )مشاهدهتفف آماری نیز ارزيابی شود که آيا اخ

هیا از آزمیون ويلکاکسیون اسیتفاده     از آن دست آمدهبه هاینتیجه، برای مقايسه بررسیهای مورد با توجه به ماهیت شاخص

وينیر   -ای، تنها شیاخص شیانون  تنوع گونه بررسیهای ارائه شده برای معتقد است که بین شاخص (23) جايارامان(  5شد )

 
1. Tilio-Buxetum                        2. Parrotio-Carpinetum                    3. Querco-Carpinetum           4. Fageto-Carpinetum 

5. Fagetum                                6.  Aceratum and Alnetum 
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مختلیف بیا هیم و     هیای جامعیه وينیر  -است  به همین دلیل در اين پژوهش، شیاخص شیانون   بهتر هاشاخص ديگرنسبت به 

  (23) ](1معادله )[ شوندمیمقايسه   t- studentآماری با استفاده از آزمون از نظرمختلف هر جامعه با يکديگر  هایهطبق

 

     (1)معادله 

H’ وينر -شاخص شانون 

  نتایج

 بررسیی میورد   هایجامعهينر، سیمسسون، بريلوين( برای هر يک از و -ای )شانونهای تنوع گونهمقدار هر يک از شاخص

هیا(  ها، نهیال جداگانه )درختان، درختچه هبقطممرزستان( در سه  -مرزستان، انجیلیم -مرزستان، بلوطم -)راشستان، را 

 ( 1ی شد )جدول گیراندازه

 

 بررسی مورد جنگلی  هایجامعهای در های تنوع گونهشاخص -1جدول 

 بريلوين سیمسسون وينر -شانون هطبق جنگلی جامعه

 راشستان

 866/1 604/0 280/1 درخت

 140/1 444/0 780/0 درختچه

 317/1 394/0 896/0 نهال

 مرزستانم -را 

 785/1 610/1 209/1 درخت

 248/1 533/1 854/1 درختچه

 089/2 660/0 420/1 نهال

 مرزستانم -بلوط

 098/2 674/0 420/1 درخت

 130/1 506/0 770/0 درختچه

 119/2 735/0 450/1 نهال

 مرزستانم -انجیلی

 961/1 690/0 330/1 درخت

 524/1 551/0 030/1 درختچه

 961/1 604/0 320/1 نهال

 

ف بیین  (، اخیتف 1مختلف و سه طبقه جداگانیه )جیدول    هایجامعهحاسبه شده در های مبه منظور تفسیر بهتر شاخص

در آزمیون   دار، فیرض صیفر    بیا توجیه بیه مقیدار سیطح معنیی      شدها با استفاده از آزمون ناپارامتری ويلکاکسون بررسی آن

حاسیبه شیده   مهیای  ین شیاخص آماری بی  از نظر ،  بنابراينشودمیها( تايید دار بین شاخصاختفف معنی نبودويلکاکسون )

 داری وجود ندارد اختفف معنی

بیین   آندار بودن اختفف معنی و (1وينر در هر يک از چهار جامعه مورد بررسی محاسبه )شکل  -مقدار شاخص شانون

ییر از دو  نشیان داد بیه غ   هانتیجه بررسی(  4تا  2 هایجدولبررسی شد ) t-studentمختلف با استفاده از آزمون  هایجامعه

ممرزستان، شاخص مورد بررسی در  -ممرزستان با انجیلی -ممرزستان و همچنین بلوط -ممرزستان با انجیلی -جامعه را 

 -ممرزسیتان بیا بلیوط    -(  به غیر از دو جامعه را 2دار است )جدول دارای اختفف معنی هاطبقهبرای تمام  هاجامعهساير 

وينر  -(  شاخص شانون3داری ندارد )جدول برای درختان اختفف معنی هاجامعه ديگردر  بررسیممرزستان، شاخص مورد 

   21
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اختففیی ندارنید    ديگیر موردهیا  ولی در  ،آماری استاز نظرداری در جامعه راشستان با سه جامعه ديگر دارای اختفف معنی

 بررسیی میورد   هیای جامعیه بیین   ها نیز نشان داد که در اين طبقیه وينر درختچه -(  آزمون آماری شاخص شانون4)جدول 

 دارای خطا هستند  %5و درست  %95به احتمال  هانتیجهاين  همهکه گفته شود داری وجود  الزم است اختفف معنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دار بودن اختففمعنیبررسی  حروف نامتشابه بیانگر ای جنگلی مورد هوينر بین جامعه -شاخص شانون مقايسه  -1شکل 

 است  %95طح ها در سشاخص

 

  بررسیمورد  جنگلی هایجامعهينر بین و -آزمون آماری اختفف شاخص شانوننتیجه  -2جدول 

 آماری وضعیت جدول t محاسبه شده t )واريانس( مقدار پرا  ينرو -شاخص شانون جنگلی جامعه

 0043/0 18/1 راشستان
60/6 96/1 * 

 0017/0 69/1 انممرزست -را 

 0043/0 18/1 راشستان
07/8 96/1 * 

 0026/0 85/1 ستانممرز -بلوط

 0043/0 18/1 راشستان
21/7 96/1 * 

 0019/0 75/1 مرزستانم -انجیلی

 0017/0 69/1 انممرزست -را 
46/2 96/1 * 

 0026/0 85/1 ستانممرز -بلوط

 0017/0 69/1 انممرزست -را 
02/1 96/1 ns 

 0019/0 75/1 مرزستانم -انجیلی

 0026/0 85/1 ستانممرز -بلوط
49/1 96/1 ns 

 0019/0 75/1 مرزستانم -انجیلی

 دار نیست     اختفف معنی ns  دار استمعنی 05/0* اختفف در سطح 

 

 

 

 

 

  های جنگی مورد بررسیجامعه
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 بررسی  مورد  جنگلی هایجامعهبین  وينر درختان -آزمون آماری اختفف شاخص شانون -3جدول 

 جدول t محاسبه شده t )واريانس( مقدار پرا  رينو -شاخص شانون جنگلی جامعه
 وضعیت

 آماری

 0073/0 28/1 راشستان
71/0 96/1 ns 

 0069/0 89/0 مرزستانم -را 

 0073/0 28/1 راشستان
32/1 96/1 ns 

 0041/0 42/1 مرزستانم -بلوط

 0073/0 28/1 راشستان
50/0 96/1 ns 

 0038/0 33/1 مرزستانم -انجیلی

 0069/0 89/0 ممرزستان -را 
60/2 96/1 * 

 0041/0 42/1 مرزستانم -بلوط

 0069/0 89/0 مرزستانم -را 
51/1 96/1 ns 

 0038/0 33/1 مرزستانم -انجیلی

 0041/0 42/1 مرزستانم -بلوط
02/1 96/1 ns 

 0038/0 33/1 مرزستانم -انجیلی

 دار نیست     ف معنیاختف ns دار است معنی 05/0* اختفف در سطح 

 

 بررسی مورد جنگلی  هایجامعهبین  هاوينر نهال -آزمون آماری اختفف شاخص شانون -4جدول 

  ينرو -شاخص شانون جنگلی جامعه
 مقدار پرا 

 )واريانس(
t محاسبه شده t آماری وضعیت جدول 

 0069/0 89/0 راشستان
24/5 96/1 * 

 0050/0 42/1 مرزستانم -را 

 0069/0 89/0 تانراشس
60/4 96/1 * 

 0073/0 45/1 مرزستانم -بلوط

 0069/0 89/0 راشستان
40/3 96/1 * 

 0086/0 32/1 مرزستانم -انجیلی

 0050/0 42/1 مرزستانم -را 
27/0 96/1 ns 

 0073/0 45/1 مرزستانم -بلوط

 0050/0 42/1 مرزستانم -را 
86/0 96/1 ns 

 0086/0 32/1 مرزستانم -انجیلی

 0073/0 45/1 مرزستانم -بلوط
03/1 96/1 ns 

 0086/0 32/1 مرزستانم -انجیلی

 دار نیست     اختفف معنی ns دار است معنی 05/0* اختفف در سطح 

 

تفف اخی آزمون ها وابسته است، ای نهالای درختان آن به تنوع گونهجايی که آينده هر جامعه جنگلی و تنوع گونهاز آن

نشان داد ايین اخیتفف در    نتیجه آزمون(  5)جدول د ش انجامها در هر جامعه نیز وينر درختان و نهال -بین شاخص شانون
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ها اختففیی  ای درختان و نهالولی در دو جامعه ديگر بین تنوع گونه ،دار استممرزستان معنی -دو جامعه راشستان و را 

 دارای خطا هستند  %5و درست  %95نیز به احتمال  هاهنتیجآماری وجود ندارد  اين  از نظر

 

 بررسی مورد  جنگلی هایجامعهها در و نهال وينر درختان -آزمون آماری اختفف شاخص شانون -5جدول 

 آماری وضعیت جدول t محاسبه شده t  مقدار پرا  ينرو -شاخص شانون هطبق جنگلی جامعه

 راشستان
 0073/0 28/1 درخت

22/3 96/1 * 
 0069/0 89/0 نهال

 مرزستانم -را 
 0026/0 21/1 درخت

42/2 96/1 * 
 0050/0 42/1 نهال

 مرزستانم -بلوط
 0041/0 42/1 درخت

30/0 96/1 ns 
 0073/0 45/1 نهال

 مرزستانم -انجیلی
 0038/0 33/1 درخت

09/0 96/1 ns 
 0086/0 32/1 نهال

 دار نیست     اختفف معنی ns دار است معنی 05/0* اختفف در سطح 

 

 بحث 

 -ا ممرزسیتان، ر  -نجیلیی ممرزسیتان، ا  -ها در چهار جامعیه بلیوط  ای بخشی از اين جنگلتنوع گونه ،پژوهشدر اين 

های خزری گلاصلی موجود در جن هایجامعه  اين چهار جامعه از بررسی شدممرزستان و راشستان و در سه طبقه جداگانه 

، 8) اده شیده اسیت  بیرداری اسیتف  های نمونهای از رو مربوط به تنوع گونه یهابررسیدر بسیاری از  ( 14) آيندر میشمابه

ار گرفته شد تا کهب (7آوری داده )در اين پژوهش آماربرداری صددرصد به عنوان روشی قابل اطمینان در جمع اما ،(12، 11

 و دقت قابل قبول برخوردار شود   درستیاز  پژوهشاز اين  دست آمدههای بهنتیجه

هیا اخیتفف   ن آنداد که بینشانای گیری تنوع گونههای متداول اندازهاز شاخص دست آمدههای بهنتیجهمقايسه آماری 

ه يکسان ارائی  هايینتیجهمورد مطالعه  همنطقينر، سیمسسون و بريلوين در و -داری وجود ندارد  هر سه شاخص شانونمعنی

را زي ،کردتری تفسیر با اطمینان بیش بررسیدر منطقه مورد را ها آنموضوع است که می توان  يید اينأاند که به نوعی تهداد

هیای  شیاخص  مارشی که    از آنجايیاندصد به دست آمده دراز آماربرداری صد و  اندآماری يکساناز نظرسه رو   هاینتیجه

ديگیر،   سیوی   از ه الزم اسیت حجیم زيیادی از محاسیب    هاآنتک تکفف بین اخت بررسی، در صورت استشده زياد  بررسی

ه ای جامعیه را ارائی  ای قضاوت بهتری از تنوع گونیه ای تنوع گونههشاخص ديگروينر نسبت به  -ای شانونشاخص تنوع گونه

  شدبررسی تر دقیق ای گونهبهاشاره شده، مقدار اين شاخص  هاینکته  با توجه به (23) دهدمی

ممرزسیتان و راشسیتان کیاهش     -ممرزسیتان، را   -ممرزستان به انجیلی -مقدار اين شاخص به ترتیب از جامعه بلوط

هیا مقیدار آن زيیاد    گونه شمارهای نادر حساس است، با افزايش که شاخص مورد نظر به گونه جايی(  از آن1يابد )شکل می

بیودن مقیدار    کمینیه انید  ايین موضیوع،    خود به اين موضوع اشاره کیرده  هایبررسی( نیز در 16و همکاران ) نوریشود  می

ای تنوع گونیه  کمینهزيرا جامعه راشستان به دلیل خالص بودن،  ،کندوينر در جامعه راشستان را توجیه می -شاخص شانون

يیانی تیوالی قیرار دارنید      پا هیای مرحلیه در احتمیال  بیه هیا  ای کم بیانگر اين است که راشستانتنوع گونه ،را دارد  همچنین

  کنندمیيید أ( نیز اين دستاورد را ت6و همکاران )دانشور  ( و1و همکاران )اسحق نیموری  هایررسیب
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میورد   هیای جامعیه  ديگیر مرزسیتان نسیبت بیه    م -ينر در جامعه بلوطو -گونه که اشاره شد، مقدار شاخص شانونهمان

ر( در متی  700تا  100ستقرار در طبقه ارتفاعی ممرزستان )ا -بلوط جامعهيی بررسی بیشتر بود  با توجه به موقعیت جغرافیا

هیای بیشیتری   نه(، گو14) هاجامعهبرداری شديد از اين نشینان از ديرباز و بهرههای خزری و حضور چوپانان و جنگلجنگل

 یشیتر را نشیان  ای گییاهی ب ع گونهها حساس است، تنوگونه شمارو شاخص محاسبه شده که به  اندامکان استقرار پیدا کرده

تنیوع   ،ع از سطح دريیا اند که با افزايش ارتفانیز به اين نتیجه رسیده (3زاده و حسینی )اسماعیل و (10چای )ففح دهد می

ر طبقیه  ممرزسیتان )د  -نجیلیی اممرزستان و  -بلوط هایجامعهشود نیز مشاهده می پژوهشيابد  در اين ای کاهش میگونه

 هیا نتیجیه  ای هستند )حد ارتفاعی و خروجیی مربیوط بیه آن در بخیش    تنوع گونه بیشینهمتر( دارای  700تا  100ی ارتفاع

جامعیه   و سیرانجام  سیت اشیده که کمیی بیاالتر مسیتقر    رار دارد قممرزستان  -جامعه را  هاآنپس از    شود(مشاهده نمی

ان نتیجه گرفیت  تومی ،(  بنابراين1ای است )شکل تنوع گونه کمینهمتر( دارای  1800تا  700راشستان )در طبقه ارتفاعی 

هیا نییز   ويژگیی  ديگیر به  تنها دلیل کافی برای اثبات پايداری جامعه  باشد و بايد در کنار آنتواند نمیای زياد که تنوع گونه

 اسیت ای  تنیوع گونیه   ( دارای کمتیرين 1در منطقه مطالعاتی پژوهش حاضر )شکل راشستان  جامعه ،نمونه برای  کردتوجه 

هیای  گیل جن هیای از منطقیه اين جامعه که به عنوان جامعیه اوج در برخیی    گزار  کرد که (14مروی مهاجر ) کهاينحال 

   شودمطلوب و پايدار محسوب می هایجامعهجز   استهیرکانی شناخته شده 

ايین  رد  نیدا  برابیری  (13، 12اران )قمیی اويلیی و همکی    هیای پیژوهش  نتیجیه با  بررسیاز اين  دست آمدههای بهنتیجه

انیه جنگیل   هیا در بخیش نمخ  میورد بررسیی آن   هایجامعهاند که جامعه راشستان در بین به اين نتیجه رسیده پژوهشگران

 دانها حساسونهگ شمارای به های تنوع گونهکه پیشتر گفته شد که شاخص ای را دارد  در حالیخیرود بیشترين تنوع گونه

 تان در بخش پیاتم ها در جامعه راشسگونه شمارصد نیز مشاهده شد،  در رود و در آماربرداری صدکه انتظار می طور و همان

  هسیتند م کی عیددی   از نظیر حاضر نیز  بررسیها در و به همین دلیل مقدار شاخص استاندک  هاجامعه ديگردر مقايسه با 

 ( 14) در بخش پاتم است بررسیراشستان مورد  جامعهبی ها و خالص بودن نسکم گونه شماراين موضوع نشان دهنده 

 -مرزسیتان و را  م -بلوط هایجامعهمرزستان با م -ينر در جامعه انجیلیو -دار بین شاخص شانوناختفف معنی نبود

ر يک ه ممرزستان با -ها در جامعه انجیلیگونه شمارو نزديکی  هاجامعهاين ممکن است ناشی از شراي  موجود  ممرزستان

به غییر از يیک میورد، در هیر جامعیه بیا جامعیه ديگیر          وينر درختان -که شاخص شانون (  در حالی2ها باشد )جدول از آن

هید کیه   د، نشیان میی  (10چیای ) فیفح  بیا دسیتاوردهای   برابیری بیر   افیزون (  اين نتیجه 3داری دارد )جدول اختفف معنی

میديريت خیاو و    هیا آناز  يیک ان از يکديگر متمايز هستند  بنابراين هر ای درختتنوع گونه از نظرمورد بررسی  هایجامعه

  را در نظر گرفت های جنگلداری اين مسئلهمتناسب با شراي  خودشان را نیاز دارند و بايد در تدوين طرح

 جهنتیايد باشد  ب هاای کمی در نهالراشستان به دلیل خالص بودن دارای تنوع گونه جامعهرود، گونه که انتظار میهمان

داری اخیتفف معنیی   هیا جامعیه ا در جامعه راشستان با سیاير  هوينر نهال -دهد که شاخص شانوننیز نشان می پژوهشاين 

کیه   دهنید میی شان نها (  بررسی4)جدول  شودنمیآماری تفاوتی مشاهده  از نظرديگر از اين نظر،  هایجامعهبین  اما ،دارد

ر ندارنید  ايین   داری بیا يکیديگ  ای اختفف معنیی ای طبقه درختچهاين پژوهش از نظر تنوع گونهدر  بررسیمورد  هایجامعه

قل از تنیوع  و مسیت  دارديکسیانی   نسیبت بهتوزيع  بررسیمورد  همنطقها در ای درختچهدهد که تنوع گونهموضوع نشان می

 ثیری ندارد أطبقه ديگر ت ها بر دوای درختچهتنوع گونه ،  همچنیناستها ای درختان و نهالگونه
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هیا بیا هیم اخیتفف     ای درختیان و نهیال  مرزستان شیاخص تنیوع گونیه   م -جايی که در دو جامعه راشستان و را از آن

ه ارتبیاطی  توان نتیجه گرفت بین تجديد حیات مستقر شده و درختان قابل مشیاهده در هیر دو جامعی   داری دارند، میمعنی

 ی  درحیال ن باشید در جامعه راشستاآماربرداری ند عدم تطابق سال بذر دهی درختان با زمان تواکه دلیل آن می وجود ندارد

بیانگر وجود ضوع اين موکه شود نمیداری مشاهده ها در دو جامعه ديگر اختفف معنیای درختان و نهالکه بین تنوع گونه

 های مستقر شده و درختان موجود در هر جامعه است  ارتباط بین نهال

 

 نتیجه گیری

نگلیی،  جامعیه ج  هیر در مورد وضیعیت   درست داوریتوان نتیجه گرفت که به منظور میاز نتايج حاصل از اين پژوهش 

ای نیوع گونیه  هیای ت شیاخص  انیدک   همواره مقیدار  کردها نیز توجه ويژگی ديگرای بايد به های تنوع گونهبر شاخص افزون

صید در جامعیه    در ينیر حاصیل از آمیاربرداری صید    و -چنانچیه شیاخص شیانون     باشدبیانگر قوت و ضعف جامعه تواند نمی

هیای  جامعیه   جیز های خزری اين جامعه در جنگل اما ،ای کم را نشان دادراشستان مورد بررسی در اين پژوهش، تنوع گونه

  اسیت هیا  هیال تیان و ن درخای گونیه مستقل از تنوع  بررسیمورد  همنطقها در ای درختچهتنوع گونه ،  همچنیناستپايدار 

 ای با يکديگر متفیاوت هسیتند کیه ايین    تنوع گونهاز نظر بررسیمورد  هایامعهجوينر نشان داد که  -بررسی شاخص شانون

ريت پايیدار  کیه در میدي  يیادآوری شیود   الزم اسیت   پايان  در در نظر گرفته شودموضوع در تدوين راهکارهای مديريتی بايد 

 ای گیاهی و جلوگیری از کاهش آن بود ع گونهجنگل بايد به دنبال حفظ تنو

 

 

 منابع

در جوامیع   یاتنوع گونه سهيو مقا یابيارز  1385  یمتاجا   و یاسدم  ، مهاجر یمرو م ر ی، ریام یزاهد ق  ،ی، ج موریاسحق ن -1

 یهیا : بخیش یعه مورد)مطال Fagetum orientalis  ،Carpino-Fagetum orientalisو  Querco-Carpinetum betuliiی  اهیگ

  14(4: )326-337  جنگل و صنوبر ايران نوشهر( رودکنار،یخ یو پژوهش ینمخانه و گرازبن جنگل آموزش

، انشگاه تهیران  تهیران  دعی، گیاهی سری پاتم  پايان نامه ارشد  دانشکده منابع طبی های  مطالعه جامعه1364اسدی، م   -2

  صفحه 97ايران 

در  یاهیی گ یسیت يع زتنو یهابا شاخص یاهیگ کياکولوژ یهاگروه نیرابطه ب  1386  حسینیم   س ، ا  واسماعیل زاده -3

  33(43:)21-30   محی  شناسیگاه سرخدار افراتختهرهیذخ

هیای  ای در تیوده نیوع گونیه  مقايسه تراکم زادآوری و ت  1387  سلیمانی  ن وآزادفر   د ،حبشی  ه ،درگاهی  د ، م ،امیری -4

  15(6:)44-53   مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی مديريت شده جنگل بلوط لوه طبیعی و

 322تهیران   اه تهیران   اصول آمار در علیوم منیابع طبیعیی  انتشیارات دانشیگ       1394  زارع چاهوکیع  م ر  و همتا، م بی -5
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Species Diversity of Important Forest Communities in  

Patum District, Kheyrud Forest 
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Biodiversity is important in human performance and interference in natural 

environments. Investigation on biodiversity in main forest communities makes the 

improved management of these valuable ecosystems possible. The aim of this research was 

the comparison of biodiversity in four major forest communities in Hyrcanian forests.  The 

four forest communities (i.e., Fagetum, Fageto-Carpinetum, Querco-Carpinetum, 

Parrotio-Carpinetum) were surveyed by full-callipering method in Patum District of 

Kheirood forest. Applying the collected data, the biodiversity of them were studied in three 

levels of trees, shrubs and seedlings. Biodiversity was studied among the mentioned three 

levels in each association and among the communities separately. The results showed that 

there was no significant difference among the applied indices (Simpson, Shannon-Wiener 

and Brillouin) in the study area. Also Shannon-Wiener index decreased in order from 

Querco-Carpinetum to Parrotio-Carpinetum, Fageto-Carpinetum and Fagetum. There was 

no significant difference among the associations in the biodiversity of shrubs. The diversity 

of shrub species in the study area is also independent of the diversity of tree species and 

seedlings. The study of Shannon-Wiener index showed that the studied communities are 

different from each other in terms of species diversity, which should be considered in the 

development of management strategies. Finally, it should be noted that in sustainable forest 

management should be sought to preserve the diversity of plant species and prevent its 

decline. 

 

Key words: Fageto-Carpinetum, Fagetum, Querco-Carpinetum, Shannon-Wiener,    

Wilcoxon test. 
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