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   چكيده

 غناي هايشاخصارسباران از نظر  جنگلهايحفاظتي نطقه حفاظت شده و غيردو م گياهان چوبي اي گونهدر اين تحقيق تنوع 
و فيزيوگرافي  اي گونههاي جنگلي با شرايط تركيب  توده. مورد مطالعه و مقايسه قرار گرفتاي تنوع گونه و اي، يكنواختي گونه

سپس . انتخاب شدند 1:20000مقيـاس در 1346هاي هـوايي سال عكس حفاظتي با استفاده ازيرمشابه از دومنطقه حفاظتي و غ
هاي متر از توده 150×300 با شبكه آماربرداري) ترانسكت( نمونهخط 92 به تعداد متري 30 هاينمونههاي درختي در خطگونه

گين ها ميانتجزيه و تحليل داده براي .نددبرداشت شغيرحفاظتي  هاي جنگلي منطقهر مشابه از تودهطو هو بجنگلي منطقه حفاظتي 
دار بودن اختالف بين ميانگين شاخصها در آزمون معني براي محاسبه واي مختلف در هر قطعه نمونه شاخصهاي تنوع گونه

 هاي جنگلي منطقهتوده در اينهگوغنا، يكنواختي و تنوع  هايشاخص نتايج نشان داد كه. فاده شداست t ، از آزمون آماريمنطقه دو
 باعث افزايش تنوع مديريت مبتني بر حفاظت مورددراين . دندار يداراختالف معنيحفاظتي ه غيرمقايسه با منطق در حفاظت شده

 هاي جنگلي وصهعر جلوگيري از حضور دام در بنابراين. ارسباران شده است منطقه هاي جنگليتوده در اي گياهان چوبيگونه
افزايش تنوع  طبيعي و احياي برايعنوان يك شيوه مناسب  هد بتوان مي هاي جنگلي مخروبهدر توده ويژه بهرويه درختان قطع بي

  .شودمعرفي اي گونه
  

  .منطقه حفاظت شده اي،اي، تنوع گونهغناي گونهارسباران،  جنگلهاي: هاي كليدي واژه 
 

  مقدمه
اي يكي از شاخصهاي مهم تنوع شاخص تنوع گونه

زيستي است كه در ارزيابي زيستگاهها از آن استفاده 
بستگي دارد  آن زيست و ميزان آن به ثبات محيط شود مي

هاي  و از آنجايي كه اين ثبات در اجتماعات و اكوسيستم
اي نيز در اين  وضعيت تنوع گونه ،مختلف متفاوت است

همين  به .مناطق دستخوش تغييرات محيطي خواهد بود
ارزيابي اي اهميت زيادي در تنوع گونهمحاسبه دليل 

در . هاي طبيعي دارد انسان در سيستمعملكرد و دخالت 
هاي تشكيل سيستم زماني پايدار است كه گونه واقع يك

زمان حفظ شوند و نيز جمعيت افراد  ولدهنده آن در ط

اي تنوع گونه .هنده آن داراي نوسانات زياد نشودتشكيل د
ليل وجود شرايط محيطي د بهمؤيد اين است كه  زياد

 وانند در محل مستقر شوندت يم هاي متعدديمساعد گونه
هاي جنگلي از طريق تممديريت اكوسيس. )1383اردكاني، (

نحوي باشد كه  شناسي بايستي بههاي جنگلاجراي شيوه
نتيجه پايداري  عالوه بر توليد چوب، تنوع زيستي و در

                 اكوسيستم را نيز حفظ و يا ارتقاء دهد
)2000 Bengtsson et al.,.( هاي ارسباران با جنگل

 غرب كشور وشمال هكتار در 164000مساحت تقريبي 
ارتفاعات رشته كوه هاي شمالي پراكنده در شيبطور  هب

نام ارسباران  هاي بشرقي در منطقه داغ استان آذربايجان قره
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تنوع زيستي  دليل حفظ ذخاير ژنتيكي و به. قرار دارند
در سطح وسيعي  1350اين منطقه از سال  ،منطقه ارسباران

 عنوان منطقه شكار ممنوع وابتدا بههكتار،  72400 بيش از
عنوان منطقه حفاظت شده ارسباران تحت سپس به

منطقه  اين). 1375 عليجانپور،(حفاظت قرار گرفته است 
شبكه "گيري مفهوم دنبال شكل به 1355در سال 

همراه با هشت منطقه  "كره جهانگاههاي زيست ذخيره
عنوان ر از سوي سازمان جهاني يونسكو بهديگر كشو

همكاران،  نهرلي و(د كره ايران ثبت شگاه زيست ذخيره
هاي جنگلي منطقه ارسباران شيوه در تودهتاكنون  ).1378

صرفاً برداشت چوب  وده نششناسي اجرا جنگل خاصي از
ل و مسائ و توسط افراد محلي و بومي صورت گرفته

 اضي جنگلي و برداشتهاييل ارمشكالتي از قبيل تبد
و  و عشايريمصارف روستايي  برايرويه چوب  بي

ضعف  با شدت و عرصه اين جنگلها حضور دام در
وضعيت  مورددر مطالعه انجام گرفته  .وجود دارد اي منطقه
هاي جنگلي از نظر مشخصات كمي در دو منطقه توده

حفاظت شده و حفاظت نشده نشان داد كه تعداد در 
درصد  و تان، سطح مقطع برابر سينه در هكتارهكتار درخ

 داري در منطقه حفاظت شدهطور معني بهزاد هاي دانهپايه
 ،همكاران و عليجانپور( حفاظتي استبهتر از منطقه غير

تجديد حيات يا توده جوان وضعيت كمي و كيفي  ).1383
طور  هنيز همانند توده مادري بدر منطقه حفاظت شده 

 باشد ن ميمنطقه غيرحفاظتي ارسبارا ازداري بهتر معني
 1334در منطقه ارسباران  ).1380 همكاران، اميرقاسمي و(

 ،تيره تعلق دارند 97جنس و  493گونه گياهي كه به 
مديريت  .)1373بيرنگ و همكاران، (شناسايي شده است 
حفظ تنوع  برايتواند راهكار مناسبي مبتني بر حفاظت مي

 ،تحقيق هدف از اين بنابراين. شداين جنگلها با اي گونه

هاي جنگلي  توده هاي چوبيگونه تنوع بررسي و مقايسه
شرايط  باحفاظتي حفاظت شده و غير دو منطقه در

  .باشدمي رويشگاهي يكسان
  

   هاروش مواد و
  منطقه مورد مطالعه

غرب كشور و شمال منطقه ارسباران در شمال
اي منطقه عمده جنگله. دارد قرار شرقي آذربايجان

لوژيك كليبرچاي، حوضه هيدرو ارسباران در چهار
. چاي واقع شده است جيلرچاي و سلنچاي، حا ايلگنه

 ضههاي جنگلي حوتوده منطقه مورد مطالعه اين تحقيق از
 1شكل  .چاي انتخاب شده است كليبرچاي و ايلگنه

را نشان  موقعيت منطقه مورد مطالعه در جنگلهاي ارسباران
 600 تا 400زان بارندگي ساليانه اين منطقه مي .دهدمي

روزهاي  تعدادوجود اين با تر برآورد شده است، م ميلي
اي در افزايش  ز اين منطقه زياد است و نقش عمدهخيمه

 ماهدارد و درصد رطوبت نسبي در خردادبيالن آب منطقه 
 .رسداست، مي% 85رقم خود كه حدود  بيشترينبه 

حاشيه رود (ين از ارتفاعات پاي دماي ساليانهميانگين 
تا  5ترتيب از  متغير بوده و بهتا كوهستانهاي مرتفع ) ارس

منطقه ارسباران از . آورد شده استگراد بر درجه سانتي 17
قسمت  شناسي متعلق به دوران سوم بوده و نظر زمين

آذرين  شناسي منطقه را واحدهاي آهكي وسنگ عمده
اط جنگلي عمدتاً از نق خاك منطقه در. دهندتشكيل مي

. اي آهكي استاي جنگلي و خاك قهوهنوع خاك قهوه
، مارن مدتاً بر روي سنگ مادري آهكي سختاين خاكها ع

  .)1373 ،نامبي( اندسنگ واقع شدهو ماسه
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  غرب كشورموقعيت منطقه ارسباران در شمال -1 شكل

  
  روش آماربرداري 

در حفاظتي و غيرسه دو توده جنگلي حفاظت شده مقاي
گلي مورد هاي جنصحيح خواهد بود كه توده صورتي

، شرايط يريت مبتني بر حفاظتمقايسه قبل از انجام مد
شت يك تا بتوانند بعد از گذ شته باشندني دايكسا تقريباً
در مورد جنگلهاي . مشخص مورد مقايسه قرار گيرند دوره

ي به ارسباران مديريت حفاظتي از اوايل دهه پنجاه شمس
مدارك موجود  از اسناد و .مورد اجرا گذاشته شده است

قرار گيرند،  توانند مورد استفادهن زمان كه ميمربوط به اي
كه با  باشدمي 1347 و 1346عكسهاي هوايي سالهاي 

اختالف زماني اندكي از زمان مورد نظر توسط سازمان 
 برداشت شدهاز منطقه ارسباران مسلح  هايفيايي نيروجغرا
 1:20000عكسهاي هوايي به مقياس  همين دليل به .است
اولن، گرمناب و  جنگلي آينالو، ارمني هايتوده 1346سال 
هاي توده وآباد از منطقه حفاظت شده ارسباران عباس

 مقايسه براي كند و لمعه اسالم ، تازهدرق چپهجنگلي 
از نظر  مشابه هاي جنگلي توده سپس .ندشدانتخاب 

 هاي جنگلي، زمينه رنگ مربوط به تيپپوشش انبوهي و تاج
جهت دامنه مورد مطالعه  و و حتي ارتفاع از سطح دريا

از هر  ها توده اين از مشابه كامالً و بخشهاي قرار گرفتند

 نمونهخط 92انتخاب و  هكتار 480 دو منطقه به مساحت
متري در يك شبكه آماربرداري به ابعاد  30) ترانسكت(

قابل ذكر  .ندشدبرداشت هر دو منطقه از  متر 150×300
نتايج  براساسو ابعاد شبكه  قطعات نمونه تعداد است كه

قطعه نمونه تعيين شده  30 آماربرداري مقدماتي و برداشت
متر از  30هاي خطي با طول استفاده از نمونه و نيز است

عنوان روش آماربرداري بهينه در زمان بهنظر دقت و 
 و عليجانپور( رفي شده استجنگلهاي ارسباران مع

در مرحله برداشت . )1381 زبيري، ؛1383همكاران، 
در  و تعيين گونه هاي هرو تعداد پايه نوعها  نمونه خط
 .ندشداي آماربرداري ثبت هفرم

  
  ايشاخصهاي تنوع گونه

همچنين  و )هاتعداد گونه( غنا اي تابعي ازتنوع گونه
فراد در داخل هر نسبت تعداد ا( فراواني يا يكنواختي

ارزيابي تنوع  براي ).Krebs, 1989( باشد مي )گونه
هاي متعددي وجود دارد كه برخي به يكي اي، شاخص گونه

اند كه در دو جنبه آن توجه داشته برخي به هر از آنها و
 محاسبه تنوع برايها شاخصترين اين تحقيق از متداول

  .قطعات نمونه استفاده شده است ايگونه
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  S) ( ايغناي گونهص شاخ -
ارزيابي غناي  براي ترين معيارترين و عموميساده

 هاست تعداد گونه ،شگاهها و جوامع گياهياي رويگونه
)Humphries et al., 1996 .(هاي مجموع تعداد گونه

اي  ونهعنوان غناي گ هنمونه بخطاي و درختي هر درختچه
  .آن در نظر گرفته شد

 = Richness = Sنمونه هاي موجود در قطعهكل گونه تعداد  
  
  )H(وينر -اي شانون شاخص تنوع گونه -

و هم پراكنش افراد در  هااين شاخص هم تعداد گونه 
ص حساسيت اين شاخ. دهدها را مدنظر قرار ميميان گونه

جامعه دارد هاي نادر در نمونه يا بيشتري به فراواني گونه
  .شودمحاسبه مي زيركه از رابطه 

                H= - sum (Pi×ln (Pi))    
 :Hاي شانون وينرتنوع گونه شاخص  
:Pi  گونه تعدادنسبت i هاكل گونه تعدادام به  
. متغير است 6قدار عددي اين شاخص از صفر تا م

آن  زياداز تنوع  كايتهرچه ميزان آن بيشتر باشد ح
  .دارداكوسيستم 

  :وينر -شاخص يكنواختي شانون  -
 E = Evenness = H / ln (Richness)              

 .كندمقدار يكنواختي از صفر تا يك تغيير مي
ها داراي تي يك بدين معني است كه همه گونهيكنواخ

  .فراواني يكساني هستند
  :)D(اي سيمپسون ع گونهشاخص تنو -

  D = 1 - sum (Pi×Pi)  
گي استفاده عنوان شاخص چير هاين شاخص عمدتاً ب

هاي ا كه حساسيت بيشتري به پوشش گونهچر ،ودشمي
 ,Magurrran)( در قطعه نمونه يا جامعه دارد عمومي

 3نسخه  PC-ORD زم به ذكر است كه از برنامهال .1988

در هر قطعه اي يادشده ونهمحاسبه شاخصهاي تنوع گ براي
  .ه استنمونه استفاده شد

  
  تجزيه و تحليل آماري

عات مربوط به شاخصهاي تجزيه و تحليل اطال براي
 SPSSافزار نرم از منطقه مورد مطالعهاي در دو تنوع گونه
محاسبه شده  ابتدا ميانگين شاخصهاي مختلف .استفاده شد

سپس با استفاده  .صورت نمودار منعكس گرديدهنتايج ب و
دار بودن معني t از روش تجزيه واريانس و آزمون آماري

اي در دو بين ميانگين شاخصهاي تنوع گونه اختالف
ذكر است كه نرمال الزم به  .مورد آزمون قرار گرفت منطقه

 كولموگروف آزمون آماري با استفاده از هابودن كليه داده
  .رد بررسي قرار گرفتمو سميرنوفا -
  

  نتايج 
ارزيابي  براياسميرنوف  –نتايج آزمون كولموگروف 

اي نشان داد كه  هاي تنوع گونهخصهاي شانرمال بودن داده
  . نمايندها از توزيع نرمال تبعيت ميكليه داده

اي در دو منطقه نتايج بررسي شاخصهاي تنوع گونه
هاي دهد كه شاخصحفاظت شده و غيرحفاظتي نشان مي

و وينر  -اي شانون تنوع گونه اي، يكنواختي وناي گونهغ
يريت مبتني بر سال مد 35 اي سيمپسون پس ازتنوع گونه

افزايش چشمگيري  ،ت شدهحفاظت در منطقه حفاظ
ين و حدود اعتماد شاخص ميانگ 2شكل  .داشته است
 حفاظتي رادو منطقه حفاظت شده و غير ايغناي گونه
هاي اي يا ميانگين تعداد كل گونه غناي گونه. دهدنشان مي

چوبي مشاهده شده در قطعات نمونه در منطقه حفاظت 
  .ت افزايش يافته استشده به شد
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  حفاظتيريدو منطقه حفاظت شده و غ اي درين و حدود اعتماد شاخص غناي گونهميانگ -2شكل 

 
ميانگين و حدود اعتماد شاخصهاي  5و 4، 3شكلهاي 

وينر و شاخص تنوع  - اي شانونيكنواختي و تنوع گونه
. دهنداي سيمپسون را در دو منطقه نشان ميگونه
كليه شاخصها  ،شوددر اين شكلها مالحظه مي كه طوري به

هاي جنگلي افزايش پس از اجراي مديريت حفاظتي توده
سال حفاظت،  35توجهي داشته و همچنين پس از  قابل
هاي مختلف داراي پراكنش نسبي مناسبتري نسبت گونه
  .باشندهم مي به

 
 

 
 

 حفاظتيشده و غيردو منطقه حفاظت  درينرو - ميانگين و حدود اعتماد شاخص يكنواختي شانون  -3شكل 

  



 بررسي و مقايسه تنوع گياهان چوبي دو منطقه حفاظت شده و غيرحفاظتي ارسباران 130

 
  حفاظتيشده و غير دو منطقه حفاظت دروينر  -اي شانون  ميانگين و حدود اعتماد شاخص تنوع گونه -4 شكل

  
  

  
  

  حفاظتيمنطقه حفاظت شده و غير  دو در  اي سيمپسون تنوع گونه  و حدود اعتماد شاخص  ميانگين -5شكل 
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ميانگين مقايسه  براياري نتايج تجزيه و تحليل آم
اي در دو منطقه حفاظت شاخصهاي مختلف تنوع گونه

 نشان داده شده 1 حفاظتي ارسباران در جدولشده و غير
ن شاخص بين ميانگي شودمي طوركه مالحظههمان. است

 - اي شانون اي، شاخص يكنواختي و تنوع گونهغناي گونه
منطقه در دو  ،اي سيمپسونو شاخص تنوع گونهوينر 

در سطح  يدارحفاظت شده و غيرحفاظتي اختالف معني
  .دارد وجود% 1

  
 tبا آزمون  حفاظتياي در دو منطقه حفاظت شده و غيرتنوع گونه مختلف مقايسه ميانگين شاخصهاي -1 جدول

  اي غناي گونه    وينر - يكنواختي شانون    وينر -  اي شانون تنوع گونه   اي سيمپسون تنوع گونه
 منطقه

معيار انحراف  ميانگين معيار انحراف  ميانگين معيار انحراف    ميانگين معيار انحراف    ميانگين

  حفاظت شده  81/2  35/1    55/0  32/0    64/0  45/0    35/0  24/0

  غير حفاظتي  17/2  26/1    43/0  33/0    43/0  38/0    25/0  21/0

  داري معني 001/0**   015/0*   002/0**   003/0**

   %5دار در سطح اختالف معني *و  %1دار در سطح ياختالف معن **
  

  بحث
ويه باعث تغيير ربرداري بيتخريب ناشي از بهره

 اي گونه هاي جنگلي و كاهش تنوعوضعيت طبيعي توده

، بكارگيري با اين حال .)Kwiatkowska, 1994( شود مي
هاي جنگلي هاي متناسب با شرايط طبيعي تودهشيوه

        ها نخواهد داشتاي تودهونهتأثيري بر تنوع گ
)1999 Nagaike et al.,(. هاي كنترل نشده ودخالت 

ارتباط  ،هاي جنگلي ارسبارانرويه از توده برداشتهاي بي
طبيعت را  برداراناصولي بين منابع طبيعي و بهره منطقي و

 داري راكرده و تغييرات كمي و كيفي معني دچار مشكل

در  در اين ميان تغيير. آورده استدر اين جنگلها بوجود 
اي هاي گياهي از اهميت ويژهپراكنش گونه نوع و

نتايج اين تحقيق نشان داد كه پس از يك  .برخوردار است
طور  هها بساله ميانگين تعداد گونه 35فاظت دوره ح

اين  .افزايش يافته است در منطقه حفاظت شده داري معني
قبلي است كه در آن  تموضوع در راستاي نتايج مطالعا

و سطح مقطع  هادار تعداد در هكتار پايهافزايش معني

 ييد رسيده استاين منطقه به تأ برابر سينه توده در

 ,Alijanpour & Mahmoudzadeh؛1379، عليجانپور(

اي سيمپسون و ي تنوع گونهاهبررسي شاخص .) 2007
ه نيز مبين اين مطلب است كه در دو منطقوينر  - شانون
ي نيز هاي نسبي مناسب هاي مختلف از تعداد پايهگونه

ف پس از طي دوره هاي مختلبرخوردارند و فراواني گونه
مطالعات  .داري افزايش يافته استطور معني هحفاظت ب

ان توليد اي و توارتباط بين تنوع گونه مورددد در متع
اي دهد كه با افزايش تنوع گونهمي هاي جنگلي نشانتوده
 ;Schmid, 2002)دشووان توليد رويشگاه افزوده ميبر ت

Caspersen & Pacala, 2001; Bengtsson et al., 2002). 
با افزايش تنوع  اعمال مديريت مبتني بر حفاظت با بنابراين
توان بر حفاظتي غيرهاي مخروبه منطقه اي در تودهگونه
  .شودها نيز افزوده مياين توده يتوليد
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Abstract 
 
Using species richness, Shannon-Wiener diversity and Simpson indices, diversity of woody species in 
protected and non protected areas of Arasbaran forests were studied and compared in this research. Two 
forest stands with similar floristic and physiognomic situation were selected by using of aerial 
photographs of 1968 with 1:20000 scale. Then tree species were recorded in 92 transects, each with 30 
meter lengths, which was established in 150×300 m grid in the forest stands of the protected area and in a 
similar way in the non protected area. For data analysis, the means of different diversity indices were 
calculated and t-test was used to test all indices means differences in the studied areas. Results showed 
that species richness, evenness and plant diversity indices were significantly increased in the protected 
area. One can conclude that preservation-based management caused increasing of the woody plant 
diversity in Arasbaran forests. Therefore, preventing against livestock grazing in the forest stands and 
uncontrolled tree cutting in the destroyed forest stands could be introduced as a suitable approach for 
natural restoration and increasing of plant diversity.  
 
Key words: Arasbaran forests, species richness, plant diversity, protected area. 


