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مقاله پژوهشی

بررسی تنوع گونهای گیاهان تحت تأثیر توپوگرافی خرد در جنگلهای آمیختۀ راش
(مطالعۀ موردی :جنگلهای دلدره ،نوشهر)
سعید شعبانی ،*1سعید ورامش ،2کیومرث سفیدی 3و عبدالعزیز حقیقی
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 1استادیار پژوهشی ،بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،گرگان ،ایران
3استادیار گروه علوم و مهندسی جنگل ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 2دانشیار گروه علوم و مهندسی جنگل ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 0مربی مهندسی کشاورزی ،بخش تحقیقات گیاهپزشکی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و
ترویج کشاورزی ،گرگان ،ایران
(تاریخ دریافت1200/40/17 :؛ تاریخ پذیرش)1044/43/47 :

چکیده
ریشهکن شدن درختان بزرگ سبب تشکیل فرورفتگیهایی در محل ریشه و عوارضی بشقابشکل در کنار آن میشود کهه بهه آن عهوار
پیت و ماند گفته میشود .در این پژوهش برای بررسی تنوع گونههای گیاهی روی این عوار  ،طرح جنگلداری دلهدرة شهرسهتان نوشههر
انتخاب شد .بدین منظور همۀ پیت و ماندها در سطح  84هکتار شناسایی شد ،حضور و فراوانی گونههای گیاهی روی این عوار ثبت شد
و در فاصلۀ  32متری این عوار  ،قطعات نمونهای با ابعاد  3×0متر بهعنوان نقاط شاهد در نظر گرفته شهد .سهس مقهدار تنهوع گونههای
گیاهی برای هر کدام از عوار محاسبه شد .بهمنظور بررسی اهمیت نسبی گونههای گیاهی در هر یک از موقعیتها ،شاخصهای فراوانهی
نسبی ،تراکم نسبی و چیرگی نسبی نیز بهدست آمد .مطابق نتایج ،بهجز شاخص سیمسسون ،دیگر شاخصهای تنوع و غنای گونههای بهین
عوار تحت بررسی ،تفاوت معنیداری نشان دادند و در مقایسۀ دو موقعیت پیت و شاهد ،موقعیت شاهد و در بهین دو موقعیهت شهاهد و
ماند ،موقعیت ماند مقادیر بیشتری از شاخصها را در بر داشتند .شاخصهای یکنواختی پیت و هیل ،بین موقعیتهای شاهد و پیهت و نیهز
شاهد و ماند تفاوت معنیداری نداشتند .بررسی اهمیت نسبی گونههای گیاهی نیز نشان داد که در همۀ موقعیتهای تحت بررسی ،منحنی
روندی لگاریتمی نرمال دارد .یافتههای پژوهش حاضر ،بیانگر قابلیت زیاد عوار پیت و ماند در افزایش غنای گونهای در منهاطق جنگلهی
است .از اینرو طراحی فنون جنگلشناسی باید بهگونهای باشد که با حفظ و افزایش زمان حضور درختان قطور ،همواره شمار معینی پیت و
ماند در واحد سطح باقی بماند.
واژههای کلیدی :تنوع گیاهی ،درختان ریشهکنشده ،شاخص اهمیت نسبی ،غنای گونهای.

مقدمه
یکی از عواملی که منشأ تحوالت زیادی در منهاطق
جنگلهی مهیشهود ،وقههوع بهاد و توفههانههای محلهی و
منطقهای است .مطابق بسیاری از تحقیقات ،وزش بهاد
  نویسندة مسئول

و توفههانهههای شههدید مهههمتههرین عامههل آشههفتگی در
اکوسیسههتمهههای معتدلههه در سراسههر جهههان اسههت
( .)Pawlik et al., 2020ریشهههکههن شههدن درختههان
بهطور معمول فرورفتگیهایی به نام پیت 1را در محهل

شمارة تماس41823123710 :

ایمیلsaeidshabani07@gmail.com :
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استقرار سابق ریشه هها ایجهاد مهیکنهد و در کنهار آن
عوار بشقابشهکل بهه نهام مانهد 1شهکل مهیگیهرد
( .)Bobrovsky & Loiko, 2016ایهن آشهفتگیهها در
مجموع به نام عهوار میکروتوپهوگرافی پیهت و مانهد
شههناخته م هیشههوند .عههوار پی هت و مانههد سههطوحی
نیستند که طی مهدت کوتهاهی ایجهاد شهده باشهند و
فرایند ایجاد و تکامل آنها با توجه به اکوسیسهتم ههای
مختلف ممکن است بین  344تا چندهزار سال متغیهر
باشد ( .)Bobrovsky & Loiko, 2016بهدلیل پایداری
و سهههیر تحهههولی خهههاص ایهههن عهههوار  ،نهههواحی
میکروتوپوگرافیک پیت و ماند از مهمترین ویژگیههای
تغییردهنههدة اکوسیسههتم زنههده و غیرزنههده در مبح ه
اکولهههو ی شهههناخته مههیشهههوند .براینهههد تغییههرات
صورتگرفته سبب میشود که ترکیب و تنوع زیسهتی
پوشش گیاهی در ایهن دو عارضهه نسهبت بهه منهاطق
دیگر اکوسیستم و حتی نسهبت بهه یکهدیگر متفهاوت
باشد .تنهوع زیسهتی از موضهوعات مههم و اساسهی در
تحقیقهات اکولو یهک اسهت ( Fatemi Talab et al.,
2012; Salahi et al., 2018; Mohamadi fard et al.,
 .)2020تنوع تحت تهأثیر شهمار زیهادی از فراینهدهای

اکولو یکی (شامل پایداری جوامع ،تولیهد محصهوالت،
پیوسهتگی اجتمهاع ،سهیر تکهاملی ،رقابهت ،سههاختار و
فرایند آشیان بومشناختی 3و رقابت) شکل میگیهرد و
با وجود این عوامل تأثیرگذار ،در مسیر توالی بهسهمت
حد نهایی خود که کلیماک نهام دارد تنهوع افهزایش
مههییابههد ( .)Šamonil et al., 2008پههژوهشهههای
دهه های اخیر پل ارتبهاطی مناسهبی بهین آشهفتگی و
تنوع زیسهتی گیاههان پدیهد آورده اسهت ( Schaetzl,
 .)2013; Pawlik et al., 2020رابطههای قهوی بهین
آشفتگیها و فون و فلورها وجود دارد ،اما پژوهشهای
کمی در مورد تنهوع زیسهتی منهاطق واجهد آشهفتگی
بههویهژه در ایهران صهورت گرفتهه اسهتWhittaker .
) ،(1977سه سطح را برای بررسی تنوع زیستی ،بیهان
میکند و به اهمیت تحقیقات در مقیاسههای کوچهک
1. Mound
2. Ecological Niche
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اشههاره دارد Kooch et al. (2012) .در پژوهشههی
بهمنظور بررسهی تغییرپهذیری ویژگهیههای خها در
ارتباط با پیت و مانهد ،بها تأکیهد بهر تنهوع خهاکی در
موقعیتهای پیهت و مانهد بهه تهأثیر ایهن عهوار بهر
استقرار گونههای درختی نظیر بارانک اشاره کهردهانهد.
) Lõhmus et al. (2010با هدف بررسی تنوع جوامهع
گلسنگ به بررسی پیت و ماندها در جنگلهای بورهآل
در استونی پرداختند .بدین منظور  30تودة دوهکتاری
از منههاطق بههاتیقی خشههکشههده و دو تیه از جنگههل
مدیریتشده شامل جنگل کهنسهال و جنگهل تجهاری
بالغ انتخاب شد .پدید آمدن گلسنگ متغیهر پاسهخ ،و
عوامل منفی و مثبت مهثثر بهر وقهوع گلسهنگ متغیهر
تبیینههی در نظههر گرفتههه شههد .در مجمههوع  07گونههه
گلسههنگ از جملههه هشههت گونههۀ در معههر خطههر در
منطقه شناسایی شد .بیشترین تنوع جوامهع گلسهنگ
در پیت و ماندهای ایجادشدة ناشی از درختان نوئل بها
قطههر بههیش از  14سههانتیمتههر ثبههت شههدHabashi .
) (2019همبسههتگی مکههانی میکروتوپههوگرافی پیههت و
ماند را با روشنه های تاج پوشش در یهک جنگهل بکهر
بررسی کرد .بدین منظور  21پیت و ماند و  82روشنۀ
تاجی شناسایی شد .نتایج نشهان داد کهه روشهنهههای
تاجی از تراکم و توزیع بیشتری نسبت به عوار پیت
و ماند برخوردارند ،اما پویایی تهوالی و تنهوع زیسهتی،
همبستگی زیادی با این عهوار نشهان دادKern et .
) al. (2019در پژوهشی بهه بررسهی تهأثیر مانهدها بهر
احیای گونههای درختی پرداختند .آنها گزارش کردنهد
که نگهداری و حفاظت از ماندها ،رویش گونه ههای بها
نیاز نوری زیاد را در جنگلهای آمیخته و چنداشهکوبه
افزایش میدهد .با توجه بهه اهمیهت اسهتقرار طبیعهی
پوشش گیاهی و حفظ پویایی جوامع گیهاهی ،بررسهی
تغییرات تنوع گونهای در عوار پیهت و مانهد بسهیار
ضروری به نظر میرسد .بدین منظور پژوهش حاضر با
هدف مقایسۀ ترکیب و تنوع پوشش گیاهی در عوار
پیت و ماند و محیط بهدون آشهفتگی ،در یهک جنگهل
مدیریتنشده در شمال کشور انجام پذیرفت.
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مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

منطقۀ پژوهش بخشی از حوزة آبخیز کرکرود ،واقهع در
طرح جنگلداری دلدره در  84کیلومتری شهرستان نوشههر
است .این منطقه ،بهعنوان قطعهۀ شهاهد ( 84هکتهار) و بها
موقعیت  22 30تا  22 23عر جغرافیهایی شهمالی و
 21 32تا  21 37طول جغرافیایی شهرقی در محهدودة
ارتفاعی  1144تا  1044متر از سطح دریا قرار دارد (شهکل
 .)1بیشتر سطح منطقه دارای شیب صفر تا  24درصد و بها
جهت غالب شمالی است .نوع سهنگ مهادر ،آههک مهارنی،
مخلوط با مارن سیلتی بهصورت تخریبیافتهه اسهت .تیه
پوششی غالب در منطقه از گونۀ راش ( Fagus orientalis
 )Lipskyبوده و گونههای همراه شامل ممهرز ( Carpinus
 ،)betulus L.توسکای یییقی ( Alnus subcordata C.A.
 ،)Meyشههیردار ( ،)Acer cappadocicum Gled.پلههت
( ،)Acer velutinum Boiss.نمهدار ( Tilia begonifolia
 ،)Stev.ملج ( ،)Ulmus glabra Hudson.گییس وحشهی
( )Cerasus avium L.و بارانهک ()Sorbus torminalis L.
است.
شیوۀ اجرای پژوهش

بهمنظور بررسی تأثیر پیت و ماندها به عنهوان عهوار
توپوگرافیکی ،بر تنوع گونهای در سطح منطقه ،پ از
بازدید میدانی ،پیهت و مانهدها شناسهایی (شهکل  )1و
حضور و فراوانی گونهه ههای گیهاهی روی ههر عارضهه
(پیت و ماند بهصورت جداگانه) ثبت شد ( & Clinton
 .)Baker, 2000در فاصلۀ  32متری از این عهوار در
راستای شمالی و در زیر تاج بسهته ( Muscolo et al.,
 )2007براساس منحنی سطح -گونه ،قطعات نمونههای
با ابعاد  3×0متر بهعنوان نقاط شهاهد در نظهر گرفتهه
شد تا حضهور و فراوانهی پوشهش گیهاهی ثبهت شهود
( .)Mesdaghi, 2001سس شاخصهای تنوع گونهای
برای هر کهدام از عهوار پیهت ،مانهد و نقهاط شهاهد
محاسبه شد .در محاسبۀ شاخصهای تنوع زیسهتی ،از
شههاخصهههای تنههوع گونهههای (سیمسسههون و شههانون-

وینههر ،)1غنههای گونهههای (منهینیههک و مارگههالف )3و
یکنههواختی گونهههای (پیههت و هیههل )2اسههتفاده شههد
(.)Ejtehadi et al., 2012
روش تحلیل

بعد از ثبهت دادهههای حاصهل از برداشهت پوشهش
گیاهی ،مقادیر شاخص ههای گفتهه شهده بها اسهتفاده از
روابط  1تا  2در نهرمافهزار اکسهل 3410محاسهبه شهد
(.)Ejtehadi et al., 2012; Kiełtyk & Delimat, 2019
رابطۀ 1

s 
ni  ni  1 
§ 1 

 N  N  1 
i 1 

§ شاخص سیمسسون s ،تعداد گونهها ni ،تعداد افهراد
مربوط به هر گونه با رتبۀ  iو  Nتعداد کل افراد است.
s

رابطۀ 3

H   PI Ln (PI )
i 1

 Hشاخص شانون -وینر و  Piفراوانی نسهبی افهراد
گونۀ  iام در نمونۀ مورد نظر است.
S
N

رابطۀ 2

R

 Rشاخص منهینیک ،S ،تعداد گونه هها و  Nتعهداد
کل افراد است.
S 1
LnN

رابطۀ 0

R

 Rشاخص مارگالف S ،تعداد گونههها ،Ln ،لگهاریتم
طبیعی و  Nتعداد کل افراد است.
H
) Ln (S

رابطۀ 2

E

 Eشههاخص پیههت H ،شههاخص شههانون وینههرLn ،

لگاریتم طبیعی و  Sتعداد گونههاست.
رابطۀ 2

1
§
E
H

1. Simpson and Shannon-Wiener
2. Menhenick and Margalef
3. Peet and Hill
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 Eشههاخص هیهههل § ،شهههاخص سیمسسهههون و H

پارامتر فراوانی نسبی (رابطۀ  ،)7تراکم نسهبی (رابطهۀ
 )0و چیرگی نسبی (رابطۀ  )14بهدست میآید کهه در
زیر رابطۀ هریک از پارامترهها بهه تفکیهک ارائهه شهده
است (.)Mesdaghi, 2001

شاخص شانون -وینر است.
به منظور تعیین چگونگی توزیع فراوانی گونهه ههای
گیههاهی از شههاخص اهمیههت نسههبی گونههه (رابطههۀ )8
استفاده شد .ایهن شهاخص بها محاسهبۀ مجمهوع سهه
رابطۀ 8
رابطۀ 7

0

چیرگی نسبی

تراکم نسبی

فراوانی نسبی

شاخص اهمیت نسبی

تعداد قطعات نمونهای که گونۀ خاصی در آنها حضور دارد
تعداد کل قطعات نمونه
مجموع تعداد افراد یک گونه در کل قطعات نمونه

رابطۀ 0

مجموع تعداد افراد کل گونهها در کل قطعات نمونه
مجموع درصد پوشش یک گونه

رابطۀ 14

درصد پوشش کل گونهها

در پایههان براسههاس رتبههۀ گونههههههای گیههاهی (از
فراوانترین تا نادرترین گونه برپایۀ معیارههای ارزیهابی
در ایههن اکوسیسههتم نههه براسههاس ارزشههها و جایگههاه
حفاظتی گونه ها) ،نمودار اهمیت نسبی گونه هها بهرای
هر یک از موقعیت های تحت بررسی بهصورت جداگانه

فراوانی نسبی
تراکم نسبی
چیرگی نسبی

ترسیم شد .تجزیهوتحلیهل دادههها بها آنهالیز واریهان
یکطرفه در نرمافزار  SPSS 26انجام گرفت .میانگینها
بین موقعیت های شاهد بها پیهت و شهاهد بها مانهد بها
اسهتفاده از آزمهون  LSDمقایسهه شهد و شهکلهها در
نرمافزار اکسل  3410ترسیم شد.

شکل  -1نقشۀ منطقۀ پژوهش بههمراه موقعیت پیت و ماندهای توپوگرافی ثبتشده
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سیمسسههون بههین عههوار مختلههف تفههاوت آمههاری
معنیداری را نشان نداد (شکل  3الف) .افهزونبهر ایهن
براساس نتایج ،شاخص تنوع گونهای شهانون -وینهر در
مناطق شاهد بیشتر از پیت و در ماند بیشتر از مناطق
شاهد بهدست آمد (شکل  3ب).

نتایج
در مجموع  33گونۀ گیاهی مربوط به  18تیهره در
منطقهۀ پههژوهش شناسههایی شههد .بهها توجههه بههه نتههایج
آماربرداری 12 ،پیهت و مانهد توپوگرافیهک در منطقهۀ
پژوهش شناسایی شد (شکل  .)1شاخص تنوع گونهای

a

۱/۰

شاهد

پیت

شاهد

۰/۸
۰/۶
۰/۴
۰/۲

شاخص تنوع گونه ای سیمپسون

a

a

a

۰/۰
ماند

موقعیت

(الف)
۲/۵

a

a

b
b

۱/۵
۱/۰
۰/۵
۰/۰

ماند

پیت

شاهد

شاهد

موقعیت

(ب)
شکل  -3میانگین مقدار شاخصهای تنوع گونهای در موقعیتهای مختلف

شاخص تنوع گونه ای شانون  -وینر

۲/۰
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از بین شاخصهای غنای گونهای ،شاخص منهینیهک
بههین دو موقعیههت شههاهد و پیههت اخههتیف معنههیداری
نداشت ،اما غنا در موقعیت مانهد بها اخهتیف معنهیداری
بیش از مناطق شاهد بود (شکل  2الف) .شهاخص غنهای
مارگالف در مناطق شهاهد بیشهتر از موقعیهت پیهت و در
ماند بیشتر از مناطق شاهد تعیین شد (شکل  2ب).

2

شاخصهای یکنواختی گونهای ،تغییرات متمهایزی
را بین عوار مختلف نشهان ندادنهد .بهر ایهن اسهاس
اگرچه بیشترین و کمترین مقهدار دو شهاخص پیهت و
هیل بهترتیب در دو موقعیت پیت و ماند حاصل شهد،
بین هیچکدام از موقعیتها تفهاوت معنهیداری وجهود
نداشت (شکل  0الف ،ب).
۲/۵

۱/۵

a
b

a

a

شاهد

پیت

شاهد

۱/۰
۰/۵

شاخص غنای گونه ای منهینیک

۲/۰

۰/۰
ماند

موقعیت

(الف)
۲/۵

a

a

b
b

۱/۵
۱/۰
۰/۵
۰/۰

ماند

پیت

شاهد

شاهد

موقعیت

(ب)
شکل  -2میانگین مقدار شاخصهای غنای گونهای در موقعیتهای مختلف

شاخص غنای گونه ای مارگالف

۲/۰
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۱/۵

a

a

ماند

شاهد

۱/۰

۰/۵

شاخص یکنواختی گونه ای پیت

a
a

۰/۰
پیت

شاهد

موقعیت

(الف)
۱/۵

a

a
a

۰/۵

شاخص یکنواختی گونه ای هیل

a

۱/۰

۰/۰
ماند

پیت

شاهد

شاهد

موقعیت

(ب)
شکل  -0میانگین مقدار شاخصهای یکنواختی گونهای در موقعیتهای مختلف

به منظور بررسی میزان اهمیت گونه های گیهاهی
بهها یکههدیگر در موقعی هت هههای مختلههف ،از شههاخص
اهمیت نسهبی اسهتفاده شهد .مطهابق منحنهی ههای

اهمیت نسبی ،در هر سهه موقعیهت شهاهد ،پیهت و
مانههد ،منحنههی حالههت نرمههال لگههاریتمی نشههان داد
(شکل های  2تا .)8
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شکل  -2مقدار اهمیت نسبی گونههای گیاهی در موقعیت شاهد

شکل  -2مقدار اهمیت نسبی گونههای گیاهی در موقعیت پیت

شکل  -8مقدار اهمیت نسبی گونههای گیاهی در موقعیت ماند

7

0

بررسی تنوع گونهای گیاهان تحت تأثیر توپوگرافی خرد در جنگلهای آمیختۀ راش ...
اندازهگیهری نشهد ،مطهابق پهژوهش & Valtera

بحث

خا

در ایههههن پههههژوهش بههههه بررسههههی عههههوار
میکروتوپههوگرافیکی پیههت و مانههد در حههوزة آبخیههز
کوهستانی کرکرود نوشهر پرداخته شد .همانطور که در
نتایج بیان شد ،میزان شاخص های تنوع و غنای گونهای
در عوار ماند بیشتر از پیت بهدست آمدLõhmus et .
) al. (2010در پژوهش خود گزارش کردند کهه ارتبهاط
معنهیداری بههین شههرایط خهرداقلیم ماننههد میههزان نههور
دریافتی ،دما و رطوبت خها بها شهاخصههای تنهوع و
غنای گونهای وجود دارد .ازآنجا که با ریشهکن شهدن و
ایجاد پیت و ماند توپوگرافیکی ،خرداقلیمی متفهاوت بها
قبل شکل میگیرد ( ،)Kooch et al., 2014نور دریافتی
ناشی از پرتوهای خورشیدی افزایش مهییابهد .بههویهژه
آنکه عوار ماند بهعلت تسهای بودن و قهرار داشهتن در
سطوح ارتفاعی باالتر ،نهور بیشهتری نسهبت بهه پیهت و
نهههواحی همهههوار جنگله هی دریافهههت مه هیکننهههد .در
اکوسیستمهای با تاج بسته مانند منطقهۀ پهژوهش کهه
اغلب از گونۀ راش تشکیل شده است ،تهأمین نهور الزم،
مهم ترین چالش پیش روی گیاهان کف عرصه است .در
پژوهشهای متعددی گزارش شده است که در صهورت
رفع نیاز نهوری ،گیاههان مختلهف زیراشهکوب جنگلهی،
گسترش مناسبتری خواهند داشهت ( Galhidy et al.,
 .)2006افزونبر این ) Mezei et al. (2014بیان کردنهد
که تابش پرتو خورشیدی ،با افهزایش حهرارت محهیط و
خا در عوار ماند و فعال کردن سیستم زایشی انواع
گیاهان ،بستر مناسبی برای حضور گیاههان مختلهف در
این عوار فهراهم مهیآورد ( .)Mezei et al., 2014در
این زمینه پژوهشهای دیگر نشان داد که جوانههزنهی و
سبز شدن گونههای گیاهی در عوار مانهد نسهبت بهه
پیههت بههه سههبب افههزایش حههرارت محیطههی ،افههزایش
معنهیداری مههییابههد (.)Valtera & Schaetzl, 2017
همههانطههور کههه پیشههتر ذکههر شههد ،از دیگههر عوامههل
محدودکنندة حضور گونه های گیهاهی در نهواحی پیهت
نسبت به ماندها ،مقدار رطوبت خا بین این دو عارضۀ
میکروتوپوگرافی است .اگرچه در پژوهش حاضر ،رطوبت

) Schaetzl (2017استنباط میشهود کهه گهردش آب و
منابع رطوبتی در ماندها بهنحو مطلوبتری انجام گرفته
و زیاد بودن مقادیر آب ورودی به درون پیتهها رویهش
گیاهان را محدود کرده استRodriguez-Calcerrada .
) et al. (2008این مسئله را در ارتباط با تنف و نحهوة
چرخۀ مواد غذایی در این دو عارضه مقایسه کردنهد .بهر
اساس تحقیق آنها ،بهدلیل ایجاد حفره در خا  ،انباشت
الشبرگ و مواد آلی از دیگر نهواحی بهه درون پیهت بهه
سهولت انجام میگیرد .بدین ترتیب نسبت تجزیۀ مهواد
آلی با افزایش و انباشهت آب در پیهتهها کهاهش پیهدا
میکند Kooch et al. (2014) .نیهز بهه کهاهش تجزیهۀ
مواد آلی در عوار پیت به سبب بیشهتر بهودن درصهد
رطوبت خا اشاره کردنهد .در همهین زمینهه & Frei
) Fleckenstein (2014گزارش دادند که ممکهن اسهت
فرسایش مواد آلی و معهدنی و ریهزش مهواد غهذایی بهه
درون پیتهها سهبب افهزایش عناصهر مختلهف در ایهن
عوار شود ،اما بهعلت آنکه تجزیۀ مواد در آن بهخوبی
انجام نمیگیرد ،مواد آلهی غهذایی در اختیهار افهقههای
مختلهف خها قهرار نخواههد گرفهتBialkowski & .
) Buttle (2015نیههز در تأییههد مطالههب ذکرشههده بیههان
کردند که تنف بهینۀ خها و ریشهه در نهواحی مانهد
سبب افزایش تنهوع و غنهای گونههای در ایهن عهوار
نسبت به پیت شد .بهعبارت دیگر ،نبود تنف مطلهوب
خا ممکن است مقدار کربن را در خا افزایش دههد
که در پی آن ،حیات انواع فون موجهود در خها کهه از
مهمترین عوامل تجزیهۀ مهواد آلهی و گهردش و پویهایی
عناصر غذایی درون خا هستند به خطر خواههد افتهاد
( .)Hümann et al. 2011بدیهی است با توجه به نتهایج
پژوهش حاضر میتوان بیهان کهرد کهه ایجهاد مجمهوع
شرایط یادشده سبب استقرار مناسبتر انواع گیاههان در
عوار ماند در مقایسه با نواحی پیت شد .البتهه برخهی
پژوهشها نیز رویش مطلوب انواع گیاهان را در نهواحی
پیهت نشهان دادهانهد ( .)Šamonil et al. 2008عوامهل
متعددی سبب مشاهدة نتایج متفاوت در تنهوع و غنهای
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گونه ای بین پژوهشههای مختلهف شهده اسهت .فصهل
نمونهبرداری ،نوع اکوسیستم ،دلیل ریشهکن شدن و نوع
درختان ریشه کنشده از عواملیاند که ممکن اسهت بهر
تغییرات پوشش گیاهی در عوار پیت و مانهد و وقهوع
این تفاوتها در تحقیقات مختلف تأثیرگذار باشند.
از دیگر نتایج این پژوهش ،یکنهواختی زیهاد نهواحی
پیهت نسههبت بههه مانههد اسههت (شههایان ذکههر اسههت کههه
یکنواختی به چگونگی توزیع افراد در بین گونهها گفتهه
میشود؛ بهعبارت دیگر با افزایش جمعیهت یهک گونهه،
یکنواختی گونه ای کاهش پیدا میکنهد) .پهژوهشههای
) Kooch et al. (2014و ) Mezei et al. (2014بیهانگر
آن است که شرایط رویش در عوار پیت سهختتهر از
ماند است .در این تحقیقات استنباط شد که وجهود نهور
محیطی کم ،رطوبت زیاد خا  ،انباشت مواد آلی و کهم
بودن تنف خا  ،محیطهی پهرتنش را در پیهتهها بهه
وجهود مهیآورد ( .)Kooch & Bayranvand, 2017در
نتیجه کاهش گروهی از گونهها در این عوار به وجود
میآید و بدین ترتیب یکنواختی گونههای افهزایش پیهدا
میکند (.)Mezei et al., 2014
همان طور که در نتایج گزارش شد ،منحنی اهمیت
نسبی گونههای گیاهی بهرای همهۀ موقعیهتهها رونهد
نرمال لگهاریتمی را نشهان داد کهه بیهانگر همزیسهتی
مسالمتآمیز اجتماع بزرگی از گونههاست ( Nobakht

14

 .)et al., 2011توزیع نرمهال لگهاریتمی معهرف تعهداد
زیادی از گونه ها با فراوانهی متوسهط اسهت .همچنهین
میتوان عنوان کرد که وسعت ایهن منحنهیهها بیهانگر
غنای گونهای و شیب آنها نشاندهندة چگونگی شهیب
تغییرات یکنواختی در توزیع فراوانی گونههاست.
نتیجه گیری
پژوهش حاضر به بررسی ترکیهب و تنهوع زیسهتی
گیههاهی بههین منههاطق واجههد و بههدون آشههفتگی در
جنگل های شمال کشور پرداخته است .یافته ها بیهانگر
آن است که عوار میکروتوپوگرافیکی پیهت و مانهد،
تههأثیر معنههیداری بههر ترکیههب و تنههوع گیاهههان در
اکوسیستم های جنگلی دارند .حفظ و غنای گونه ههای
گیاهی از اهداف اولیۀ جنگلهای تجهاری نیسهت .امها
م هیتههوان بهها تههدابیر جنگههلشناس هی و حفههظ درصههد
مشخصههی از درختههان قطههور در واحههد سههطح ،ضههمن
تههأمین پیههت و مانههدهای توپههوگرافیکی بههرای آینههدة
جنگل ،به پایهداری خها و گیاههان اکوسیسهتم نیهز
کمک کرد .شایان ذکر است که اجهرای پهژوهشههای
بیشتر دربارة عوار پیت و ماند ،مهیتوانهد اطیعهاتی
ویژه از فرایندهای طبیعی در اکوسیستمههای طبیعهی
در اختیار قرار دهد تا توانهایی مهدیران را در مهدیریت
واحد جنگلداری تسهیل کند.
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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.
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