959

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال هفتم ،شمارۀ  ،2تابستان  ،9314صفحۀ  959تا 965

ارتباط تنوع گیاهی و تغییرات زیتودۀ هوایی در جنگلهای راش شرقی
(مطالعة موردی :حاجیکال -تیرانکلی ،ساری)
فاطمه فرجی ،1اسداله متاجی ،2ساسان بابایی کفاکی3و علیاصغر واحدی
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دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.

2دانشیار گروه جنگل شناسی و اکولوژی جنگل ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
3استادیار گروه جنگلداری ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
4دانش آموخته جنگلداری ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،تهران
(تاریخ دریافت9313/8/28 :؛ تاریخ پذیرش)9314/9/25 :

چکیده
جنگلهای شمال ایران ،عامل مهمی در ذخیرهسازی کربن از طریق زیتودۀ هوایی بهشممار ممیرونمد و از نظمر تنمو
زیستی از اهمیت زیادی برخوردارند .تحقیق حاضر با هدف تعیین ارتباط بین تغییرات تنو گونهای و مقمدار زیتمودۀ
هوایی در جنگلهای راش شرقی در منطقۀ ساری انجام گرفت .بهمنظور تعیین مقدار زیتودۀ هوایی به ازای  2-5متر
طول تنۀ پایههای قطعشده ،دیسکهایی با ضخامت دو سانتیمتر برداشت شمد .بمرای تعیمین گگمالی خشمک گمو
قطعات تکهبرداری شده با حجم ثابت بمهممدت  24سماعت در آون در دممای  905درجمۀ سمانتیگمراد قمرار گرفتنمد.
بهمنظور تعیین زیتودۀ درختی (حاصلضر حجم و گگمالی خشمک) و تنمو گیماهی (تنمو شمانون -وینمر ،ننما و
یکنواختی پایلو) در منطقۀ مورد نظر به مساحت  46/4هکتار ،شبکهای به ابعاد  80×900متمر روی نقشمه توپموگرافی
منطقه پیاده و در مجمو  50پالت  400متر مربعی برداشت شد .برای جمعآوری دادههای مرتبط بما پوشمش علفمی،
یک میکروپالت  9×9متر مربعی در مرکز و گهار میکروپالت دیگر با همین ابعاد در هر گوشۀ پالت پیاده شد .زیتودۀ
الشبرگی ،در داخل هر پالت ،در میکروپالتهای  50×50سانتیمتر مربعی اندازهگیری شد .پوشش علفی و الشمبرگی
جمعآوریشده ،بالفاصله در عرصه توزین و پس از انتقال به آزمایشگاه در آون در دمای 65درجۀ سمانتیگمراد خشمک
شدند .نتایج نشان داد که مقادیر زیتودۀ درختی ،علفی و الشبرگی بهترتیب  0/293 ،371/99و  7/65تمن در هکتمار
است .یافتههای تحقیق حاضر حاکی از آن بود که بین مقادیر زیتودۀ الیۀ درختی ،علفی و الشبرگی بما شماخ همای
تنو ارتباط معنیداری وجود ندارد .این نتایج نشان میدهد که در مدیریت صحیح جنگل برای پایش مناسب زیتوده
در منطقۀ تحقیق ،از شاخ های تنو زیستی نمیتوان بهعنوان ابزاری کاربردی استفاده کرد.
واژههای کلیدی  :تنو گیاهی ،گگالی خشک ،زیتوده هوایی ،همبستگی.

نویسندۀ مسئول

شماره تماس02944865272 :

ایمیلamataji@srbiau.ac.ir :
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مقدمه و هدف
جنگمملهممای شمممال کشممور کممه انلممب بممر روی
شیبهای شمالی رشتهکوه البرز قرار گرفتهاند ،از نظمر
ویژگیهای ممتاز خود ،ماننمد تنمو زیسمتی (فمون و
فلور) از اهمیت زیادی برخوردارند (رسانه و همکماران،
 .)9380اهمیت تنو زیستی با افزایش سطح علممی و
پیشرفت علوم طبیعی ،در زمینههای گونماگون آشمکار
شده و اهداف مدیریت جنگمل نیمز بمهسممت افمزایش
تنممو زیسممتی معطمموف شممده اسممت (آزادی ریملممه و
همکمممماران )9312 ،و حفممممو تنممممو گونممممهای در
اکوسیستمهای جنگلی از موضوعات مهم در ممدیریت
پایدار جنگلها محسو ممیشمود (.)Ito et al., 2004
اکوسیستمهمایی کمه تنمو زیسمتی بیشمتری دارنمد،
پایداری اکولوژیکی و تولید بیشتری نیز خواهند داشت
(اسدیان و همکماران .)9319 ،عمالوه بمر ایمن از دهمۀ
 9110هشدار در کاهش فزایندۀ تنو زیستی موجمب
شد که محققان درپاسخ دادن به این سؤال باشند کمه
تنو زیستی گه تمثثیری برعملکمرد یمک اکوسیسمتم
خواهمد داشمت (.)Scherer- Lorenze et al., 2007
مهمترین تثثیر جنگلها بر آ وهوا ،در پی تثثیرات آن
بر مقدار دی اکسمید کمربن حمادی ممیشمود (مقمدم،
 .)9380در طول قرون گذشمته ،فعالیمتهمای بشمری
مانند سوزاندن سموختهمای فسمیلی ،جنگملزدایمی،
تبدیل علفزارها به کشتزار و دیگر تغییر کماربریهما از
مهمترین دالیل افزایش تراکم دیاکسید کربن و دیگر
گازهای گلخانهای بوده است ( .)USGS, 2003با ایجاد
تغییر در دمای زمین ،تمامی بومسازگانها دگار تغییر
میشوند و در نهایمت موجمب کماهش تنمو زیسمتی،
افممزایش وسممعت کویرهمما و کمماهش سممطح جنگمملهمما
میشود (پورخباز .)9389 ،از اینرو بررسی زیتوده در
اکوسیستمهای جنگلمی از اهمیمت ویمژهای برخموردار
است ،گرا که مقدار زیتوده هم بیانگر توان تولیمد در
واحد سطح یا زمان (مقمدار ذخمایر کمربن موجمود در
جنگل) است و هم بر گرخههای زیستشمیمیایی 9در
Biogeochemical cycle
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جنگل تثثیر میگذارد ( .)Husch et al., 2003از طرف
دیگممر ،تغییممر تممراکم زیتمموده بمما فعالیممتهممای
جنگلشناسی ،برداشت و تخریب ،توالی طبیعی و نیمز
آثار طبیعی شدید ناشی از آتشسموزیهما و تغییمرات
اقلیمی کامال ممرتبط اسمت ،بنمابراین تمراکم زیتموده
بهعنوان ابمزاری مفیمد در ارزیمابی و پمایش تغییمر در
ساختار جنگل ،اهمیت فراوان دارد (پناهی و همکاران،
.)9310
در مورد موضو تحقیق ،پژوهشها در داخل کشور
محممدود اسممت کممه یکممی از دالیممل آن ،بممه دشممواری
انممدازهگیممری اسممت .محمممودی طالقممانی و همکمماران
( )9386در تحقیقی بهمنظور بررسی تثثیر آمیختگمی
گونهها و تیپ جنگل بر مقدار ترسیب کربن خاک در
حوضۀ  45جنگلهمای شممال کشمور بمه ایمن نتیجمه
رسیدند که حجم در هکتار ،آمیختگی و تیپ جنگمل
رابطۀ مستقیمی با زیتودۀ جنگل دارد و بمه افمزایش
ذخیرۀ کمربن خماک کممک ممیکنمد .نتمایج تحقیمق
واحدی ( )9319در خصوص ارتباط بین تنو گونمهای
گیاهی و مقدار ذخیمره کمربن نشمان داد کمه ذخیمره
کربن پوشش درختی فقط ارتباط معنیداری بما ارزش
نسبی گونههای درختی دارد و ذخیمره کمربن پوشمش
علفی در فصل نیر رویش با تنو شانون -وینر و کلیمۀ
شاخ های ننای گونهای (ننای گونهای ( ،)Sشاخ
مارگالف و شاخ منهنیک) دارای ارتباط معنمیداری
است؛ درصورتیکمه در فصمل رویمش فقمط بما مقمدار
پوشش دارای رابطۀ معنیدار اسمت .همچنمین مقمادیر
مختلف ذخیره کربن تجمعات الشمبرگی بما برخمی از
شاخ های تنو گونهای الیههای درختی مانند تنمو
شانون -وینر ،ننای گونهای و ارزش نسبی گونمههمای
درختی دارای ارتباط معنیدار است .روستا و همکاران
( )9312در جنگمل تحقیقماتی بنمه و بمادام فیروزآبماد
فارس به این نتیجه رسیدند که بیشترین مقدار ذخیرۀ
کربن مربوط به تنه و کمترین مقدار مربموط بمه بمر
بنه است .همچنین با افزایش تراکم و حفو موجمودی
کنونی و با توجه بمه سمطح وسمیع ایمن جنگملهما در
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استان فارس ،مقدار زیادی از کربن توسمط گونمۀ بنمه
جممذ خواهممد شممد .در منممابع خممارجی ،تحقیقممات
متعددی در این زمینمه صمورت گرفتمه اسمت کمه بمه
برخی از مهمترین آنها اشاره میشود .بر اسماس نتمایج
تحقیقی در مورد تثثیر تنو گیاهی در افمزایش تولیمد
زیتوده طی زمان آن هم در رابطه بما تکاممل حرمور
گونهای مشخ شد که تودههمای آمیختمه  9/7برابمر
زیتوده بیشمتر از تمودههمای خمال تولیمد ممیکنمد
( .)Cardinale et al., 2007نتایج تحقیقمی بمهمنظمور
بررسی ترسیب کربن در جنگلهای آمریکما نشمان داد
که از سال  9110تا  ،2005ساالنه 962تن در هکتمار،
کممربن ذخیممره شممد کممه از ایممن مقممدار  41درصممد در
درختان سرپا 27 ،درصد در تولیدات گوبی آن عرصمه
و بقیه در درختمان افتماده ،محصموالت قابمل اسمتفادۀ
گوبی ،خاک و الشمبر کمف جنگمل ،ترسمیب شمد.
( .)Woodbury et al., 2007در پژوهشممی دیگممر،
زیتودۀ سرپای روی زمین و تنو زیسمتی گونمههمای
درختممی در تممودههممای طبیعممی اروپممای مرکممزی در
جمهمموری گممک ،لهسممتان و اسمملواکی بررسممی شممد و
نتیجهگیری شد که مقدار زیتودۀ روی زمین در ایمن
جنگلها از 961تن تا  536تن مادۀ خشک در هکتمار
در تغییر است و بین تنو گونههای درختی و انباشمت
زیتوده در این جنگلها همبستگی منفی وجمود دارد
( .)Szwagrzyk and Gazda, 2007همچنین بررسمی
روابط بین تنو زیستی و تولید زیتوده در تمودههمای
آمیختۀ جنگلکاریشمده در نهالسمتان (بما اسمتفاده از
گونههای بومی) در استان لیتۀ فیلیپین نشمان داد کمه
تودههای آمیخته با گونههمای مشمابه از هممان سمطح
نسبت بمه تمودههمای خمال دارای مقمادیر زیتمودۀ
کمتری بودند .با ایمن حمال ،ارتبماط معنمیداری بمین
شاخ های شانون-وینر و ننای گونمهای بما زیتمودۀ
تولیمممدی در منطقم مۀ پمممژوهش بم مهدسمممت نیاممممد
( .)Nguyen et al., 2012در زمینۀ تعیین ارتباط بمین
زیتودۀ هوایی ،ساختار و تنو گونهای بما همدف ارا مۀ
ممدل مناسمب ،نتمایج تحقیمق ( Con et al. (2013در
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جنگلهای استوایی در ویتنمام نشمان داد کمه در بمین
مدلهای مختلف ،مدل خطی منفمی و نممایی ارتبماط
بین زیتودۀ هوایی و شاخ یکنمواختی را بمهخموبی
نشان میدهند ،درحالی کمه درخصموص ارتبماط بمین
زیتودۀ هوایی ،تنو شمانون -وینمر و ننمای گونمهای
مدلهای خطی مثبت و لگاریتمی مناسب هستند.
تخمین زیتودۀ درختان جنگل بهویمژه تمودههمای
آمیختۀ راش در رابطه با تغییرات تنو گیاهی موجمود
در آن برای دستیابی بمه توسمعۀ پایمدار و حفاتمت از
اکوسیستمهای جنگلی و همچنین با توجه به نیماز روز
افزون برای آگاهی از مقدار ترسمیب کمربن بمهمنظمور
رویارویی با بحران گرمایش زمین کاربرد دارد .بمهطمور
کلی بخش زیادی از تنمو زیسمتی جامعمۀ گیماهی را
زیرآشکو که جزء جداییناپمذیر اکوسیسمتم جنگمل
اسممت تشممکیل مممیدهممد (آزادی ریملممه و همکمماران،
 .)9312مقادیر زیتودۀ الیۀ علفی طی دورۀ رویش بما
توجه به حرور یا نبود برخمی گونمههما و تغییمرات در
مقدار پوشش آنها ،دستخوش تغییرات بمارز ممیشموند
(واحممدی ،)9319 ،از ایممنرو بررسممی تنممو گونممهای
پوشممش علفممی مممیتوانممد معیممار مناسممبی در زمینممۀ
تغییرات زیتودۀ هوایی حداقل در سمطح خمرد باشمد.
برای همین منظور در تحقیق حاضمر عمالوه بمر تنمو
گونههای درختی ،تنو پوشش علفی نیز اندازهگیری و
بررسی شد تا در خصوص ارتباط بین تغییرات زیتودۀ
همموایی و تنممو گونممهای گیاهممان موجممود در منطق مۀ
تحقیق بتوان به نتایج جامعی دست پیدا کرد .با توجمه
به اینکه اندازهگیمری زیتمودۀ هموایی بسمیار سمخت،
طاقتفرسا ،پر هزینه و در انلب مواقع نماممکن اسمت
(واحمدی و همکماران9312 ،؛ )Djomo et al., 2010
تحقیق حاضر به دنبال آن است که آیما شماخ همای
تنو گونهای گیاهان ممیتوانمد معیمار مناسمبی بمرای
بررسی تغییرات مقادیر زیتودۀ هوایی محسمو شمود
یا خیر؟
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مواد و روشها
منطقة تحقیق

تحقیمممق ممممورد نظمممر در پارسمممل  29سمممری 3
جنگلهای حاجیکال -تیرانکلی ساری واقمع در حوضمۀ
آبخی مز  73جنگمملهممای شمممال ایممران انجممام گرفممت.
مساحت منطقه  46/4هکتار ،محدودۀ ارتفماعی قطعمه
مممورد پممژوهش  9090تمما  9200متممر از سممطح دریمما،
جهت عمومی قطعه شمال -شممال شمرقی و متوسمط
شیب منطقه  95درصد است .ایمن سمری در محمدوده
˝ 36° 22΄ 38تمما ˝ 36° 25΄ 30عممرش شمممالی و
˝ 53° 26΄ 7تا ˝ 53° 30΄ 25طول شرقی قرار دارد.
منطقه در محدودۀ ارتفاعی پارسل مورد بررسمی دارای
اقلیم حد فاصل نیمهمرطو معتمدل و نیممهمرطمو
سرد است .سنگ مادر رویشگاه آهکی -آهک ممارنی ،و
تیپ خاک قهوهای شستهشده با افق کلسیک است .در
رویشگاه مورد تحقیمق تیمپ جنگمل ،راش بمه هممراه
ممرز ،توسکا و تمکپایمههمای افراپلمت و افراشمیردار و
گیاهان همراه مهم آسپروال ،کولهخاس ،فرفیمون ،النما،
متامتی ،سرخس ،کارکس و زنگی دارو است .میمانگین
حداکثر و حداقل دما بهترتیمب در ممرداد مماه  21/2و
در دی ماه صمفر درجمۀ سمانتیگمراد اسمت .متوسمط
بارندگی سالیانه  698/8میلیمتر اسمت کمه میمانگین
حممداقل بارنممدگی در مممرداد ممماه و میممانگین حممداکثر
بارندگی در آبان مماه گمزارش شمده اسمت .در منطقمه
تحقیممق در  50سممال اخیممر آشممفتگیهممایی در س مطح
وسیع مانند آتشسوزی و طغیان آفات اتفما نیفتماده
است ،اما اقدامات ممدیریتی ماننمد اجمرای بمرشهمای
تکگزینی در پارسل مورد بررسی صورت گرفته اسمت
(بینام.)9381 ،
روش تحقیق

در تحقیق حاضر برای اندازهگیری تنمو زیسمتی و
زیتودۀ گیاهی از روش نمونهبرداری منظم -تصمادفی
(سیستماتیک) بما شمبکهای بمه ابعماد  900× 80متمر
استفاده شد .با توجه به مساحت منطقمۀ تحقیمق50 ،
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قطعممه نمون مۀ مربع می بممه مسمماحت  400متممر مربممع
(بهمنظور تثمین اعتماد الزم در جنگملهمای معتدلمه)
بممرای انممدازهگیممری پوشممش درختممی برداشممت شممد
(محمودی .)9386 ،پوشمشهمای گیماهی در دو فمرم
رویشی درختی و علفی برداشت شد .شایان ذکر اسمت
کممه بممهدلیممل نبممود درختچممه در منطقممۀ تحقیممق،
نمونهبرداری از آنها صورت نگرفت .در هر قطعه نمونمه
نو گونههای گوبی شناسایی شده و قطر برابرسمینه و
تعداد آنها اندازهگیری و ثبت شمد .بمرای انمدازهگیمری
پوشش علفی ،پالتهای یک متر مربعی در نظر گرفته
شد ( .)Singh et al., 2011برای افمزایش دقمت ابتمدا
یک میکروپالت در مرکز و گهار میکروپمالت دیگمر در
هر گوشۀ پالت پیاده شد .بهمنظمور محاسمبۀ گگمالی
خشک درختان ،نمونهبرداری بهصمورت انتخمابی و بمر
اساس طبقات قطری صورت گرفت .در ایمن خصموص
کالسۀ قطری رایج در جنگلهای طبیعی شمال ایمران
که عبارتند از  ≥30سمانتیمتمر 30-60 ،سمانتیمتمر،
 60-80سانتیمتر و  ≤80سانتیمتر برای تفکیک در
نظر گرفتمه شمد (میرعبمداللهی شمسمی و همکماران،
 .)9310برای نمونهبرداری تخریبی در پارسمل  ،29بما
توجه به عملیات قطع توسط دستگاههمای اجرایمی در
بهمن  9312در قطعۀ مذکور 26 ،اصله درخت شمامل
راش ،ممرز ،توسکای ییالقمی و افراپلمت بما توجمه بمه
کالسممه قطممری در نظممر گرفتممه شممد .در هممر یممک از
کالسمههممای قطمری بممین  3تما  6اصممله درخممت راش
بهصورت تصادفی برای قطع انتخا شد .علمت نمابرابر
بودن تعداد درختان انتخا شده ،نبود درخت کافی در
یک کالسۀ قطمری معمین بمود .در مجممو  29اصمله
درخت راش قطع شد .همچنین بهدلیل محدود بمودن
دیگر گونههای درختی در منطقۀ پژوهش ،یمک اصمله
درخت ممرز ،سمه اصمله درخمت توسمکا و یمک اصمله
درخت پلت برای قطع درنظر گرفته شد .شمایان ذکمر
است که زیتمودۀ خشمک گونمههمایی کمه بمهصمورت
تخمینی بهدست میآید ،گگمالی خشمک گمو آنهما
قابل دسمترس نیسمت .از ایمنرو بمرای جبمران آن ،از
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مقادیر گگالی که در منابع مختلف داخلی وجمود دارد
استفاده شده است ( .)Kirby and Potvin, 2007قبمل
از قطع درختمان اطالعماتی از قبیمل قطمر برابرسمینه،
ارتفا کل درخت ،ارتفا تنه و قطر تما در دو جهمت
عمود بر هم اندازهگیری شد .برای درختانی کمه دارای
گورگه بودند ،اندازهگیمری قطمر برابرسمینه از انتهمای
بماالیی گورگمه انجمام گرفمت (.)Henry et al., 2010
ارتفمممما تنممممه از سممممطح زمممممین تمممما اول تمممما
( )Kirby and Potvin, 2007و ارتفا کل نیز از سمطح
زمین تا بلندترین نقطۀ تا اندازهگیری شمد (زبیمری،
 .)9371بعد از قطع درختان و اندازهگیری طمول تنمه،
بهمنظمور برداشمت دیسمک از انتهمای همر قسممت از
گردهبینه حاصلشده ،تا حد ممکن بمه ازای  2-5متمر
(واحدی و متاجی9312 ،؛  )Henry et al., 2010یمک
دیسک کامل به ضخامت دو سانتیمتمر برداشمت شمد
(واحدی و متاجی .)9312 ،از دو طرف مخالف دیسک
برای تعیین گگالی خشک یک قطعه با ابعماد مسماوی
 2×2×2سمممانتیمتمممر مکعمممب تکمممهبمممرداری شمممد
( .)Cerruto Rebeiro et al., 2011نمونههما بمهممدت
 24ساعت در آون در دمای  905درجمۀ سمانتیگمراد
خشک و توزین شمدند (واحمدی و همکماران.)9312 ،
گگالی نمونهها با استفاده از روش گگالی وزن خشمک
محاسبه شمد (رابطمۀ ( )9واحمدی و متماجی.)9312 ،
سپس با استفاده از گگالی وزن خشک و حجم درخت
(رابطممۀ  ،)2زیتممودۀ تنممه محاسممبه شممد (واحممدی و
متاجی.)9312 ،
رابطۀ 9
رابطۀ 2
 :WDگگمالی خشمک (کیلموگرم در متمر مکعممب)؛
 :mوزن خشممک نمونممه (کیلمموگرم)؛  :vحجممم نمونممه
(مترمکعمممب)؛  :‹AGB›boleزیتمممودۀ هممموایی تنمممه
(کیلوگرم)؛  :Vحجم درخت (مترمکعب).
برای اندازهگیری زیتودۀ تا پوشش از شاخههای
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قطر بمزر و قطمر کوگمک تما  ،دو نمونمۀ تصمادفی
برداشت و پس از تکهبرداری و تبدیل به ابعماد 2×2×2
سانتیمتر مکعب بمهممدت  24سماعت در دممای 905
درجممۀ سممانتیگممراد خشممک و تمموزین شممدند .گگممالی
نمونهها نیز بما اسمتفاده از روش گگمالی وزن خشمک
محاسبه شد .سپس زیتودۀ تا با اسمتفاده از گگمالی
وزن خشک و حجم تا محاسبه شد (رابطۀ  .)3بمرای
برآورد حجم تا میتوان فرم سمهمی را ممدنظر قمرار
داد.
رابطۀ 3
در این رابطه  bو  Dبهترتیب قطر و ارتفا تما بمه
متر هستند .پس از تعیین شعا تما در گهمار جهمت
اصلی ،میانگین قطر تما در دو جهمت عممود بمر همم
محاسبه و در رابطۀ محاسبه حجم تا قمرار داده شمد
( .)Haghdoost et al., 2012شایان ذکمر اسمت کمه بما
توجه به خأل حجمی در تا پوشمش درختمان ،فقمط 50
درصد حجم تا در محاسبات لحاظ شد .پوشمش علفمی
موجود در میکروپالت مرکزی  9×9متمری جممعآوری و
در عرصمه تموزین شمد ( .)Zhang et al., 2007سمپس
نمونهها در داخل کیسههای پالستیکی قمرار داده شمده و
به آزمایشگاه منتقل شدند .برای جمعآوری الشبر های
موجود در کف جنگمل در داخمل پمالتهمای یمک متمر
مربعممی مرکممزی ،میکممروپالتهممای  50× 50سممانتیمتممر
مربعمی پیماده شمد ( .)Kirby and Potvin, 2007کلیمۀ
الشبر های موجود در کف جنگل اعمم از بمر همای
سالم و پوسمیده در ابعماد یادشمده جممعآوری شمده و
بهمدت  24سماعت در دممای  65درجمۀ سمانتیگمراد
خشممممک و تمممموزین شممممدند تمممما وزن خشممممک
نمونهها محاسمبه شمود ( ;Kirby and Potvin, 2007
)Ramon Aboal et al., 2005

ننای گونهای که از طریق شمارش گونههای گیاهی
در یک منطقه بهدست میآید نشاندهندۀ حرور انموا
گونهها در آن منطقه است .تاکنون از میان شاخ های
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ننای گونهای ابدا شده ،شممارش تعمداد کمل گونمههما
بهعنوان ننای گونهای از دیگر شاخ ها مشهورتر است
(اسماعیلزاده و همکاران.)9319 ،
شاخ یکنواختی بیانگر نحموۀ پمراکنش و توزیمع
افراد گونهها در یک منطقه است .هرگه توزیع گونههما
یکنواختتر باشد ،مقدار پایداری و ثبات بیشمتر بموده،
در نتیجه تنو زیستی بیشتر خواهد بمود (اسمماعیل-
زاده و همکاران .)9319 ،در این تحقیق ،برای بررسمی
شاخ یکنواختی از تابع پایلو استفاده شد (رابطۀ .)4
رابطۀ 4
H`Max=LnS

' : Jتابع یکنواختی پایلو؛  : Hتمابع شمانون -وینمر؛
 : H`Maxمقممدار حممداکثر تممابع شممانون -وینممر؛ :Ln
لگاریتم طبیعی؛  : Sتعداد گونهها.
شاخ تنو گونهای ،دو مقمدار ننمای گونمهای و
یکنواختی را در یمک کمیمت جممعآوری ممیکنمد یما
بهعبارت دیگر ،ترکیبی از ننای گونمهای و یکنمواختی
اسممت (اسممماعیلزاده و همکمماران .)9319 ،در ایممن
تحقیق ،برای بررسی تنو گونهای از تابع شانون-وینمر
استفاده شد (رابطۀ .)5
رابطۀ 5

` :Hتابع شانون -وینر؛  :Piفراوانی نسبی افراد گونه
 iدر نمونه مورد نظر؛  :Lnلگاریتم طبیعی؛  :niفراوانمی
گونه iام؛  :Nفراوانی کل گونهها.
ذخیرهسازی اطالعات در نرمافمزار  Excelو آنمالیز
دادهها در محمیط نمرمافمزار  SPSSنسمخۀ  29انجمام
گرفت .بهمنظور تجزیهوتحلیل و مقایسه دادههما ،ابتمدا
نرممممال بمممودن دادههممما بممما اسمممتفاده از آزممممون
کولموگروف -اسمیرنوف و همگنی آنهما بما اسمتفاده از
آزمون لمون بررسمی شمد .بمهمنظمور مقایسمۀ مقمادیر
زیتوده در بخشهای مختلف (مقایسۀ میانگینها بین
الیممههممای مختلممف) از تجزیممۀ واریممانس یکطرفممه
( )ANOVAو آزمون گنددامنهای دانکن استفاده شد.
برای مقایسۀ مقادیر زیتودۀ تنه و تا الیۀ درختی ،از
آزمون  tمستقل و نیز بمهمنظمور تعیمین ارتبماط بمین
شاخ های تنو گونهای و زیتودۀ هموایی از ضمریب
همبستگی پیرسون استفاده شد.
نتایج
نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف نشان داد که
توزیع دادهها نرمال است؛ بنمابراین نیمازی بمه تبمدیل
دادههمما نبمموده اسممت .جممدول  9دادههممای کمممی
بهدستآمده از درختان اندازهگیریشده را بمه تفکیمک
گونههای درختی نشان میدهد.

جدول  -9میانگین اندازههای کمی درختان به تفکیک گونه در توده
گونه

تعداد در هکتار

قطر برابرسینه
(سانتیمتر)

ارتفا درخت
(متر)

قطر بزر
(متر)

تا

قطر کوگک تا
(متر)

راش

294

35/41

29/61

3/02

2/5

ممرز

95

53/97

26/62

3/2

2/3

توسکا

8

48/66

26/87

2/8

9/8

پلت

7

84/78

30/95

4/7

3/5

شیردار

2

72

30

4/25

3/5
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نتایج تجزیۀ واریانس در رابطه بما بررسمی مقمادیر
زیتودۀ هوایی نشان داد که اختالف معنمیداری بمین
زیتممودۀ درختممی ،علفممی و الشممبرگی وجممود دارد
(جدول  .)2به دنبال این موضو نتایج آزممون دانکمن
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نشان داد که میانگین مقادیر زیتوده در الیۀ درختمی
نسبت به الیۀ علفی و الشبرگی بیشتر است .عالوه بمر
آن بین مقمادیر زیتمودۀ علفمی و زیتمودۀ الشمبرگی
اختالف معنیداری وجود ندارد (شکل .)9

جدول  -2نتایج تجزیۀ واریانس زیتودۀ هوایی درختی ،علفی و الشبرگی
منبع تغییرات
زیتوده هوایی

F
368/325

سطح معنیداری
0/000

شکل  -9مقایسۀ میانگین مقادیر زیتودۀ هوایی.
حروف مشابه نشاندهندۀ عدم تغییرات معنیدار در سطح احتمال بررسیشده است.

نتایج آزمون  tمستقل مقادیر زیتمودۀ تنمه و تما
درختان نشان میدهد که بین مقمادیر بمهدسمتآممده

اختالف معنیداری وجود دارد (جدول .)3

جدول  -3نتایج آزمون  tمستقل مربوط به مقایسۀ مقادیر زیتوده تنه و تا (تن در هکتار) الیۀ درختی
متغیر

اختالف میانگین

F

سطح معنیداری

زیتوده تنه و تا

940/60698

94/248

0/000

شکل  2نشان میدهد که میانگین مقادیر زیتمودۀ
تنه بهطور معنیداری بیشتر از مقادیر زیتوده تما در
منطقه پژوهش است.
نتایج بررسی مقادیر گگالی خشک تنه گونمههمای
مختلف درختی (راش ،ممرز ،توسکا ،شمیردار و پلمت)
نشان داد که بین گونههای مختلف اختالف معنیداری

وجود دارد (جدول  .)4نتایج آزمون نشان میدهد کمه
میانگین حداکثر و حداقل مقادیر گگالی خشمک تنمه
بهترتیب مربوط بمه گونمههمای مممرز و توسمکا اسمت
(شکل  .)3همچنین نتمایج تجزیمۀ واریمانس و آزممون
دانکن در بررسی مقادیر گگالی خشک تا گونمههمای
مختلف بیانگر وجود اختالف معنیداری بین گونههای
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تحقیممق اسممت .همچنممین بممین گگممالی خشممک تمما
گونههمای راش ،شمیردار و پلمت اخمتالف معنمیداری
حاصل نشد (شکل .)3

مختلف است (جدول  .)4با توجمه بمه نتمایج مالحظمه
میشود که گونۀ ممرز دارای حمداکثر گگمالی خشمک
تا و گونمۀ توسمکا دارای حمداقل گگمالی در منطقمۀ

شکل  -2مقایسه میانگین زیتودۀ تنه و تا الیۀ درختی

جدول  -4نتایج تجزیۀ واریانس گگالی خشک تنه و تا گونههای مختلف درختی
(راش ،ممرز ،توسکا ،شیردار و پلت)
منابع تغییر

F

سطح معنیداری

گگالی خشک تنه

6/753

0/000

گگالی خشک تا

3/812

0/008

شکل  -3مقایسۀ میانگین مقادیر گگالی خشک تا و تنۀ گونههای مختلف درختی .حروف مشابه نشاندهندۀ عدم تغییرات
معنیدار در سطح احتمال بررسی شده است.

نتمممایج تجزیمممۀ واریمممانس مقمممادیر زیتممموده در
کالسممههممای قطممری مختلممف نشممان داد کممه بممین

کالسمههمای قطممری اخمتالف معنمیداری وجممود دارد
(جممدول  .)5همچنممین بمما توجممه بممه نتممایج آزمممون
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گنددامنهای دانکن ،میانگین حداکثر و حداقل مقمادیر
زیتوده بهترتیب در کالسه  <80سانتیمتر (240/52
تن در هکتار) و کالسه  >30سمانتیمتمر ( 29/74تمن
در هکتممار) اسممت .همچنممین در منطقممه مممذکور بممین
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مقممادیر زیتمموده در کالسممههممای قطممری  60-30و
 80-60سانتیمتر اخمتالف معنمیداری حاصمل نشمد
(شکل .)4

جدول  -5نتایج تجزیۀ واریانس مقادیر زیتوده در کالسههای قطری مختلف
منبع تغییرات

F

سطح معنیداری

زیتوده در کالسههای قطری

52/476

0/000

شکل  -4مقایسۀ میانگین مقادیر زیتوده در کالسههای قطری مختلف .حروف مشابه نشاندهندۀ عدم تغییرات معنیدار در
سطح احتمال بررسیشده است.

نظر است .همچنین نتایج بررسی نشمان داد کمه بمین
مقادیر زیتودۀ علفمی و شماخ همای تنمو زیسمتی
پوشممش درختممی و نیممز بممین مقممادیر زیتممودۀ الی مۀ
الشبرگی و شاخ همای تنمو الیمۀ درختمی ارتبماط
معنیداری وجود ندارد (جدول .)6

نتممایج همبسممتگی پیرسممون نشممان داد کممه بممین
زیتممودۀ درختممی بمما شمماخ هممای تنممو زیسممتی در
آشکو درختی و همچنین بین مقادیر زیتودۀ علفمی
و شاخ های مربموط بمه آن همبسمتگی معنمیداری
وجود ندارد (جدول  .)6بر این اساس مقمادیر زیتموده
در الیۀ درختی و علفی مستقل از شاخ همای ممورد

جدول  -6مقادیر همبستگی زیتودۀ الیۀ درختی ،علفی و الشبرگی با شاخ های تنو زیستی درختی و علفی
تنو شانون -وینر
زیتودۀ الیۀ درختی با شاخ های تنو زیستی درختی

0/237 ns

زیتودۀ الیۀ علفی با شاخ های تنو زیستی علفی

ns

زیتودۀ الیۀ علفی با شاخ های تنو زیستی درختی
زیتودۀ الیۀ الشبرگی با شاخ های تنو زیستی درختی
 : nsعدم معنیداری ضرایب همبستگی

0/985

ns

-0/027

ns

0/032

ننای گونهای
ns

0/297

ns

0/22

ns

-0/938

ns

-0/063

یکنواختی پایلو
ns

0/29

ns

-0/02

ns

0/987

ns

0/999

960

بحث
بیشتر مطالعات دربمارۀ تخممین هرگمه دقیمقتمر
زیتودۀ هوایی حاکی از آن بودند کمه قطمر ،ارتفما و
گگالی گو از بین تمامی متغیرهای بهکار گرفتهشده
دارای بیشممترین کمماربرد و قممویتممرین همبسممتگیان مد
( .)Djomo et al., 2010; Henry et al., 2010واحدی
( )9319در بررسی ارتباط بین تنو زیستی گیماهی و
مقادیر ترسیب کربن در جنگملهمای طبیعمی شممال
ایران و واحدی و متماجی ( )9312در بررسمی مقمادیر
توزیع ترسیب کربن تنۀ درختان بلوط بمرای محاسمبه
زیتوده درخت فقط تنۀ درختان را مد نظر قرار دادند
و دیگر اجزای درخت را در محاسبات بررسی نکردنمد،
با این استدالل که در اکوسیستمهای جنگلی زیتمودۀ
همموایی  80/1درصممد از کممل زیتممودۀ گیمماهی و تن مۀ
درختان بیشترین سهم از زیتودۀ هموایی را بمه خمود
اختصمماص مممیدهممد (واحممدی و متمماجی9312 ،؛
 .)Peichl and Arain, 2006با ایمن حمال در تحقیمق
حاضر برای محاسمبۀ هرگمه دقیمقتمر زیتمودۀ الیمه
درختی عالوه بر تنه ،تا درختان نیز ارزیمابی شمد تما
سهم تا در مقمادیر زیتمودۀ الیمه درختمی مشمخ
شود .نتایج حاکی از آن بود که تنمه و تما بمهترتیمب
 75/24و  24/76درصد از زیتودۀ الیۀ درختمی را بمه
خود اختصاص میدهند .نتایج مقایسۀ مقادیر زیتمودۀ
درخت می ،علفممی و الشممبرگی نشممان داد کممه زیت مودۀ
درختی دارای بیشترین مقدار زیتودۀ هوایی است که
بممما نتمممایج تحقیمممق )،Woodbury et al. (2007
) Peich and Arain (2006) ،Henry et al. (2010و
واحممدی ( )9319همخمموانی دارد .واحممدی و متمماجی
( )9312نیممز بیممان کردنممد کممه در اکوسیسممتمهممای
جنگلی ،درختان در مقایسه با دیگر رسمتنیهما تمثثیر
بیشتری در مقدار زیتوده دارند .بنابراین بما ممدیریت
صحیح منابع جنگلی و دخالتهای بجا و مؤثر میتوان
زیتممودۀ درختممی و محصمموالت گمموبی را افممزایش داد
( .)Karjalainen et al., 2002افزایش زیتموده سمبب
افزایش جذ دیاکسیدکربن میشمود کمه در پمی آن
مقدار مخازن کمربن آلمی در اکوسیسمتم جنگلمی نیمز
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افزایش خواهد یافت .همچنین مقدار عمددی زیتمودۀ
درختی ارا هشده با توجه به تعداد در هکتار گونههمای
درختی موجود و تغییرات تنو زیستی گیماهی حاضمر
در منطقۀ تحقیق میتواند منبع مناسبی برای مقایسه
با تحقیقات آتی در تیپهای جنگلی مشمابه یما دیگمر
رویشگاههای جنگلی شمال کشور محسو شود .نتایج
بررسی گگالی خشک گونههای مختلمف درختمی نیمز
حاکی از آن بود که گگالی خشک گونۀ ممرز بمهطمور
معنیداری بیشتر از دیگر گونههاست و گونۀ توسمکای
ییالقی دارای کمترین گگالی خشک است .این تفاوت
در بین گونهها ممکن است از عوامل اکولوژیکی ماننمد
رقابممت ،پوسممیدگی ،رژیمممهممای آشممفتگی و یمما از
تفاوتهای ذاتی هر یک از گونههمای درختمی منطقمۀ
پژوهش ناشی شده باشد .بما توجمه بمه نتمایج بررسمی
) Murphy et al. (2008بیشمترین تمثثیر در مقمادیر
مختلف زیتوده مربوط به گونهای است کمه پمراکنش
بیشتری را به خود اختصاص دهد؛ بنابراین گونمۀ راش
با  87درصد فراوانی ،دارای بیشترین سهم از زیتمودۀ
هوایی در منطقۀ تحقیق است .همچنین تمراکم کمتمر
گونههای درختی دیگمر ماننمد مممرز ،توسمکا ،پلمت و
شیردار نسمبت بمه گونمۀ راش ممکمن اسمت ناشمی از
رقابمتهمای اکولمموژیکی ،شمرایط آ وهموایی ،شممرایط
رویشگاهی مثل عوامل فیزیوگرافی و خماک باشمد کمه
همۀ این عوامل بهنحموی خماص و بما سمهمی شمایان
توجه بر تراکم گونههای درختمی در منطقمۀ پمژوهش
دارای تثثیرات مختلف هستند .تجزیهوتحلیمل مقمادیر
زیتودۀ درختی در کالسمههمای مختلمف قطمری نیمز
نشان داد که با افزایش کالسۀ قطری ،مقمدار زیتموده
افزایش مییابد کمه دلیمل آن ،افمزایش قطمر درختمان
است ،یا به عبارت دیگر میتوان بیان کمرد کمه رابطمۀ
مستقیمی بین قطر درختان و مقمادیر زیتموده وجمود
دارد .همچنین مقادیر زیتوده در کالسههمای قطمری
 60-80 ،30-60 ،>30و  <80سانتیمتمر بمهترتیمب
 26/11 ،20/07 ،4/31و  48/55درصد بهدست آممده
است .همان طور کمه در نتمایج مشماهده شمد بمین دو
کالسۀ قطری  30-60و  60-80سمانتیمتمر اخمتالف
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معنیداری مشاهده نشد که ایمن اممر ناشمی از تمراکم
زیاد درختان در کالسۀ قطری  30-60سانتیمتر است
که موجب شده است مقادیر زیتموده در ایمن کالسمه
قطری به مقمادیر زیتموده در کالسمۀ قطمری 60-80
سانتیمتر نزدیک شود.
همان طور که در نتایج مشاهده شد ،بین زیتمودۀ
الیۀ درختی و شاخ های تنو زیستی آن همبستگی
مشاهده نشد .این نتیجه به ایمن معناسمت کمه مقمدار
زیتودۀ درختی در منطقۀ مورد نظر بمه تماهر تحمت
تثثیر تنو گونههای درختی در منطقۀ پژوهش نیست.
در نتایج تحقیمق ) Kirby and Potvin (2007عنموان
شده که بین زیتودۀ هوایی در جنگل و ننای گونهای
همبسممتگی وجممود نممدارد Tilman et al. (1996) .و
) Hector et al. (1999نیز بیان کردند که رابطمۀ بمین
زیتوده و تنو گونهها بهطور معمول مثبمت اسمت در
حمالی کمه ) Szwagrzyk and Gazda (2007اذعمان
داشتند که بین زیتمودۀ بماالی سمطح زممین و تنمو
گونههای درختی در جنگلهای طبیعی اروپای مرکزی
همبستگی منفی وجود دارد و نتیجۀ مشمابه آن بمرای
جوامممع بلممموط در گمممین نیمممز ذکمممر شمممده اسمممت
( .)An-ning et al., 2008نتایج متفاوت تحقیق حاضر
با دیگر تحقیقات ممکمن اسمت بمهدلیمل تفماوتهمای
زیسممت محیطممی ماننممد شممرایط رویشممگاهی ،عوامممل
فیزیوگرافیممک ،رژیمممهممای آشممفتگی ،مراحممل تحممولی
جنگل و تغییرات آ وهوا باشد .نتیجۀ جالب توجه این
که همبستگی معنیداری بین مقمادیر زیتمودۀ علفمی
در رابطه با شاخ های تنو زیستی درختی نیز وجود
ندارد .این امر داللت بر این دارد که زیتمودۀ پوشمش
علفممی در منطقممۀ تحقیممق مسممتقل از تغییممرات تنممو
زیستی پوشمش درختمی در منطقمه اسمت .بما توجمه
به اینکمه الشمبر همای کمف جنگمل حاصمل ریمزش
بر ها و خردهگو های ریز سالم و پوسیدۀ گونههای
مختلف درختی در منطقۀ پمژوهش اسمت ،بمهصمورت
منطقی مقادیر زیتمودۀ مربموط بمه آن تحمت آزممون
همبستگی با شاخ های تنو الیۀ درختی موجود در
منطقۀ تحقیق قرار گرفت .نتایج همبستگی نشمان داد
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که بین مقادیر زیتودۀ الشبرگی و شاخ های تنمو
الیۀ درختی رابطهای وجمود نمدارد ،درصمورتی کمه در
تحقیق واحدی ( )9319نتایج حاکی از آن بود که بین
مقادیر زیتودۀ الشبرگی با شاخ های تنو شانون و
ننای درختی رابطهای مسمتقیم وجمود دارد و مقمادیر
زیتودۀ الشبرگی با ننمای گونمهای دارای همبسمتگی
مثبت و خطی است .دلیمل ایمن تفماوت ممکمن اسمت
ناشی از بیشتر بودن ننای گونهای منطقمۀ تحقیقماتی
وی از ننای گونهای منطقۀ ممورد بررسمی در تحقیمق
حاضر باشد ،عالوهبر آن عوامل فیزیوگرافی مثل شمیب
و ارتفا از سطح دریا در دو منطقه متفاوت بوده است.
در زمینۀ مقادیر زیتودۀ هموایی (الیمههمای درختمی،
علفی و الشبرگی) و ارتباط آن با شماخ همای تنمو
زیستی ) Forrester et al (2006در تحقیق خود بیمان
میدارد که بین زیتودۀ گیاهی و ننای گونهای رابطمۀ
مستقیمی وجود دارد .در پژوهشی دیگمر ارتبماط بمین
ننممای گونممهای و زیتمموده در بممیش از  200تحقیممق،
بررسی شد که نتایج حاکی از آن بمود کمه  26درصمد
رابطۀ خطی مثبت (فزاینده) ،و  92درصد رابطۀ خطی
منفی وجود دارد و  32درصد نشان داد که همی نمو
ارتباطی بین ننمای گونمهای و زیتموده وجمود نمدارد
( .)Waide et al., 1999البته هنوز یک رابطۀ مشخ
در این مورد بمین تولیمدات و تنمو گونمهای گیاهمان
وجممود نممدارد کممه بتمموان آن را بممه تمممام ارتباطممات
بهدستآممده تعممیم داد ( .)Nguyen et al., 2012بما
این حال مطالعات زیادی نشان دادنمد کمه بمین تنمو
زیستی جنگل و زیتوده رابطۀ مثبت و مستقیم وجود
دارد (Erskine et al., 2006؛ .)Vila et al., 2007
بهطور کلی با توجه به نتایج بهدستآمده در زمینۀ
عممدم همبسممتگی معنممیدار زیتممودۀ همموایی و تنممو
گونههای گیاهی میتوان به این نتیجمه رسمید کمه در
مدیریت صحیح جنگل برای پایش مناسب زیتوده در
منطقۀ پژوهش از شاخ های تنو زیستی نممیتموان
بممه عنمموان ابممزاری کمماربردی اسممتفاده کممرد .ازایممنرو
پیشنهاد میشود در صورت امکان تحقیقماتی در ممورد
شممرایط آ وهمموایی ماننممد میکروکلیمممای موجممود در
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مناطق مختلف رویشگاه ،مراحل تحمولی ،ویژگمیهمای
خاک و ارتباط آنها با زیتودۀ هوایی صورت پمذیرد تما
در خصوص عواممل تثثیرگمذار بمر زیتمودۀ هموایی در
منطقۀ تحقیق بتوان به نتایج جامعی دست پیدا کرد.
سپاسگزاری
بممدین وسممیله از آقممای مهنممدس رمرممانعلی اکب مری
مسئول طرح و برنامۀ شمرکت سمهامی نکماگو و آقمای
مهندس مطیعی مسمئول بخمش منطقمۀ ممورد پمژوهش
بهعلت کمکهمای فمراوان ،تشمکر و قمدردانی ممیشمود.
همچنین از مسئول آزمایشگاه آ  ،خاک و گیاه دانشکدۀ
منابع طبیعی ساری سرکارخانم مهنمدس ممریم اسمدیان
بهدلیل کمک در کارهای آزمایشگاهی تشکر میشود.
منابع
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پورخبممماز ،علیرضممما و حمیدرضممما پورخبم ماز.9389 ،
عمدهترین آشفتگیهای زیست محیطمی قمرن حاضمر
(باران اسیدی ،الیه ازن ،گرممایش جهمانی) ،انتشمارات
آستان قدس رضوی ،مشهد 376 ،ص.
پناهی ،پریسا ،مهدی پورهاشمی و مریم حسمنینمژاد،
 .9310برآورد زیتوده و ذخیرۀ کربن بر گونمۀ بنمه
در باغ گیاهشناسی ملی ایران ،مجلمۀ جنگمل ایمران3 ،
(.92-9 :)9
رسانه ،یداله ،محمدحسن مشمتا کهنممو ی و پرویمز
صالحی .9380 ،بررسمی کممی و کیفمی جنگملهمای
شمممال کشممور ،در :مجموعممه مقمماالت همممایش ملممی
مدیریت جنگلهمای شممال و توسمعه پایمدار96-94 ،
شهریور ،رامسر.71-55 ،
روستا ،طوبی ،اصمغر فمالح و حمیمد امیرنمژاد.9312 ،
برآورد موجودی ذخیرۀ کربن گونۀ بنه ،مجلمۀ جنگمل
ایران.931-939 :)2( 5 ،

اسممدیان ،مممریم ،سممید محمممد حجتممی ،محمدرضمما
پورمجیدیان و اصغر فالح .9319 ،بررسی تنو زیستی
گیاهی و خصوصیات خماک در جنگلکماریهمای کما
سممیاه و زبممانگنجشممگ در منطقممۀ النممدان سمماری،
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران.392-211 :)2( 20 ،

زبیمممری ،محممممود .9371 ،آمممماربرداری در جنگمممل
(انممدازهگیممری درخممت و جنگممل) ،انتشممارات دانشممگاه
تهران ،تهران 424 ،ص.

اسممماعیلزاده ،امیممد ،سممید محس من حسممینی ،حامممد
اسدی ،پمدرام نمدیریپمور و عبماس احممدی.9319 ،
رابطۀ تنو زیستی گیماهی بما عواممل فیزیموگرافی در
ذخیرهگاه سرخدار افراتخته ،زیستشناسی گیاهی92 ،
(.92-9 :)4

میرعبداللهی شمسی ،مرتری ،امیر اسالمبنیماد ،جمواد
ترکمن و بهزاد بخشنده ناورود .9310 ،بررسی ضمریب
شممکل درخممت راش ( )Fagus orientalis Lipskyدر
مراحل رویشی مختلف (مطالعه موردی :جنگل لومیر)،
مجلۀ جنگل ایران.987 -977 : )3( 3 ،
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Abstract
The North forests of Iran play a major role in carbon storage through above-ground biomass,
and they are of extreme significance in terms of biodiversity. Therefore, the present study was
accomplished in order to specify the relationship between species diversity changes and
above-ground biomass in the mixed-beech forests in Sari region, Mazandaran Province, Iran.
In order to determine the amount of above-ground biomass, some discs of 2 cm thickness
were sampled in return for each felled tree at 2-5 m. The samples were put in the oven for 24
hours (105°C) in order to determine their dry density. In order to determine the tree biomass
(volume multiplied by dry wood density) and plant diversity (Shannon- Wiener's diversity,
richness and evenness indices), a network with grid dimensions of 80 × 100 m was laid on the
topographic map and totally 50 400 m2 sampling plots were established in the study area in an
area about 46.4 hectare. For collecting data related to herbaceous cover, a micro sampling plot
was established in the center and four other micro plots with the same dimensions were
dismounted in each corner of plot. To measure the biomass of litters within plot, micro plots
of 50 × 50 cm2 were established. Herbaceous cover and litters were weighted immediately
after collecting in the field and were dried in an oven at a temperature of 65°C. The results
indicated that tree biomass values, herbaceous and litters were 379/11, 0/213 and 7/65 tons
per hectare, respectively. Findings of this investigation indicated that there was no significant
relationship between tree layer biomass values, herbaceous and litters with diversity
indicators. The results show that we cannot take advantage of biodiversity indicators for
proper forest management for correct monitoring the biomass in the study area.
Keywords: Above-ground biomass, Correlation, Dry density, Plant diversity.
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