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 )Quercus petraea subsp. iberica(مازوي گرجستاني هاي سفيدهاي چوبي در رويشگاهبررسي تنوع گونه
  ) ارسباراندرق و داراناچوبههاي رويشگاه: مطالعه موردي(

  
  

  3 طوبي عابدي و2، حسن منافي1*حسن پوربابايي
  گيالن  دانشكدة منابع طبيعي، دانشگاهجنگلداري گروه دانشيار1

  گيالننگلداري دانشكدة منابع طبيعي، دانشگاه ج كارشناسي ارشد آموختهشدان2
  دانشگاهيعضو هيأت علمي گروه محيط زيست طبيعي، پژوهشكده محيط زيست جهاد3

  )89 / 4 / 27: پذيرش، تاريخ 88 / 6/ 3: تاريخ دريافت(
  

  چكيده 
 .Quercus petraea subsp( مـازوي گرجـستاني  دسـفي هـاي چـوبي رويـشگاه    هدف از اين تحقيق بررسي تنوع زيستي گونه

iberica(    قطعات نمونه تعيين   روش آماربرداري تصادفي بلوكي   با استفاده از    .  ارسباران است  يراناادرق و د  در دو منطقه چوبه  
  نـوع   همچنـين . شـد گيـري   ي و قطر برابرسـينه آنهـا انـدازه        يهاي درختي شناسا   آري، نوع گونه   10و در داخل قطعات نمونه      

هاي  و گونه  مازوي گرجستاني سفيدزاد  زاد و شاخه  اي شناسائي و تعداد آنها شمارش شد، تجديد حيات دانه         هاي درختچه گونه
 هيـل،   N2هـاي تنـوع سيمپـسون،       كمـك شـاخص   ها بـه   داده تحليل. هاي يك آري شمارش شد    در ميكروپالت نيز  همراه آن   

اي هـاي درختـي و درختچـه      و اهميـت گونـه    گرفت  انجام  ) Evar(ون و اسميت     مك آرتور و يكنواختي ويلس     N1 وينر،   -شانون
)SIV (      درق اي در رويـشگاه چوبـه     هاي درختي و درختچـه    نتايج نشان داد كه غناي گونه     . نيز در هر دو رويشگاه محاسبه شد
 ةدرق در الي  در رويشگاه چوبه  هاي تنوع و يكنواختي     شاخص.  عدد است  10 و   13 عدد و در رويشگاه دارانا       18 و   11 ،ترتيببه

، 937/1، 723/3، 683/0 ترتيباي به درختچهة در الي و657/0 و 489/2، 256/1، 144/2، 495/0ترتيب هاي درختي بهگونه
  و 092/4،  002/2،  462/3،  651/0 ترتيب به هاي درختي  گونه ةر الي دها در رويشگاه دارانا     اين شاخص .  است 0/ 693 و   234/4
هـاي   گونـه ةدر اليـ . دست آمـد  به289/0 و 284/1، 655/0، 142/1، 287/0ترتيب اي بههاي درختچه گونهةدر الي  و   639/0

 710/166 و   064/203ترتيـب   بـه  (مازوي گرجستاني سفيددرق و دارانا به     هاي چوبه  در رويشگاه  SIVدرختي بيشترين مقدار    
  . داشتتعلق)  درصد908/3 و 203/3ترتيب به( بارانك ةبه گونو كمترين آن ) درصد

  
   .درق، دارانا، ارسباران، چوبهمازوي گرجستانيسفيدهاي چوبي، تنوع گونه :هاي كليديواژه
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   و هدفمقدمه
 هكتار مساحت كه 78560شدة ارسباران با منطقه حفاظت

   9شود، يكي از  درصد اين ناحيه را شامل مي56حدود 
و تحت برنامه انسان و كره مسكون گاه بيوسفر ايران است ذخيره

منطقه ارسباران . سپهر يونسكو قرار داردهاي زيستيا اندوختگاه
هاي متعدد، دليل داشتن عناصر رويشي مربوط به اقليمبه

وجه تمايز اين . شودمنطقة گذر بين چند رويشگاه محسوب مي
ها از ديگر مناطق، وجود شرايط اقليمي خاص، تنوع جنگل

هاي كمياب گياهي و جانوري و اد، حضور گونهزيستي زي
هاي متعدد است همچنين وجود عناصر رويشي مربوط به اقليم

هاي بررسي ساختار غالب توده). 1384طالبي و همكاران، ثاقب(
هاي ارسباران نشان داده كه در جنگل) تجديد حيات(جوان 

چندين . است زادزاد با فراواني شاخهساختار آنها دانه و شاخه
ترين آنها اند كه از مهمتيپ عمده در منطقه تشخيص داده شده

ممرز را برشمرد -هاي بلوط، ممرز و بلوطتوان تيپمي
 ).1380اميرقاسمي و همكاران، (

مازوي هاي ارسباران دو گونه بلوط شامل سفيددر جنگل
  ).1383منافي، (كنند گرجستاني و اوري رشد مي

 .Quercus petraea (Matt.) Lieblمازوي گرجستاني سفيد

subsp. iberica (Steven ex M. Bieb.) Krassiln يكي از 
هاي ارسباران است كه در ارتفاع هاي شاخص جنگلگونه
 متر از سطح دريا پراكنش دارد و همراه با 1700 تا 500

مازو را تشكيل داده است  سفيد-ممرز تيپ جنگلي ممرز
هاي چرمي كشيده راي برگاين درخت دا). 1383منافي، (

ها مرغي باريك كند يا تيز و نامشابه است و طول لوبيا تخم
  . كنداز يك هشتم تا يك ششم پهنك تجاوز نمي

 6 تا 5هاي جانبي آن تا حدي مشابه است و به رگبرگ
 درجه 30-50رسد و با رگبرگ اصلي زاويه جفت مي
آن پشت و روي برگ، صاف و رنگ پشت . دهدتشكيل مي

متر است  سانتي3- 4 × 6-9كبود يا سبز كمرنگ و ابعاد آن 
متر تجاوز و طول دمبرگ و پايك ميوه آن از يك سانتي

. متر است سانتي5/1-2طول اي بهميوه آن استوانه. كندنمي
رنگ سرخ هاي جوان آن كمي كركي يا بدون كرك بهشاخه
 5 طولمرغي كشيده بههايش شبه تخماي و جوانهقهوه
هاي ارسباران دو در جنگل). 1373ثابتي، (متر است ميلي

  مازوي گرجستاني و اوري رشد گونه بلوط شامل سفيد
  ).1383منافي، (كنند مي

با توجه به اهميت روزافزون تنوع زيستي، مطالعات زيادي 
هاي مختلف صورت كمي در رويشگاهبراي تعيين آن به

تنوع زيستي ) 1383(پوربابايي و آهني . انجام شده است
هاي شفارود هاي چوبي را در رويشگاه كركف در جنگلگونه

هاي چوبي، آنها براي برآورد تنوع گونه. گيالن بررسي كردند
وينر، سيمپسون، همچنين -هاي تنوع شانونشاخص

شاخص سيمپسون با . يكنواختي و غنا را محاسبه نمودند
ها كمترين هيكنواختي بيشترين همبستگي و با تعداد گون

 وينر با -همبستگي را در اليه درختي و شاخص شانون
ها، بيشترين و با يكنواختي، كمترين همبستگي تعداد گونه
  . هاي نونهال و نهال نشان دادرا در اليه

هاي در تحقيقي ديگر، نقش مديريت در تنوع زيستي گونه
ليق استان اردبيل چوبي مناطق اسي قرآن، فندقلو و پالوط

هاي چوبي منطقه بررسي تنوع زيستي گونه. ررسي شدب
هاي مهم تنوع زيستي مانند شاخص تنوع وسيله شاخصبه

و يكنواختي ) Menhinick(، غناي منهينيك 1سيمپسون
نتايج نشان داد كه قطعه پالوط . انجام گرفت) Peet(پيت 

هاي تنوع زيستي نسبت به دو قطعه ليق از نظر شاخص
يادي برخوردار است و دخالت غيراصولي در ديگر از مقادير ز

دو قطعه اسي قران و فندقلو از داليل اصلي كم بودن تنوع 
 و همكاران، قاسمي آقباش(زيستي در اين دو قطعه است 

1385.(  
هاي گياهي را در دو توده تنوع گونه) 1385(رحيمي 

خورده بانه در استان كردستان بررسي  دستجنگلي بكر و
هاي سيمپسون و شانون اسبه تنوع از شاخصبراي مح. كرد

. دست آمدوينر استفاده شد و مقدار يكنواختي نيز به
اي و هاي درختي، درختچههمچنين مقدار اهميت گونه

هاي چوبي نتايج نشان داد كه تنوع گونه. علفي محاسبه شد
. خورده استهاي دستهاي بكر بيشتر از جنگلدر جنگل

اي  گونه درختچه4 گونه درختي، 7 در مناطق مورد بررسي،
در اين تحقيق بيشترين و .  گونه علفي يافت شد117و 

اي نيز هاي درختي و درختچه گونهSIVكمترين مقادير 
  . محاسبه شد

                                                 
1- Simpson 
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هاي چوبي و زادآوري در دو جامعه تنوع زيستي گونه
 ممرزستان در سري نمخانه جنگل -راشستان و راش

ي اويلي و همكاران، قم(پژوهشي خيرود بررسي شد 
نتايج اين تحقيق نشان داد كه جامعه راشستان، ). 1386

 ممرزستان -تنوع و غناي بيشتري نسبت به جامعه راش
ويژه درختان هاي مختلف بهگونه گذاري زياددارد و نشانه

 ممرزستان موجب - ممرز به نفع گونه راش در جامعه راش
ر جامعه تعداد نهال د. كاهش تنوع زيستي شده است

 ممرزستان است، ولي تعداد -راشستان بيشتر از جامعه راش
  .شل و خال كمتر است

هاي جنگلي اي زادآوري تودهنتايج بررسي تنوع گونه
عليجانپور و (و درختي ) a1388عليجانپور و همكاران، (

شده و غيرحفاظتي در دو منطقه حفاظت) b1388همكاران، 
هاي تنوع  ميانگين شاخصهاي ارسباران نشان داد كهجنگل

دار دارد و مديريت مبتني و غنا در دو منطقه اختالف معني
در ) زادآوري و درختي(اي بر حفاظت، به افزايش تنوع گونه

نشده انجاميده شده نسبت به منطقة حفاظتمنطقه حفاظت
هاي چوبي همچنين اثر حفاظت بر تنوع زيستي گونه. است

، بررسي شد و نتيجه تحقيق در منطقه اشترانكوه لرستان
شده و ناحيه پيراموني نشان داد كه تنوع در منطقه حفاظت

همچنين . بيشتر از منطقه خارج از مرز حفاظت بوده است
مقدار تنوع زيستي با طبقه حفاظتي آن ارتباط زيادي داشته 

  ).1388عباسي و همكاران، (است 
 رويشگاه در دو) Castanea sativa(بلوط اي شاهتنوع گونه

هاي تنوع شفارود و امامزاده ابراهيم با استفاده از شاخص
.  هيل مقايسه شدN2 مك آرتور و N1وينر، -سيمپسون، شانون

هاي يادشده در رويشگاه نتايج نشان داد كه ميانگين شاخص
اي و نهال بيشتر از هاي درختي، درختچهشفارود در اليه

  ).Poorbabaei, 2008(رويشگاه امامزاده ابراهيم است 
Pitkaenen (1998)هاي  به بررسي تنوع زيستي در جنگل

ها با استفاده از شده بورال بر اساس فراواني گونهمديريت
در اين . هاي تنوع آلفا، بتا و يكنواختي پرداختشاخص

برگ و هاي پهنهايي چون تعداد گونهتحقيق از متغير
 متوسط قطر برگ، حاصلخيزي رويشگاه، توپوگرافي،سوزني

  درختان، مقدار غالبيت درخت نوئل در توده، درصد 
پوشش، نوع خاك، زهكشي و زآدآوري مصنوعي استفاده تاج

 طبقه تنوع زيستي 14ها در نهايت بر اساس اين شاخص. شد
   .دست آمددر جنگل به

هاي تأثير چرا و قطع درختان بر غناي گياهي در جنگل
 واقع در شمال غربي Quercus pyrenaica (Leon(بلوط 

در اين ). Tàrrego et al., 2009(اسپانيا بررسي شد 
هاي جنگل) الف: ها سه راهبرد مديريتي مقايسه شدجنگل

در حال حاضر نيز مورد چرا قرار (مورد چرا قرارگرفته 
 سال بدون چرا 20بيش از (هاي رها شده جنگل) ؛ ب)دارند

قطع يكسره شده و هايي كه جنگل) و ج) اندباقي مانده
ها و پوشش كف، بعد از مدتي رها شدن قطع و سوزانده بوته

ترتيب داراي دو منطقه مورد چرا و رها شده به. شده بود
بيشترين مقدار ميانگين تنوع آلفا و .  گونه بودند13 و 38

هاي چرا شده و كمترين مقدار اين گاما مربوط به جنگل
. كسره شده بودهاي قطع يها مربوط به جنگلشاخص

به فرم پوشش گياهي، بيشترين مناطق چرا شده، با توجه 
اي پوشش علفي يكساله داري را از نظر غناي گونهمعني

داري را داشت، در حالي كه منطقة رهاشده بيشترين معني
كند نتايج تحقيق بيان مي. هاي چوبي داشتدر اليه گونه

)  براي چراي دامنه(ها كه تنها قطع كردن و سوزاندن بوته
بيان شده . اي شودممكن است موجب كاهش غناي گونه

  .كه روش مديريتي سوزاندن پوشش گياهي مناسب نيست
  هاي اي رويشگاههدف اين تحقيق بررسي تنوع گونه

از آنجا كه . مازوي گرجستاني در ارسباران استسفيد
هاي اطالعات كمي در مورد اين گونه ارزشمند و رويشگاه

ها در كشور موجود است، اقدام به بررسي اين رويشگاهآن 
  .شده است

 
  هامواد و روش

   منطقه مورد بررسي -
هاي ارسباران ترين رويشگاهچاي يكي از مهمحوزه ايلگنه
 طول º46 51´ تا º46 34´اين حوزه در . شودمحسوب مي

 عرض شمالي واقع شده º38 59´ تا º38 40´شرقي و 
مازوي گرجستاني در دو ع زيستي سفيدتنو). 1شكل (است 

.  و دارانا از اين حوزه، بررسي شددرقرويشگاه چوبه
 هكتار و ارتفاع آن از سطح 80درق مساحت رويشگاه چوبه

مساحت رويشگاه دارانا .   متر است900 تا 500دريا بين 
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 متر 1300 تا 800 هكتار و ارتفاع آن از سطح دريا بين 65
گونه . هاي تجارتي نيستندزء جنگلها جاين جنگل. است
 متر 1650تر از مازوي گرجستاني در ارتفاعات پايينسفيد

 متر و 1650از  وجود دارد و گونه اوري در ارتفاعات بيش
در ارتفاعات بين اين دو . خوردچشم ميمناطق سرد به

. شودصورت آميخته ديده ميمحدوده گسترش دو گونه به
 97/440گي در مناطق مورد بررسي ميانگين ساليانه بارند

 17متر و ميانگين ساليانه دما در طول دوره آماري ميلي
مطابق اطالعات سازمان . گراد است درجة سانتي3/11ساله 

 تير 15هواشناسي تبريز، حداكثر مقدار تبخير در منطقه از 
 مرداد گزارش شده است و درصد رطوبت نسبي در 15تا 

فصل خشك از اول مرداد . رسديخرداد به بيشترين حد م
از نظر اقليمي منطقه مورد . تا اواخر شهريور ادامه دارد

بررسي، بر اساس روش آمبرژه، جزء اقليم مرطوب و سرد 
  ). 1383منافي، (است 

 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
 در چاي و مناطق مورد بررسي موقعيت حوزة ايلگنه-1شكل

  رانشدة ارسباشمال غرب ايران و غرب منطقه حفاظت
  
   روش تحقيق-

هاي مورد ابتدا با جنگل گردشي و تعيين محدوده رويشگاه
بررسي، اين مناطق بر اساس عوارض طبيعي يال، دره و 

با . هايي با مساحت مشخص تقسيم شدندرودخانه به بلوك
 بلوكي، در هر -استفاده از روش آماربرداري تصادفي

برداشت  آر 10اي به مساحت  قطعه نمونه دايره35رويشگاه 
متر و بيشتر،  سانتي10درختان با قطر برابر سينه . شد

اي نيز هاي درختچهگونه. گيري و ثبت شدنداندازه
براي شمارش تجديد حيات . شناسايي و شمارش شدند

زاد با قطر كمتر از زاد و دانههاي شاخهكليه تجديد حيات(
  . هاي يك آري برداشت شد، ميكروپالت)مترسانتي10

 هيل، N2هاي تنوع سيمپسون، كمك شاخصها بهتحليل داده
 مك آرتور و يكنواختي ويلسون و اسميت N1 وينر، -شانون

)Evar (ها در قطعات نمونه ميانگين تعداد گونه. انجام گرفت
 براي ).Magurran, 2004( محاسبه شدعنوان شاخص غنا به

 از هاي تنوع و يكنواختي در اليه درختيمحاسبه شاخص
اي و مشخصه سطح مقطع برابر سينه و براي اليه درختچه

-مقدار اهميت گونه. زادآوري از تعداد افراد آنها استفاده شد
اي و زادآوري نيز در هر دو ، درختچه)SIV(هاي درختي 

 Adam et( رويشگاه با استفاده از فرمول زير، محاسبه شد

al., 2007; Maingi & March, 2006.(  
  

  چيرگي نسبي+ فراواني نسبي + تراكم نسبي = ميت هر گونه مقدار اه
  100× ) تعداد افراد يك گونه/ تعداد كل افراد گونه = (تراكم نسبي 

تعداد قطعات / تعداد كل قطعات نمونه = (فراواني نسبي 
  100 × )اي كه يك گونه در آن قرار داردنمونه

 سطح مقطع/ ها سطح مقطع تمام گونه = (چيرگي نسبي
  100× ) يك گونه در تمام قطعات نمونه

  
منظور مقايسه مشخصات ساختاري و همچنين مقادير به

 tهاي تنوع و يكنواختي دو جامعه نيز از آزمون ميانگين
نرمال بودن قبل از انجام آزمون براي اطمينان از . استفاده شد

) نوفواسمير -كولموگروف(ها سازي دادهها، آزمون نرمالداده
  . گرفتانجام

  
  نتايج

اي در هاي درختي و درختچهنتايج نشان داد كه تعداد گونه
 13 و در رويشگاه دارانا 18 و 11ترتيب درق بهرويشگاه چوبه

 1در جدول ) 1355جوانشير، (ها فهرست گونه.  است10و
 گونه سفيدمازوي SIVمشخصات ساختاري و . ارائه شده است
هاي ، يكنواختي در اليههاي تنوعمقادير شاخصگرجستاني و 

 ارائه 6 تا 2هاي مختلف پوشش گياهي دو رويشگاه در جدول
  .اندشده
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نوف براي ارزيـابي نرمـال      واسمير -نتايج آزمون كولموگروف  
اي نشان داد كه كليه     ع گونه هاي تنو هاي شاخص بودن داده 

نتـايج مقايـسه    . كننـد ها از توزيـع نرمـال تبعيـت مـي         داده
 نـشان داد كـه      t با اسـتفاده از آزمـون        مشخصات ساختاري 

هـا و   متوسط قطر، سـطح مقطـع برابـر سـينه، تعـداد پايـه             
هاي چوبه مازوي گرجستاني در رويشگاهزادآوري گونه سفيد

 5,  2جـدول   (داري با هم ندارند     درق و دارانا اختالف معني    
0/0>P .(   هـاي  هاي تنوع در اليـه گونـه      از مقايسه شاخص

 هيـل،   N2هاي سيمپسون،   ه شاخص درختي مشخص شد ك   
آرتور و غنا در رويشگاه دارانا بيشتر از         مك N1 وينر،   -شانون

داري بـين آنهـا     درق اسـت و اخـتالف معنـي       رويشگاه چوبه 

اي در ها در اليه درختچهاين شاخص). 3 جدول(وجود دارد 
دسـت آمـد و اخـتالف      رويشگاه چوبه درق بيشتر از دارانا به      

در اليـه زادآوري مقـادير      ). 4جـدول   (اسـت   دار  آنها معنـي  
-هاي تنوع، يكنواختي و غنا در دارانا بيشتر از چوبه         شاخص

 N2وينـر،   -هاي شـانون  درق است و اختالف مقادير شاخص     
ــي مــكN1هيــل و  ــور معن ــادير  آرت ــا در مق ــست، ام دار ني

سيمپسون و يكنواختي اسميت و ويلسون اختالف معني دار 
همچنـين مقـدار    ). 5جـدول   (دارد  بين دو رويشگاه وجـود      

SIV 7 تـا    2هاي  هاي چوبي در شكل   هاي مختلف گونه   اليه 
دهد مدل فراواني   به نمايش گذاشته شده است كه نشان مي       

  .كندها از توزيع نرمال لگاريتمي پيروي ميگونه
  

  هاي مورد بررسي هاي چوبي در رويشگاه فهرست گونه-1جدول 
  نام علمي  نام فارسي  تيره

Aceraceaeكرب  Acer campestre L.

Aceraceae افراي خزري  Acer hyrcanum L.

Rosaceae بادام كوهي  Amygdalus sp.

Corylaceae ممرز  Carpinus betulus 
Corylaceae كچف  Carpinus schuschaensis H.Winkl.

Rosaceae گيالس وحشي  Cerasus avium L.

Cornaceae السياه  Cornus australis C.A.Mey.

Cornaceae اختهزغال  Cornus mas L. 
Anacardiaceae درخت پر  Cotinus coggygria Scop. 
Rosaceae زالزالك  Crataegus sp.

Oleaceae ون  Fraxinus rotundifolia Miller.

Juglandaceae گردو  Juglans regia L.

Cupressaceae چتنه  Juniperus foetidissima Willd. 

Rosaceae سيب وحشي  Malus orientalis Ugl.

Rosaceae ازگيل  Mespilus germanica L.

Rhamnaceaeتلوسياه  Paliurus spina-christi Miller 
Anacardiaceae بنه  Pistacia atlantica Desf.

Platanaceae چنار  Platanus orientalis L. 
Rosaceae محلب  Cerasus mahaleb L.

Punicaceaeانار  Punica granatum L.

Rosaceae گالبي وحشي  Pyrus salicifolia Pall.

Fagaceae مازوي گرجستانيسفيد  Quercus petraea (Matt.) Liebl. subsp. iberica 
(Steven ex M. Bieb.) Krassiln. 

Fagaceae اوري  Quecus macranthera Fisch. Et Mey. 
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Rhamnaceae تنگرس  Rhamnus pallasii Fisch.

Salicaceae مشكبيد  Salix alba L.

Rosaceae بارانك  Sorbus torminalis L. 
Taxaceae سرخدار  Taxus baccata L. 
Ulmaceae اوجا  Ulmus carpinifolia

Ulmaceae ملج  Ulmus glabra Hudson. 
Caprifoliaceae كولهفت  Viburnum lantana L. 
Caprifoliaceae داغ جنگليب  Viburnum opulus L. 

  
  مازوي گرجستاني در ارسبارانهاي سفيد مشخصات ساختاري رويشگاه-2جدول 

 رويشگاه گونه
متوسط قطر 

  )cm(برابرسينه
  متوسط سطح مقطع

)cm2/ha(  
 هامتوسط تعداد پايه

)dbh>2cm/ha(  
متوسط تعداد 

 هكتار زادآوري در

مازوي سفيد  859 95 327/4 55/12 چوبه درق
 679 98 848/5 91/14 دارانا گرجستاني

 
  مازوي گرجستانيهاي سفيدهاي درختي در رويشگاههاي تنوع و يكنواختي گونه مقادير ميانگين شاخص-3جدول 

  ميانگين غنا يكنواختي اسميت و ويلسون  مك آرتور N1 شانون ـ وينر  هيل N2  سيمپسون رويشگاه
  353/3±286/0 657/0±048/0 489/2±198/0 256/1±101/0  144/2±158/0 495/0±044/0 درقچوبه

  517/5±292/0 639/0±029/0 092/4±156/0 002/2±058/0 462/3±126/0 651/0±023/0 دارانا
 

  مازوي گرجستانيهاي سفيداي در رويشگاههاي درختچه مقادير ميانگين تنوع، يكنواختي و غناي گونه-4جدول 
 ميانگين غنا يكنواختي اسميت و ويلسون  مك آرتور N1 شانون ـ وينر  هيل N2 سيمپسون رويشگاه

 265/5±423/0 693/0±043/0 234/4±353/0 937/1±136/0 723/3±307/0 683/0±042/0 درقچوبه

 552/1±396/0 289/0±072/0 284/1±321/0 655/0±162/0 142/1±285/0 287/0±071/0 دارانا

 
  مازوي گرجستانيهاي سفيدنواختي و غناي زادآوري در رويشگاه مقادير ميانگين تنوع، يك-5جدول 

 ميانگين غنا يكنواختي اسميت و ويلسون  مك آرتور N1 شانون ـ وينر  هيل N2 سيمپسون رويشگاه
 265/1±154/0 274/0±071/0 686/0±177/0 343/0±090/0 643/0±167/0 275/0±070/0 چوبه درق

 552/1±127/0 527/0±080/0 161/1±163/0 531/0±080/0 102/1±158/0 551/0±079/0 دارانا

 
  هامازوي گرجستاني در رويشگاهگونه سفيد SIVر ا مقدة مقايس-6جدول 

  SIVمقادير   رويشگاه
  064/203  درقچوبه

  710/166  دارانا
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 درق رويشگاه چوبهايدرختچهگونه هاي  SIV مقادير-3شكل

 درق رويشگاه چوبهزادآوري در SIV مقادير-4 شكل

 دارانا رويشگاه ايهاي درختچهگونه SIV مقادير -6شكل 
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  بحث
 تنك است و ارتفاع درق بسياررويشگاه جنگلي چوبه

تيپ اصلي اين جنگل . رسد متر مي10ندرت به درختان به
علت ورود دام به جنگل و مازوي گرجستاني است و بهسفيد

زاد است و زني درختان، اين جنگل شاخهقطع و سرشاخه
تيپ . شودندرت در آن ديده ميزاد بهتجديد حيات دانه

. ي گرجستاني استمازوسفيد-اصلي رويشگاه دارانا، ممرز
علت ورود دام به جنگل و قطع و در اين منطقه نيز به

هاي زاد است، اما پايهزني درختان، جنگل شاخهسرشاخه
زاد نيز در شود و تجديد حيات دانهزاد نيز در آن ديده ميدانه

دهندة توان اكولوژيكي زياد منطقه آن وجود دارد كه نشان
هاي درختي در  اليه گونههاي تنوع و غنا درشاخص. است

  درق بوده و اختالف آنها رويشگاه دارانا بيشتر از چوبه
توان آن را به دسترسي و كه مي) 3 جدول(دار است معني

اين امر يكي از داليل . تخريب كمتر رويشگاه دارانا نسبت داد
قاسمي آقباش، (هاي تنوع معرفي شده است كاهش شاخص

 اليه درختي در دو رويشگاه مقادير يكنواختي). 1385
 اينكه ارسباران، با توجه به. داري نشان نداداختالف معني

 وينر -يك رويشگاه بينابيني است، مقايسه شاخص شانون
و دارانا ) 256/1(درق هاي چوبهاليه درختي رويشگاه

پوربابايي ) (هاي هيركانيجنگل) (22/2(با شفارود ) 002/2(
هاي درختي در دهد كه تنوع گونهنشان مي) 1383و آهني، 
هاي ارسباران با وجود اينكه ساختار آنها دانه و رويشگاه
اميرقاسمي و همكاران، (زاد است زاد و با فراواني شاخهشاخه
ها در در ضمن مقادير اين شاخص. قابل قبول است) 1380

آمده از تحقيق عليجانپور و همكاران دستمقايسه با مقادير به
)b 1388 (هاي دار شاخصاختالف معني. نيز بيشتر است

دهنده غناي اي نشانتنوع، يكنواختي و غنا در اليه درختچه
درق نسبت به دارانا اي منطقه چوبههاي درختچهزياد گونه
توان گفت در يك جنگل با كاهش اليه كه ميطورياست، به

اي و درختي، شرايط براي رشد و توسعه پوشش درختچه
كه طورهمان ).Tàrrego et al., 2009(شود مساعد ميعلفي 

علت درق بسيار تنك است و بهدر باال ذكر شد، رويشگاه چوبه
  برداري از درختان بيشتر صورت نزديكي به روستا، بهره

هاي درختي از گيرد و از طرفي در منطقه ارسباران گونهمي
فاعات سمت ارت متر از سطح دريا به800-900ارتفاع حدود 

هاي ترتيب كمتر بودن شاخص اين  به.شوندباالتر ظاهر مي
ها در اليه تنوع اليه درختي و بيشتر بودن اين شاخص

. درق نسبت به دارانا كامالً مشهود استاي در چوبهدرختچه
هاي تنوع، يكنواختي و غنا در اليه زادآوري مقادير شاخص

  الف مقادير درق بوده و اختدر دارنا بيشتر از چوبه
دار آرتور معني مكN1 هيل و N2وينر، -هاي شانونشاخص

نبود، اما در مقادير سيمپسون و يكنواختي اسميت و ويلسون 
 در عمل .دار بين دو رويشگاه وجود دارداختالف معني

هاي گياهي زيراشكوب معيار مناسبي پايداري تنوع گونه
هاي اليتشناسي و فعبراي قضاوت درباره عمليات جنگل

گرفته در جنگل است، زيرا پوشش زيراشكوب نقش انجام
كند و در اساسي در ساختار و عملكرد اكوسيستم بازي مي

). Kern et al., 2006(برابر تغييرات محيطي حساس است 
يابد اي و زادآوري افزايش ميها، غناي گونهبا قطع درختچه

)Pe´rez-Ramos et al., 2008 (تر بودن كه ممكن است كم
اي و بيشتر بودن غناي زادآوري در هاي درختچهغناي گونه

. همين دليل باشددرق به به چوبهرويشگاه دارانا نسبت
  ميانگين تعداد زادآوري گونه بلوط سفيد در دو رويشگاه 

است و در ) 2جدول  (7/6 و 59/8ترتيب درق و دارانا بهچوبه
 a(عليجانپور و همكاران گرفته توسط مقايسه با مطالعات انجام

 87/3ترتيب به(شده و غيرحفاظتي در مناطق حفاظت) 1388
دهنده وضعيت مناسب زادآوري در مناطق مورد نشان) 9/1و 

هاي تنوع، يكنواختي و در ضمن، مقادير شاخص. مطالعه است
غنا در مناطق مورد مطالعه كمتر از مقادير بدست آمده در 

   .است) b 1388(ان بررسي عليجانپور و همكار
هاي تراكم، سطح طور استاندارد با شاخصپوشش گياهي به

شاخص . شوندمقطع برابر سينه و فراواني توصيف مي
. گيرد موارد يادشده را در بر مي1هااهميت نسبي گونه

ها منظور مشخص كردن نحوه توزيع فراواني گونهبنابراين به
 محيط زيست، اين و قضاوت در مورد شرايط زندگي آنها در

). McCarthy et al., 2001(شاخص اهميت بيشتري دارد 
درق  براي گونه بلوط در رويشگاه چوبهSIVمقادير

است )  درصد710/166(بيشتر از دارانا )  درصد064/203(
دهد كه شرايط زيست كه اين مطلب نشان مي) 6جدول (

درق مناسب و اهميت اين گونه بلوط در رويشگاه چوبه
                                                 

1- Species Importance Value    
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منحني فراواني . ولوزيكي آن در اين رويشگاه بيشتر استاك
) اي و زادآورياليه درختي، درختچه(پوشش گياهي 

دهنده توزيع لوگ نرمال هاي مورد بررسي نشانرويشگاه
ها فراواني متوسط دارند و  اين معني كه اكثر گونهاست، به

ها خيلي دهنده آن است كه فقط تعداد كمي از گونهنشان
اين موضوع را ). 6 تا 1هايشكل(وان يا خيلي نادرند فرا
توان چنين تفسير كرد كه رويشگاه از وضيعت مناسبي از مي

هاي چوبي هاي چوبي برخوردار است و گونهنظر تنوع گونه
كنند و در آميز در كنار همديگر زيست ميطور مسالمتبه

رسانند كنش حياتي رقابت آسيب جدي به همديگر نمي
توان يادآور شد كه با توجه در خاتمه مي). 1383بابائي، پور(

هاي مورد هاي ارسباران، رويشگاهبه حفاظتي بودن جنگل
  اين مطلب . نسبت زيادي دارندبررسي، تنوع زيستي به

هاي دهنده اثر حفاظت بر نگهداري تنوع و غناي گونهنشان
 هاينيز در جنگل) 1388(چوبي است كه عباسي و همكاران 

بر اساس نتايج اين تحقيق . اندغرب به اين نتيجه رسيده
هاي سفيدمازوي توان پيشنهاد كرد كه رويشگاهمي

ربط بيشتر مورد توجه هاي ذيگرجستاني از طرف سازمان
زني آنها قرار گيرد و از ورود دام و قطع درختان و سرشاخه

 عمل آيد تا در آينده شاهد افزايشتوسط انسان جلوگيري به
  .هاي گياهي در مناطق مورد نظر باشيمتنوع گونه

  
  منابع

، داوود درگـاهي   و   طـالبي خـسرو ثاقـب   ،   فرهاد ،اميرقاسمي
هـاي  بررسي ساختار تجديد حيات طبيعـي جنگـل       . 1380

تحقيقات جنگـل و    ،  چايارسباران در حوضه مطالعاتي ستن    
  . 1-61): 6(، ايران صنوبر

ها روش(شناسي  در بوم  كاربرد آمار . 1383 ،پوربابايي، حسن 
  .  ص428 ،، انتشارات دانشگاه گيالن)ايو محاسبات پايه

هاي تنوع زيستي گونه  . 1383پوربابايي، حسن و حميد آهني،      
هاي شـفارود گـيالن،     هاي كركف در جنگل   چوبي در رويشگاه  

  .147-158 :5ها، مجله رستني
 هـاي ايـران،   درختـان و درختچـه    . 1373اهللا،  ثابتي، حبيب 

  . ص810انتشارات دانشگاه يزد، 

. 1384طالبي، خسرو، تكتم ساجدي و فرشاد يزديـان،         ثاقب
هـا و   هاي ايران، مؤسسه تحقيقـات جنگـل      نگاهي به جنگل  

  .  ص55مراتع بخش تحقيقات جنگل، 
 اطلس گياهان چوبي ايران، انجمـن       .1355جوانشير، كريم،   

  . ص163ملي حفاظت منابع طبيعي و محيط انساني، 
هـاي  بررسي تنوع زيـستي در جنگـل      . 1385رحيمي، وريا،   

خورده بلوط منطقه آمرده بانه استان كردستان،       بكر و دست  
نامـه كارشناسـي ارشـد جنگلـداري، دانـشكده منـابع            پايان

  . ص88طبيعي دانشگاه گيالن، 
ور و حبيـب    عباسي، سارا، سيدمحسن حسيني، بابـك پيلـه       

هاي چوبي در  يستي گونه اثر حفاظت بر تنوع ز    . 1388زارع،  
  . 1-10): 1(1منطقه اشترانكوه لرستان، مجله جنگل ايران، 

راد و عبـاس بـانج شـفيعي،        عليجانپور، احمد، جواد اسحقي   
a1388 .اي تجديــد حيــات بررســي و مقايــسه تنــوع گونــه  

شـده و غيرحفـاظتي     هاي جنگلي دو منطقـه حفاظـت      توده
  .209-217): 1 (3ارسباران، مجله جنگل ايران، 

راد و عبـاس بـانج شـفيعي،        عليجانپور، احمد، جواد اسحقي   
b1388 .           بررسي و مقايسه تنوع گياهـان چـوبي دو منطقـه

شده و غيرحفاظتي ارسباران، مجله تحقيقات جنگل حفاظت
  .125-133): 1(17و صنوبر ايران، 
بررسـي  . 1385 ،ابراهيم فتـايي   فتايي و    فرهاد،  قاسمي آقباش 

هـاي چـوبي در منطقـه       نوع زيـستي گونـه    نقش مديريت در ت   
آيند  پي2 (19  ،پژوهش و سازندگي، اردبيل جنگلي فندقلوي

  .11-18 :) در منابع طبيعي71
علي جاللي  سيدغالم،  سيدمحسن حسيني ي،   عل ،قمي اويلي 

هـاي  بررسـي تنـوع زيـستي گونـه       . 1386،  اسداله متاجي و  
 رشــده دچــوبي و زادآوري در دو جامعــه گيــاهي مــديريت

 ،محــيط شناســي  ، مجلــه  منطقــه خيرودكنــار نوشــهر   
33)43:(106-101 .  

شناختي بررسي برخي از خصوصيات بوم. 1383منافي، حسن، 
نامـه كارشناسـي    هـاي ارسـباران، پايـان     سفيد در جنگل  بلوط  

  .  ص78 ،ارشد، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه گيالن
Adam, J.H., A.M. Mahmud & N.E. Muslim, 2007. 
Cluster analysis on floristic and forest structure of 
hilly lowland forest in Lak Kawi, Sabah of Malaysia, 
International Journal of Botany, 3 (4): 351-358. 



 
  ... مازويهاي سفيدهاي چوبي در رويشگاهبررسي تنوع گونه                                                                                                             

  

 

206 

Kern, C.C., B.J. Palik & T.F. Strong, 2006. 
Ground-layer plant community responses to even- 
age and uneven-age silvicultural treatments in 
Wisconnsin northern hardwood forest, Forest 
ecology and management, 230: 162-170.  
Magurran, A.E., 2004. Measuring Biological 
Diversity, Blackwell Publishing, 256 pp. 
Maingi, J.K. & S.E. Marsh, 2006. Composition, 
structure, and regeneration patterns in a gallery 
forest along the Tana River near Bura, Kenya. 
Forest Ecology and Management, 236: 211-228. 
McCarthy B.C., C.J. Small & D.L. Rubino, 2001. 
Composition, structure and dynamics of Dysart 
Woods, an old-growth mixed mesophytic forest of 
southeastern Ohio, Forest Ecology and 
Management, 140: 193-213.  
Pe´rez-Ramos, I.M., M.A. Zavala, T. Maranon, 
M.D. Dı´az-Villa & F. Valladares, 2008. Dynamics 
of understorey herbaceous plant diversity following 
shrub clearing of cork oak forests: A five-year 
study, Forest Ecology and Management, 255: 
3242-3253 
Pitkaenen, S., 1998. The use of diversity indices to 
assess the diversity of vegetation in managed boreal 
forests, Forest Ecology and Management, 112: 
121-137. 
Poorbabaei, H., 2008. Study on woody species 
diversity in the sweet chest (Castanea sativa L.) 
forests, Guilan, Ecol. Env. & Cons, 14(1): 9-14. 
Tàrrego, R., L. Calvo, A. Taboada, S. Garcia-
Tejero & E. Marcos, 2009. Abandonment and 
management in Spanish dehesa systems: Effect on 
soil features and plant species richness and 
composition, Forest Ecology and Management, 
257: 731-738. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                   Iranian Journal of Forest, Vol.2, No.3, Fall 2010 

 

*Corresponding author                                 Tel: +98 182 3220895                                                     Email: H_pourbabaei@guilan.ac.ir  
 

207 

 
 

Investigation of woody species biodiversity in white georgian oak tree (Quercus petraea subsp. 
iberica) sites (case study: Choobe daragh and Darana, Arasbaran) 

 
 

H. Pourbabaei*1, H. Manafi2 and T. Abedi2 

1Assiociate Prof., Faculty of Natural Resources, University of Guilan, I. R. Iran 
2M.Sc. Graduate, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, I. R. Iran 

3Member of Edu. Board, Department of Natural Env., Environmental Research Center of  Jihad e Daneshgahi, Rasht, I. R. Iran  
(Received: 25 August 2009, Accepted: 18 July 2010) 

 
Abstract 
The object of this research is biodiversity study of woody plant species in White Georgian Oak tree sites, 
Choobe Daragh and Darana, Arasbaran. By using randomize block sampling statistical method, samples plot 
were determined and in samples plot type of tree species and their diameter at breast height (DBH≥ 10 cm) 
were measured. Also bush species identified and their numbers were recorded. Regeneration of seedling and 
stem-sprouts of White Gorjestanian oak trees and related species were calculated in 1R microplots.  In 
addition, number of tree seedlings were recorded. Data analysis caerried out using diversity indices of 
Simpson, Hill’s N2, Shannon- Wiener, Mc Arthur’s N1 and Wilson and Smith’s evenness index  and Species 
Importance Value (SIV) was calculated in both tree and bush sites. Results showed that tree and bush species 
richness in Choobedaragh were 11 and 18, and in Darana were 13 and 10, respectively. In the tree species 
layer, mean of richness and the mentioned diversity and evenness indices at Choobedaragh were 0.495, 
2.144, 1.256, 2.489 and 0.657, and also in the bush layer the mentioned parameters were 0.683, 3.723, 1.937, 
4.234 and 0.693. . these parameters were obtained in Darana were 0.651, 3.462, 2.002, 4.092 and 0.639 
respectively in tree layer, and 0.287, 1.142, 0.655, 1.284 and 0.289 in bush layer, respectively. In the tree 
species layer, the highest value of SIV belonged to Quercus petraea in Choobedaragh and Darana sites 
(203.064 and 166.710 percent) in that order and the lowest value belonged to Sorbus torminalis (indorder 
3.203 and 3.908 percent), respectively.   
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