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  راشآمیختۀ  یها جنگلتوپوگرافی خرد در  تأثیرتحت گیاهان  یا گونهبررسی تنوع 

 (دلدره، نوشهر یها جنگلموردی: مطالعۀ )

 4حقیقی عبدالعزیز و 3سفیدی کیومرث ،2ورامش سعید ،*1یشعبان دیسع

 جیترو و آموزش ،قاتیتحق سازمان گلستان، استان یعیطب منابع و یکشاورز آموزش و قاتیتحق مرکز یعیطب منابع قاتیتحق بخش ،یپژوهش اریاستاد 1

 رانیا گرگان، ،یکشاورز
 رانیا ل،یاردب ،یلیاردب محقق دانشگاه ،یعیطب منابع و یکشاورز دانشکده جنگل، یمهندس و علوم گروه اریاستاد3 
 رانیا ل،یاردب ،یلیاردب محقق دانشگاه ،یعیطب منابع و یکشاورز دانشکده جنگل، یمهندس و علوم گروه اریدانش 2

 و آموزش ،قاتیتحق سازمان گلستان، استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و یقاتمرکز تحق پزشکی، گیاه یقاتبخش تحق ی،کشاورز یمهندس یمرب 0

 رانیا گرگان، ،یکشاورز جیترو

 (47/43/1044: یرشپذ یخ؛ تار17/40/1200 :یافتدر یخ)تار

 دهیچک
کهه بهه آن عهوار     شود  میشکل در کنار آن  بشقاب یعوارضدر محل ریشه و  ییها یفرورفتگتشکیل  سببشدن درختان بزرگ  کن شهیر

 شهرسهتان نوشههر  دلهدرة   داریجنگلطرح ، عوار  نیا یرو یاهیگ یها گونهتنوع  یبررس برای پژوهش نیادر . شود یمگفته پیت و ماند 

شد عوار  ثبت  نیا یرو یاهیگ یها گونه حضور و فراوانی ،شد ییشناسا هکتار 84در سطح  ماندهاو  تیپ همۀمنظور  نیبد .دشانتخاب 

 یا گونهه . سهس  مقهدار تنهوع    نظر گرفته شهد  درنقاط شاهد  عنوان بهمتر  3×0با ابعاد  یا نمونهقطعات ، عوار  نیا یمتر 32فاصلۀ و در 

فراوانهی   یها شاخص، ها تیموقعگیاهی در هر یک از  یها گونهاهمیت نسبی  بررسی منظور به .شد از عوار  محاسبه کدامهر  یبرا یاهیگ

 نیبه  یا گونهه  یغناتنوع و  یها شاخصدیگر  ،سیمسسونز شاخص ج به ،جینتامطابق  .دست آمد بهنسبی، تراکم نسبی و چیرگی نسبی نیز 

دو موقعیت پیت و شاهد، موقعیت شاهد و در بهین دو موقعیهت شهاهد و    مقایسۀ در نشان دادند و  یدار یمعنتفاوت بررسی، تحت عوار  

 نیهز و  شاهد و پیهت  یها تیموقعبین  ،یکنواختی پیت و هیل یها شاخصداشتند.  بر را در ها شاخصاز بیشتری ماند، موقعیت ماند مقادیر 

منحنی  ،بررسیتحت  یها تیموقعهمۀ در که ان داد گیاهی نیز نش یها گونهبررسی اهمیت نسبی . نداشتند یدار یمعنتفاوت  شاهد و ماند

در منهاطق جنگلهی    یا گونهعوار  پیت و ماند در افزایش غنای زیاد پژوهش حاضر، بیانگر قابلیت  یها افتهیروندی لگاریتمی نرمال دارد. 

همواره شمار معینی پیت و  ر،ودرختان قطزمان حضور باشد که با حفظ و افزایش  ای گونه به باید یشناس جنگل فنونطراحی  رو نیااز  .است

 ماند در واحد سطح باقی بماند.

 .یا گونهغنای شاخص اهمیت نسبی، ، شده کن شهیردرختان تنوع گیاهی، کلیدی:  یها واژه

 
 مقدمه

 منهاطق در  یادیزتحوالت  منشأ که یعواملاز  یکی

و  یمحلهه یهها  وفههانت، وقههوع بهاد و  شهود  یمهه یجنگله 

، وزش بهاد  تحقیقاتاز  یاریبساست. مطابق  یا منطقه

عامههل آشههفتگی در  نیتههر مهههم دیشههد یههها وفههانتو 

معتدلههه در سراسههر جهههان اسههت    یههها سههتمیاکوس

(Pawlik et al., 2020 .)شههدن درختههان  کههن شهههیر

را در محهل   1تیپبه نام  ییها یفرورفتگ معمولطور  به
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آن  کنهار و در  دکنه  یمه  جهاد یا هها  شهیراستقرار سابق 

 ردیه گ یمه  شهکل  1بهه نهام مانهد    شهکل  بشقابعوار  

(Bobrovsky & Loiko, 2016). در  هها  یآشهفتگ  نیه ا

و مانهد   تیه پ یکروتوپهوگراف یمبه نام عهوار   مجموع 

 یسههطوحو مانههد  تیههپ. عههوار  شههوند یمههشههناخته 

شهده باشهند و    جهاد یا یکوتهاه مهدت   یط که ستندین

 یهها  سهتم یاکوسبا توجه به  هاآن تکاملو  جادیا ندیافر

 ریه متغتا چندهزار سال  344 نیب ممکن استمختلف 

 یداریپا لیدل به .(Bobrovsky & Loiko, 2016باشد )

 ینهههواحعهههوار ،  نیهههاخهههاص  یتحهههول ریسهههو 

 یهها  یژگیو نیتر مهماز و ماند  تیپ کیکروتوپوگرافیم

در مبحهه   رزنههدهیغزنههده و  سههتمیاکوس ةردهنههدییتغ

 راتییهههتغ نهههدیابر .شهههوند یمهههشهههناخته  یاکولهههو 

 یسهت یزو تنوع  بیترک که شود یمگرفته سبب  صورت

دو عارضهه نسهبت بهه منهاطق      نیه ادر  یاهیگپوشش 

متفهاوت   گریکهد ینسهبت بهه    یحتاکوسیستم و  گرید

در  یاساسه از موضهوعات مههم و    یسهت یزباشد. تنهوع  

 ,.Fatemi Talab et al) اسهت  کیه اکولو  قهات یتحق

2012; Salahi et al., 2018; Mohamadi fard et al., 

 ینهدها یفرااز  یادیه زشهمار   تحت تهأثیر . تنوع (2020

محصهوالت،   دیه تولجوامع،  یداریپا)شامل  یکیاکولو 

، رقابهت، سههاختار و  یتکهامل  ریسه اجتمهاع،   یوسهتگ یپ

و  ردیه گ یم شکلو رقابت(  3شناختی بومآشیان  ندیفرا

سهمت   به یتوال ریمس، در رگذاریتأثعوامل  نیابا وجود 

 شیافهزا نهام دارد تنهوع    ماک یکل کهخود  یینهاحد 

هههای  پههژوهش .(Šamonil et al., 2008) ابههدی یمهه

و  یآشهفتگ  نیبه  یمناسهب  یارتبهاط پل  ریاخ یها دهه

 ,Schaetzlآورده اسهت )  پدیهد  اههان یگ یسهت یزتنوع 

2013; Pawlik et al., 2020).  نیبه  یقهو  یا رابطهه 

های  پژوهش اما ،وجود دارد فلورهاو فون و  ها یآشفتگ

منهاطق واجهد آشهفتگی     یسهت یزدر مورد تنهوع   کمی

 Whittaker .صهورت گرفتهه اسهت   ایهران  در  ژهیه و بهه 

 انیه ب، یستیزتنوع  یبررسبرای را ، سه سطح (1977)

 کوچهک  یهها  اسیمقدر  قاتیتحق تیاهمو به کند  می

                                                                       
1. Mound 
2. Ecological Niche 

 یپژوهشههدر  Kooch et al. (2012). دارداشههاره 

خها  در   یهها  یژگه یو یریرپهذ ییتغبررسهی   منظور به

بهر تنهوع خهاکی در     دیه تأکارتباط با پیت و مانهد، بها   

ایهن عهوار  بهر     تهأثیر پیهت و مانهد بهه     یها تیموقع

. انهد  کهرده درختی نظیر بارانک اشاره  یها گونه استقرار

Lõhmus et al. (2010)  تنوع جوامهع   بررسیبا هدف

 آل بوره یها جنگلدر  ماندهاگلسنگ به بررسی پیت و 

هکتاری  تودة دو 30در استونی پرداختند. بدین منظور 

جنگههل از شههده و دو تیهه   خشههکبههاتیقی  منههاطق از

 تجهاری  شامل جنگل کهنسهال و جنگهل   شده تیریمد

و  ،گلسنگ متغیهر پاسهخ  پدید آمدن . شدبالغ انتخاب 

بهر وقهوع گلسهنگ متغیهر      مهثثر عوامل منفی و مثبت 

گونههه  07تبیینههی در نظههر گرفتههه شههد. در مجمههوع  

عههر  خطههر در مدر گونههۀ گلسههنگ از جملههه هشههت 

. بیشترین تنوع جوامهع گلسهنگ   شدمنطقه شناسایی 

ناشی از درختان نوئل بها   ةایجادشد یماندهادر پیت و 

 Habashi. شههدمتههر ثبههت  سههانتی 14بههیش از قطههر 

همبسههتگی مکههانی میکروتوپههوگرافی پیههت و  (2019)

جنگهل بکهر    کیه تاج پوشش در  یها روشنهماند را با 

روشنۀ  82و ماند و  تیپ 21منظور  نیبد. کردبررسی 

 یهها  روشهنه  کهه  نشهان داد  جینتاتاجی شناسایی شد. 

 تیپنسبت به عوار   یشتریب عیتوزتاجی از تراکم و 

، یسهت یزتهوالی و تنهوع    ییایپوند، اما رو ماند برخوردا

 Kern etعهوار  نشهان داد.    نیابا زیادی همبستگی 

al. (2019)    بهر   مانهدها  تهأثیر در پژوهشی بهه بررسهی

گزارش کردنهد  آنها درختی پرداختند.  یها گونه یایاح

بها   یهها  گونه شیرو، ماندهاکه نگهداری و حفاظت از 

شهکوبه  او چند ختهیآم یها جنگلرا در زیاد نوری  ازین

. با توجه بهه اهمیهت اسهتقرار طبیعهی     دهد یم شیافزا

، بررسهی  گیهاهی جوامع  ییایپوحفظ پوشش گیاهی و 

 اریبسه و مانهد   تیه پوار  در ع یا گونهتنوع  راتییتغ

منظور پژوهش حاضر با  نیبد. رسد یمضروری به نظر 

در عوار   پوشش گیاهیترکیب و تنوع  ۀسیمقاهدف 

جنگهل   کیه ، در آشهفتگی و ماند و محیط بهدون   تیپ

 نشده در شمال کشور انجام پذیرفت. تیریمد
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 ها روشمواد و 
 پژوهش ۀمنطق

واقهع در   کرکرود،آبخیز حوزة بخشی از  پژوهشمنطقۀ 

شهرستان نوشههر   یلومتریک 84در  داری دلدرهطرح جنگل

( و بها  هکتهار  84شهاهد ) قطعهۀ   عنوان به این منطقه،. است

و  یشهمال  ییایه جغرافعر   23 22 تا 30 22 تیموقع

32 21 تا 37 21  محهدودة  در  یشهرق  ییایجغرافطول

قرار دارد )شهکل   ایدرمتر از سطح  1044تا  1144 یارتفاع

درصد و بها   24صفر تا  بیش یدارا منطقهسطح  شتریب(. 1

، یمهارن آههک   ،. نوع سهنگ مهادر  است یشمالجهت غالب 

  یه تاسهت.   افتهه ی بیتخرصورت  به یلتیسمخلوط با مارن 

 Fagus orientalis)راش گونۀ از  منطقهغالب در  یپوشش

Lipsky ) ممهرز  همراه شامل یها گونهبوده و (Carpinus 

betulus L.)ی یییقی، توسکا (Alnus subcordata C.A. 

Mey،) رداریشهه (Acer cappadocicum Gled.)پلههت ، 

(Acer velutinum Boiss.) نمهدار ، (Tilia begonifolia 

Stev.)ملج ، (Ulmus glabra Hudson.) ،یوحشه  یسیگ 

(Cerasus avium L.)  و بارانهک (Sorbus torminalis L.) 

 .است

 اجرای پژوهشۀ شیو

 عهوار   عنهوان  به ماندهاو  تیپ تأثیر یبررسمنظور  به

پ  از در سطح منطقه،  یا گونهبر تنوع  ،یکیتوپوگراف

و ( 1)شهکل   ییشناسها  مانهدها و  تیه پبازدید میدانی، 

ههر عارضهه    یرو یاهیه گ یهها  گونهه حضور و فراوانی 

 & Clintonصورت جداگانه( ثبت شد ) بهو ماند  تیپ)

Baker, 2000 در  عهوار   نیااز  یمتر 32فاصلۀ (. در

 ,.Muscolo et alتاج بسهته )  ریزو در  راستای شمالی

 یا نمونهه قطعات گونه،  -براساس منحنی سطح( 2007

نقاط شهاهد در نظهر گرفتهه     عنوان بهمتر  3×0با ابعاد 

 ثبهت شهود   یاهیه گپوشهش   حضهور و فراوانهی  تا شد 

(Mesdaghi, 2001.)   یا گونهتنوع  یها شاخصسس 

، مانهد و نقهاط شهاهد    تیه پاز عهوار    کهدام هر  یبرا

، از یسهت یزتنوع  یها شاخصمحاسبۀ محاسبه شد. در 

 -و شههانون مسسههونیس) یا گونهههتنههوع  یههها شههاخص

( و 3و مارگههالف کیههنیمنه) یا گونههه یغنهها(، 1نههریو

 ( اسههتفاده شههد2لیهههو  تیههپ) یا گونههه یکنههواختی

(Ejtehadi et al., 2012.) 

 تحلیل روش

پوشهش  حاصهل از برداشهت    یهها  دادهبعد از ثبهت  

بها اسهتفاده از    شهده  گفتهه  یهها  شاخص ریمقادگیاهی، 

شهد  محاسهبه  3410اکسهل   افهزار  نهرم در  2تا  1روابط 

(Ejtehadi et al., 2012; Kiełtyk & Delimat, 2019.) 

 1 ۀرابط 

 1
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تعداد افهراد   ni ،ها گونهتعداد  s، مسسونیسشاخص  §

 .استتعداد کل افراد  Nو  iرتبۀ مربوط به هر گونه با 

 3رابطۀ  
1

( )


 
s

I I

i

H P Ln P  

H و  نریو -شاخص شانونPi افهراد   ینسهب  یفراوان

 مورد نظر است.نمونۀ ام در  iگونۀ 

 2رابطۀ 
S

R
N

 

R کینیمنه شاخص ،S و  هها  گونه، تعدادN   تعهداد

 .استکل افراد 

1 0رابطۀ 


S
R

LnN
 

R مارگالف،  شاخصS  هها  گونهتعداد ،Ln ، تمیلگهار 

 تعداد کل افراد است. Nو  یعیطب

E 2رابطۀ 
( )


H

Ln S
 

E تیههپ شههاخص ،H  نههریوشههاخص شههانون ،Ln 

 .هاست گونهتعداد  Sو  یعیطب تمیلگار

 2رابطۀ 
1

E 
§

H
 

                                                                       
1. Simpson and Shannon-Wiener 
2. Menhenick and Margalef 
3. Peet and Hill 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11258-018-0898-z#auth-Piotr-Kie_tyk
https://link.springer.com/article/10.1007/s11258-018-0898-z#auth-Anna-Delimat
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E  ،و  مسسهههونیسشهههاخص  § شههاخص هیهههلH 

  وینر است. -شاخص شانون

 یهها  گونهه تعیین چگونگی توزیع فراوانی  منظور به

 (8رابطههۀ ) گیههاهی از شههاخص اهمیههت نسههبی گونههه 

سهه   عمجمهو محاسهبۀ  . ایهن شهاخص بها    شداستفاده 

رابطهۀ  ) ، تراکم نسهبی (7رابطۀ ) پارامتر فراوانی نسبی

در  کهه  دیآ یمدست  به (14رابطۀ ) و چیرگی نسبی (0

ه شهد بهه تفکیهک ارائهه     پارامترهها هریک از زیر رابطۀ 

 .(Mesdaghi, 2001) است

 چیرگی نسبی   تراکم نسبی   فراوانی نسبی   شاخص اهمیت نسبی 8رابطۀ 

   فراوانی نسبی 7رابطۀ 
هاآن حضور دارد یخاص در  ۀگون  یا نمونه که  تعداد قطعات 

تعداد کل قطعات نمونه
       

تراکم نسبی 0رابطۀ   
مجموع تعداد افراد یک گونه در کل قطعات نمونه

ها گونه در کل قطعات نمونه مجموع تعداد افراد کل 
       

چیرگی نسبی 14رابطۀ   
مجموع درصد پوشش یک گونه

ها گونه  درصد پوشش کل 
       

گیههاهی )از  یههها گونهههرتبههۀ براسههاس  در پایههان

ارزیهابی   یارهها یمع برپایۀ گونه نینادرترتا  نیتر فراوان

و جایگههاه  ههها ارزشدر ایههن اکوسیسههتم نههه براسههاس 

بهرای   هها  گونهنمودار اهمیت نسبی (، ها گونهحفاظتی 

صورت جداگانه  بهبررسی تحت  یها تیموقعهر یک از 

 ان یه وار آنهالیز بها   هها  داده لیه وتحل هیتجز ترسیم شد.

 ها نیانگیم گرفت. انجام SPSS 26 افزار نرمطرفه در کی

بها   پیهت و شهاهد بها مانهد     بها شاهد  یها تیموقعبین 

در  هها  شهکل و شهد   سهه یمقا LSDاسهتفاده از آزمهون   

 .شد میترس 3410اکسل افزار  نرم

 

 شده ثبتتوپوگرافی  یماندهاهمراه موقعیت پیت و  به پژوهشنقشۀ منطقۀ  -1شکل 
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 جینتا

در  تیهره  18 مربوط به یاهیگگونۀ  33در مجموع 

بهها توجههه بههه نتههایج . شههد ییشناسهها پههژوهشمنطقهۀ  

منطقهۀ  در  کیه توپوگرافو مانهد   تیه پ 12، آماربرداری

 یا گونه(. شاخص تنوع 1)شکل  شد ییشناسا پژوهش

 یآمههارعههوار  مختلههف تفههاوت   نیبهه سیمسسههون

 بهر ایهن   افهزون . الف( 3 شکلنداد )نشان را  یدار یمعن

 وینهر در  -شهانون  یا گونهس نتایج، شاخص تنوع براسا

مناطق شاهد بیشتر از پیت و در ماند بیشتر از مناطق 

 ب(. 3 شکل) دست آمد بهشاهد 

 

 
 )الف(

 

 
 )ب(

 مختلف یها تیموقعدر  یا گونهتنوع  یها شاخصمقدار  نیانگیم -3 شکل

a a a 
a 

۰/۰ 

۰/۲ 

۰/۴ 

۰/۶ 

۰/۸ 

۱/۰ 

 ماند شاهد پیت شاهد

ون
پس

یم
 س

ای
ه 

گون
ع 

نو
ص ت

اخ
ش

 

 موقعیت

a 

b 

b 

a 

۰/۰ 

۰/۵ 

۱/۰ 

۱/۵ 

۲/۰ 

۲/۵ 

 ماند شاهد پیت شاهد

ن 
انو

 ش
ای

ه 
گون

ع 
نو

ص ت
اخ

ش
- 

ینر
و

 

 موقعیت
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 کیه نیمنهشاخص  ،یا گونه یغنا یها شاخص نیباز 

 یدار یمعنههبههین دو موقعیههت شههاهد و پیههت اخههتیف  

 یدار یمعنه اخهتیف  نداشت، اما غنا در موقعیت مانهد بها   

غنهای  شهاخص   .الف( 2 شکل) بیش از مناطق شاهد بود

از موقعیهت پیهت و در   بیشهتر  در مناطق شهاهد  مارگالف 

 ب(. 2 شکل) شداز مناطق شاهد تعیین بیشتر ماند 

ی زیمتمها  راتییتغی، ا گونهی کنواختی یها شاخص

اسهاس   نیه اعوار  مختلف نشهان ندادنهد. بهر     نیبرا 

بیشترین و کمترین مقهدار دو شهاخص پیهت و     اگرچه

ترتیب در دو موقعیت پیت و ماند حاصل شهد،   هیل به

ی وجهود  دار یمعنه تفهاوت   ها تیموقعاز  کدام چیهبین 

 الف، ب(. 0 شکلنداشت )

  

 
 )الف(

 

 
 )ب(

 مختلف یها تیموقعدر  یا گونهغنای  یها شاخصمقدار  نیانگیم -2 شکل

 

a a b 

a 

۰/۰ 

۰/۵ 

۱/۰ 

۱/۵ 

۲/۰ 

۲/۵ 

 ماند شاهد پیت شاهد

ک
ینی

منه
ی 

ه ا
گون

ی 
غنا

ص 
اخ

ش
 

 موقعیت

a 

b 

b 

a 

۰/۰ 

۰/۵ 

۱/۰ 

۱/۵ 

۲/۰ 

۲/۵ 

 ماند شاهد پیت شاهد

ف
گال

ار
ی م

ه ا
گون

ی 
غنا

ص 
اخ

ش
 

 موقعیت
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 )الف(

 

 
 )ب(

 مختلف یها تیموقعدر  یا گونهیکنواختی  یها شاخصمقدار  نیانگیم -0 شکل

 

گیهاهی   یها گونهمیزان اهمیت  بررسی منظور به

شههاخص از مختلههف،  یههها تیههموقعبهها یکههدیگر در 

 یهها  یمنحنه مطهابق  شهد.   اسهتفاده اهمیت نسهبی  

اهمیت نسبی، در هر سهه موقعیهت شهاهد، پیهت و     

نشههان داد حالههت نرمههال لگههاریتمی منحنههی مانههد، 

 (.8 تا 2 یها شکل)
 

a 

a 

a a 

۰/۰ 

۰/۵ 

۱/۰ 

۱/۵ 

 ماند شاهد پیت شاهد

ت
 پی

ای
ه 

گون
ی 

خت
وا

کن
ص ی

اخ
ش

 

 موقعیت

a 

a 

a 

a 

۰/۰ 

۰/۵ 

۱/۰ 

۱/۵ 

 ماند شاهد پیت شاهد

یل
ی ه

ه ا
گون

ی 
خت

وا
کن

ص ی
اخ

ش
 

 موقعیت
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 در موقعیت شاهد گیاهی یها گونهمقدار اهمیت نسبی  -2شکل 

 
 در موقعیت پیتگیاهی  یها گونهمقدار اهمیت نسبی  -2شکل 

 
 در موقعیت ماندگیاهی  یها گونهمقدار اهمیت نسبی  -8شکل 
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 بحث  

عههههوار   یبررسههههبههههه  پههههژوهش نیههههادر 

آبخیههز حههوزة و مانههد در  تیههپ یکیکروتوپههوگرافیم

در  که طور همان .شدکرکرود نوشهر پرداخته  یکوهستان

 یا گونه یغناتنوع و  یها شاخص زانیم ،شدبیان  جینتا

 Lõhmus et. دست آمد به تیپاز  شتریبدر عوار  ماند 

al. (2010)  ارتبهاط  کهه  گزارش کردند خود  پژوهشدر

میههزان نههور  ماننههدبههین شههرایط خهرداقلیم   یدار یمعنه 

تنهوع و   یهها  شهاخص دما و رطوبت خها  بها    دریافتی،

شهدن و   کن شهیر زآنجا که بااوجود دارد.  یا گونهغنای 

متفهاوت بها    ، خرداقلیمییکیتوپوگرافو ماند  تیپ جادیا

 یافتیدر نور ،(Kooch et al., 2014) ردیگ یم شکل قبل

 ژهیه و بهه  .ابهد ی یمه افزایش  یدیخورش یپرتوهااز  یناش

بودن و قهرار داشهتن در    یا تسهعلت  بهعوار  ماند آنکه 

و  تیه پنسهبت بهه    یشهتر یبنهور   ،باالتر یارتفاعسطوح 

در  .کننهههد یمههه افهههتیدر یجنگلههههمهههوار  ینهههواح

 کهه  پهژوهش   ۀمنطقه  مانندبا تاج بسته  یها ستمیاکوس

، الزمنهور   تهأمین شده است،  لیتشکراش گونۀ از اغلب 

در  است.عرصه  کف اهانیگ پیش روی چالش نیتر مهم

در صهورت   کهگزارش شده است  یمتعددهای  پژوهش

، یجنگله  شهکوب اریزمختلهف   اههان یگ، ینهور  ازینرفع 

 ,.Galhidy et al) خواهند داشهت  یتر مناسبگسترش 

کردنهد  بیان  Mezei et al. (2014) بر این افزون .(2006

با افهزایش حهرارت محهیط و     ،یدیخورشپرتو تابش که 

انواع  یشیزا ستمیس کردنفعال خا  در عوار  ماند و 

مختلهف در   اههان یگحضور  یبرا یمناسببستر  ،اهانیگ

در  .(Mezei et al., 2014) آورد یمه  فهراهم عوار   نیا

و  زنهی  جوانهه  کهنشان داد های دیگر  پژوهش زمینه نیا

در عوار  مانهد نسهبت بهه     یاهیگ یها گونهسبز شدن 

 شیافههزا ،یطههیمححههرارت  شیافههزابههه سههبب  تیههپ

 .(Valtera & Schaetzl, 2017) یابههد مههی یدار یمعنه 

عوامههل  گههریداز ذکههر شههد،  شههتریپکههه  طههور همههان

 تیه پ ینهواح در  یاهیه گ یها گونهحضور محدودکنندة 

عارضۀ دو  نیا نیب خا رطوبت مقدار  ،ماندهانسبت به 

حاضر، رطوبت  پژوهشاگرچه در  .است یکروتوپوگرافیم

 & Valtera پهژوهش  مطهابق نشهد،   یریه گ اندازهخا  

Schaetzl (2017)  گهردش آب و   کهه  شهود  یماستنباط

گرفته  انجام یتر مطلوبنحو  به ماندهادر  یرطوبتمنابع 

 شیه رو هها  تیپدرون بودن مقادیر آب ورودی به زیاد و 

 Rodriguez-Calcerrada .کرده استمحدود را  اهانیگ

et al. (2008) نحهوة  در ارتباط با تنف  و را مسئله  نیا

بهر   .مقایسه کردنهد دو عارضه  نیادر  ییغذامواد چرخۀ 

 انباشتدلیل ایجاد حفره در خا ،  به ،آنهااساس تحقیق 

بهه   تیه پبهه درون   نهواحی  دیگراز  یآلالشبرگ و مواد 

مهواد   ۀیتجزنسبت  بیترت نیبد .ردیگ یمسهولت انجام 

 دایه پ کهاهش  هها  تیه پو انباشهت آب در   شیافزابا  یآل

تجزیهۀ  بهه کهاهش   نیهز   Kooch et al. (2014). کند یم

درصهد   بهودن بیشهتر  به سبب مواد آلی در عوار  پیت 

 & Freiزمینهه  در همهین   اشاره کردنهد.  رطوبت خا 

Fleckenstein (2014) که ممکهن اسهت   گزارش دادند 

بهه   ییغهذا مهواد   زشیه رو  یمعهدن و  یآلمواد  شیفرسا

 نیه اعناصهر مختلهف در    شیافهزا سهبب   هها  تیپدرون 

 یخوب بهمواد در آن  یۀتجز آنکهعلت  بهاما  ،عوار  شود

 یهها  افهق  اریه اختدر  ییغهذا  یآله ، مواد ردیگ ینمانجام 

 & Bialkowski .قهرار نخواههد گرفهت    خها  مختلهف  

Buttle (2015)  نیههز در تأییههد مطالههب ذکرشههده بیههان

خها  و ریشهه در نهواحی مانهد     بهینۀ کردند که تنف  

در ایهن عهوار     یا گونهه افزایش تنهوع و غنهای   سبب 

تنف  مطلهوب  نبود عبارت دیگر،  بهنسبت به پیت شد. 

دههد   شیافزا خا را در  کربن ممکن است مقدار خا 

از  کهه  خها  موجهود در   فونانواع  اتیح که در پی آن،

 ییایه پوو گهردش و   یآله مهواد   یهۀ تجزعوامل  نیتر مهم

 هستند به خطر خواههد افتهاد   خا درون  ییغذاعناصر 

(Hümann et al. 2011.) توجه به نتهایج  است با  یهیبد

مجمهوع   جهاد یابیهان کهرد کهه     توان یمحاضر  پژوهش

در  اههان یگانواع  تر مناسباستقرار  سبب یادشده طیشرا

برخهی  . البتهه  شد تیپنواحی  در مقایسه با عوار  ماند

 ینهواح را در  اهانیگمطلوب انواع  شیرو زین ها پژوهش

عوامهل   (.Šamonil et al. 2008) انهد  دادهنشهان   تیه پ

در تنهوع و غنهای   نتایج متفاوت مشاهدة سبب  متعددی
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. فصهل  اسهت  شهده مختلهف  ههای   پژوهش بین یا گونه

شدن و نوع  کن شهیر لیدل، ستمیاکوس، نوع یبردار نمونه

بهر   ممکن اسهت  کهاند  یعواملشده از  کن شهیر اندرخت

و مانهد و وقهوع    تیپدر عوار   یاهیگپوشش  راتییتغ

 .باشندگذار تأثیرمختلف تحقیقات در  ها تفاوت نیا

 ینهواح  زیهاد  یکنهواخت ی پژوهش، نیا جینتا گریداز 

 کهههاسههت  ذکههر شههایاننسههبت بههه مانههد اسههت ) تیههپ

گفتهه   ها گونه نیبافراد در  عیتوز یچگونگبه  یکنواختی

گونهه،   کیه  تیه جمع شیافزابا  گریدعبارت  به ؛شود یم

ههای   پهژوهش (. کنهد  یم دایپ کاهش یا گونه یکنواختی

Kooch et al. (2014)  وMezei et al. (2014)   بیهانگر

از  تهر  سهخت  تیپدر عوار   شیرو طیشرا آن است که

وجهود نهور   که شد این تحقیقات استنباط در ماند است. 

 کهم و  یآل، انباشت مواد خا  زیاد، رطوبت کم یطیمح

بهه   هها  تیه پرا در  پهرتنش  یطه یمح ،خا بودن تنف  

. در (Kooch & Bayranvand, 2017) آورد یمه وجهود  

عوار  به وجود  نیادر  ها گونهاز  یگروه کاهش جهینت

 دایه پ شیافهزا  یا گونهه  یکنواختی بیترت نیبدو  دیآ یم

 (.Mezei et al., 2014) کند یم

که در نتایج گزارش شد، منحنی اهمیت  طور همان

رونهد   هها  تیه موقعهمهۀ  گیاهی بهرای   یها گونهنسبی 

همزیسهتی   نرمال لگهاریتمی را نشهان داد کهه بیهانگر    

 Nobakht) هاست گونهاجتماع بزرگی از  زیآم مسالمت

et al., 2011).      توزیع نرمهال لگهاریتمی معهرف تعهداد

. همچنهین  با فراوانهی متوسهط اسهت    ها گونهزیادی از 

بیهانگر   هها  یمنحنه وسعت ایهن   که کردعنوان  توان یم

چگونگی شهیب   ةدهند نشان آنهاو شیب  یا گونهغنای 

 . هاست گونهیکنواختی در توزیع فراوانی تغییرات 

 نتیجه گیری

پژوهش حاضر به بررسی ترکیهب و تنهوع زیسهتی    

در  آشههفتگیگیههاهی بههین منههاطق واجههد و بههدون    

بیهانگر   ها افتهیشمال کشور پرداخته است.  یها جنگل

، و مانهد  تیه پ یکیکروتوپوگرافیمعوار   که استآن 

در  اهههانیگترکیههب و تنههوع  بههر  یدار یمعنهه تههأثیر

 یهها  گونهحفظ و غنای  دارند. جنگلی یها ستمیاکوس

. امها  سهت ینتجهاری   های جنگل ۀاز اهداف اولیگیاهی 

و حفههظ درصههد  یشناسهه جنگههلبهها تههدابیر  تههوان یمهه

مشخصههی از درختههان قطههور در واحههد سههطح، ضههمن 

 ةآینههد بههرای یکیتوپههوگراف یمانههدهاپیههت و  نیتههأم

اکوسیسهتم نیهز    انخها  و گیاهه   به پایهداری  ،جنگل

 یهها  پهژوهش اجهرای  است که ذکر شایان . کردکمک 

 یاطیعهات  توانهد  یمه  ،ماندو  تیپعوار   دربارة بیشتر

طبیعهی   یهها  ستمیاکوسدر  یعیطب یندهایافراز  ژهیو

 تیریمهد را در  رانیمهد  ییتوانها  تاقرار دهد  اریاختدر 

 .کند تسهیل جنگلداریواحد 
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Abstract 
The uprooting of large trees leads to the formation of depressions in the root area and plate-like 

features next to it, which are referred to as pit and mound microtopography. For studying the plant 

species diversity in these positions, Deldareh forests, Nowshahr was selected. For this purpose, all pits 

and mounds were identified in 70 ha of the study area. The presence and frequency of plant species 

were recorded on these positions and each pit and mound was compared with a plot 2×4m located 25m 

far from these positions. Firs, to analyze the plant species, biodiversity indices were computed. Then, 

to study SIV in each position, relative frequency, relative density, and relative dominance were also 

calculated. The results indicated all indices of diversity and richness had significant difference 

between positions, except the Simpson one. Accordingly, in the comparison between the pit and 

control positions, the control position, and between the control and mound positions, the mound 

position had higher values of the indices. Also, neither of both evenness indices showed a significant 

difference between different positions. The study of the SIV also showed that in all positions, there is 

a normal logarithmic curve. The findings of the present study show the high ability of pit and mound 

effects on increasing the species richness in forest stands. Therefore, the design of silviculture methods 

should be such that by maintaining and increasing the thickn trees, a certain number of pit and mound 

microtopography remains per unit area. 

Keywords: Plant Species Diversity, Uprooted Trees, Species Important Value, Species Richness. 

 

                                                                                                                                                         
*Corresponding author     Tel: +98 1732162814                                 Email: saeidshabani07@gmail.com 

 

mailto:saeidshabani07@gmail.com

