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چکیده

پژوهش پيشرو با هدف بررسي رويشگاه شمشاد هيرکاني ( )Buxus hyrcana Pojarkپس از بروز آشفتگي ناشي از بيماری

باليت ،در توده راش -شمشادستان ( )Bو توده مرجع راش خالص ( )Sدر سری سه حوضه  91لساکوتي واقع در جنوب شرق
شهرستان تنکابن ،استان مازندران انجام شد .در هرکدام از تودهها بهروش تصادفي -منظم 14 ،ريزقطعهنمونه  70متر مربعي برای
جمعآوری اطالعات پوشش علفي انتخاب شدند .همچنين ،برای نمونهبرداری از گلسنگها از قابهايي با ابعاد  44 × 14سانتيمتر
استفاده شد .دادهها بهکمک آزمون  tمستقل و تحليل تطبيقي متعارف تجزيهوتحليل شدند .نتايج نشان داد که مقادير تنوع گونهای

سيمپسون ( )S=4/143 ±4/42 ،B=4/119 ±4/42و شانون -وينر ( )S=4/022 ±4/40 ،B=4/19 ±4/40پوشش علفي در توده
راش -شمشادستان متأثر از بيماری باليت بهطور معنيداری ( )p <4/40بيشتر بود .همچنين ،نتايج آزمون  tمستقل برای گونههای

گلسنگي نشان داد که نمايههای تنوع گونهای سيمپسون ( )S=4/173 ±4/49 ،B=4/422 ±4/49و شانون -وينر
( )S=1/412 ±4/41 ،B=4/291±4/41در توده راش -شمشادستان متأثر از بيماری باليت بهطور معنيداری ( )p <4/40کمتر بود.

نتايج تحليل تطبيقي متعارف نيز حاکي از آن بود که بهدنبال بروز آشفتگي بيماری باليت در توده راش -شمشادستان ،شرايط محيطي
توده تغيير کرد و منجر به تغييرپذيری درصد حضور و تنوع گونههای مختلف گلسنگ بهعنوان معرفهای زيستي بومسازگان جنگلي
شد .همچنين ،باز شدن توده بهواسطه بروز آشفتگي باليت و افزايش نور رسيده به کف جنگل بهعنوان عامل کليدی در تغيير ترکيب
جوامع پوشش علفي و گلسنگي در توده راش -شمشادستان مشخص شد.
واژههای کلیدی :تنوع زيستي ،خاک ،راش -شمشادستان ،قارچ ،گلسنگ.

مقدمه
بومشناسها آشفتگي را هر رخدادی بيان ميکنند که در
زمان و مکان خاص در يک بومسازگان بهوجود ميآيد و
سبب ميشود که ساختار جمعيتي آن مجموعه تحت تأثير

قرار گيرد و بهدنبال آن ،منابع و شرايط فيزيکي موجود در
آن تغيير کند ( .)McCarthy, 2001نوع و شرايط هر
آشفتگي و تغييرات ناشي از آن موجب ايجاد رژيم آشفتگي
هر منطقه ميشود و توده جنگلي را تغيير ميدهد.
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آشفتگيهای غالب هر منطقه نيروی شکلدهنده تودههای
جنگلي و طبيعت آن منطقه محسوب ميشوند .از
آشفتگيهای معمول بومسازگانهای جنگلي ميتوان به باد،
طوفان ،سيل ،بهمن ،آتش ،آفات و بيماریها اشاره کرد
( .)Shure et al., 2006براساس نتايج پژوهش van Lierop
و همکاران ( ،)7410در دوره زماني  7449تا  7417بيشتر
از  10ميليون هکتار از مناطق جنگلي دنيا متأثر از آشفتگي
ناشي از عوامل بيماریزا و آفات بودند .در بسياری از
موارد ،بروز آشفتگي در جنگل عامل تغيير در پويايي،
ساختار و کارکرد بومسازگانهای جنگلي است ( & Thom
.)Seidl, 2016
اولين اپيدمي بيماری باليت شمشاد در سال  1311در
انگلستان مشاهده شد و سپس بهعنوان يک عامل آشفتگي
مهم در نقاط ديگر دنيا گزارش شد ( LeBlanc et al.,
 .)2018شمشاد هيرکاني ( )Buxus hyrcana Pojarkمتعلق
به خانواده  ،Buxaceaeاز گونههای هميشهسبز عرصههای
کوهستاني و جلگهای شمال ايران است .براساس معيارهای
اتحاديه بينالمللي حفاظت از طبيعت ( ،)IUCNاين گونه در
فهرست گونههای گياهي در خطر انقراض قرار دارد
( .)IUCN, 2018; Asadi et al., 2011عامل بيماری باليت
شمشاد هيرکاني ،نوعي قارچ با دو شکل تکثير غيرجنسي
( Cylindrocladium pseudonaviculatum syn.
 )Cylindriocladium buxicolaو جنسي ( Calonectria
 )pseudonaviculataاست (.)Rezaee et al., 2013
گسترش اين قارچ از سال  1913از جنگلهای گيالن آغاز
شد .قارچ مذکور در سال  1931در جنگلهای تلوشهر
نوشهر و نيز در سطح وسيعي از رويشگاههای شمشاد در
جنگلهای هيرکاني مشاهده شد .در حال حاضر انتشار آن
از غرب به شرق جنگلهای هيرکاني رو به گسترش است
(.)Khazaeli et al., 2015
آشفتگي بيماری باليت سبب خشکيدگي و مرگ
شمشاد بهعنوان يک گونه زيراشکوب و عنصر مهم جامعه
بلوط -شمشادستان در جنگل مي شود .به دنبال آن ترکيب
عناصر زيراشکوب جوامع يادشده تغيير ميکند .مطالعه
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نحوه اين تأثير برای مديريت پايدار مناظر جنگلي حائز
اهميت است ( .)Fahey & Puettmann, 2007برای بيان
و تشريح مقدار تأثير آشفتگي ،معيارهايي مانند ترکيب و
تنوع پوشش علفي و گلسنگ ها در پژوهش های مختلف
بررسي شده اند .براساس پژوهش  Kazemiو Safavi
( )7411در مورد تأثير تنوع زيستي گلسنگ ها بر سالمت
جنگل های هيرکاني ،بروز آشفتگي هايي مانند بهره برداری،
خشکيدگي و تکهتکه شدن جنگل ها که به موجب آن توده
جنگلي باز مي شود ،کاهش تنوع گلسنگ ها را به دنبال
دارد .همچنين ،نور و در دسترس بودن آب ازجمله
عامل های مهم در پراکنش و تنوع گلسنگ ها هستند
( .)Kazemi & Safavi, 2016حضور يا عدم حضور
گونه های خاص گلسنگي نيز بيانکننده شرايط رويشگاه
از نظر رخداد آشفتگي است ( & De Silva
.)Senanayake, 2015
هدف پژوهش پيشرو ،بررسي شرايط رويشگاهي
شمشاد هيرکاني پس از بروز آشفتگي ناشي از بيماری باليت
براساس ترکيب و تنوع پوشش علفي و گلسنگي ،شرايط
فيزيکي و شيميايي خاک و نيز مقدار نور نسبي در سری سه
حوضه  91لساکوتي واقع در جنوب شرق شهرستان تنکابن،
استان مازندران بود.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
سری سه حوضه آبخيز  91لساکوتي در  44کيلومتری
جنوب شرقي شهرستان تنکابن قرار دارد .لساکوتي در عرض
شمالي  91° 90′ 17″تا  91° 91′ 10″و طول شرقي
 01° 4′ 9″تا  01° 1′ 11″قرار گرفته است .اين سری از
نظر جغرافيايي به حوزه اداره منابع طبيعي شهرستان تنکابن
تعلق دارد .مساحت منطقه مورد مطالعه 1414 ،هکتار است.
کمترين و بيشترين ارتفاع اين منطقه بهترتيب  204و 1104
متر باالتر از سطح دريا است ( Kialashki & Anbarlo,
.)2006
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روش پژوهش
بررسي تأثير بيماری باليتت در اواستط فصتل بهتار ستال
 1930در ي تک تتتوده راش -شمشادستتتان Buxo-Fagetum
 )Hamzeh’ee, 1994( orientalisدارای آشتتتفتگي باليتتتت
(بيشتر از  24درصد آشفتگي) و يک توده راش ختالص (تتوده
مرجع) با مساحت  94هکتار انجام شد .شصت قطعتهنمونته بته
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ابعتتاد  04 × 74متتتر در مراکتتز شتتبکه آمتتاربرداری بتته ابعتتاد
 144 × 144متتتر پيتتاده شتتدند .در هتتر قطعتتهنمونتته ،دو
ريزقطعهنمونه پوشش علفي به مستاحت  70متتر مربتع (0 × 0
متر) انتخاب شد و گونههای علفي برداشتت شتدند (شتکل .)1
برای پياده کردن مراکز قطعهنمونهها در عرصه از دستگاه سيستم
موقعيتياب جهاني استفاده شد.

شکل  -1نمایش نحوه برداشت دادههای پوشش علفی ،خاک و شدت نور نسبی در هر قطعهنمونه

در اين پژوهش ،شدت نور نسبي بهعنوان يک عامل
بومشناختي با استفاده از دوربين  Canonمدل  F-1مجهز به
لنز چشمماهي ( )Fish eyeبا فاصله کانوني  2/0ميليمتر در
دو توده اندازهگيری شد .برای بهدست آوردن شدت نور
نسبي در هر قطعهنمونه ،تصويربرداری بهصورت خوشهای و
در دو جهت شمالي جنوبي و شرقي غربي و در مرکز
قطعهنمونه انجام شد (شکل  .)1سپس تصاوير با استفاده از
نرمافزار  )Gap Light Analyser( GLAپردازش شدند.
برای نمونهبرداری گلسنگ ،با توجه به ترکيب و ساختار
درختان جنگلهای هيرکاني ،قابهايي با ابعاد 44 × 14
سانتيمتر مناسب برای برداشت نمونههای گلسنگي انتخاب
شد .بهدليل تغييرات غنای گونهای گلسنگ ،از ارتفاع 7/0
متری از طول تنه بهسمت قاعده تنه و کاهش تنوع در اين
گراديان کوچک ،سعي شد محل برداشت قابها در اين

محدوده ارتفاعي و با توجه به حضور آنها انجام شود.
بهعلت وجود بيشترين تغييرات گونهای در تنه ،طول بزرگ
قاب نمونهبرداری در امتداد تنه درخت و طول کوچک قاب،
عمود بر محور تنه درنظر گرفته شد (شکل 7؛ Es-hagh
.)Nimvari et al., 2013
تعيين و برآورد تنوع زيستي در بيشتر موارد به صورت
شاخص های عددی غنتای گونته ای ،يکنتواختي و تنتوع
گونه ای مورد توجه قرار مي گيترد (.)Adel et al., 2014
در پتتژوهش پتتيش رو بتترای مقايستته دو تتتوده راش-
شمشادستان و راشستان خالص از نمايه های مختلف تنوع
زيستي استفاده شد (جتدول  .)1نمايته هتای سيمپستون و
شانون -وينر توصيف کننده تنوع گونه ای هستتند .هرچته
مقدار عددی اين نمايه ها بيشتر باشد ،نشانه زيادتر بتودن
تنوع گونه ای است.
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شکل  -2نمایش نحوه برداشت نمونههای گلسنگ
جدول  -1نمایههای تنوع زیستی مورد استفاده در پژوهش پیشرو
گروه نمايه
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مقدار عددی نمايه سيمپسون بين صفر و يک است و تعداد
و فراواني گونهها را درنظر ميگيرد .نمايه شانون -وينر ،غنا و
يکنواختي را محاسبه ميکند و مقدار عددی آن در پژوهشهای
بومشناختي بهطور معمول بين  1/0تا  9/0متغير است .مقدار

 :Sتعداد گونه
 :niتعداد افراد گونه iام
 :Nتعداد کل افراد جامعه

 :Pفراواني نسبي افراد گونه  iدر نمونه مورد نظر ( ni
i
N

) Pi 

 :Sتعداد گونه
 :Nتعداد کل افراد جامعه
 :Sتعداد گونه
 :Nتعداد کل افراد جامعه
 :λنمايه سيمپسون
 :H′نمايه شانون -وينر
 :Nتعداد کل افراد جامعه

عددی نمايههای مارگالف و منهنيک بين صفر تا بينهايت است،
بهطوریکه اعداد بزرگتر بيانگر غنای گونهای زيادتر هستند.
همچنين ،هرچه نمايههای يکنواختي گونهای هيل و بريليون
بيشتر باشند ،نشاندهنده يکنواخت بودن گونهها در رويشگاه
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هستند (.)Ludwig & Reynolds, 1988
برای بررسي رابطه بين پوشتش علفتي و گلستنگ بتا
شرايط محيطي (ويژگي های فيزيکي و شتيميايي ختاک و
نتتور) از روش تحليتتل تطبيقتتي متعتتارف استتتفاده شتتد.
شناسايي گونه های گلستنگ بتا استتفاده از منتابع معتبتر
گلستنگ شناستي و نيتز روش هتای آزمايشتتگاهي ماننتتد
آزمايش نقطه ای و کروماتوگرافي با اليه نازک انجام شتد
( .)Es-hagh Nimvari et al., 2013مقتادير نمايته هتای
مختلف تنوع زيستي با استفاده از نرم افزارهتای  PASTو
 Ecological Methodologyمحاسبه شدند .ابتدا ،نرمتال
بودن داده ها به وسيله آزمون کولمتوگروف -ستميرنوف و
همگن بودن واريانس داده ها بتا استتفاده از آزمتون لتون
بررسي شدند .پس از تأييد نرمال بودن داده ها ،به منظتور
بررسي تفاوت مقادير مشخصه های مختلف تنتوع زيستتي
پوشش علفي و گونه های گلسنگ در دو توده از آزمون t
مستقل استفاده شد .تجزيه و تحليل آماری کليه داده هتا بتا
استفاده از نرم افزار  SPSSانجتام شتد .همچنتين ،تحليتل
رج بندی و بررسي ارتباط بين حضور گونه های گلستنگي
و متغيرهتتای ستتاختاری تتتوده در محتتيط نتترم افتتزار
 CANOCOانجام شد.

0

نتایج
پوشش علفی
در اين پژوهش 73 ،گونه علفي در دو توده شناسايي شد
که  79گونه در توده راش -شمشادستان و  13گونه در توده
راش خالص ثبت شدند .در توده متأثر از آشفتگي باليت،
بيشترين درصد پوشش گونهای کف جنگل بهترتيب مربوط به
انواع گونههای سرخس ،جنس  Dryopteris Adansو تمشک
( )Rubus hyrcanus Juz.بود .کولهخاس ( Ruscus hyrcanus
 ،)Woronowسرخس پنجهای ( )Pteris cretica L.و عشقه
( )Hedera pastuchovii Woronowنيز در توده راشستان
فراواني بيشتری داشتند .با بررسي مقادير تنوع زيستي پوشش
علفي در دو توده مشخص شد که مقدار نمايههای تنوع گونهای
در توده راش -شمشادستان متأثر از بيماری باليت بيشتر از
توده راش خالص بود (جدول  ،)7اما مقدار نمايههای غنای
گونهای و يکنواختي در توده راش خالص بيشتر بود .يافتههای
مربوط به شدت نور نسبي در دو توده نشان داد که متوسط
شدت نور نسبي در توده راش -شمشادستان 90/70 ،درصد
(کمينه  70و بيشينه  40درصد) و در توده راش خالص 17/9
درصد (کمينه نه و بيشينه  14/0درصد) بود.

جدول  -2میانگین مقدار نمایههای تنوع زیستی پوشش علفی در دو توده
گروه نمايه
تنوع گونهای
غنای گونهای
يکنواختي گونهای

نمايه

توده راش -شمشادستان

توده راش خالص

سيمپسون

4/119±4/ 42 a

4/143±4/42 b

شانون -وينر

4/19±4/40 a

4/022±4/40 b

مارگالف

4/414±4/47 b

4/00±4/47 a

منهنيک

4/0±4/44 b

4/21±4/44 a

هيل

4/104±4/41 b

4/239±4/41 a

بريليون

4/10±4/40 b

4/31±4/40 a
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گلسنگ

Cladonia coniocraea ،rubella (Hoffm.) A. Massal

در اين پژوهش ،حضور گونههای گلسنگ در دو توده
راش -شمشادستان و راش خالص بررسي شد .نتايج
مطالعات فلورستيک نشان داد که درمجموع  71گونه
گلسنگ در دو توده وجود داشت که  19گونه در توده
راش -شمشادستان و  13گونه در توده راش خالص ثبت
شد .گونههايي مانند Cladonia ،Graphis analoga Nyl.
Pertusaria pertusa ،subrangiformis L.Scriba ex
،Pertusaria trachythallina Erichsen،(L.) Tuck
Pyrenula ،Phaeophyscia ciliata (Hoffm) Moberg
Ramalina
،subelliptica (Tuck.) R.C. Harris
 farinacea (L.) Ach.و )Ramalina pollinaria (Westr.
 Ach.فقط در توده راش -شمشادستان متأثر از آشفتگي
باليت مشاهده شدند .در سوی ديگر ،گونههايي مانند
Bacidia ،Alyxoria varia (Pers.) Ertz & Tehler

،Collema subflaccidum Degel. ،(Florke) Spreng.
Lecanora ،Flavoparmelia caperata (L.) Hale
Parmelia sulcata
،allophana (Ach.) Nyl.
،Pertusaria
trachythallina
Erichsen،Taylor
،Punica Sp ،Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg
 Punctelia rudecta (Nyl.) Krogو Pyrenula nitida
 (Weigel) Ach.فقط در توده راش خالص مشاهده شدند.
مقايسه نمايههای تنوع زيستي گلسنگها با استفاده از
آزمون  tمستقل (جدول  )9نشان داد که دو نمايه سيمپسون
و شانون -وينر در دو توده با يکديگر تفاوت معنيداری
داشتند ( )p > 4/40و مقدار اين دو نمايه در توده راش
خالص نسبت به توده راش -شمشادستان بيشتر بود .از
سوی ديگر ،تفاوت معنيداری بين نمايههای منهنيک،
مارگالف و هيل در دو توده مشاهده نشد (جدول .)9

جدول  -3مقایسه میانگین شاخصهای تنوع زیستی گلسنگ در دو توده راش -شمشادستان و راش خالص براساس آزمون  tمستقل
گروه نمايه
تنوع گونهای
غنای گونهای
يکنواختي

نمايه

توده راش -شمشادستان

توده راش خالص

سيمپسون

4/422±4/499 b

4/173±4/499 a

شانون -وينر

4/291±4/411 b

1/412±4/411 a

منهنيک

4/404±4/472 a

4/40±4/472 a

مارگالف

4/4±4/447 a

4/01±4/447 a

هيل

4/304±4/411 a

4/399±4/411 a
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تحلیل تطبیقی متعارف
طول گراديان برای ماتريس گلسنگها  9/0بهدست آمد که
نشاندهنده مناسب بودن تحليل تطبيقي متعارف در اين پژوهش
است .در ادامه ،نتايج مربوط به بررسي رابطه بين ماتريس
ساختار توده (نور ،نمايههای هيل ،سيمپسون ،شانون -وينر،
مارگالف و منهنيک) و گونه نشان داد که محورهای  1و 7
ميتوانند رابطه بين ساختار توده و گونه را در تحليل تطبيقي

متعارف تبيين کنند .چون مقادير  pبهدستآمده از دو محور
( 4/49برای محور  1و  4/44برای محور  )7در سطح اطمينان
 30درصد معنيدار بودند .با همپوشاني متغيرهای ساختاری و
گونههای گلسنگ در محورهای  1و  7تحليل تطبيقي متعارف
مشاهده شد که گونههای گلسنگ با کداميک از متغيرهای
ساختاری توده ارتباط نزديک دارند (شکل  .)9همبستگي بين
متغيرهای ساختاری توده با محورهای تحليل تطبيقي متعارف
نيز بهدست آمد (جدول .)4
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جدول  -4همبستگی بین متغیرهای ساختاری و محورهای  1و  2نمودار تحلیل تطبیقی متعارف
متغير محيطي

محور 1

محور 7

نور ()Light

4/201

4/91

نمايه هيل ()Hill

4/371

4/771

نمايه سيمپسون ()Symp.

-4/133

4/171

نمايه مارگالف ()Marga.

-4/109

4/271

نمايه شانون ()Shanon

-4/271

4/104

نمايه منهنيک ()Manhn

-4/310

4/744

شکل  -3پراکنش گونههای گلسنگ در ارتباط با متغیرهای ساختاری در تحلیل تطبیقی متعارف

شکل  9پراکنش گونههای گلسنگ را در دو محور  1و
 7تحليل تطبيقي متعارف نشان ميدهد .براساس اين نمودار،
دو گروه از گلسنگها قابل تفکيک هستند .با همپوشاني
متغيرهای ساختاری و گونههای گلسنگ در محورهای  1و
 7تحليل تطبيقي متعارف مشخص شد که متغيرهای محيطي
نور و نمايه هيل با محور اول همبستگي مثبت دارند.
نمايههای سيمپسون ،مارگالف ،شانون -وينر و منهنيک با
محور اول همبستگي منفي دارند.

بحث
در پژوهش پيشرو ،بيماری باليت بهعنوان عامل بروز
آشفتگي در توده راش -شمشادستان سری سه حوضه 91
لساکوتي بررسي شد .بهمنظور بررسي تأثير اين عامل
آشفتگي ،از ترکيب و تنوع پوشش علفي کف جنگل و
گونههای گلسنگي استفاده شد .بررسي تغييرات اين جوامع
پس از بروز آشفتگي در تودههای جنگلي از اهميت زيادی
برای مديريت جنگلها برخوردار است ،چون اولين جوامعي
هستند که نسبت به پيامدهای بروز آشفتگي واکنش نشان

1

ميدهند (.)Schaetzl et al., 1989
نتايج مربوط به بررسي پوشش علفي در توده راش-
شمشادستان مبتال به بيماری باليت و راش خالص نشان داد
که تعداد گونههای علفي در توده مبتال به بيماری باليت (79
گونه) بيشتر از توده راشستان خالص ( )13است .باز شدن
تاجپوشش جنگل و برخورد نور به کف جنگل ،مهمترين
عامل بومشناختي مؤثر در حضور بيشتر پوشش گياهي کف
جنگل عنوان شده است ( .)Falk et al., 2008براساس نتايج
بهدستآمده از اندازهگيری شدت نور نسبي در دو توده،
مقدار متوسط آن در توده راش -شمشادستان مبتال به
بيماری باليت  90/70درصد و در توده راش خالص 17/9
درصد بود .از اينرو ميتوان بيان کرد که در پژوهش پيشرو
بهواسطه بروز بيماری باليت و خشک شدن پايههای
شمشاد ،توده باز شده و مقدار نور رسيده به کف جنگل
افزايش پيدا کرده بود .بهدنبال آن ،تعداد عناصر پوشش
علفي افزايش يافته بود .اين يافته با نتايج پژوهشهای
 Ohsawaو  )7441( Nagaikeو  Paritsisو Aizen
( )7441همخواني دارد .آنها بيان کردند که با باز شدن
تاجپوشش ،تعداد گونههای گياهي افزايش مييابد .نکته
ديگر در رابطه با پوشش علفي کف ،نوع گونهها است که
بهنوعي معرف شرايط رويشگاه هستند .در توده راش-
شمشادستان مبتال به بيماری باليت ،گونههای علفي سرخس،
جنس  Dryopterisو تمشک بيشترين فراواني را داشتند.
گونههای  Dryopterisجزو اولين گونههايي هستند که در
صورت بروز آشفتگي و باز شدن تاجپوشش ،فضا را اشغال
ميکنند که علت اين امر به سرشت نوری اين جنس
برميگردد .اين نتيجه با پژوهش  Palmerو همکاران
( )7444انجامشده در جنگلهای مينهسوتا اياالت متحده
آمريکا مطابقت دارد .براساس يافتههای پژوهش مذکور،
گونههای سرخس پس از ضعف تاجپوشش در عرصه ظهور
پيدا ميکنند .از سوی ديگر ،حضور ساير گونهها مانند
تمشک همراه با سرخسها پس از ريزش برگهای درختان
شمشاد داللت بر اين دارد که با ايجاد بيماری باليت،
وضعيت پوشش علفي بهسمت گونههای نورپسند تغيير
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يافت .در مقابل ،در توده راش خالص ،گونههای علفي
سايهپسند مانند عشقه ،کولهخاس و سرخس پنجهای با
توزيع هرچه يکنواختتر حضور داشتند .اين يافتهها با نتايج
 Asadiو همکاران ( )7411در تودههای راش -شمشادستان
خيبوس واقع در استان مازندران همخواني دارد .حضور قابل
مالحظه عشقه بهعنوان فراوانترين گونه زيرآشکوب
اجتماعهای گياهي شمشاد گزارش شده است ( Asadi et
 .)al., 2011در پژوهش پيشرو نيز مشاهده شد که اين گونه
فراواني زيادی دارد ،اما در تودههای مبتال به باليت مشاهده
نشد ،بنابراين ميتوان ذکر کرد که بيماری باليت بهواسطه
برگريزی درختان شمشاد ،حيات گونههای علفي سايهپسند
را بهخطر مياندازد .در واقع اين بيماری ،شرايط را برای
ظهور گونههای نورپسند و مهاجم مهيا ميکند .نکته ديگر،
مقادير نمايههای تنوع زيستي در دو توده است .براساس
نتايج بهدستآمده از پژوهش پيشرو ،نمايههای تنوع
گونهای پوشش علفي سيمپسون ( )4/119 ±4/42و
شانون -وينر ( )4/19 ±4/40در توده راش -شمشادستان
مبتال به باليت بيشتر از توده راش خالص بودند .با افزايش
فراواني و تعداد گونههای پوشش علفي ،مقدارهای عددی
تنوع گونهای نيز افزايش پيدا کرد .در مقابل ،نمايه يکنواختي
بريليون در توده راش خالص بيشتر بود .افزايش مقدار
عددی تنوع بهدليل هجوم گونههای نورپسند است که مناطق
تخريبشده را ترجيح ميدهند ( Kazemnezhad et al.,
 .)2011براساس پژوهشهای  Pourbabaeiو همکاران
( )7419و  Shabaniو همکاران ( )7443با افزايش نور در
جنگلهای راش هيرکاني ،تنوع و غنای گونهای افزايش پيدا
کرد که با نتايج پژوهش پيشرو همخواني دارد .برخي
پژوهشگران نيز گزارش کردند که با ايجاد نور در جنگل،
افزايش تنوع زيستي بهويژه در رابطه با گونههای علفي قابل
انتظار است ( .)Vetaas, 1997البته بايد توجه داشت که
افزايش تنوع گونههای علفي هميشه مثبت تفسير نميشود،
بلکه اين شاخص ميتواند نشاندهنده خروج بومسازگان از
تعادل هميشگي خود باشد .در پژوهش پيشرو ،افزايش
تنوع گونههای علفي ميتواند بهعنوان نشانهای از
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بههمخوردن تعادل بومسازگان تلقي شود.
گلسنگها ،معيار ديگری برای بررسي بروز آشفتگي در
بومسازگان جنگل هستند .گلسنگهای داردوست در جنگل
عالوه بر وابستگي به گونههای درختي ،تحت تأثير شرايط
محيطي نيز تغيير ميکنند ،بنابراين بهمنظور تفسير شرايط
حاکم بر جوامتع گيتاهي کارآمد هستند ( & Castello
 .)Skert, 2005; Moning et al., 2009برخي از
پژوهشگران معتقدند که ترکيب و درصد فراواني گلسنگها
در يک توده گياهي ميتواند متأثر از عوامل غيرزيستي
(شيب ،جهت ،دامنه ،ارتفاع از سطح دريا و رطوبت) و
عوامل زيستي مانند آفات و بيماریها باشد ( Paltto et al.,
.)2008
يافتههای پژوهش پيشرو نشان داد که ترکيب و فراواني
گونههای گلسنگ در توده آشفته راش -شمشادستان متأثر
از بيماری باليت با توده راشستان خالص تفاوت دارد .ورود
نور بيشتر به داخل جنگل ممکن است دليلي بر وقوع
آشفتگي باشد که ميتواند موجب تغيير مقدار رطوبت ترکيب
گلسنگها شود ( .)Krebs, 1999در صورت برگريزی و
کاهش تاج درختان شمشاد ،اين دو عامل بومشناختي بهطور
معنيداری تغيير خواهند کرد.
در رويشگاه مورد نظر اين پژوهش که درختان شمشاد
زيادی در آن بهصورت سرپا در حال خشک شدن بودند،
 19گونه گلسنگ شناسايي شد .در اين بين ،گونههای
جنسهای  Lecanoraو  Pertusariaبيشترين فراواني را
داشتند .در مقابل ،در توده راش خالص که بهواسطه حضور
درختان راش در اشکوب غالب ،شرايط سايه و رطوبت
مناسبتری فراهم شده بود ،تنوع و درصد پوشش گلسنگها
بيشتر از توده شمشاد بود ،زيرا با تغييرات فاحش در مقدار
نور و رطوبت در يک توده ممکن است يک گونه گلسنگ
جابجا و يا حتي حذف شود (،)Moning et al., 2009
بنابراين اگر از ترکيب گلسنگهای توده شمشاد مورد مطالعه
پيش از مبتال شدن به بيماری باليت اطالع جامع و کاملي
وجود داشت ،بدون شک با مقايسه جوامع گلسنگ در پيش
و پس از آشفتگي ،اطالعات مفيدی بهدست ميآمد .از

3

سويي ،از بين رفتن يک گونه در يک بومسازگان جنگلي
نشاندهنده از بين رفتن شرايط بومشناختي بهينه در آن
جنگل است .متأسفانه چنين اطالعاتي در دسترس نيست و
نميتوان بهدرستي قضاوت کرد .بهعنوان مثال ،گلسنگ برگي
 Lobaria pulmonariaدر تواليهای پيشرفته در
جنگلهای هيرکاني مشاهده ميشود ( Es-hagh Nimvari
 .)et al., 2013اين گونه در شرايط بهينه و پايدار
بومسازگانهای جنگلي معتدله حضور دارد ( Nascimbene
 .)et al., 2010درحاليکه اين گونه در توده راش خالص
مورد مطالعه ثبت شد ،اما در رويشگاه آشفته شمشاد مشاهده
نشد .اگرچه اطالعاتي از حضور اين گونه پيش از ابتال به
بيماری در اين توده وجود ندارد ،اما با احتياط ميتوان گفت
که شايد آشفتگي سبب حذف اين گونه شده است.
از آنجاييکه گلسنگها معرفهای زيستي بسيار مناسبي
برای درک شرايط حاکم در بومسازگانها هستند ،بهنظر
ميرسد که انجام پژوهشهای تخصصيتر در اين زمينه
الزامي است ،زيرا بدون شک گونههای گلسنگ تحت تأثير
نوع پوست ،خصوصيات اسيديته و هدايت الکتريکي و نوع
شيارهای پوست نيز تغيير ميکنند ( Es-hagh Nimvari et
 ،)al., 2013بنابراين در پژوهشهای آينده بايد همه اين
موارد بررسي شود تا با اطمينان بيشتری از گونههای
گلسنگ بهعنوان معرفهای زيستي در تحليل آشفتگي
بيماری باليت استفاده شود.
آنچه که از نتايج پژوهش پيشرو برميآيد ،بيانگر وجود
تغييرات پايدار منفي در توده راش -شمشادستان متأثر از
بيماری باليت است .اين تغييرات ،توده را بهسمت باز شدن
پيش ميبرد .درنتيجه آن ،ترکيب جوامع پوشش علفي و
گلسنگي تغيير ميکند .در اينجا نور بهعنوان يک عامل
بومشناختي مهم ،تأثير خود را بر توده گذاشته بود .با توجه
به پايدار بودن تغييرات منفي متأثر از بيماری باليت ،امکان
بازگشت پايههای شمشاد بهحالت اوليه خود وجود ندارد.
شرايط رويشگاهي توده راش -شمشادستان مورد مطالعه
فقط بهدليل بروز بيماری باليت که يک پديده غيرطبيعي
است ،دچار تغييرات پايدار منفي شده است ،بنابراين ميتوان
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Assessment of epiphytic lichen diversity in pine
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بيان کرد که با حذف عامل بيماری و اجرای عمليات
 شمشادستان- يک توده راش،اصالحي در شرايط رويشگاه
 از اينرو پيشنهاد ميشود که ابتدا.سالم جايگزين خواهد شد
مطالعه آلودگي خاک از نظر مقدار حضور قارچ باليت انجام
 از، در صورتيکه شدت آلودگي خاک زياد نباشد.شود
 به گونههای تندرشد مانند افرا،طريق عمليات پاکتراشي
 شرايط را برای،فرصت رشد داده شود تا با ايجاد سايه
 در مرحله بعد با انجام.استقرار نهالهای شمشاد فراهم کنند
 پايههای شمشاد در رويشگاه،عمليات واکاری با بذر يا نهال
، اما اگر در مطالعه آلودگي خاک رويشگاه،تکثير شوند
مشخص شود که حضور قارچ باليت بيشتر از حد انتظار
 بايد،است و مانع استقرار و توسعه نهالهای شمشاد ميشود
پس از سپری شدن دوره زندهماني اسپورهای قارچ که
 عمليات واکاری با پايههای، سال است14 حدود هشت تا
.شمشاد انجام شود
سپاسگزاری
مقاله پيشرو مستخرج از رساله دکتری دانشگاه آزاد
 بدينوسيله از. واحد علوم و تحقيقات تهران است،اسالمي
همکاری صميمانه مجری طرح جنگلداری لساکوتي جناب
 مهندس،آقای مهندس قاسمي و مجموعه همکاران ايشان
حامد زالنژاد و مصطفي اديبنژاد تشکر و قدرداني بهعمل
.ميآيد
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Abstract
This study aimed at evaluating the box tree (Buxus hyrcana Pojark) habitat after the
occurrence of box blight disease in Buxo-Fagtum orientalis (B) and reference pure Fagetum (S)
stands in the district 3, Lesakoty catchment No. 36, southeast of Tonekabon in the Mazandaran
Province. In each stand, 60 micro-plots with 25 m2 were established, in which the frequency of
herbaceous species was recorded. For sampling lichens, 60 × 40 cm quadrats were used. Raw
data obtained from the field were compared and analyzed using an independent t-test and CCA
analysis. Results revealed that the Simpson species diversity (B = 0.813 ± 0.07, S = 0.649 ±
0.07) and Shannon-Wiener (B = 0.830 ± 0.05, S =0.577 ± 0.05) of herbaceous species were
significantly higher in Buxo-Fagetum orientalis stand (p < 0.05). In addition, the independent ttest for lichen species showed that Simpson species diversity (B = 0.477 ± 0 0.03, S = 0.629 ±
0.03) and Shannon-Weiner (B = 0.738 ± 0.06, S= 1.067± 0/06) in boxwood-beech stand was
significantly lower than those in pure beech site (p < 0.05). CCA results showed that the
environmental conditions, as well as the variability of the presence and diversity of different
species of lichens as forest ecosystem bio-indicators were changed, mainly due to the boxwood
blight disease in boxwood-beech stand. Further, stand opening caused by disturbances and
increase of light reaching the forest floor was identified as a key factor in changing the
composition of herbaceous and lichen communities in Buxo-Fagetum orientalis stands.
Keywords: Biodiversity, Buxo-Fagetum orientalis, fungi, lichen, soil.
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