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 دهیچک
 یمارياز ب يناش يآشفتگ روزپس از ب (Buxus hyrcana Pojark) هيرکاني شمشاد شگاهيرو يبا هدف بررس رو  شيپ پژوهش     
شرق  جنوبدر  واقع يلساکوت 91 هضحو سه یسر در( S) خالص راش مرجع توده و( B) شمشادستان -راش توده در ت،يبال

 یبرا يمربع متر 70 نمونه ريزقطعه 14 ،منظم -يتصادف روش به ها  از توده هرکدام. در شدشهرستان تنکابن، استان مازندران انجام 
 متر يسانت 44×  14با ابعاد  ييها  قاب از ها  گلسنگ از یبردار  نمونه یبرا ،نيهمچنشدند.  انتخاب يعلف پوشش اطالعات یآور  جمع

 یا  گونه تنوع ريمقاد که داد نشان جينتا. شدند ليوتحل هيتجز متعارف يقيتطب ليتحلو  مستقل t آزمون کمک به ها داده. شداستفاده 
 توده در يعلف پوشش (B، 40/4± 022/4=S=19/4 ±40/4) نريو -شانون و( B، 42/4± 143/4=S=119/4 ±42/4) مپسونيس

 یها  گونه یمستقل برا tآزمون  جينتا ،نيهمچن. بود شتري( ب> 40/4p) یدار  يمعن طور به تيبال یمارياز ب متأثر شمشادستان -راش
 نريو -شانون و (B، 49/4± 173/4=S=422/4 ±49/4) مپسونيس یا  گونه تنوع یها هينمانشان داد که  يگلسنگ

(41/4±291/4=B، 41/4± 412/1=S )یدار  يمعن طور هب تيبال یمارياز ب متأثر شمشادستان -در توده راش (40/4p < )بود کمتر .
 يطيمح طيشرا ،شمشادستان -راش توده در تيبال یماريب يآشفتگبروز  دنبال هکه ب بود آن از يحاک زينمتعارف  يقيتطب ليتحل نتايج
 يجنگل سازگان بوم يستيز یها  معرف عنوان  به   گلسنگ مختلف یها  درصد حضور و تنوع گونه یريرپذييو منجر به تغ کرد رييتغ توده
 بيترک رييدر تغ یديعامل کل عنوان بهبه کف جنگل  دهينور رس شيو افزا تيبال يبروز آشفتگ واسطه هب توده شدن باز ،نيهمچن .شد

 . شدمشخص  شمشادستان -در توده راش يو گلسنگ يجوامع پوشش علف
 

 قارچ، گلسنگ.  شمشادستان، -راش خاک، ،يستيز تنوع :یدیکل یها واژه

 

 مقدمه
که در  کنند  مي بيان رخدادی هر را آشفتگي ها  شناس  بوم  

 و آيد  مي وجود به سازگان م  بو زمان و مکان خاص در يک 
 تأثيرکه ساختار جمعيتي آن مجموعه تحت  شود  مي سبب

در  موجودمنابع و شرايط فيزيکي  ،آن دنبال به و رديگقرار 
(. نوع و شرايط هر McCarthy, 2001) کندآن تغيير 
آشفتگي  رژيم جاديموجب ا   از آن يناش راتييتغآشفتگي و 

. دده  مي تغييرجنگلي را  توده و شود  يمهر منطقه 
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 های  توده دهنده شکلغالب هر منطقه نيروی  های  آشفتگي
. از شوند  يم محسوبجنگلي و طبيعت آن منطقه 

 ،بادبه  نتوا  يجنگلي م یها سازگان بوممعمول  های  آشفتگي
اشاره کرد  ها  یماريب و آفات ،آتش ،بهمن ،سيل ،طوفان

(Shure et al., 2006 .)پژوهش  جينتا اساسبرvan Lierop 
 شتريب 7417تا  7449دوره زماني  در(، 7410و همکاران )

 يآشفتگ از متأثر ايدن يهکتار از مناطق جنگل ونيليم 10از 
از  یاري. در بسبودندو آفات  زا  یماريب عوامل از يناش

 ،ييايدر پو رييدر جنگل عامل تغ يموارد، بروز آشفتگ
 & Thomاست ) يجنگل یها  سازگان  بوم  ساختار و کارکرد 

Seidl, 2016 .) 
در  1311شمشاد در سال  تيبال یماريب يدمياپ نياول

 يآشفتگ عامل کي عنوان هب سپسانگلستان مشاهده شد و 
 ,.LeBlanc et al) شد گزارش ايدن گريد نقاط در مهم

 متعلق (Buxus hyrcana Pojark) يرکانيه شمشاد(. 2018
 یها  عرصه سبز هميشه یها  گونه از ،Buxaceaeبه خانواده 

 یارهايبراساس مع .است ايران شمال ای جلگه و کوهستاني
در  گونه نيا ،(IUCN) عتيطب از حفاظت يالملل  نيب هياتحاد

 دارد قرار انقراض خطر در ياهيگ یها  فهرست گونه
(IUCN, 2018; Asadi et al., 2011) .تيبال بيماری عامل 

 يرجنسيغ ريقارچ با دو شکل تکث ينوع ،يرکانيه شمشاد
(Cylindrocladium pseudonaviculatum syn. 

Cylindriocladium buxicola )يجنس و (Calonectria 

pseudonaviculata) است (Rezaee et al., 2013) .
 آغاز گيالن های  از جنگل 1913سال  از قارچ نيا گسترش

تلوشهر  های  در جنگل 1931سال  در مذکور قارچ. شد
 در شمشاد یها  شگاهيرو از يعيوس سطح در زين ونوشهر 
آن  انتشار. در حال حاضر شد مشاهده هيرکاني یها  جنگل

 است گسترش به رو هيرکاني یها  جنگلاز غرب به شرق 
(Khazaeli et al., 2015 .) 

 مرگ و يدگيخشک سبب تيبال یماريب يآشفتگ
و عنصر مهم جامعه  راشکوبيز گونه کي عنوان هب شمشاد

 بيترک آن دنبال هب .شود  يدر جنگل م شمشادستان -بلوط
. مطالعه کند يم رييتغ ادشدهي جوامع راشکوبيز عناصر

 زحائ يمناظر جنگل داريپا تيريمد یبرا ريتأث نينحوه ا
 انيب یبرا. (Fahey & Puettmann, 2007) است تياهم

و  بيمانند ترک ييارهايمع ،يآشفتگ ريتأثمقدار  حيو تشر
 مختلف یها پژوهشدر  ها  و گلسنگ يتنوع پوشش علف

 Safavi و Kazemi پژوهش براساس. اند شده يبررس
 سالمت بر ها  گلسنگ يستيزتنوع  ريتأث مورد در( 7411)

 ،یبردار  بهره مانند ييها  يآشفتگ بروز ،يرکانيه یها  جنگل
 توده آن موجب  به که ها  جنگل شدن تکه تکهو  يدگيخشک
 دنبال به را ها  تنوع گلسنگ کاهش شود،  يم باز يجنگل
 ازجملهبودن آب  دسترس در و نور ،نيهمچن. دارد

 هستند   ها  گلسنگ تنوع و پراکنش درمهم  یها  عامل
(Kazemi & Safavi, 2016 .)حضور عدم اي حضور 

 شگاهيرو طيشرا کننده انيب زين يخاص گلسنگ های گونه
 & De Silva) است يرخداد آشفتگ نظر از

Senanayake, 2015) . 
 يشگاهيرو طيشرا يبررس ،رو  شيپ پژوهش هدف

 تيبال یماريب از يناش يتگآشف بروز از پس يرکانيه شمشاد
 طيشرا ،يگلسنگ و يعلف پوشش تنوع و بيترک براساس

 سه یدر سر ينور نسب مقدار زينخاک و  ييايميش و يکيزيف
شرق شهرستان تنکابن،  جنوبدر  واقع يلساکوت 91 هضحو

 . بوداستان مازندران 
 

 ها  روش و مواد
 مطالعه مورد منطقه

 یلومتريک 44 در لساکوتي 91 آبخيز هضحو سه سری
در عرض  لساکوتي .دارد قرار تنکابن شهرستان شرقي جنوب

     طول شرقي و 91° 91′ 10″ تا 91° 90′ 17″شمالي 
 از یسر نياگرفته است.  قرار 01° 1′ 11″ تا °01 ′4 ″9

شهرستان تنکابن  طبيعي منابع اداره حوزه به جغرافيايي نظر
. استهکتار  1414 ،مورد مطالعه منطقه مساحت. دارد تعلق
 1104 و 204 بيترت به منطقه نيا ارتفاع نيشتريو ب نيکمتر
 ,Kialashki & Anbarlo) ستا باالتر از سطح دريا متر

2006) . 
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 پژوهش روش

اواستط فصتل بهتار ستال      در باليتت  یماريب تأثير يبررس
 Buxo-Fagetum ستتتانشمشاد -راش تتتوده کيتت در 1930

orientalis (Hamzeh’ee, 1994) باليتتتت يآشتتتفتگ یدارا 
 تتوده ) ختالص  راشتوده  کي و (يدرصد آشفتگ 24 از شتريب)

 بته  نمونته  قطعته شصت . شد انجام هکتار 94مساحت  با (مرجع

      بتته ابعتتاد یآمتتاربردار   شتتبکه مراکتتز در متتتر 04 × 74 ابعتتاد
 دو نمونتته،  قطعتته هتتر. در شتتدند ادهيتتمتتتر پ 144 × 144

 0×  0) مربتع  متتر  70 مستاحت  به يعلف پوشش نمونه ريزقطعه
 .(1)شتکل  برداشتت شتدند    يعلف یها  گونه و شدمتر( انتخاب 

 ستميس دستگاه از عرصه در ها نمونه قطعهکردن مراکز  ادهيپ یبرا
 استفاده شد.   يجهان ياب  موقعيت

 

 
 نمونه  قطعه هر در ینسب و شدت نور خاک ،یعلف پوشش یها  داده برداشت نحوه شینما -1 شکل

 

عامل  کي عنوان  به ينسب نور شدت    پژوهش،  نيا در
مجهز به  F-1مدل  Canon نياستفاده از دورب با يشناخت بوم

 در متر  يليم 0/2 يکانون فاصله با( Fish eye) يماه لنز چشم
 نور شدت آوردن دست به یبرا شد. یريگ  اندازهدو توده 

 و یا  خوشه صورت به یربرداريتصو نمونه،  قطعه هر در ينسب
 مرکز در و يغرب يشرق و يجنوب يشمال جهت دو در

 از استفاده با ريتصاو سپس. (1)شکل  شد انجام نمونه  قطعه
 .شدند پردازشGLA (Gap Light Analyser ) افزار نرم

ترکيب و ساختار  به  توجه با گلسنگ، برداری  نمونه یبرا
 44×  14با ابعاد  يهاي  قاب، هيرکانيهای   درختان جنگل

گلسنگي انتخاب  های  نمونه برداشت برایمناسب  متر سانتي
 0/7از ارتفاع  ،ای گلسنگ  تغييرات غنای گونه ليدل بهشد. 

قاعده تنه و کاهش تنوع در اين ت سم بهمتری از طول تنه 
اين  در ها قابداشت گراديان کوچک، سعي شد محل بر

 .شود انجام ها حضور آنبه   توجه بامحدوده ارتفاعي و 
طول بزرگ  ،تنه ای در  تغييرات گونه نيشتريب وجود علت به

طول کوچک قاب،  داری در امتداد تنه درخت وبر هقاب نمون
 Es-hagh؛7)شکل  شد گرفته درنظرعمود بر محور تنه 

Nimvari et al., 2013.)  
 صورت به موارد شتريب درو برآورد تنوع زيستي  تعيين
ای، يکنتواختي و تنتوع    های عددی غنتای گونته   شاخص

(. Adel et al., 2014) رديت گ يم قرارای مورد توجه  گونه
 -راش تتتوده دو ستتهيمقا یبتترا رو  شيپتت پتتژوهش در

 تنوع مختلف یها هينما از خالص راشستان و شمشادستان
 و مپستون يس یهتا  هيت نما(. 1)جتدول   شد استفاده يستيز

 هرچته هستتند.   یا  گونه تنوع کننده فيتوص نريو -شانون
 بتودن  ادتريزباشد، نشانه  شتريب ها هينما نيا یعدد مقدار
 .است یا  گونه تنوع
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 گلسنگ  یها  نمونه برداشت نحوه شینما -2 شکل

 
  رو شیپ پژوهشمورد استفاده در  یستیتنوع ز یها یهنما -1 جدول

 توضيحات رابطه نمايه نمايه گروه
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 تعداد و است کي و صفر نيب مپسونيس هينما یعدد مقدار
غنا و  نر،يو -شانون هينما. رديگ  يم درنظر را ها  گونه يفراوان و
 یها پژوهش درآن  یعدد مقدار و کند  يم محاسبه  را  يکنواختي

 مقدار. است ريمتغ 0/9تا  0/1 نيبمعمول  طور به يشناخت بوم

 ،است تينها  يب تا صفر نيب کيمنهن و مارگالف یها  هينما یعدد
. هستند ادتريز یا  گونه یغنا انگريتر ب اعداد بزرگ که یطور به

 ونيليبرو  ليه یا  گونه يکنواختي یها  هينماهرچه  ،نيهمچن  
 شگاهيرو در ها  بودن گونه کنواختي دهنده نشانباشند،  شتريب
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 (.Ludwig & Reynolds, 1988) هستند
ا بت  گلستنگ  و يعلفت  پوشتش  نيب رابطه يبررس یبرا

ختاک و   ييايميو شت  يکيزيف های ويژگي) يطيمح طيراش
. شتتد استتتفاده متعتتارف يقتتيتطب ليتتتحل نتتور( از روش

 معتبتر  منتابع  از استتفاده  بتا گلستنگ   یها  گونه ييشناسا
 ماننتتد يشتتگاهيآزما یهتا   روش زيتتن و يشناستت  گلستنگ 

 شتد  انجامنازک  هيبا ال يو کروماتوگراف یا طهنق شيآزما
(Es-hagh Nimvari et al., 2013 .) یهتا   هيت نما مقتادير 

 و PAST افزارهتای  نرمبا استفاده از  زيستي   تنوع مختلف
Ecological Methodology نرمتال  ،ابتدا. شدند محاسبه 

و  ستميرنوف  -کولمتوگروف  آزمون وسيله به ها  داده بودن
بتا استتفاده از آزمتون لتون      ها  همگن بودن واريانس داده

 منظتور  به ها،  نرمال بودن داده پس از تأييد .شدند بررسي
 زيستتي  تنتوع  مختلف های  بررسي تفاوت مقادير مشخصه

 t آزمون از توده دو در گلسنگ یها  گونه و يپوشش علف
بتا   هتا   آماری کليه داده تحليل و يهتجزاستفاده شد.  مستقل

 ليت تحل ،. همچنتين انجتام شتد   SPSS افزار نرماستفاده از 
 يگلستنگ  یها  گونهحضور  نيارتباط ب يو بررس یبند  رج

 زارافتت منتتر طيمحتت درتتتوده  یستتاختار یرهتتايو متغ
CANOCO شد انجام . 

 

 جینتا
 یعلف پوشش

شناسايي شد  توده دو درگونه علفي  73 ،پژوهشاين  در
 توده درگونه  13و  شمشادستان -گونه در توده راش 79که 

 ،از آشفتگي باليت متأثر. در توده شدند ثبتخالص  راش
مربوط به  ترتيب بهکف جنگل  یا بيشترين درصد پوشش گونه

تمشک  و Dryopteris Adansسرخس، جنس  های  انواع گونه
(Rubus hyrcanus Juz. )خاس  . کولهبود (Ruscus hyrcanus 

Woronow ،)ای  پنجه سرخس (Pteris cretica L. )عشقه و 
(Hedera pastuchovii Woronow )راشستان توده در زين 

 پوششتنوع زيستي  ريمقادبا بررسي داشتند.  یشتريب يفراوان
 ای نهگو تنوع یها  هينما مقدار مشخص شد کهدر دو توده  يعلف
 از شتريب باليت ماریاز بي متأثر شمشادستان -راش توده در

 یغنا یها  هينما مقدار اما ،(7)جدول  بودخالص  راش توده
 یها افتهي. بود شتريب خالصدر توده راش  يکنواختيو  یا  گونه

 متوسط که داد نشان توده دو در ينسب نور شدت به مربوط
 درصد 70/90 ،شمشادستان -راش توده در ينسب نور شدت

 9/17و در توده راش خالص  (درصد 40 نهيشيبو  70 نهيکم)
 . درصد( بود 0/14 نهيشيب و نه نهيکم)درصد 

 
 در دو توده  یپوشش علف یستیتنوع ز یها  هینما مقدار میانگین -2جدول 

 خالص راش توده شمشادستان -راش توده نمايه نمايه گروه

 ای  گونه تنوع
 a 42 /4±119/4 b 42/4±143/4 سيمپسون

 a 40/4±19/4 b 40/4±022/4 وينر -شانون

 ای  گونه غنای
 b 47/4±414/4 a 47/4±00/4 مارگالف

 b 44/4±0/4 a 44/4±21/4 منهنيک

 ای  گونه يکنواختي
 b 41/4±104/4 a 41/4±239/4 هيل

 b 40/4±10/4 a 40/4±31/4 بريليون
 .است درصد 30 نانياطم سطح در ها  نيانگيم نيب دار  يمعن اختالف دهنده نشان سطر هر در متفاوت يسيانگل حروف
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 گلسنگ

گلسنگ در دو توده  های  گونه حضور پژوهش،اين  در
. نتايج شد يبررسخالص  راش و شمشادستان -راش

گونه  71 درمجموعمطالعات فلورستيک نشان داد که 
گونه در توده  19 که داشت وجوددو توده  درگلسنگ 

 ثبت خالص راش توده در گونه 13 و ستانشمشاد -راش
 Graphis analoga Nyl.، Cladonia مانند هايي  گونه. شد

subrangiformis L.Scriba ex، Pertusaria pertusa 

(L.) Tuck،Pertusaria trachythallina Erichsen، 
Phaeophyscia ciliata (Hoffm) Moberg، Pyrenula 

subelliptica (Tuck.) R.C. Harris، Ramalina 

farinacea (L.) Ach.  وRamalina pollinaria (Westr.) 

Ach. از آشفتگي  متأثر ستانشمشاد -راشدر توده  فقط
 مانند هايي  گونه ،. در سوی ديگرندباليت مشاهده شد

Alyxoria varia (Pers.) Ertz & Tehler، Bacidia 

rubella (Hoffm.) A. Massal، Cladonia coniocraea 

(Florke) Spreng.، Collema subflaccidum Degel.، 
Flavoparmelia caperata (L.) Hale، Lecanora 

allophana (Ach.) Nyl.، Parmelia sulcata 

Taylor،Pertusaria trachythallina Erichsen، 
Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg، Punica Sp، 

Punctelia rudecta (Nyl.) Krog  وPyrenula nitida 

(Weigel) Ach. ندشد مشاهده فقط در توده راش خالص. 
با استفاده از  ها  گلسنگ يستيز تنوع یها  هينما سهيمقا    

سيمپسون  هينماداد که دو  نشان( 9مستقل )جدول  tآزمون 
 یدار  يمعن تفاوت گريکدي بادو توده  در نريو -و شانون

 راش توده در هينما دو نيا دارمق و (p < 40/4) داشتند
 از. بود شتريب شمشادستان -راشخالص نسبت به توده 

 ک،يمنهن یها  هينما نيب یدار  يمعن تفاوت گر،يد سوی
 (.9)جدول در دو توده مشاهده نشد  ليمارگالف و ه

 
 مستقل tو راش خالص براساس آزمون  شمشادستان -راش توده دو در گلسنگ زیستی تنوع هایمیانگین شاخص سهیمقا -3جدول  

 خالص راش توده شمشادستان -راش توده هينما هينما گروه

 ای  گونه تنوع
 b 499/4±422/4 a 499/4±173/4 سيمپسون

 b 411/4±291/4 a 411/4±412/1 وينر -شانون

 ای  گونه غنای
 a 472/4±404/4 a 472/4±40/4 منهنيک

 a 447/4±4/4 a 447/4±01/4 مارگالف

 a 411/4±304/4 a 411/4±399/4 ليه يکنواختي

 .است درصد 30 نانياطم سطح در ها  نيانگيم نيب دار  يمعن اختالف دهنده نشان سطر هر در متفاوت يسيانگل حروف

 

 متعارف یقیتطب لیتحل

 که آمد دست به 0/9 ها گلسنگ سيماتر یبرا انيگراد طول
 پژوهش نيدر ا متعارف تحليل تطبيقيمناسب بودن  دهندهنشان
بررسي رابطه بين ماتريس مربوط به  جينتا ،ادامه در. است

 نر،يو -شانون مپسون،يس ل،يه یها  هينما)نور،  توده ساختار
 7و  1 یمحورها نشان داد که و گونه (کيمنهن و مارگالف

 يقيتطب ليتحلدر  راتوده و گونه  ساختار نيرابطه ب توانند  يم

از دو محور  آمده دست به p مقادير چونکنند.  نييتبمتعارف 
 نانياطم سطح در( 7محور  یبرا 44/4و  1محور  یبرا 49/4)

و  یساختار یرهايمتغ يپوشان هم با. ندبود دار  يمعن درصد 30
متعارف  يقيتطب ليتحل 7و  1 یگلسنگ در محورها یاه هگون

 یرهايمتغ از کي کدامگلسنگ با  یها  گونه که شد مشاهده
 نيب ي(. همبستگ9دارند )شکل  کيتوده ارتباط نزد یساختار

متعارف  يقيتطب ليتحل یتوده با محورها یساختار یرهايمتغ
 (.4آمد )جدول  دست به زين
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 متعارف یقیتطب لیتحل نمودار 2 و 1 یمحورها و یساختار یرهایمتغ نیب یهمبستگ -4 جدول
 7 محور 1 محور محيطي متغير

 201/4 91/4 (Light) نور

 371/4 771/4 (Hill) هيل نمايه

 133/4- 171/4 (.Symp) سيمپسون نمايه

 109/4- 271/4 (.Marga) مارگالف نمايه

 271/4- 104/4 (Shanon) شانون نمايه

 310/4- 744/4 (Manhn) منهنيک نمايه

 

 
 متعارف یقیتطب لیتحلدر  یساختار یرهایدر ارتباط با متغ گلسنگ یها گونهپراکنش  -3 شکل

 

و  1گلسنگ را در دو محور  یها  پراکنش گونه 9 شکل
 نمودار، نيا براساس. دهد  ينشان م متعارف يقيتطب ليتحل 7

 يپوشان هم. با هستند کيقابل تفک ها  گلسنگ از گروه دو
و  1 یگلسنگ در محورها یها  و گونه یساختار یرهايمتغ
 يطيمح یرهايمتغ که شد مشخص       متعارف يقيتطب ليتحل 7

مثبت دارند.  يمحور اول همبستگ با ليه هينما ونور 
 با کيمنهن و نريو -شانون مارگالف، مپسون،يس یها  هينما

 .دارند يمنف يهمبستگ اول محور
 

 بحث
 بروز عامل عنوان هب تيبال یماريب ،رو  شيپ پژوهش در
 91 هضحو سه یسر شمشادستان -راش توده در يآشفتگ
عامل  نيا ريتأث يبررس منظور به. شد يبررس يلساکوت
کف جنگل و  يو تنوع پوشش علف بياز ترک ،يآشفتگ
 جوامع نيا راتييتغ ياستفاده شد. بررس يگلسنگ یها  گونه
 یاديز تياز اهم يجنگل یها  توده در يآشفتگ بروز از پس
 يجوامع نياول چون ،استبرخوردار  ها  جنگل تيريمد یبرا

واکنش نشان  يآشفتگ که نسبت به پيامدهای بروز هستند
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 (.Schaetzl et al., 1989) دهند  يم
 -راش توده در يعلف پوشش يبررس به مربوط جينتا

خالص نشان داد  و راش تيبال یماريمبتال به ب شمشادستان
 79) تيبال یماريدر توده مبتال به ب يعلف یها  گونه تعدادکه 

 شدن باز. است( 13از توده راشستان خالص ) شتريگونه( ب
 نيتر مهم ،جنگل کف به نور برخورد و جنگل ششپو جتا

 کف ياهيگ پوشش شتريب حضور در مؤثر يشناخت بومعامل 
 جي(. براساس نتاFalk et al., 2008) است شده عنوان جنگل

در دو توده،  ينسب نور شدت یريگ  از اندازه آمده دست به
مبتال به  شمشادستان -راش توده در آن متوسطمقدار 

 9/17خالص  راش توده در و درصد 70/90 تيبال یماريب
 رو شيپ پژوهشکه در  کرد انيب توان  يم رو نيا ازدرصد بود. 

 یها  هيپا شدن خشک و تيبال یماريب بروز واسطه به
به کف جنگل  دهيو مقدار نور رس شده باز توده شمشاد،

تعداد عناصر پوشش  ،آن دنبال به .بودکرده  دايپ شيافزا
 یها پژوهش جينتا با افتهي نيا. ه بودافتي شيافزا يعلف

Ohsawa  وNagaike (7441 و )Paritsis و Aizen 
 شدن با باز که کردند انيب آنها. دارد يخوانمه( 7441)

 نکته. ابدي  يم شيافزا ياهيگ یها  تعداد گونه ،پوشش تاج
که  ستا ها  کف، نوع گونه يدر رابطه با پوشش علف گريد
 -راشتوده  در. هستند شگاهيرو طيشرا معرف ينوع به

سرخس،  يعلف یها  گونه ت،يبال یماريب به مبتال شمشادستان
تمشک بيشترين فراواني را داشتند. و  Dryopterisجنس 

 در که هستند هايي  گونه اولين وجز Dryopteris یها  گونه
 اشغال را فضا ،ششپو جتا شدن باز و يآشفتگ بروز صورت

 جنسامر به سرشت نوری اين  نيکه علت ا کنند     مي
و همکاران  Palmer پژوهش با جهينت نيا. گردد  برمي

متحده  االتيا سوتا نهيم یها جنگلدر  شده انجام( 7444)
 مذکور، پژوهش یها افتهيبراساس  .دارد مطابقتآمريکا 

 ظهور عرصه در پوشش  تاج ضعف از پس سرخس یها  گونه
 مانند ها  گونه ساير حضور ،ديگر سوی از. کنند  يم دايپ

 درختان های  از ريزش برگ پس ها  تمشک همراه با سرخس
 ،باليت بيماری ايجاد با که دارد اين بر داللت شمشاد

 ريينورپسند تغ یها هگون سمت بهوضعيت پوشش علفي 

 علفي های  خالص، گونه راشدر توده  ،مقابل در. افتي
ای با  سرخس پنجه و خاس کوله عشقه، مانند پسند  سايه

با نتايج  ها افتهي نيا. داشتند حضور تر  يکنواخت هرچهتوزيع 
Asadi ( 7411و همکاران )ستانشمشاد -راش های  توده در 

 قابلدارد. حضور  همخواني نارمازند استان در واقعخيبوس 
ترين گونه زيرآشکوب  فراوان نوانع هب عشقه مالحظه 

 Asadi et) است شده گزارش شمشادهای گياهي  اجتماع

al., 2011). نيز مشاهده شد که اين گونه  رو شيپ پژوهش در
 مشاهده  باليت به مبتال های توده در اما ،فراواني زيادی دارد

 واسطه هباليت ب یکه بيمار کرد ذکر توان يم بنابراين ،نشد
 پسند هيساعلفي  های  حيات گونه ،شمشاد درختان ريزی برگ

 برای را شرايط ،یماريب نيادر واقع  .اندازد يم خطر به را
 گر،يد نکته. کند  مي ايمهنورپسند و مهاجم  یها هگون ظهور
. براساس استدر دو توده  يستيتنوع ز یها  هينما ريمقاد

 تنوع یها  هينما ،رو شيپ پژوهشاز  آمده دست به جينتا
( و 119/4 ±42/4) مپسونيس يعلف پوشش یا  گونه

 شمشادستان -راش توده در( 19/4 ±40/4) نريو -شانون
 شيافزا با. بودندخالص  راش تودهاز  شتريب تيمبتال به بال

 یعدد یمقدارها ،يعلف پوشش یها  گونه تعداد و يفراوان
 يکنواختي   هينما مقابل، در. کرد دايپ شيافزا زين یا  گونه تنوع

مقدار  شيبود. افزا شتريخالص ب راش تودهدر  ونيليبر
نورپسند است که مناطق  یها  گونه هجوم ليدل بهتنوع  یعدد
 ,.Kazemnezhad et al) دهند  يم حيترج را شده بيتخر

همکاران  و Pourbabaei یها پژوهش(. براساس 2011
 در نور شيافزا با( 7443و همکاران ) Shabani و( 7419)

 دايپ شيافزا یا  گونه یغنا و تنوع ،هيرکاني راش یها لجنگ
 يبرخدارد.  يهمخوان رو شيپ پژوهش جيانتکه با  کرد

 ،که با ايجاد نور در جنگل کردند گزارش زين پژوهشگران
 قابل علفي یها هگون با رابطه در ويژه هافزايش تنوع زيستي ب

 که داشت توجه ديبا البته(. Vetaas, 1997) است انتظار
 ،شود ينم ريمثبت تفس شهيهم يعلف یها  گونه تنوع شيافزا

از  سازگان بومخروج  دهنده نشان تواند  يمشاخص  نيا بلکه
 شيافزا ،رو شيپ پژوهشخود باشد. در  يشگيتعادل هم

 از یا  نشانه عنوان  هب تواند  يم يعلف یها  تنوع گونه



 3                                                                                                                                       1شماره  72فصلنامه تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

 . شود يتلق سازگان بومتعادل  خوردن هم به
در  يبروز آشفتگ يبررس یبرا یگريد اريمع ،ها گلسنگ

 جنگلدر  داردوستهای   گلسنگجنگل هستند.  سازگان  بوم
شرايط  تأثيرهای درختي، تحت   عالوه بر وابستگي به گونه

 شرايطتفسير  منظور به نيبنابرا ،کنند  مي تغيير زين محيطي
 & Castello) هستند کارآمدجوامتع گيتاهي  بر حاکم

Skert, 2005; Moning et al., 2009.) از يبرخ 
 ها گلسنگ فراواني درصد و ترکيب که ندمعتقدپژوهشگران 

 زيستياز عوامل غير متأثر تواند  در يک توده گياهي مي
رطوبت( و  و دريا سطح از ارتفاع دامنه، جهت،)شيب، 

 ,.Paltto et al) باشد ها یآفات و بيمار مانند زيستي عوامل

2008.)  
داد که ترکيب و فراواني  نشان رو شيپ پژوهش یها افتهي
 متأثر شمشادستان -راش آشفته توده در   گلسنگ یها  گونه

 ورودبا توده راشستان خالص تفاوت دارد.  تيبال یماريب از
 وقوع بر يليدل است ممکنبيشتر به داخل جنگل  نور

 ترکيب رطوبت مقدار رييتغ موجب تواند  يکه م باشد يآشفتگ
 و ريزی برگ صورت در (.Krebs, 1999) شود ها  گلسنگ
طور  به يشناخت بومعامل  دواين  شمشاد، درختان تاج کاهش
       .کردتغيير خواهند  داری  معني

 شمشاد درختان کهپژوهش  نيا نظر مورد شگاهيرو در
 ،ندبود شدن خشک حال در سرپا صورت  هب آن در زيادی

 یها هگون ،در اين بين .شد شناسايي گلسنگ گونه 19
 را يفراوان بيشترين Pertusaria و Lecanora یها جنس
 حضور واسطه بهدر توده راش خالص که  ،مقابل در. داشتند

شرايط سايه و رطوبت  ،غالب اشکوب در راش درختان
 ها گلسنگتنوع و درصد پوشش  ،شده بود فراهم تری مناسب
 مقداربا تغييرات فاحش در  رايز ،بود شمشاد توده از بيشتر

نور و رطوبت در يک توده ممکن است يک گونه گلسنگ 
 ،(Moning et al., 2009) شود حذف حتييا  و جابجا
توده شمشاد مورد مطالعه  های گترکيب گلسن از اگر نيبنابرا

پيش از مبتال شدن به بيماری باليت اطالع جامع و کاملي 
 پيش در گلسنگ جوامع مقايسه با   شک بدون ،داشتوجود 

 از. آمد  يم دست بهاطالعات مفيدی  ،آشفتگي از پس و

 جنگلي سازگان  بوميک گونه در يک  رفتن بين از ،سويي
 آن در نهيبه يشناخت بوماز بين رفتن شرايط  هدهند ننشا

نيست و  دسترس درچنين اطالعاتي  متأسفانه .است جنگل
برگي  گلسنگ ،مثال عنوان هب. کرد قضاوت يدرست به توان ينم

Lobaria pulmonaria در فتهپيشر یها يدر توال 
 Es-hagh Nimvari) شود مي مشاهده هيرکاني های لجنگ

et al., 2013). پايدار  و نهيبهشرايط  درگونه  نيا
 Nascimbene) دارد حضور معتدله جنگلي یها سازگان بوم

et al., 2010.) در توده راش خالص گونهاين  که يدرحال 
 دههآشفته شمشاد مشا شگاهيرو در اما ،ثبت شد مورد مطالعه

گونه پيش از ابتال به  ايناز حضور  ياتاطالع اگرچه. نشد
گفت  توان  مي احتياط با اما ،نداردبيماری در اين توده وجود 

 . است شده گونه اين حذفکه شايد آشفتگي سبب 
بسيار مناسبي  يستيز یها  معرف ها گگلسن که آنجايي از
 نظر هب ،هستند ها سازگان بومدرک شرايط حاکم در  برای

 نهيزمدر اين  تر يتخصص یها پژوهشانجام  که رسد يم
 تأثيرگلسنگ تحت  یها هگونشک  بدون رايز ،است الزامي

 نوع و، خصوصيات اسيديته و هدايت الکتريکي نوع پوست
 Es-hagh Nimvari et) کنند يمپوست نيز تغيير  یشيارها

al., 2013)،  نيا همه بايد ندهيآ یها پژوهش دربنابراين 
 های  گونه از یشتريب نانياطم باتا  شود يبررس موارد

در تحليل آشفتگي  يستيز یها  معرف عنوان  هب گلسنگ
 .شودبيماری باليت استفاده 

وجود  انگريب ،ديآ  يبرم رو  شيپ پژوهش جيکه از نتا آنچه
از  متأثرشمشادستان  -در توده راش يمنف داريپا راتييتغ
شدن  باز سمت بهتوده را  ،راتييتغ نيا. است   تيبال یماريب
و  يجوامع پوشش علف بيترک ،آن جهيدرنت .برد  يم شيپ

عامل  کي عنوان بهنور  نجاي. در اکند يم رييتغ يگلسنگ
 توجه با. بودخود را بر توده گذاشته  ريتأث ، ممه يشناخت بوم

امکان  ت،يبال یمارياز ب متأثر يمنف راتييبودن تغ داريپا به 
 .ندارد وجود خود هياول حالت بهشمشاد  یها  هيبازگشت پا

مورد مطالعه  شمشادستان -راش توده يشگاهيرو طيشرا
 يعيرطبيغ دهيپد کيکه  تيبال یماريب بروز ليدل  هب فقط
 توان  يم نيبنابراشده است،  يمنف داريپا راتييدچار تغ ،است
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 اتيعمل یاجرا و یماريبا حذف عامل ب که کرد انيب
شمشادستان  -توده راش کي شگاه،يرو طيشرا در ياصالح
که ابتدا  شود  يم شنهاديپ رو نيا از .شد خواهد نيگزيجاسالم 

انجام  تيحضور قارچ بال مقدار نظر ازخاک  يمطالعه آلودگ
 ازنباشد،  اديخاک ز يآلودگ شدت که يصورت درشود. 

مانند افرا  تندرشد یها  گونه به ،يتراش پاک اتيعمل قيطر
 یرا برا طيشرا ،هيسا جاديا با تا شود  فرصت رشد داده 

. در مرحله بعد با انجام دنکنشمشاد فراهم  یها  استقرار نهال
 شگاهيشمشاد در رو یها  هيپانهال،  ايبا بذر  یواکار اتيعمل

 شگاه،يخاک رو ياما اگر در مطالعه آلودگ ،دنشو ريتکث  
از حد انتظار  شتريب تيمشخص شود که حضور قارچ بال
 ديبا ،شود  يم  شمشاد  یها  است و مانع استقرار و توسعه نهال

قارچ که  یاسپورها يمان  زنده دوره شدن یسپر از پس
 یها  هيپا با یواکار اتيعمل ،است  سال  14 تا هشت حدود

 . شود انجامشمشاد 
 

 یسپاسگزار

دانشگاه آزاد  یدکتر رسالهمستخرج از  رو  شيپ مقاله
از  لهيوس نيبد. استتهران  قاتيواحد علوم و تحق ،ياسالم

جناب  يلساکوت یدار جنگلطرح  یمجر مانهيصم یهمکار
مهندس  شان،يو مجموعه همکاران ا يمهندس قاسم یآقا

 عمل به يو قدردان تشکر نژاد  بياد يمصطف و نژاد   لحامد زا
 . ديآ  يم
  

References 

- Adel, M.N., Pourbabaei, H. and Dey, D.C, 2014. 

Ecological species group—Environmental factors 

relationships in unharvested beech forests in the 

north of Iran. Ecological Engineering, 69: 1-7.  

- Asadi, H., Hosseini, S.M., Esmailzadeh, O. and 

Ahmadi, A., 2011. Flora, life form and chorological 

study of box tree (Buxus hyrcanus Pojark.) sites in 

Khybus protected forest, Mazandaran. Iranian 

Journal of Plant Biology, 3(8): 27-40 (In Persian). 

- Castello, M. and Skert, N., 2005. Evaluation of lichen 

diversity as an indicator of environmental quality in 

the North Adriatic submediterranean region. Science 

of the Total Environment, 336(1-3): 201-214.  
- De Silva, C.M.S.M. and Senanayake, S.P., 2015. 

Assessment of epiphytic lichen diversity in pine 

plantations and adjacent secondary forest in Peacock 

Hill, Pussellawa, Sri Lanka. International Journal of 

Modern Botany, 5(2): 29-37. 

- Es-hagh Nimvari, M., Mataji, A., Moniri, M.H. and 

Hosseini, S.M., 2013. Corticolous lichen diversity in 

the Quercus-Carpinus type (Case study: Nowshahr 

forests). Iranian Journal of Forest, 5(2): 119-130 (In 

Persian). 

- Fahey, R.T. and Puettmann, K.J., 2007. Ground-layer 

disturbance and initial conditions influence gap 

partitioning of understorey vegetation. Journal of 

Ecology, 95(5): 1098-1109. 

- Falk, K.J., Burke, D.M., Elliott, K.A. and Holmes, 

S.B., 2008. Effects of single-tree and group selection 

harvesting on the diversity and abundance of spring 

forest herbs in deciduous forests in southwestern 

Ontario. Forest Ecology and Management, 255(7): 

2486-2494. 

- Hamzeh’ee, B., 1994. Determination of Plant 

Communities (Associations) and Composing 

Elements of Lesakoti Forests (District 3, South-East 

Tonekabon). Published by Research Institute of 

Forests and Rangelands, Tehran, 129: 37p (In 

Persion). 

- Kazemi, S. and Safavi, S.R., 2016. Influence of 

lichens' diversity on Hyrcanian forests health. 

Journal of Iran Nature, 2(1): 38-41 (In Persian).  

- Kazemnezhad, F., Dastanpour, M., Shekholeslami, A., 

Poor Mohammad, S. and Habibi, A., 2011. 

Investigation the vegetation biodiversity in the 

managed and unmanaged stands of Parrotio-
Carpintum in the north of Iran (Case study: Series 5 

Behsara). Journal of Biology Science, 5(4): 169-177 

(In Persian). 

- Khazaeli, P., Rezaee, S., Mirabolfathy, M., 

Zamanizadeh, H. and Kiadaliri, H., 2016. 

Distribution, specific detection and the pathogenesis 

variation of Calonectria pseudonaviculata isolates, 

causal agent of boxwood blight disease, in 

Hyrcanian forest of Iran. Entomology and 

Phytopathology, 84(1): 141-156 (In Persian). 

- Kialashki, A., and Anbarlo, J. Comparative study of 

managed and controlled forest stands in west of 

Mazandaran (Case study: Seri 3, Lesakoti Forestry 

Plan). First conference on Natural Resources and 

Sustainable Development in Southern Lands of 

Caspian Sea, 8 March 2006, Islamic Azad 

University, Noor Branch, 14 pp. (In Persian).Krebs, 

C.J., 1999. Ecological Methodology. Second edition, 

Addison Wesley Longman, Inc., Menlo Park, 

California, 745p. 

- LeBlanc, N., Salgado-Salazar, C. and Crouch, J.A., 



 11                                                                                                                                       1شماره  72فصلنامه تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

2018. Boxwood blight: an ongoing threat to 

ornamental and native boxwood. Applied 

Microbiology and Biotechnology, 102(10): 4371-

4380. 
- Ludwig, J.A. and Reynolds, J.F., 1988. Statistical 

Ecology: A Primer on Methods and Computing. 

John Wiley & Sons Inc., New York, 337p.  

- McCarthy, J., 2001. Gap dynamics of forest trees: A 

review with particular attention to boreal forests. 

Environmental Reviews, 9(1): 1-59. 

- Moning, C., Werth, S., Dziock, F., Bässler, C., 

Bradtka, J., Hothorn, T. and Müller, M., 2009. 

Lichen diversity in temperate Montana forests is 

influenced by forest structure more than climate. 

Forest Ecology and Management, 258(5): 745-751. 

- Nascimbene, J., Brunialti, G., Ravera, S., Frati, L. and 

Caniglia, G., 2010. Testing Lobaria pulmonaria (L.) 

Hoffm. As an indicator of lichen conservation 

importance of Italian forests. Ecological Indicators, 

10(2): 353-360. 

- Ohsawa, M. and Nagaike, T., 2006. Influence of forest 

types and effects of forestry activities on species 

richness and composition of Chrysomelidae in the 

central mountainous region of Japan. Biodiversity 

and Conservation, 15(4): 1179-1191. 

- Palmer, M.W., McAlister, S.D., Arévalo, J.R. and 

DeCoster, J.K., 2000. Changes in the understorey 

during 14 years following catastrophic windthrow in 

two Minnesota forests. Journal of Vegetation 

Science, 11(6): 841-854. 

- Paltto, H., Nordén, B. and Götmark, F., 2008. Partial 

cutting as a conservation alternative for oak 

(Quercus spp.) forest—Response of bryophytes and 

lichens on dead wood. Forest Ecology and 

Management, 256(4): 536-547. 

- Paritsis, J. and Aizen, M.A., 2008. Effects of exotic 

conifer plantations on the biodiversity of understory 

plants, epigeal beetlets and birds in Notofagus 

dombeyi forests. Forest Ecology and Management, 

255(5-6): 1575-1583. 

- Pourbabaei, H., Haddadi-Moghaddam, H., Begyom-

Faghir, M. and Abedi, T., 2013. The influence of 

gap size on plant species diversity and composition 

in beech (Fagus orientalis) forests, Ramsar, 

Mazandaran Province, North of Iran. Biodiversitas, 

14(2): 89-94. 

- Rezaee, S., Kia-Daliri, H., Sharifi, K., Ahangaran, Y. 

and Hajmansoor, S., 2013. Boxwood blight caused 

by Cylindrocladium buxicola in Tonekabon forest. 

Entomology and Phytopathology, 80(2): 197-198 (In 

Persian). 

- Schaetzl, R.J., Burns S.F., Johnson, D.L. and Small, 

T.W., 1989. Tree uprooting: review of impacts on 

forest ecology. Vegetatio, 79(3): 165-176. 

- Shabani, S., Akbarinia, M., Jalali, Gh. and Aliarab, A., 

2009. The effect of forest gaps size on biodiversity 

of plant species in Lalis forest-Nowshahr. Iranian 

Journal of Forest, 1(2): 125-135 (In Persian).  

- Shure, D.J., Phillips, D.L. and Bostick, P.E., 2006. 

Gap size and succession in cutover southern 

Appalachian forests: an 18 year study of vegetation 

dynamics. Plant Ecology, 185(2): 299-318. 

- Sillett, S.C. and Goslin, M.N., 1999. Distribution of 

epiphytic macrolichens in relation to remnant trees 

in a multiple-age Douglas-fir forest. Canadian 

Journal of Forest Research, 29(8): 1204-1215. 

- Thom, D. and Seidl, R., 2016. Natural disturbance 

impacts on ecosystem services and biodiversity in 

temperate and boreal forests. Biological Review, 

91(3): 760-781. 

- van Lierop, P., Lindquist, E., Sathyapala, S. and 

Franceschini, G., 2015. Global forest area 

disturbance from fire, insect pests, diseases and 

severe weather events. Forest Ecology and 

Management, 352(7): 78-88.  

- Vetaas, O.R., 1997. The effect of canopy disturbance 

on species richness in a central Himalayan oak 

forest. Plant Ecology, 132(1): 29-38. 

 

  

https://www.sciencedirect.com/science/journal/03781127
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03781127


Iranian Journal of Forest and Poplar Research Vol. 27 No. 1, 2019                                                                                                        12 

Box tree (Buxus hyrcana Pojark) habitat investigation for lichen and herbaceous 

community after disturbance caused by box blight disease 

(Case study: Lesakoti Forest, Tonekabon) 

 
R. Khanjanzadeh Kakrodi 

1
, H. Kiadaliri 

2*
, A. Mattaji 

3
, M. Es-hagh Nimvari 

4
 and A. 

Sheykholeslami 
4
 

 

1- Ph.D. Student of Forestry, Faculty of Natural Resources, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran 

2*- Corresponding author, Associate Prof., Faculty of Natural Resources, Islamic Azad University, Science and Research Branch, 

Tehran, Iran. E-mail: h-kiadaliri@srbiau.ac.ir 
3- Prof., Faculty of Natural Resources, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran., Iran 

4- Assistant Prof., Faculty of Natural Resources, Islamic Azad University, Chalus Branch, Chalus, Iran 

 

Received: 04.07.2018               Accepted: 07.08.2018 

 

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 t-

test 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. 
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