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 چکیده
های گیاهی و ورود یا حذف بعضی از تواند در تغییر ترکیب گونههای طبیعی مخروبه میکاری و جایگزینی آن به جای تودهجنگل

های طبیعی و تودههای بومی تأثیر بسیار زیادی داشته باشد. این پژوهش با هدف بررسی و ارزیابی پوشش گیاهی زیراشکوب گونه
 .Quercus castaneifolia C.A.Mey، بلندمازو.Acer velutinum Bioss، پلت Alnus subcordata C.A.Meyتوسکا  کاری شدهجنگل

پشته رامسر انجام شد. و یک جنگل مخروبه در سنگ .Cupressus sempervirens L. var. horizontalis (Mill.) Gord، زربین 
 480های علفی و زادآوری کف در پوششمنظم برداشت شد. -مربعی به روش تصادفیمتر 400قطعه نمونه  96منظور تعداد بدین

اساس ها برهای رویشی رانکایر و پراکنش جغرافیایی گونهاساس شکلطیف زیستی گیاهان بر مربعی ثبت شدند.متر 1 ×1قطعه میکرو 
ها حضور خانواده در کل عرصه 23گونه گیاهی متعلق به  30های حاصل از بررسی نشان داد که بندی زهری تعیین شد. یافتهطبقه

-نظر شکل زیستی همی بودند. از Solanaceae و  Fabaceae، Poaceae،Rosaceaeهای ق به خانوادهها متعلداشتند که بیشترین گونه

های رویشی غالب بودند. بررسی پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه درصد شکل 73/68ها در مجموع با ها و کریپتوفیتکریپتوفیت
بررسی تنوع زیستی دهند. گیاهی منطقه مورد پژوهش را تشکیل می سیبری بیشترین عناصر -نشان داد که عناصر گیاهی ناحیه اروپا

ای سیمپسون و شانون وینر و شاخص غنای مارگالف از های تنوع گونهنظر نشان داد که شاخصهای مورد های گیاهی در تودهگونه
داری را میت ویلسون اختالف معنیهای یکنواختی کامارگو و اسهای غنای منهنیک و شاخصدار نبودند و شاخصنظر آماری معنی

مورد  ای شاخص منهنیک در توده بلندمازو بیشترین مقدار و در توده زربین کمترین مقدار را داشته است. درنشان دادند. در غنای گونه
تنوع زادآوری ود. ها بویلسون در توده پلت بیشترین مقدار و در توده زربین کمتر از سایر توده -شاخص یکنواختی کامارگو و اسمیت

ای سیمپسون بیشترین مقدار مربوط به جنگل طبیعی و جنگل مخروبه و کمترین مقدار های تنوع گونههای چوبی در شاخصگونه
مربوط به توده زربین بود و در شاخص شانون وینر بیشترین مقدار مربوط به جنگل طبیعی و مخروبه و کمترین مقدار مربوط به توده 

به  نسبتبرگ پهن کاریجنگل هایتوده در طبیعی زادآوری کیفی و و کمی برتری از حکایت پژوهش این نتایج مجموعردزربین بود. 
 .داشت برگسوزنی
 

 .کاریشکل زیستی، کورولوژی، جنگل گیاهی، زادآوری، تنوع های کليدی:واژه
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 مقدمه
 یافته افزایش هاجنگل تخریب سرعت اخیر هایسال در

 طبیعی منابع از برداریبهره نامناسب و نادرست هایشیوه و

 به شدید هایلطمه بروز موجب اخیر دهه چند در ویژهبه

است  شده هاجنگل ازجمله طبیعی منابع هایعرصه
(2018 et al.,Dudley ). و بومی هایگونه با کاریجنگل 

 کف گیاهی تنوع پوشش بر مهمی تأثیر تواندمی غیربومی

های . زیرا گونه)Haghverdi, 2015(باشد  داشته جنگل
گیاهی زیراشکوب به تغییر شرایط اکوسیستم بسیار حساس 

ها و جایگزینی کاری. جنگل( et al.,Gondard 2007)است 
تواند در تغییر نوع های طبیعی مخروبه میآن به جای توده

ترکیب فلور طبیعی منطقه، افزایش رقابت بین گیاهان برای 
و تغییر شرایط  کسب مواد غذایی، نور، برهم خوردن

های بومی رویشگاه و در ورود یا انقراض بعضی از گونه
پژوهش  .)Pelevar, 2007( تأثیر زیادی داشته باشد

 آن هر منطقه، موقعیت هایرستنی بررسی و گیاهی جغرافیای

 International) از طبیعت حفاظت جهانی شبکه در را منطقه

Union for Conservation of Nature, IUCN )ترمشخص 

 تنوع هایبنابراین ارزیابی .) et al.,Asadi 2011(کند می

 از و حفاظت تنوع حاضر حال وضعیت درك برای گیاهی

) 2011et al., Jayakumar (ضروریست زیستی جنگل تنوع

 ضمانت برای کلیدی هایجنبه از یکی طبیعی زادآوری

 درباره گیریتصمیم برای ابزاری و هاجنگل پایداری

 زادآوری تأثیر در مناطق جنگلی است. پویایی احیا هایبرنامه

Abedi ,) دارد جنگلی هایتوده عملکرد و ثبات بر زیادی

ها موجب اصالح و بازیابی تنوع زیستی کاریجنگل(. 2019
های چوبی روی اراضی و افزایش تجدید حیات گونه

ود یافته از طریق تسریع فرایندهای توالی جنگل و بهبتخریب
 هایکاریجنگل شود. بنابراین ارزیابیشرایط رویشگاه می

 کمیت و کیفیت با هاییجنگل ایجاد در مهمی شده، نقش انجام

 et al.,Tengberg  ;2012)داشت  خواهد آینده در بهتر

2013, .et alMeyfroidt ) در مطالعات تنوع زیستی .
و  Nagaike های زیر اشاره کرد:توان به پژوهشزادآوری می

 هایگونه دادند که غنای نشان در ژاپن (2006همکاران )

 تانویه جنگل از کاری کمترجنگل این در درختی الریکس

( بیشترین مقدار 2013) Tavankarبلوط است. همچنین 
دست شاخص تنوع درختان و زادآوری در جنگل طبیعی را به

آورد و کمترین مقدار هم در توده کاج بود. 
 در قائمشهر نشان داد زادآوری Haghverdi (2015) مطالعات

 به بررسی مورد هایشاخص مقادیر باالترین چوبی هایگونه

داشت.  اختصاص برگ پلتشده پهنکاریجنگل توده
Farrokhzade ( در پارك جنگلی 2017) و همکاران

-ای زادآوری در تیپ جنگلحصار بیشترین تنوع گونهسرخه

 ن آن را در تیپ کاج مشاهده کردند.کاری ارغوان و کمتری

های گوناگونی درباره شکل زیستی و همچنین پژوهش
توان به پراکنش جغرافیایی گیاهان انجام شده، ازجمله می

( در 2014) Amini و Ravanbakhshموارد زیر اشاره کرد: 
های ترین خانواده متعلق به خانوادهتالش نشان دادند که بزرگ

Asteraceae  وRosaceae و بیشترین عناصر رویشی اروپا- 
ها ها بعد از فانروفیتکریپتوفیتسیبری بودند. همچنین همی

بیشترین فرم رویشی را به خود اختصاص دادند. 
Teimoorzadeh ( در اردبیل بیان کردند 2015و همکاران )

و  Rosaceae ،Poaceae ،Fabaceaeهای که تیره
Asteraceae  ها کریپتوفیترا دارند و همیبیشترین فراوانی

دهند و بیشترین ترین شکل زیستی را تشکیل میفراوان
و  Sekhavatسیبری هستند. -عناصر رویشی عناصر اروپا

 -( در مازندران نشان دادند که عناصر اروپا2017همکاران )
سیبری مهمترین عناصر منطقه محسوب می

باران ( در ارس2017و همکاران )  Mohamadzade شوند.
ها شکل زیستی غالب منطقه را کریپتوفیتنشان دادند که همی

( در آستارا نشان 2018و همکاران ) Salahiدهند. تشکیل می
های ها متعلق به خانوادهدادند که بیشترین تعداد گونه

Rosaceae ،Lamiaceae  وPoaceae ها کریپتوفیتهمی .بود
سیبری  -روپاها در مجموع غالب و عناصر او فانروفیت

 مطالعه بودند. بیشترین عناصر منطقه مورد

های طبیعی به تنوع گونهپایداری و سالمت اکوسیستم
واقع برای های گیاهی و زادآوری آن وابسته است. در

ها احتیاج به تنوع حفاظت و حمایت از تنوع اکوسیستم
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ای داریم. بنابراین هدف این پژوهش بررسی مقایسه گونه
نظر کاری و جنگل طبیعی مجاور آن از جنگل هایتوده

که آنجاییاز مچنینباشد. هپوشش گیاهی و زادآوری می
این  در ایگونه تنوع هایروی شاخص ایمطالعه هیچ تاکنون

 تواند برایمی بررسی نتایج این است، منطقه انجام نشده

 و حفاظت بر با تأکید شده منطقههای تخریبجنگل احیای
 آینده برای شناسیریزی جنگلبرنامه موجود، تنوع مدیریت

 باشد. برای مدیران مناسبی راهنمای جنگل و
 

 

 

 مطالعه منطقه مورد –1شکل  

 

 هامواد و روش
 مطالعهمنطقه مورد 

پشته( طرح نسارود در )سنگ 2های سری جنگل    
رامسر واقع شده است و جزو  30حوزه آبخیز شماره 

نظر (. از 1شود )شکل بند محسوب میهای پایینجنگل
تقسیمات اداری تابع منابع طبیعی چالکرود و اداره منابع 

-طبیعی رامسر از اداره کل منابع طبیعی استان مازندران
درجه،  36ین عرض جغرافیایی نوشهر است. محدوده سری ب



 ...تحلیل ترکیب و تنوع گیاهی زیراشکوب   106

 43درجه و  50دقیقه و طول  51درجه و  36دقیقه و  48
دقیقه واقع شده است. شرایط اقلیمی  35درجه و  51دقیقه و 

بندی اقلیمی آمبرژه در اقلیم معتدل منطقه براساس طبقه
مرطوب تا معتدل خیلی مرطوب قرار دارد. میانگین بارندگی 

درجه  3/12یانگین دمای ساالنه متر، ممیلی 733ساالنه 
متر و  250-350گراد، میانگین ارتفاع از سطح دریا سانتی

بیشتر سطوح دارای شیب کم تا متوسط بوده و جهت عمومی 
منطقه جنوبی است. در کل سطح سری بافت خاك سطحی 
متوسط )لومی تا لومی شنی( و دارای نفوذپدیری و تهویه 

داری اولین طرح جنگلشمسی  1367متوسط است. در سال 
های مخروبه با پشته تهیه و اجرا و قسمتسنگ 2برای سری 

های زربین، کاری با گونههای مناسب احیا شد. جنگلگونه
پلت، توسکا ییالقی، ون و بلندمازو انجام شد و فاصله 

شده کاریمتر و سطح هر توده جنگل 2×2کاشت درختان 
 . ,Anonymous)(2009هکتار است  6تقریباً 

 
 روش پژوهش

های شده با گونهکاریدر این پژوهش، سه توده جنگل
 Alnusتوسکا ییالقی) صورت خالصبرگ بهپهن

.Mey C.A.subcordata ، پلت  .BiossAcer velutinum  

و یک (  C.A.MeyQuercus castaneifolia بلندمازو و
)زربین  برگشده با گونه سوزنیکاریتوده جنگل

(Mill.) horizontalis L. var.  sempervirensCupressus 

Gord.) عنوان شاهد و یک جنگل و یک جنگل طبیعی به
لحاظ شرایط فیزیوگرافی تا حد امکان مشابه مخروبه از 

ها، قطعات نمونه به انتخاب شدند. در هریک از این توده
مترمربع( انتخاب شد.  200×200هکتار ) 4مساحت 

سیستماتیک انجام شد.  -صادفیبرداری با روش تنمونه
های مورد بررسی چهار صورت که در هریک از تودهبدین

متر و روی هر خط نمونه چهار  200خط نمونه به طول 
. در )Mesdaghi, 2001 (برداشت گردید 20×20قطعه نمونه 

مترمربع )در چهار گوشه و مرکز(  20×20هریک از قطعات 
 ,Haghverdi) پیاده شد متر 1×1هایی به ابعاد قطعه نمونه

های تنوع زیستی، تنوع با با استفاده از شاخص(. 2015

های های سیمپسون و شانون وینر، غنا با شاخصشاخص
های کامارگو و مارگالف و منهنیک و یکنواختی با شاخص

ها های گیاهی و زادآوریویلسون برای گونه -اسمیت
پوشش های علفی شناسایی و درصد محاسبه شد. گونه

های کمتر از ها و نونهالهای کف و تراکم زادآوری )نهالگونه
های شاخص. گیری شدهای درختی اندازهمتر( گونه 3/1

و   PAST v.2.17.bافزارتنوع زیستی و غنا با استفاده از نرم
  Ecological metodologyافزارشاخص یکنواختی با نرم

 v.6 1398 سال بهار فصل در گیاهی هایانجام شد. برداشت 

 گیاهان بهینه رویشی تا مرحله رویشی هایفعالیت شروع با

 با هاگونه شد. شناسایی انجام جنگل کف علفی اشکوب

، فلور (Rechinger, 1963-1998)از فلور ایرانیکا  استفاده
و فلور رنگی ایران  ) 1988et al., Assadi-2011(ایران 

)1999-1990 Ghahreman,(  انجام گردید. اسامی فارسی
   های گیاهان ایرانگیاهان با استفاده از فرهنگ نام

 )Mozaffarian, 2005( شد. شکل زیستی گیاهان مشخص 

 این شد. در تعیین  )Raunkiaer, 1934( بندیرده براساس

 کننده کهتجدید هایجوانه موقعیت براساس گیاهان بندیرده

 آنها در فصل نامساعد از پس جدید هایبرگ و هاشاخه

 ها،کریپتوفیتها، همیفانروفیت گروه به گیرند،می منشأ

بررسی  منظورشوند. بهمی تقسیم هاها و تروفیتکریپتوفیت
 انتشار مناطق ابتدا کورولوژی گیاهان، یا جغرافیایی پراکنش

 بعد و فلوری مذکور مشخص شد منابع از استفاده با آنها

های جغرافیایی بندیراساس تقسیمگیاهان ب کورولوژی
  .) 1980et al.Zohary ,-1993(زهری انجام شد 

 
 هاتحليل دادهوروش تجزیه

عنوان بانک افزار اکسل بهآوری شده در نرمهای جمعداده
تحلیل و ومنظور تجزیهاطالعات ذخیره شد. سپس به

ها، ابتدا نرمالیته آنها با آزمون همچنین مقایسه داده
کولموگروف اسمیرنوف و همگنی واریانس با آزمون لون 

منظور مقایسه مورد آزمون قرار گرفت. آزمون دانکن نیز به
های آماری چندگانه میانگین استفاده شد. برای انجام آزمون

 استفاده شد.  20نسخه  SPSS افزاراز نرم
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 مطالعههای جنگلي موردهای علفي در زیراشکوب تودهگونهشکل زیستي و کوروتيپ  -1جدول 

 نام علمی خانواده شکل زیستی کوروتیپ نام فارسی

 .Es,M He Solanaceae Atropa belladonna L شابیزك

 .IT,Es,M Th Rubiaceae Galium odoratum (L.) Scop زبرینه معطر

جاروی  چمن
 جنگلی

Es,M,IT He Poaceae Brachypodim pinnatum L. 

 .Es,M Cr Cyperaceae Carex sylvatica L جگن

 .IT,Es,M Cr Onagraceae Circaea lutetiana L عشرق

 Es Ph Liliaceae Danae racemosa (L.) moench همیشک

 .IT,Es Th Apiaceae Daucus carota L هویج وحشی

 .IT,Es,M Th Euphorbiaceae Euphorbia helioscopia L شیر سگ

 .Pol. Cr Rosaceae Fragaria vesca L وحشی فرنگیتوت

 .IT Ch Hypericaceae Hypericum androsaemum L متامتی

 .IT,Es,M He Hypericaceae Hypericum perforatum L گل راعی

 علف جیوه
 اسپرس

Es 
 

IT,Es 

Cr 
 
He 

Euphorbiaceae 
 

Fabaceae 

Mercurialis perennis L. 
 

Onobrychis altissima Grossh. 

 Es,M He Poaceae ملف
Oplismenus undulatifolius (Ard.) 

Roem. & Schult. 

 .IT,Es Cr Ophioglossaceae Ophioglossum vulgatum L سرخس مارزبان

 .IT,Es,M Th Oxalidaceae Oxalis corniculata L شبدر ترشک

 .IT,Es He Lamiaceae Prunella vulgaris L نعنا چمنی

 .Es Cr Polypodiaceae Pteridium aquilinum L سرخس عقابی

 .Pol. He Plantaginaceae Plantago major L کبیر  بارهنگ

 .IT,Es,M He Plantaginaceae Plantago lanceolata L ایبارهنگ نیزه

 H Es Primulaceae Primula heterochroma Stapf رنگپامچال هفت

 .IT,Es Ph Rosaceae Rubus caesius L تمشک کبود

 .Es Ph Asparagaceae Ruscus hyrcanus L کوله خاس

 .IT,Es Th Asteraceae Senecio vulgaris L پیرگیاه

 .Pol. Th Solanaceae Solanum nigrum L ریزی پیجتاج

 .Pol. He Caprifoliaceae Sambucus ebulus L آقطی

 .Es,M Ph Smilacaceae Smilax excelsa L ازملک

 .IT,Es,M Th Fabaceae Trifolium resupinatum L شبدر ایرانی

 .Pol. Cr Urticaceae Urtica dioica L گزنه دوپایه

 .IT,Es Cr Violaceae Voila odorata L بنفشه معطر

 سیبری. -اروپا   Esای،منطقهچند .POL تورانی،-ایران ITای، مدیترانه Mهیرکانی،  Hکاموفیت، کوروتیپ:  Ch کریپتوفیت، Crکریپتوفیت، همی Heتروفیت،  Thفانروفیت،   Phشکل زیستی: 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-125768
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-426457
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-426457
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2565458
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 نتایج
 های علفي کفترکيب گونه

 Brachypodimهای چمن جاروی جنگلی گونه      

pinnatum L. جگن ،Carex sylvatica L.  و اسپرس
Onobrychis altissima Grossh.  12/0با میانگین 

کاری های جنگلدرصد بیشترین میانگین را در بین توده
در  B. pinnatumدارند. گونه چمن جاروی جنگلی 

جز جنگل مخروبه وجود داشت و در ها بهتمامی توده
درصد بود. گونه  12/0توده پلت دارای بیشترین میانگین 

فقط در توده توسکا و  T. resupinatumشبدر ایرانی 
 .H، گل راعی G. odoratumهای زبرینه معطر گونه

perforatum شبدر ترشک ،O. corniculataریزی ، تاج
 .P. Lanceolata L ایو بارهنگ نیزه S. nigrumپیچ 

 .Dهای هویج وحشیفقط در توده بلندمازو و گونه

carota  و پیر گیاهS. vulgaris ت و فقط در توده پل
 .C، عشرق A. belladonnaهای شابیزك گونه

lutetianaرنگ ، پامچال هفتP. heterochroma ،
فقط  S. excelsaو ازملک  .R. hyrcanus Lخاس کوله

در جنگل طبیعی وجود داشتند. میانگین درصد گزنه 
نیز در توده توسکا بیشتر از سایر  U. dioicaدوپایه 

در  R. caesiusشک کبود ها بود و میانگین درصد تمتوده
ها بود. همچنین در جنگل مخروبه بیشتر از سایر توده

ها با کریپتوفیتمیان گیاهان زیراشکوب این منطقه، همی
درصد  54/30ها با درصد و کریپتوفیت 19/38

 (.2و  1های ترین شکل زیستی بودند )جدولفراوان
 

 های علفي کف تنوع زیستي گونه

گونه علفی زیراشکوب  30در منطقه مورد پژوهش 

های های گیاهی در تودهوجود داشت. بررسی تنوع گونه
کاری توسکا، پلت، بلندمازو، زربین، جنگل طبیعی جنگل

اساس آزمون آماری نشان داد که و جنگل مخروبه بر
ای سیمپسون و شانون وینر و های تنوع گونهشاخص

دار نبودند و آماری معنی نظرشاخص غنا مارگالف از 
های یکنواختی های غنای منهنیک و شاخصشاخص

داری را نشان ویلسون اختالف معنی -کامارگو و اسمیت
 (.3دادند )جدول 

که نتایج مقایسه میانگین به این صورت بود که حالیدر
ای شاخص منهنیک در توده بلندمازو در غنای گونه

کمترین مقدار را داشته  بیشترین مقدار و در توده زربین
مورد شاخص یکنواختی کامارگو در توده پلت است. در 

داری با سایر بیشترین مقدار را داشته و اختالف معنی
ها نشان نداد و در توده زربین کمترین مقدار را داشته توده

ویلسون در توده پلت  -است. شاخص یکنواختی اسمیت
ها بود از سایر توده بیشترین مقدار و در توده زربین کمتر

 (.3)جدول 
 

 های چوبي ترکيب زادآوری گونه

ها مربووط بوه   بیشترین میانگین درصد زادآوری گونه
Fagus های راشگونه پلت است. همچنین زادآوری گونه

Lipsky orientalis خرمنوودی ،L. Diospyros lotus ،
 Prunus و آلوچوه  L. Mespilus germanicaل ازگیو 

deb.Le divaricata  .فقط در جنگل طبیعی وجود داشت
هوای زادآوری بیشوتر مربووط بوه منطقوه      کوروتیپ گونه

بلنوودمازو  هوای (. گونوه 4سویبری بوود )جوودول    -اروپوا 
.C.A.MeyQuercus castaneifolia  و ممرز Carpinus

 L.betulus  (.5ها وجود داشتند )جدول در تمامی توده 
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 مطالعه های جنگلي موردهای علفي زیراشکوب در تودهميانگين درصد پوشش گونه -2جدول 

جنگل 

 مخروبه

جنگل 

 طبیعی
 توده زربین

توده 

 مازوبلند

 توده

 پلت
 نام علمی توده توسکا

0 01/0 0 0 0 0 Atropa belladonna L. 

0 0 0 06/0 0 0 Galium odoratum (L.) Scop. 

0 06/0 03/0 08/0 12/0 07/0 Brachypodim pinnatum L. 

0 07/0 0 0 12/0 08/0 Carex sylvatica L. 

0 01/0 0 0 0 0 Circaea lutetiana L. 

03/0 0 0 06/0 0 0 Danae racemosa L. 

0 0 0 0 02/0 0 Daucus carota L. 

02/0 1/0 0 0 0 11/0 Euphorbia helioscopia L. 

0 02/0 0 0 01/0 05/0 Fragaria vesca L. 

09/0 0 0 0 06/0 06/0 Hypericum androsaemum L. 

0 0 0 06/0 0 0 Hypericum perforatum L. 

0 0 0 03/0 0 0 Mercurialis perennis L. 

0 09/0 0 0 12/0 12/0 Onobrychis altissima Grossh. 

06/0 18/0 0 03/0 0 09/0 Oplismenus undulatifolius (Ard.) Roem. & Schult. 

0 12/0 0 0 10/0 0 Ophioglossum vulgatum L. 

0 0 0 05/0 0 0 Oxalis corniculata L. 

06/0 13/0 0 0 0 03/0 Prunella vulgaris L. 

34/0 0 02/0 0 02/0 01/0 Pteridium aquilinum L. 

0 07/0 0 0 02/0 0 Plantago major L. 

0 0 0 09/0 0 0 Plantago lanceolata L. 

0 11/0 0 0 0 0 Primula heterochroma Stapf 

43/0 18/0 0 0 06/0 0 Rubus caesius L. 

0 01/0 0 0 0 0 Ruscus hyrcanus L. 

0 0 0 0 06/0 0 Senecio vulgaris L. 

0 0 0 09/0 0 0 Solanum nigrum L. 

0 06/0 0 0 0 01/0 Sambucus ebulus L. 

0 02/0 0 0 0 0 Smilax excelsa L. 

0 0 0 0 0 10/0 Trifolium resupinatum L. 

0 02/0 0 0 0 06/0 Urtica dioica L. 

10/0 27/0 0 0 03/0 02/0 Voila odorata L. 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-125768
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-426457
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2565458
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 های تنوع زیستي ای و تجزیه واریانس شاخصهای تنوع گونهاشتباه معيار( مشخصه ±ميانگين ) -3جدول 

 مطالعههای جنگلي مورد در توده

 یکنواختی غنا تنوع هانام توده

 ویلسون -اسمیت کامارگو مارگالف منهنیک وینر-شانون سیمپسون 

 توسکا
a03/0 ± 

05/0 
a05/0± 07/0 ab04/0± 55/0 a04/0±06/0 a02/0±80/0 ab03/0±84/0 

 پلت
a03/0± 

05/0 
a03 /0 ± 05/0 ab02/0±61/0 a04/0±09/0 a02/0±84/0 a03/0±88/0 

 بلندمازو
a03/0± 

03/0 
a04/0 ± 04/0 a06/0±70/0 a04/0±04/0 a03/0±75/0 b05/0±72/0 

 زربین
a00/0± 

00/0 
a00/0 ±00/0 c08/0±15/0 a 00/0±00/0 b0/00±00/0 c00/0±00/0 

جنگل 

 طبیعی

a04/0± 

10/0 
a04 /0 ±10/0 ab06/0±53/0 a05/0±12/0 a03/0±78/0 ab06/0±76/0 

جنگل 

 مخروبه

a03/0± 

03/0 
a04/0 ± 04/0 b06/0±49/0 a02/0±02/0 a05/0±79/0 ab04/0±85/0 

F 116/1 746/0 965/9 188/1 812/89 390/59 

 ns357/0 ns591/0 **000/0 ns321/0 **000/0 **000/0 داریمعنی
ns :است. 01/0داری در سطح دار نبودن و **: نشانه معنینشانه معنی 

 مطالعه های جنگلي موردتودههای زادآوری در شکل زیستي و کوروتيپ زیراشکوب گونه -4جدول 

 نام علمی خانواده شکل زیستی کوروتیپ نام فارسی

 .Es Ph Betulaceae Alnus subcordata   C.A.Mey توسکا ییالقی

 .Es Ph Acearaceae Acer velutinum Boiss پلت

 .Es Ph Betulaceae Carpinus betulus L ممرز

 Es Ph Fagaceae Fagus orientalis Lipsky راش شرقی

 .ES Ph Fabaceae Gleditsia caspia Desf لیلکی

 .Es,IT,M Ph Rosaceae Mespilus germanica L ازگیل

 .Es Ph Rosaceae Prunus divaricata Ledeb آلوچه

 .Es Ph Hamameliadaceae Parrotia persica (DC.) C.A. Mey انجیلی

 .Es Ph Fagaceae Quercus castaneifolia C.A.Mey مازوبلند

 .Es Ph Ebenaceae Diospyros lotus L خرمندی

 -اروپا Es ای،منطقهچند.POL تورانی،-ایران ITای، مدیترانه Mهیرکانی،  Hکاموفیت، کوروتیپ:  Ch کریپتوفیت، Crکریپتوفیت، همی Heتروفیت،  Th فانروفیت، Ph شکل زیستی: 
 سیبری.

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-2060
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-172010
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 مطالعه های جنگلي موردميانگين تعداد زادآوری چوبي در توده -5جدول 

 نام علمی وده توسکات توده پلت مازوتوده بلند توده زربین جنگل طبیعی جنگل مخروبه

06/0 01/0 0 02/0 03/0 87/1 Alnus subcordata  C.A.Mey. 

05/0 11/0 0 0 01/2 03/0 Acer velutinum Boiss. 

26/0 6/0 0 03/0 02/0 05/0 Carpinus betulus L. 

0 07/0 0 0 0 0 Fagus orientalis Lipsky 

0 06/0 0 0 06/0 0 Gleditsia caspia Desf. 

0 01/0 0 0 0 0 Mespilus germanica L. 

0 03/0 0 0 0 0 Prunus divaricata Ledeb. 

05/0 01/0 0 0 01/0 0 Parrotia persica (DC.) C.A. Mey 

3/0 13/1 01/0 55/1 08/0 05/0 Quercus castaneifolia C.A.Mey. 

0 02/0 0 0 0 0 Diospyros lotus L.. 

 

 مطالعههای جنگلي مورد های تنوع زیستي در تودههای زادآوری و تجزیه واریانس شاخصاشتباه معيار( مشخصه ±ميانگين ) -6جدول 

 یکنواختی غنا تنوع هانام توده

 ویلسون-اسمیت کامارگو مارگالف منهنیک وینر-شانون سیمپسون 

 توسکا
b03/0 ± 

07/0 
b06/0± 12/0 b03/0± 43/0 b05/0±11/0 b02/0±65/0 c05/0±58/0 

 پلت
b05/0± 

12/0 
b09/0 ± 21/0 b08/0±46/0 b10/0±22/0 b02/0±62/0 c05/0±51/0 

 بلندمازو
b03/0± 

06/0 
b06/0 ± 11/0 b06/0±49/0 b07/0±13/0 b01/0±64/0 c05/0±55/0 

 زربین
b00/0± 

00/0 
b00/0 ±00/0 c00/0±00/0 b00/0±00/0 c05/0±05/0 d00/0±00/0 

جنگل 

 طبیعی

a06/0± 

48/0 
a13/0 ±89/0 a10/0±00/1 a15/0±97/0 b02/0±70/0 b03/0±73/0 

جنگل 

 مخروبه

a04/0± 

47/0 
a07/0 ± 74/0 a07/0±02/1 a10/0±83/0 a01/0±79/0 a02/0±87/0 

 F 048/22 860/19 056/31 134/19 729/87 024/54مقدار 

 000/0** 000/0** 000/0** 000/0** 000/0** 000/0** داریمعنی
nsاست. 01/0داری در سطح دار نبودن و **: نشانه معنی: نشانه معنی 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-2060
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-172010
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 های چوبي تنوع زیستي زادآوری گونه
کاری های جنگلهای گیاهی در تودهبررسی تنوع گونه

توسکا، پلت، بلندمازو، زربین، جنگل طبیعی و جنگل 
های اساس آزمون آماری نشان داد که شاخصمخروبه بر
ای سیمپسون و شانون وینر و شاخص غنا تنوع گونه

تی کامارگو و های یکنواخمارگالف و منهنیک و شاخص
های داری دارند. طبق یافتهاسمیت ویلسون اختالف معنی

های های چوبی در شاخصدست آمده تنوع زادآوری گونهبه
ای سیمپسون بیشترین مقدار مربوط به جنگل تنوع گونه

طبیعی و مخروبه و کمترین مقدار مربوط به توده زربین بود و 
وط به جنگل در شاخص شانون وینر بیشترین مقدار مرب

طبیعی و جنگل مخروبه و کمترین مقدار مربوط به توده 
ای منهنیک در جنگل های غنای گونهزربین بود. شاخص

مخروبه و جنگل طبیعی بیشترین مقدار را داشت و شاخص 
مارگالف نیز در جنگل طبیعی و مخروبه بیشترین مقدار را 

. در دارا بود و کمترین مقدار مربوط به توده زربین بود
های کامارگو و شاخص یکنواختی بیشترین مقدار شاخص

 (. 6ویلسون مربوط به جنگل مخروبه بود )جدول  -اسمیت
 

 بحث
بر که است ثابتی گیاهی ویژگی گونه هر زیستی شکل

 به محیطی شرایط یا گیاه مرفولوژیک هایسازش اساس

 اجتماع هر در زیستی هایطورکلی شکلاست. به آمده وجود

 زیستی، هایشکل تفاوت همین واقعمتفاوت است، در گیاهی

دهد می تشکیل را گیاهی اجتماعات ساختار اساس
)Ellenberg, 1974 &Dombois (نیز پژوهش این . در 

ها، کریپتوفیتهمی قبیل از مختلفی زیستی اشکال
حضور  هاکاموفیت و هاها، فانروفیتتروفیت ها،کریپتوفیت

ها کریتوفیتزیستی عرصه، حضور همی که در طیف دارند
های دلیل سپری نمودن سرما توسط جوانهباال است که به

تجدیدکننده حیات در این گونه از گیاهان در سطح خاك و 
Atashgahi ) های زمستانی استها و برفدر میان الشبرگ

2009 et al., .)Esmailzadeh ( 2004و همکاران )
های سرد اقلیم معتدله با زمستانمعرف ها را کریپتوفیتهمی

های نسبتاً خنک بیان کردند. ولی بارندگی فراوان و تابستان
مورد اشکال زیستی با نتایج نتایج این مطالعه در 

Teimoorzadeh ( 2015و همکاران ،)Mohamadzade  و
( مطابقت 2018همکاران ) و Salahi( و 2017همکاران )

ها که ه خشکی و تروفیتکنندها که تحملدارد. کاموفیت
مخصوص نواحی خشک و نامساعدند در این ناحیه درصد 

اند. بررسی شکل زیستی کمی را به خود اختصاص داده
درصد از  6/11شده نشان داد که های شناساییگونه
ها است که حضور آنها تا های منطقه، متعلق به تروفیتگونه

ر در منطقه تواند نشانگر شرایط تخریبی و فشاحدودی می
 دهندهنشان منطقه در های سرخسگونه تنوع سویی باشد. از

مرطوب  در فصول مطالعه دمور منطقه خاك زیاد رطوبت
 کورولوژیکی مطالعات(.  et al.,Naghinejad 2011) است

 عناصر که است این دهندهمطالعه نشان این در شده انجام

 منطقه در حضور را میزان سیبری باالترین -اروپا گیاهی

نظر جغرافیای گیاهی این ناحیه  دارند. با توجه به اینکه از
در حوزه هیرکانی قرار گرفته است، درصد باالی عناصر 

پذیر است که با سیبری در منطقه توجیه -ناحیه اروپا
، Amini (2014)و  Ravanbakhsh هایپژوهش

Teimoorzadeh ( 2015و همکاران ،)Sekhavat  و
( مطابقت 2018و همکاران ) Salahi( و 1720همکاران )

 دارد. 
 و Fabaceae،Poaceae ، Rosaceaeهای تیره

Solanaceae  فلور در بیشتری گونه سهم فراوانی نظراز 

 ازجمله های دیگریدر پژوهش هادارند. این تیره منطقه

 Ravanbakhsh و Amini (2014 ،)Teimoorzadeh  و
( نیز دارای 2018و همکاران ) Salahi( و 2015همکاران )

 بودند. گونه تعداد بیشترین
 زیستی تنوع بیشترین که داد نشان این پژوهش نتایج

 این و بوده برگپهن هایتوده در های چوبیگونه زادآوری

 هایگونه زادآوری استقرار برای را شرایط مهیاتری هاتوده

و  Haghverdi (2015)های اند که با یافتهایجاد کرده مختلف
Farrokhzade ( مطابقت دارد. همچنین 2017و همکاران )

های تنوع زادآوری در جنگل مخروبه را بیشتر بودن شاخص
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توان این گونه توجیه کرد که بعد از تخریب جنگل، می
کند و نور بیشتری به شرایط اکولوژیک در عرصه تغییر می

اشکوب که با ایجاد این تغییرات زیرطوریرسد. بهکف می
 .) Kopec, 2014 &Woziwoda(کرد افزایش پیدا خواهد 

های تنوع البته عوامل زیادی در افزایش میزان شاخص
ها نقش کاریزادآوری در جنگل طبیعی نسبت به جنگل

خوردن همکشتی بودن و بهتوان به تکجمله میدارند، از
 شده اشاره کردکاریساختار جنگل در مناطق جنگل

(2011 et al.,lakut AhmadiMa .) یافته این پژوهش با
های ( یعنی بیشترین مقدار شاخص2013) Tavankarنتایج 

 اوقات بیشتر در اگرچه تنوع در جنگل طبیعی، مطابقت دارد.

-می تبعیت مادری هایپراکنش پایه الگوی از زادآوری تراکم

 عواملی تأثیر تحت داشته و مستقل الگوی گاهی اما کند،

شناسی، عملیات جنگل و توده به ورودی نور میزان مانند
 با آنها و ارتباط آنها تعداد بذر، اندازه بذر، های پراکنشحالت

 Fazlollahi) گیردمی قرار فیزیوگرافی عوامل

2016 et al.,Mohammadi  .)در طبیعی زادآوری بررسی 

که زادآوری بلندمازو در  داد کاری نشانجنگل هایعرصه
های های جنگلی وجود دارد. همچنین زادآوریهمه توده

جز توده زربین وجود ها بهتوسکا و ممرز نیز در تمامی توده
 باعث ییالقی توسکا گونه با کاریجنگل کهآنجاییدارند. از

 بنابراین شود،می خاك فوقانی افق در محلول مواد افزایش

 تأثیر تحت خاك فوقانی افق در محلول امالح بودن زیادتر

 در مؤثر عامل یک عنوانبه تواندمی خود های ذکر شدهگونه

 دلیل این به و شده مطرح زادآوری هایگونه تنوع رفتن باال

 شودمی محسوب گونه این با کاریجنگل در مثبتی امتیاز
(2015 Haghverdi, .) در گونه بلندمازوQuercus 

C.A.Mey.castaneifolia  دلیلبه توانداین موضوع می 

 باالی انباشت تولید و اینکه و باشد اشکوبزیر روشنایی

 برای تواندعلفی است و می هایگونه رشد مانع الشبرگ

 Rouhi) باشد درختی مناسب هایگونه استقرار

2011 et al.,Moghaddam  .)فراوانی افزایش دالیل از یکی 

 در که است آن سنگین بذر دلیلدرخت بلوط به زادآوری

 در آنها پناه در رشد به قادر مادری درختانحضور  صورت

 پسندیسایه سرشت دلیلبه زندگی بوده و اولیه مرحله

 (. et al.,Heydari 2012) باشدمی گونه این هاینونهال
Acer velutinum پلت  افرا طبیعی الگوی زادآوری

Boiss. است و  درختان مادری پوشش تاج به وابسته بسیار
 کردن در محدود عوامل مهمترین از یکی عنوانبه توده تراکم

 است. در زادآوری شده معرفی طبیعی زادآوری گسترش یا

-می بیشتر هامانی نونهالزنده توده، نور کاهش افرا با گونه

 را جنگل توالی تواندمی کاریجنگل(. Abedi, 2019) شود

 و رویشگاه بیولوژیکی و شرایط فیزیکی تغییر کمک با

 خاك سطح رطوبت و دما در نور، تغییر مانند ابزارهایی

دهد.  سوق طبیعی جنگل سمت به زنیبرای جوانه مناسب
-جنگل ویژه انجامبه کاریجنگل عملیات انجام که باطوریبه

 سطح در عملیات پرورشی موقعبه اجرای و آمیخته هایکاری

توان به گسترش زادآوری طبیعی کمک ها میکاریجنگل
 نمود.
 در موجود شرایط توانای میگونه تنوع بررسی با

 Heydari) کرد ارزیابی را آن پایداری و سالمت و اکوسیستم

2015 et al., .) ،شناخت گیاهان هر منطقه برای حفاظت
مدت بازسازی و مدیریت اکوسیستم برای پایداری در دراز

کند لزوم مطالعات تنوع زیستی را بیشتر نمایان می
(ezhad & Nafisi, 2011Ghahramani N .) مقایسه

ای های تنوع گونهای شاخصگونه تنوع هایمیانگین شاخص
نظر سیمپسون و شانون وینر و شاخص غنا مارگالف از 

های غنا منهنیک و دار نبودند و شاخصآماری معنی
های یکنواختی کامارگو و اسمیت ویلسون اختالف شاخص

 همانند رفتمی انتظارداری را نشان دادند. اگرچه معنی

 مقدار در تفاوت اندك، ها هرچندگونه تعداد در تفاوت

 دستبه کاریجنگل مناطق در سیمپسون و شانون شاخص

 آن علت که نشد آنها دیده بین داریمعنی اما تفاوت آید،

 هاکاریجنگل زمان از نسبتاً زیادی مدت گذشت است ممکن

 مناطق در کف یاهیگ هایتعداد گونه شده موجب که باشد

 کند. برخالف تغییر نسبت به یک همه مجاور کاریجنگل

های شاخص شانون وینر و سیمپسون، هایشاخص
 را یکنواختی اختالف یکنواختی کامارگو و اسمیت ویلسون
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-می دادند. بنابراین علفی نشان گیاهان زیراشکوب جامعه در

 شاخص مقدار مترادف نباید یکنواختی الزاماً مقدار گفت توان

هرحال با توجه به ضرورت توسعه به .شود تلقی تنوع
شده شمال کشور، های تخریبها در جنگلکاریجنگل

های علفی و چوبی زادآوری شده بررسی تنوع زیستی گونه
شده در مقایسه با جنگل طبیعی های انجامکاریدر جنگل

ه شدهای بومی در مناطق تخریببرای استقرار دوباره گونه
ها در حفظ و کاریتواند در درك اثر جنگلجنگلی می

 گسترش تنوع زیستی مؤثر باشد. 

  

 سپاسگزاري 
 وسیله مراتب قدردانی خود را ازنویسندگان بدین

کارکنان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر  زحمات
 ویژه آقای مهندس جهانسوز فروغی و بیژن فرجی برایبه

مهندس احسان  عرصه و آقای نان درفراوان آ هایکمک
شناسی ایستگاه تحقیقات عباسی کارشناس ارشد بخش گیاه

های گیاهی اعالم جنگل و مرتع نوشهر برای شناسایی گونه
 دارند.می
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Abstract 

     Afforestation and its replacement by natural degraded stands can greatly alter the 

composition of plant species and the introduction or extinction of some native species. The 

purpose of this study was to evaluate the vegetation cover of the natural and plantation of Alnus 

subcordata C.A.Mey, Acer velutinum Bioss., Quercus castaneifolia C.A.Mey., Cupressus 

sempervirens L. var. horizontalis (Mill.) Gord. and a degraded forest in the Ramsar Sang 

Poshteh. For this, 96 sample plots of 400 m2 were collected by regular random sampling. 

Herbal cover and regeneration were recorded in 480 micro plots of 1 × 1 m2. The bio-spectrum 

of plants was determined based on the vegetative forms of Rankier and the geographical 

distribution of species based on the Zohary method. Our findings determined 30 plant species 

from 23 families, most of which belonged to Fabaceae and Poaceae, Rosaceae, Solanaceae. In 

terms of biological form, hemicryptophytes and cryptophytes were dominant with 68.73% of 

vegetative forms. The study of geographical distribution of plants in the region showed that the 

plant elements of Europe-Siberia constitute the most of the plant elements in the study area. 

Evaluation of plant biodiversity in the forest stands showed that Simpson and Shannon Wiener 

diversity indices and Richness Margalph index were not statistically significant and 

homogeneity indices Kamargo and Smith Wilson and richness indices Menhnik were 

significantly different. In the species richness of Menhnik index had the highest value in 

Quercus castaneifolia C.A.Mey. and the lowest value in the Cupressus sempervirens L. var. 

horizontalis (Mill.) Gord. In the case of Camargo and Smith-Wilson homogeneity index, the 

highest values were in Acer velutinum Bioss. and lower in the Cupressus sempervirens L. var. 

horizontalis (Mill.) Gord. Biodiversity of woody species regeneration in Simpson species 

diversity indices was highest in natural forest and degraded forest and lowest in Cupressus 

sempervirens L. var. horizontalis (Mill.) Gord. and in Shannon Wiener index was highest in 

natural forest and degraded forest and lowest in Cupressus sempervirens L. var. horizontalis 

(Mill.) Gord. As a conclosion, the results of this study indicated that the quality of natural 

regeneration in broadleaf stands was higher than that of needle leaves. 
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