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چكيده
آگاهي از وضعيت تنوع زيستي ميتواند راهنمايي برای مديريت بهتر اکوسيستم باشد .تنوع گونهای زياد با حفاظت بهتر ميتواند
پايداری اکولوژيکي اکوسيستم را تضمين کند .هدف پژوهش پيشرو ،شناسايي و بررسي تنوع گونههای درختي و درختچهای منطقه
گويجهبِل شهرستان اهر و ارزيابي اثر عاملهای فيزيوگرافي بر آن بود .نمونهبرداری بهصورت منظم -تصادفي با شبکهای به ابعاد
 150× 200متر و با  48قطعهنمونه دايرهای شکل  314متر مربعي انجام شد .در هر قطعهنمونه ،فهرست کليه گونههای درختي و
درختچهای همراه با ارزشهای فراواني -غلبه بر اساس مقياس براون بالنکه ثبت شد .نتايج نشان داد که درمجموع 13 ،گونه چوبي
در منطقه وجود داشت .ازملک ( )Smilax excelsa L.بيشترين درصد حضور ( 39درصد) و تنگرس ( )Rhamnus sp.کمترين درصد
حضور ( 0/04درصد) را در قطعات نمونه داشتند .تراکم در قطعهنمونه از  10تا  110پايه از گونههای مختلف متغير بود .دو گونه بومي
جنگلهای ارسباران (کرب و هفتکول) در اين منطقه مشاهده شد .هفتکول بهطور غالب در جهتهای غربي و کرب در جهتهای
شرقي حضور داشت .اثر اصلي شيب بر شاخصهای تاکسا ،سيمپسون ،شانون -وينر و مارگالف معنيدار نبود ،در حاليکه اثرات اصلي
جهت بر شاخص تاکسا در سطح اطمينان  99درصد و بر ديگر شاخصها در سطح اطمينان  95درصد معنيدار بود .مقدار کليه
شاخصهای تنوع در جهت غربي بيشتر بود .نتايج مربوط به خوشهبندی ترکيب پوشش گياهي ،نتايج مربوط به مقايسه شاخصهای
تنوع سايتها را تأييد کرد .شاخصهای تاکسا و مارگالف دارای بيشترين ضريب تغييرات بودند ،بنابراين در ساير پژوهشها و نيز
ارزيابي اثر مديريت و پايش تغييرات پوشش گياهي ،استفاده از شاخصهای مذکور توصيه ميشود .بر اساس نتايج اين پژوهش ،زياد
بودن شيب و تنوع زيستي منطقه مورد مطالعه ،زمينه حفاظت و قرق منطقه را فراهم ميکند.
واژههای کلیدی :تنوع زيستي ،حفاظت ،فيزيوگرافي ،گونه شاخص ،هفتکول.

مقدمه
يکي از شاخصهای مهم در تعيين نقش مديريتي و
بررسي اکوسيستم در مطالعات پوشش و ارزيابيهای محيط
زيستي ،تنوع گياهي است ( .)Hickman et al., 2004تنوع

گونهای و حفاظت از آن بهعنوان يکي از مهمترين اهداف
برای حفظ طوالنيمدت اکوسيستم مطرح هستند ( Fontaine
 .)et al., 2007تنوع گونهای بهعنوان يک شاخص ترکيبي از
غنای گونهای و فراواني نسبي ،مهمترين مؤلفه در تنوع
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زيستي محسوب ميشود (.)Hui & Pommerening, 2014
بنابراين ،آگاهي از وضعيت آن ميتواند راهنمای مناسبي
برای مديريت بهينه اکوسيستم باشد ( Proença et al.,
 .)2017هرچه تنوع گونهای در يک منطقه بيشتر باشد،
پايداری اکولوژيکي و حاصلخيزی بيشتر ميشود .تنوع
گونهای باعث طوالنيتر شدن زنجيرههای غذايي و افزايش
قابليت خودتنظيمي محيط ميشود (.)Krebs, 2001
گونههای گياهي باعث تکميل زنجيرههای غذايي در
اکوسيستم شده که با نابودی هر يک از آنها ،تعادل حياتي
در طبيعت بههم ميخورد (.)Taleshi & Akbarinia, 2011
در کنوانسيونهای مختلف بينالمللي به موضوع تنوع
زيستي پرداخته شده است .در کنوانسيون تنوع زيستي
اهدافي راهبردی از قبيل کاهش فشار بر تنوع زيستي و
بهبود وضعيت تنوع زيستي با حفاظت تنوع ژنتيکي ،گونهای
و اکوسيستمي دنبال ميشود ( .)Proença et al., 2017در
فرايند خاور نزديک که ايران نيز يکي از اعضای آن است،
در تدوين معيارهای سنجش مديريت پايدار جنگل ،در
دومين معيار به موضوع تنوع زيستي اشاره شده است.
بررسي وضعيت تنوع زيستي ،ورود به فرايندهای بينالمللي
و همگام شدن با آنها و استفاده از مزيتهای آنها را فراهم
ميکند.
يکي از اهداف اصلي مديريت منابع طبيعي ،حفظ تنوع
گياهي در اکوسيستم است .تنوع گياهي در سه سطح درختي،
درختچهای و علفي مطرح ميشود .تنوع گونههای درختي،
اساس تنوع زيستي جنگل را تشکيل ميدهد که منابع غذايي
و زيستگاهي را برای ساير گونهها فراهم ميکند ( Hoseini,
 .)2016عاملهای فيزيوگرافي از جمله عاملهايي هستند که
ميتوانند بر تنوع و غنای گونههای گياهي تأثير بگذارند
( .)Enright et al., 2005از بين عاملهای فيزيوگرافي،
جهت دامنه بهعنوان يک عامل مؤثر در ايجاد تنوع گونهای
در بسياری از اکوسيستمهای طبيعي عنوان شده است،
بهطوریکه با تأثير بر رطوبت ،حاصلخيزی و عمق خاک،
تأثير زيادی در ترکيب و تنوع گياهي دارد ( & Small
.)McCarthy, 2005
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مطالعات مختلفي با توجه به اهميت تنوع زيستي در
داخل و خارج کشور انجام شده است Alijanpour .و
همکاران ( )2009به مقايسه وضعيت تنوع زيستي با استفاده
از شاخصهای تنوع زيستي در دو منطقه حفاظتي و
غيرحفاظتي ارسباران پرداختند که به استناد نتايج آن،
وضعيت تنوع زيستي در منطقه حفاظتشده بهتر از منطقه
غيرحفاظتي بود Esmailzadeh .و همکاران ( )2012به
بررسي تنوع گونهای در ذخيرهگاه جنگلي افراتخته گرگان
پرداختند .در اين منطقه با استفاده از شاخصهای تنوع
زيستي 90 ،گونه شامل  32گونه چوبي و  58گونه علفي
شناسايي شد Mohammadzadeh .و همکاران ( )2015به
بررسي وضعيت تنوع زيستي گونههای گياهي منطقه
ارسباران پرداخته و  26گونه چوبي و  81گونه علفي
شناسايي کردند .گونههای بلوط سفيد ،ممرز و زغالاخته
بيشترين درصد حضور را نسبت به ساير گونهها داشتند.
 ،)2016( Hoseiniتنوع گونههای درختي را در جنگلهای
بلوط ايالم مطالعه کرد و به اين نتيجه رسيد که در سطح
قطعات نمونه ،شش گونه درختي وجود داشت و بلوط گونه
غالب بود .در مطالعات داخلي ديگری در مناطق مختلف
رويشي کشور نيز به موضوع تنوع زيستي گونههای گياهي
پرداخته شده است ( ;Taleshi & Akbarinia, 2011
Asadiyan et al., 2012; Zamani & Zolfaghari,

.)2013
اهميت تنوع زيستي در پژوهش های خارجي نيز مورد
توجه بوده است .به عنوان مثال Hue ،و Pommerening
( )2014تنوع گونهای را در جنگل های آميخته و
ناهمسال شمال چين بررسي کردند .آنها بيان کردند که
تجزيه و تحليل تنوع گونه ای ،الگوی کاملي از تنوع
گونه ای را در جنگلهای آ ميخته ارائه ميدهد Yan .و
 ) 2017( Yangبه بررسي تنوع گونهای در فضای سبز
شهری چين پرداختند .آن ها  2640گونه شناسايي کردند
که  1671گونه درختي و  24درصد آن ها غيربومي بودند.
همچنين ،بيد ( )Salix babylonica L.گونه غالب بود .در
ساير پژوهشهای خارجي نيز به اهميت پايش جهاني
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تنوع زيستي با استفاده از شاخص ها ی مرتبط و موجود
تأکيد شده است ( Fontaine et al., 2007; Proença et
.)al., 2017
شرايط خاص توپوگرافي و حاکم بودن ميکروکليمای
منحصربهفرد ،باعث ظهور گونههای خاص و بومي منطقه
ارسباران از قبيل هفتکول ،افرا ،آردوج و ديوآلبالو در
کوههای بزکش و گردنه گويجهبل شهرستان اهر شده است.
بنابراين ،ضرورت دارد وضعيت تنوع گونهها و نيز تغييرات
آنها تحت تأثير عاملهای توپوگرافي در چنين اکوسيستم با
ارزشي مطالعه شود .از اينرو ،اين پژوهش بر آن است تا
بتواند نوع و ترکيب گونههای درختي و درختچهای موجود
در اين منطقه را شناسايي کرده و تنوع گونهای را با استفاده
از شاخصهای مرتبط تعيين کرده و داليل تغييرات آن را
مورد بحث قرار دهد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
برای انجام اين پژوهش ،منطقه گويجهبِل اهر با
مساحت تقريبي  1100هکتار جنگل که در قسمت جنوبي
شهرستان اهر در استان آذربايجان شرقي واقع شده است،
شناسايي و  150هکتار از اين جنگل ها برای مطالعه
دقيقتر انتخاب شد .اين منطقه در فاصله  10کيلومتری
جنگل های فندقلوی اهر و حدود  60کيلومتری
جنگل های ارسباران واقع شده است .از نظر موقعيت
جغرافيايي ،در محدوده بين '' 46˚47' 27تا ''46˚50' 41
طول شرقي و ''  38˚22'04تا '' 38˚23' 57عرض شمالي
واقع شده است (شکل  .)1دامنه ارتفاعي منطقه مورد
مطالعه بين  1627تا  2349متر از سطح دريا متغير بود.
دامنهها به طور عمده دارای شيبهای تندی (25-75
درصد) بوده و شيب متوسط منطقه  47درصد است .بيشه

بررسي تنوع گونههای درختي و ...

مورد مطالعه به طور غالب در دو جهت شرقي و غربي
واقع شده است .بر اساس آمار بلندمدت ()1365-1394
ايستگاه سينوپتيک اهر که نزديکترين ايستگاه به منطقه
است ،بارش ساالنه  285ميليمتر بوده که در فصول سرد
به طور عمده به صورت برف است .بر اساس اقليمنمای
آمبرژه ،اقليم منطقه نيمه خشک سرد است .گونه های غالب
موجود در منطقه ،زالزالک ،افرا ،نسترن و ازملک هستند.
روش پژوهش
نمونه برداری به صورت منظم  -تصادفي با شبکه
آماربرداری  150× 200متر در  48قطعه نمونه دايرهای
شکل انجام شد .طول شبکه در روی خطوط تراز و
عرض شبکه در جهت شيب قرار گرفت ( Farah et al.,
 . )2017مساحت قطعه نمونه های برداشت شده با استفاده
از روش تعيين حداقل سطح 314 ،متر مربع تعيين شد
( Zamani & Zolfaghari, 2013; Mohammadzadeh
 .) et al., 2015در داخل هر قطعه نمونه ،نوع و تعداد
گونه های چوبي ،شيب ،جهت و ارتفاع از سطح دريا ثبت
شد .همچنين ،فهرست کليه گونه های درختي و
درختچه ای همراه با ارزش های فراواني  -غلبه بر اساس
مقياس براون بالنکه ثبت شد ( Taleshi & Akbarinia,
.) 2011; Esmailzadeh et al., 2012
با استفاده از روابط موجود در جدول  1برای اندازهگيری
تنوع گونهای از شاخصهای ناهمگني حساس به گونههای
نادر مانند مارگالف ،تاکسا و سيمپسون و شاخص حساس به
گونههای غالب شانون -وينر استفاده شد .همچنين ،غنای
گونهای با استفاده از شاخصهای مارگالف و تاکسا برآورد شد
و برای بررسي چگونگي توزيع فراواني بين گونههای مختلف از
شاخص يکنواختي سيمپسون استفاده شد .محاسبه شاخصها با
استفاده از نرمافزار  PASTنسخه  3/17انجام شد.
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شکل  -1موقعیت منطقه گويجهبل در شمال غرب کشور و در جنوب جنگلهای ارسباران
جدول  -1شاخصهای تنوع گونهای مورد استفاده در پژوهش و رابطه آنها
شاخص
غنای گونهای مارگالف
غنای تاکسا

رابطه

)R1  (S  1) / ln(n
 :R1غنای گونهای :n ،فراواني افراد :S ،تعداد گونهها در نمونه
Taxa = number of species

دامنه

مؤلف

∞-0

)1985( Margalef

--

)1972( Whittaker

s

   pi2
i 1

يکنواختي سيمپسون

 λشاخص سيمپسون Pi :نسبت درصد پوشش تاجي گونه iام به پوشش

0 -1

)1949( Simpson

کل گونهها
s

H     pi ln pi 
i 1

ناهمگني شانون -واينر

 : شاخص تنوع شانون -واينر Pi ،نسبت درصد پوشش تاجي گونه

0-4/5

)1949( Shannon & Weaner

iام به پوشش کل گونهها

تجزيه و تحلیل دادهها
بهمنظور مقايسه آماری اثرات اصلي جهت دامنه ،شيب و
نيز اثرات متقابل آنها بر شاخصهای تنوع از تجزيه
واريانس دوطرفه و برای مقايسه ميانگينها نيز از آزمون

توکي استفاده شد .تجزيه و تحليل آماری دادهها در محيط
نرمافزار  Mini tabنسخه  17انجام شد .همچنين ،با استفاده
از آماره ضريب تغييرات ،مناسبترين شاخص برای بررسي
تنوع انتخاب شد.
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نتایج

تنگرس کمترين ( 0/04درصد) درصد حضور را داشتند
(شکل  .)2تعداد پايه ها در قطعه نمونه نيز از  10تا 110
متغير بود.

ليست گونه های درختي و درختچهای منطقه مورد
مطالعه در جدول  2ارائه شده ا ست .درمجموع 13 ،گونه
در منطقه وجود داشت که ازملک بيشترين ( 39درصد) و

جدول  -2لیست گونههای درختی و درختچهای موجود در منطقه مورد مطالعه
نام فارسي

نام علمي

نام فارسي

نام علمي

کرب

Acer campestre L.

گالبي وحشي

Pyrus communis L.

زالزالک

Cratagus sp.

هفتکول

Viburnum lantana L.

آلوچه وحشي

Prunus spinosa L.

زرشک

Berberis vulgaris L.

نسترن

Rosa sp.

آردوج

Juniperus foetidissima Willd.

ازملک

Smilax excelsa L.

تنگرس

Rhamnus sp.

ديوآلبالو

Sorbus graeca (Spach) Loddiges ex Schauer

بادام

Amygdalus sp.

شيرخشت

Cotoneaster sp.
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-

36.6

17.6
10.7

7.7

6.7

4.5

2.3

.

.

2.0

2.0

0.3

0.04
.

.

Rh
am
nu
ss
Am
p
yg
da
lu
Pr
ss
un
p
us
sp
Be
i
n
rb
os
Ju
er
a
is
ni
pe
vu
ru
lg
ar
sf
is
ot
id
es
si
m
a
Ro
Py
sa
ru
sp
s
co
m
Ac
m
un
er
is
ca
m
pe
Co
st
to
re
ne
as
te
rs
Cr
p
at
ag
us
So
sp
rb
us
Vi
g
ra
bu
ec
rn
a
um
la
nt
an
Sm
a
ila
x
ex
ce
ls
a

.

5.2

4.3

درصد حضور

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

گونه

شکل  -2درصد حضور گونهها در قطعهنمونههای مورد بررسی

با توجه به حضور دو گونه شاخص منطقه ارسباران
(کرب و هفتکول) در اين منطقه ،درصد حضور اين دو گونه
در جهتهای جغرافيايي مشخص شد .بر اين اساس،
بهترتيب  26/5و  70/7درصد حضور کرب و هفتکول در
جهتهای غربي و مابقي در جهتهای شرقي بود.

نتايج تجزيه واريانس دوطرفه اثر فاکتورهای شييب و
جهت دامنه بير شياخص هيای تاکسيا (تعيداد گونيههيا)،
مارگالف ،شانون -وينر و سيمپسيون در جيدول  3ارائيه
شده است.
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جدول  -3تجزيه واريانس دوطرفه شاخصهای مختلف تنوع در شیبها و جهتهای مختلف
منبع تغییرات

شیب

جهت

شیب × جهت

خطا

کل

درجه آزادی

1

1

1

44

47

ميانگين مجموع مربعات

0/18

20

2/4

-

شاخص

تاکسا

آماره

سيمپسون

0/08 ns

9/28

8/19

-

درجه آزادی

1

1

1

44

47

ميانگين مجموع مربعات

0/003

0/09

0/06

0/016

-

0/22 ns

*5/38

3/8 ns

-

-

درجه آزادی

1

1

1

44

47

ميانگين مجموع مربعات

0/04

0/65

0/72

0/1

-

0/39ns

*6/21

*6/89

-

-

درجه آزادی

1

1

1

44

47

ميانگين مجموع مربعات

0/000

0/73

1/4

0/12

-

0/00 ns

*5/86

**11/18

-

-

آماره

مارگالف

**

-

آماره

شانون -وينر

22/6
**

آماره

F

F

F

F

** اختالف معنيدار در سطح اطمينان  99درصد ،اختالف معنيدار در سطح اطمينان  95درصد؛

ns

نتايج مقايسه اثرات اصلي شيب و جهت دامنه و اثرات
متقابل شيب × جهت دامنه در جدول های  4و  5ارائه شده
است .با توجه به جدول  4مشاهده مي شود که ميانگين
تمام شاخص های مورد بررسي در جهت غربي بيشتر بود.
همچنين ،شاخص های مورد مطالعه در شيب های کمتر از
 40درصد و بيشتر از  40درصد با يکديگر تفاوت
معني داری نداشتن د .با توجه به مقدار ضريب های تغييرات

مشاهده شد که شاخص های تاکسا و مارگالف دارای
مقادير بيشتری نسبت به ساير شاخص ها بودند،
به طوری که شاخص تاکسا در شيب شرقي دارای بيشترين
مقدار ( ) 0/31نسبت به ساير شاخصها بود .شاخص
مارگالف نيز در شيب غربي ،شيب کمتر و بيشتر از 40
درصد دارای ضريب تغييرات بيشتری (به ترتيب ،0/31
 0/33و  ) 0/27نسبت به ساير شاخص ها بود.

*

غيرمعنيدار

جدول  -4مقايسه میانگین پارامترها مربوط به اثرات اصلی فاکتورهای شیب و جهت (انحراف معیار  ±میانگین)
اثرات اصلي فاکتور جهت
شاخص

جهت شرقي

ضريب

() 1

تغييرات

تاکسا

5/20±1/62b

0/31

سيمپسون

0/62±0/13

0/20

جهت غربي ()2

اثرات اصلي فاکتور شيب
ضريب
تغييرات

کمتر از  40درصد

ضريب تغييرات

بيشتر از  40درصد

5/95±1/81 a

0/3

5/83±1/50a

0/25

0/68±0/16

0/23

0/66±0/08

0/12

0/21

1/34±0/30a

0/22

0/33

1/27±0/35 a

0/27

6/58±1/97 a

0/29

0/71±0/14

0/19

شانون -وينر

1/25±0/34b

0/27

1/49±0/37 a

0/24

1/40±0/30 a

مارگالف

1/14±0/37b

0/23

1/39±0/44 a

0/31

1/26±0/42 a

b

a

حروف انگليسي متفاوت در سطر بيانگر وجود اختالف معنيدار است.

ضريب

a

a

تغييرات

بررسي تنوع گونههای درختي و ...
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جدول  -5مقايسه میانگین پارامترها مربوط به اثرات متقابل فاکتورهای شیب و جهت دامنه (انحراف معیار  ±میانگین)
کمتر از  40درصد

ضريب

بيشتر از  40درصد

ضريب

کمتر از  40درصد

ضريب

بيشتر از  40درصد

ضريب

شرقي

تغييرات

شرقي

تغييرات

غربي

تغييرات

غربي

تغييرات

تاکسا

5/91±1/73ab

0/39

4/50±1/67b

0/37

6±1/59ab

0/26

7/16±1/19a

0/16

سيمپسون

0/67±0/16ab

0/23

0/58±0/16b

0/27

0/68±0/10ab

0/14

0/74±0/11a

0/14

شانون -وينر

1/41±0/41ab

0/29

1/10±0/37b

0/33

1/39±0/28ab

0/ 2

1/58±0/17a

0/ 1

مارگالف

1/31±0/40ab

0/ 3

0/97±0/38b

0/39

1/22±0/34ab

0/27

1/56±0/27a

0/17

شاخص

حروف انگليسي متفاوت در سطر بيانگر وجود اختالف معنيدار است.

با توجه به جدول  5مشاهده ميشود که ميانگين تمام
شاخصها در شيب بيشتر از  40درصد و جهت غربي بيشتر
و در شيب بيشتر از  40درصد و جهت شرقي کمترين مقدار
بود .ساير تيمارها از نظر شاخصهای تنوع در حد بينابيني
قرار داشتند .با توجه به مقدار ضريبهای تغييرات مشاهده
شد که شاخص تاکسا در شيب کمتر از  40درصد شرقي
دارای بيشترين مقدار ( )0/31نسبت به ساير شاخصها در
همان سايت بود .شاخص مارگالف نيز در سايتهای دارای
شيب بيشتر از  40درصد شرقي ،شيب کمتر از  40درصد
غربي و شيب بيشتر از  40درصد غربي دارای مقادير بيشتر

ضريب تغييرات (بهترتيب  0/27 ،0/39و  )0/17نسبت به
ساير شاخصها بود.
شکل  4نتايج مربوط به خوشهبندی ترکيب پوشش
گياهي چهار سايت مورد مطالعه را نشان مي دهد .بر اين
اساس ،دو سايت دامنه غربي با شيب کمتر از  40درصد
( ) cو دامنه غربي با شيب بيشتر از  40درصد ( )dاز نظر
ترکيب گونه ای ،با يکديگر شباهت زيادی داشتند و دو
سايت ديگ ر نيز با يکديگر شباهت زيادی داشتند که نتايج
مربوط به مقايسه شاخص های تنوع گونه ای سايتها را
تأييد مي کند.

شکل  -4خوشهبندی ترکیب پوشش گیاهی سايتهای چهارگانه مورد مطالعه؛ دامنه شرقی با شیب کمتر از  40درصد ( ،)aدامنه شرقی با شیب بیشتر
از  40درصد ( ،)bدامنه غربی با شیب کمتر از  40درصد ( )cو دامنه غربی با شیب بیشتر از  40درصد ()d

بحث
بررسي پوشش گياهي تحت تأثير شرايط فيزيوگرافي
متفاوت ،بهمنظور دستيابي به اطالعاتي در رابطه با مسائل
اکولوژيک طبيعي و استفاده از آنها در مديريت و حفاظت از

اکوسيستمهای طبيعي مسئلهای مهم و ضروری است .حضور
يا عدم حضور يک گونه در هر منطقه تحت تأثير عاملهای
محيطي آن منطقه است .تنوع يکي از مباحث عمده در
پژوهشهای بومشناسي است و در بسياری از موارد برای
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مديريت منابع طبيعي مورد استفاده قرار ميگيرد .اين شاخص،
معياری مهم برای سالمت سيستمهای اکولوژيکي و محيط
محسوب ميشود .امروزه ،حفاظت از تنوع زيستي يکي از
موضوعات کليدی در سياستگذاریهای محيط زيستي است.
در پژوهش پيشرو مشياهده شيد کيه حيدود  50درصيد
گونههای موجود در منطقه از تييره  Rosaceaeبيوده و ازمليک
بيشترين درصد حضور ( 39درصد) و تنگيرس ( 0/04درصيد)
کمترين درصد حضور را داشتند .همچنين ،نتيايج نشيان داد کيه
فاکتور جهت بير شياخصهيای مارگيالف و تاکسيا در سيطح
اطمينان  99درصد و بر شاخصهای سيمپسون و شانون -وينير
در سطح اطمينان  95درصد تأثير معنيدار داشت و ميانگين اين
شاخصها در جهت غربي بيشيتر از جهيت شيرقي بيود .گفتيه
ميشود که گونههای چوبي نسبت به عاملهيای فيزييوگرافي و
شييکل زمييين واکيينش بيشييتری از خييود نشييان ميييدهنييد
( .)Pourbabaei & Haghgooy, 2013در اين مييان ،جهيت از
عاملهايي است که بر مقدار نور دريافتي اکوسيستم بسيار ميؤثر
بوده و شيبهای رو به نور گرمای بيشيتری داشيته و در نتيجيه
تنوع گياهي و توان توليدی زیتوده آنها بيشتر اسيت ( Jafari
 Jiang .)et al., 2015و همکاران ( )2007علت زييادتر بيودن
تنوع را در دامنههای جنوبي ،خشکتر بودن اين دامنهها نسيبت
به دامنههای شيمالي و بيهدنبيال آن کياهش اثيرهيای رقابيت
درونگروهييي ذکيير کييردهانييد Pourbabaei .و Haghgooy
( )2013در پارک جنگلي کندالت گيالن به اين نتيجيه رسييدند
که شاخصهای تنوع و يکنواختي در دامنههای جنوبي بيشتر از
دامنههای ديگر بود Vaseghi .و همکاران ( )2012نييز عنيوان
کردند که بيشترين غنای گونهای در دامنه جنوبي وجود داشيت.
همچنييين ،بيير اسيياس نتييايج  Zare Chahoukiو همکيياران
( ،)2009در مناطق مرطوب و نيميهمرطيوب (رطوبيت عاميل
محدود کننده نيست) ،عاملهيای پسيتي و بلنيدی و اقليميي در
پييراکنش پوشييش گييياهي بيشييترين تيأثير را داشييتند .در اييين
خصوص Cowling ،و  )2002( Lombardاثرات جهت دامنيه
را بر تنوع بررسي کرده و نتيجه گرفتند که تنوع در جهيتهيای
غربي بيشترين مقدار را داشت Badano .و همکاران ( )2005با
مطالعه بلوطزارهای مناطق مديترانهای شييلي بييان داشيتند کيه
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کاهش رطوبت در جهتهای جنوبي و غربي با کياهش رقابيت
درونگروهي ،در نهايت منجر به افيزايش تنيوع در ايين جهيت
دامنييه شييده بييود .در پژوهشييي ديگيير Small ،و McCarthy
( )2005جهت دامنيه را ييک عاميل مهيم در ايجياد تغيييرات
پوشش و تنوع گونهای در اکوسيستم دانسته و ذکر کردنيد کيه
جهت با تأثير بر رطوبيت ،حاصيلخيزی و عميق خياک تيأثير
زيييادی در ترکيييب و تنييوع پوشييش گييياهي داشييت.
در پييژوهشهييای مختلفييي (بييهعنييوان مثييالSohrabi & ،
 )Akbarinia, 2006از درصد شيب بهعنوان عاميل ميؤثر بير
تنوع و غنا نيام بيرده شيده اسيت ،اميا در پيژوهش پييشرو
مشاهده شد که درصد شيب تأثير معنيداری بر شياخصهيای
تنوع نداشت .با توجه به اينکه در منطقه مورد مطالعه ،تغييرات
شيب بين  40تا  70درصد بود ،يا بهعبارتي خيلي زياد نبيود،
بهنظر ميرسد اين مسئله دليل معنيدار نبيودن اثيرات درصيد
شيب بر شاخصهای تنوع در اين منطقه ميباشد Vaseghi .و
همکاران ( )2012و  Pourbabaeiو  )2013( Haghgooyنيز
در مطالعييات خييود بييه نتييايج مشييابهي دسييت يافتنييد.
 Mohammadzadehو همکيياران ( )2015بيييان کردنييد کييه
عامل شيب بير شياخصهيای يکنيواختي تيأثير معنييداری
نداشت ،اما بر شاخصهای غنيا و نياهمگني تيأثير معنييدار
داشت .دليل معنيدار بودن اثر اين متغير در پيژوهش ذکرشيده
ميتواند دامنه زياد شيب در منطقه مورد مطالعه باشد.
در رابطه با بررسي اثرات متقابل شيب و جهت نيز نتايج
پژوهش پيشرو نشان داد که ميانگين شاخصهای تنوع در
شيبهای بيشتر از  40درصد غربي بيشتر از شيبهای بيشتر
از  40درصد شرقي بود .شيب تغيير زيادی در روند تغييرات
شاخصها بين دو دامنه ايجاد نميکرد و همچنان تنوع در
دامنههای غربي مقدار بيشتری از خود نشان ميداد .بهنظر
ميرسد در منطقه مورد مطالعه ،بهدليل اينکه تودههای بارشي
مديترانهای از غرب کشور وارد ميشوند ،رطوبت کافي در
محل وجود دارد و مانع از خشکي بيشتر دامنههای غربي
شده ،در نتيجه ،حضور همزمان اين عاملها سبب افزايش
تنوع در دامنههای غربي اين منطقه شده است.

... بررسي تنوع گونههای درختي و
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بهمنظور تعيين مناسبترين شاخصها برای ارزيابي تنوع
زيستي در طبقات شيب در منطقه مورد پژوهش از ضريب
، بديهي است که مناسبترين شاخص.تغييرات استفاده شد
شاخصي است که بيشترين ضريب تغييرات را داشته باشد
Haji Mirza Aghaii et al., 2011; Mohammadzadeh et (
 نتايج آمار توصيفي و درصد ضريب تغييرات نشان.)al., 2015
 شاخصهای تاکسا،داد که در بين چهار شاخص مورد بررسي
، بنابراين.و مارگالف دارای بيشترين ضريب تغييرات بودند
استفاده از شاخصهای مذکور در ساير مطالعات و نيز ارزيابي
.اثر مديريت و پايش تغييرات پوشش گياهي توصيه ميشود
 عاملهای فيزيوگرافي بهعنوان مهمترين،بهطور کلي
عاملها در تفکيک واحدهای اکوسيستمي شناخته ميشوند
Zahedi Amiri .)Mohammadzadeh et al., 2018(
) جهت جغرافيايي را مهمترين عامل در تفکيک1998(
 در پژوهش پيشرو.واحدهای اکوسيستمي ذکر کرده است
،مشاهده شد که از بين عاملهای فيزيوگرافي شيب و جهت
عامل جهت دامنه سهم زيادتری نسبت به شيب زمين در
 اين پژوهش بيانگر آن.تغييرات شاخصهای تنوع داشت
است که ميتوان منطقه مورد مطالعه را برای حفاظت بهتر در
شيب های باالتر قرق کرد تا به عمليات خوداحيايي جنگل
.کمک شود
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Abstract
Understanding of biodiversity status can be applied as a guide to better ecosystem
management. The ecosystem ecological sustainability is ensured by high species diversity and
better conservation. Therefore, the purpose of this research is to identify the species diversity of
trees and shrubs in the Guijeh-bel region of Ahar and to determine species diversity using
related indicators, as well as the relationship between biodiversity and physiographic factors.
Sampling was done in 48 circular sample plots, each 314m2, by a random-systematic method
within a 150×200m network. In each sample plot, a list of all of tree and shrub species with
abundant-overcome values was recorded based on the Brown Blanche scale. The results showed
that there were 13 woody species. Smilax excelsa L. and Rhamnus sp. had the highest (39%) and
the lowest (0.04%) presence in the sample plots, respectively. The number of stems varied from
10 to 110 stems of different species in the sample plots. Two index species of Arasbaran region,
Acer campestre L. and Viburnum lantana L., were observed in this area. Viburnum lantana and
Acer campestre were often found on the western and the eastern aspects, respectively. The main
effects of slope on the Taxa, Simpson, Shannon-Weiner and Margaleff indicators were not
significant. The main effect of aspect was significant on the taxa index at 1% level and on other
indicators at 5% level. The average of all indicators of diversity in the western aspect was
higher than those of other aspects. The results of clustering of vegetation composition
confirmed the results of the comparison of the site diversity indices. According to the results of
the coefficient of variation, the taxa and Margalaf indices had the highest coefficient of
variation. Therefore, in other studies, as well as assessment of the effects of management and
monitoring of vegetation changes, it is recommended to use the indicators. Based on the results
of this study, the high values of slope steepness and biodiversity, provides the protection of the
area.
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