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  هچکید

 خیرود نوشههر  جنگلراش در  ۀهای خالص و آمیخت توده ای علفی در رکیب و تنوع گونهت ۀمقایس ،هدف از این تحقیق

 متهر مربعهی   144یه  طععهه نمونهه     تهوده در ههر   .انتخها  شهدند  آمیختهه راش   ۀتهود  17 و خهالص  ۀتهود  1 .است

 پیادهبالنکه  -استفاده از جدول ترکیبی برآون با زیراشکو های  گونه پوشش -تعیین نوع و فراوانیبرای متر( 14×14)

در مرکه  طععهات    محاسهبه شهد.  ر محیعی عنوان ی  پارامت رختی بهد ۀنسبت راش در الی ،نین در هر پالتشد. همچ

خهاک،   ۀاسهیدیت  متغیرهایو  های خاک برداشت شد ی افق معدنی نمونهمتر سانتی 14-34 و 4-14نمونه از دو عمق 

بهه منوهور ارزیهابی    گیری شهدند.   تبادلی اندازهپتاسیم  وکل، فسفر طابل جذ   نیتروژندرصد  ، ، آهآلی مواددرصد 

ای  تنهوع گونهه  و  یکنهواختی شهانون   ،ای شانون تنوع گونه ،ای غنای گونههای  شاخص از ،در طععات نمونه ای گونهتنوع 

رای بررسی گرادیان تغییرات پوشهش  بعدی غیرمتری  ببندی چندبندی مقیاس رسته شد. از روشاستفاده  سیمپسون

ههای   بین میهانگین شهاخص   دار بودن اختالف معنیبرای t-student  آزمون آماری ازو های مختلف،  در توده زیراشکو 

بعهدی  بنهدی چند مقیهاس  بنهدی  رسهته شهد. نتهایآ آنهالی       اسهتفاده  راش ۀهای خالص و آمیخته  تودهای در  تنوع گونه

ههای مجه ا طهرار     دارد و در گهروه  آمیختهه راش تفهاوت   ۀخهالص بها تهود    ۀتود راشکو زینشان داد پوشش  غیرمتری 

آلی و نیتروژن مواد  قدارراش در اشکو  درختی و سپس منسبت  ،اول ۀاین تغییرات در درج ۀگرادیان عمد گیرند. می

در  زیراشهکو  های  هبسیاری از گون فراوانیای و  های تنوع گونه شاخص ۀمه د.نخاک هست)افق سعحی( در عمق اول 

، Carex divulsa هها ماننهد   بسهیاری از گونهه  فراوانهی  . درصد بیشتر استهای آمیخته نسبت به توده خالص راش  توده
Calystegia sylvestris و  Brachypodium sylvaticum  استیافته در اشکو  درختی کاهش  اف ایش نسبت راشبا، 

 فراوانهی خالص راش با درصد  ۀدر تود Cardamine bulbifera ،Mercurialis perennisمانند  پسند سایه های گونه اما
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 و هدف مقدمه
 ۀروی دامنه  بر صورت نواریهای هیرکانی به جنگل

و سهوالل   اسهت  امتهداد یافتهه  البرز   کوهشتهالی رشم

و  )ثاطههب طههالبی پوشههاند مههیجنههوبی دریههای خهه ر را 

ههای   همانند جنگل ها این جنگل در. (1383، همکاران

 ( و اروپهههها Whigham, 2004) شههههرر آمریکهههها 

(Garcia et al., 2007) های علفی بخش مهمی از  گونه

 هها  گونه این شوند. کوسیستم را شامل میای ا تنوع گونه

 ۀویههه در چرخه  به و نقش مهمی در عملکرد اکوسیستم

 ;Anderson and Eickmeier, 2000) عناصهر دارنهد  

Bolte et al., 2004 ). معهرف  های علفی  همچنین گونه

توان تولید رویشگاه، وضعیت لفاظت و الگوهای تجدید 

 ;Hutchinson et al., 1999) درختهی  ۀلیهات گونه  

Small and Mccarthey, 2002; Lookingbil et al., 

2004, Suchar and Crookston, 2010)  و

. ندهستات انسانی تأثیربی از ارزیابی های مناس شاخص

 یابه ار  عنهوان  هب توان می را رویشی زیر اشکو  عناصر

ارزیهابی اکوسیسهتم در مهدیریت     بهرای ساده و مفیهد  

پوشهش   (.Schmidt, 2005) کار گرفتهپایدار جنگل ب

و مهواد  تهوده   زیاز  مهمهی زیر اشکو  بخهش  گیاهی 

مختلفهی بهر    عوامهل و  کننهد  می تأمینغذایی خاک را 

ی در اشهکو  درختهی بهر    ا ترکیهب گونهه   .مؤثرندآنها 

 بسه ایی دارد  تأثیرهای علفی زیراشکو   پراکنش گونه

(Van Oijen et al., 2005.)      تصور بهر ایهن اسهت کهه

رایط ص از شه های خال به توده تهای آمیخته نسب توده

اشههکو  هههای زیر بهتههری بههرای لبههور بیشههتر گونههه

چرا  ،این فرض همیشه صادر نیست . البتهبرخوردارند

ههای درختهی بهر     گونهه  تأثیردر  مؤثرهای سازوکارکه 

اما  ،است طور کامل درک نشدههپوشش گیاهی هنوز ب

 یعهامل  ،کو  درختهی آمیختگی اشه  طور کلی درجۀبه

تنهوع  . (Barbier et al., 2008) شهود  مههم تلقهی مهی   

نهوع   تأثیرمستقیم تحت ر غیرطوهب زیراشکو های  گونه

های درختی اشهکو  فوطهانی اسهت کهه از طریهق       گونه

الشهبر  صهورت    ۀخاک و ضخامت الیه  ۀتغییر اسیدیت

های  شبر  گونه. همچنین ترکیب شیمیایی الپذیرد می

مههم در اسهیدیته    شاخصهی عنهوان   اشکو  درختی بهه 

مههم   ۀنهد. مسهئل  گذارتأثیرع غهذایی خهاک   بخاک و منا

بهرای   زیراشهکو   عناصهر رویشهی  این اسهت کهه    دیگر

رطوبت و موادغذایی بها اشهکو  درختهی در     ،کسب نور

معالعات نشان  .(Molder et al., 2008) دنهسترطابت 

های بلوط بیشهتر   در توده های آوندی غنای گونهداد که 

  ;Brunet et al., 1996) اسههتهههای راش  از تههوده

Skov, 1997; Nagaike et al., 2005) .هههای  گونههه

ای  تنوع گونهه  سبب اف ایشو الریکس  بازدانه از جنس کاج

(. Barbier et al., 2008) شهوند  گیاهان زیر اشکو  مهی 

 ای در اشهکو   نهه دنهد کهه غنهای گو   کرثابت  انمحقق

ای گیاههان آونهدی    مثبتی بر غنای گونهه  تأثیردرختی 

ۀ تنهوع در الیه   و (Lenie`re and Houle, 2006) دارد

تواند با تغییر دسترسی به منهابع و شهرایط    درختی می

 مهؤثر بر غنای این اشهکو    زیراشکو مناسب گیاهان 

مدیریت جنگهل   .(Vockenhuber et al., 2011باشد )

عناصهر   رات زیادی بر تنهوع و ترکیهب  یثتأتواند  نی  می

بهه   راتیثتهأ ایهن   .اشکو  داشهته باشهد  زیر رویشی در

 تغییهر  سهبب وسعت مدیریت بستگی دارد که شدت و 

 شههود مههی جنگههل علفههیپوشههش و اشههکو  در تههاج

(Roberts, 2004). مهدیریتی   ایهه  شهیوه  ،طور کلیبه

بندی اتی در ساختار سنی درختان، اشکو تغییر سبب

شوند که ایهن تغییهرات    های درختی می ب گونهو ترکی

شهرایط خهاک جنگهل     آلی وبر نور، رطوبت، دما، مواد 

را نیه    زیراشهکو   ایگونهو در نتیجه تنوع  نداثرگذار

در  .(Sebastia et al., 2005) دنده طرار می تأثیرتحت 

های جنگلی از طریق اجهرای   مدیریت اکوسیستم واطع

نحوی باشد کهه عهالوه   شناسی باید به های جنگل شیوه

جهه  نتی بر تولید چو ، لفاظت از تنهوع زیسهتی و در  

ترکیهب  دههد.   یداری اکوسیستم را نی  لفظ یا ارتقاپا

هههای اصههلی  هههای درختههی یکههی از مشخصههه  گونههه

 کمهه  بههه  هههای جنگلههی اسههت کههه     اکوسیسههتم 

 هها طابل تغییر اسهت و در برخهی لالهت    شناسی جنگل

ههای   توده ۀسبب توسع شناسی جنگلهای  اعمال شیوه

ههای   نهه بر ترکیب گو مکن استکه م شودمی آمیخته
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ههای اخیهر    آنجها کهه در دههه   . ازباشد مؤثر  زیراشکو

بها اعمهال    های راش در جنگل ترکیب اشکو  درختی

ههای آمیختهه    تهوده  ۀبا ههدف توسهع   گ ینی ت  ۀشیو

 ۀسهدف از این تحقیق مقای دچار تغییراتی شده است،

بن سهری گهراز   در زیراشهکو  ای  گونهه ترکیب و تنوع 

 .استنوشهر  پهوهشی خیرود -جنگل آموزشی

 

 ها اد و روشمو
 معرفی منطقه -

 -جنگهل آموزشهی  سهری گهرازبن   این تحقیهق در  

شهرر  کیلهومتری   11پهوهشی خیرود نوشههر کهه در   

 عههرض شههمالی و 36  14´تهها  36  15´نوشهههر بههین

، انجها   طول شرطی واطهع شهده   71  13´تا  71  31´

متر  644-1384 این سریارتفاعی  ۀدامن گرفته است.

بهر روی   ایهن سهری   های خاکل ک .استاز سعح دریا 

ههای   نی طهرار دارنهد و از تیه    های آهکی و مهار  سنگ

متوسهط   .شده هستندشسته ای طهوه و ای جنگلی طهوه

دمهای  متهر و متوسهط    میلی 1344بارندگی در منعقه 

 های اصهلی  گونه. گراد استسانتی ۀدرج 3/17سالیانه 

 هسهتند اش، پلهت، بلنهدمازو و ممهرز    ر منعقه درختی

 .(1384دیان و جعفری، )سرم

 

   روش اجرای پژوهش -

گردشی در جنگل آموزشهی  با جنگلتوده  11ابتدا 

 ههای زیهر  نوشههر بهر اسهاس معیار    ی خیرودپهوهش -

(Molder et al., 2008) شدند:انتخا  بررسی  برای 

)جههت، شهیب و ارتفهاع از     شرایط فی یوگرافی -1

 باشد؛ سعح دریا( مشابه

 74×74) متهر مربهع   1744 تودهلداطل سعح  -1

 ؛متر(

 )در ده سال گذشته( برداری هیچ گونه آثار بهره -3

 .ها مشاهده نشود در محل برداشت داده

 ۀپهالت در تهود   17خالص راش و  ۀپالت در تود 1

ای  خهالص بهه تهوده    ۀ. تهود انتخها  شهد  راش  ۀآمیخت

رختهان آن از  درصهد د  14شود کهه لهداطل    اطالر می

درصهد آمیختگهی    ،هآمیخته  ۀودباشند و در ت ی  گونه 

)مهروی   رسهد  درصهد نمهی   14ها به  هیچ کدا  از گونه

یه    ،تودهمعرف هر  ۀسپس در منعق .(1381مهاجر، 

 منوهور بهه  متر(14×14) یمتر مربع 144طععه نمونه 

 زیراشهکو  ههای   گونهه  پوشهش  -تعیین نوع و فراوانی

های  فراوانی و پوشش گونه (.1381متاجی، ) شدپیاده 

بها اسهتفاده از جهدول ترکیبهی      در ههر پهالت   مختلف

نین در هر پالت نسبت همچ .شدتعیین بالنکه  -برآون

محیعهی   شهاخص عنهوان یه     درختی به ۀراش در الی

هم مان با برداشت فلورسهتی  در مرکه     محاسبه شد.

  و)افههق سههعحی(  4-14طععههات نمونههه از دو عمههق  

ههای خهاک    ی افهق معهدنی نمونهه   متر سانتی 34-14

ای  مجموعهه  ،در بررسی فاکتورهای خاک .شداشت برد

از خصوصیات شیمیایی خاک برای هر دو عمق بررسی 

متههر  pHخههاک بهها دسههتگاه  pHکههه عبارتنههد از:  شهد 

روش والکی و  ا استفاده ازالکتریکی، درصد کربن آلی ب

کهل   نیتهروژن درصهد  روش کلسیمتری، آه  بهبل ، 

 و السهون روش روش کجلدال، فسفر طابل جهذ  بهه  به

بهه   .فتهومتری روش فلهیم   با استفاده ازتبادلی  پتاسیم

ای در طععههات نمونههه از  گونهههمنوههور ارزیههابی تنههوع 

های موجود  )تعداد کل گونه ای غنای گونههای  شاخص

 وینههر ای شههانون تنههوع گونههه در هههر طععههه نمونههه(،

i

s

i i ppH ln
1 

 (Pi:  ۀنسبت تعداد افراد گونه 

i شانون ، یکنواختی(ا E= H/ H'max،H'max =ln(SR)  ،

D = 1- ∑Piسیمپسون ای  تنوع گونهو 
 شهد اسهتفاده   2

(Magurran, 2004). 

تغییهرات   چگونگیمنوور ارزیابی در این تحقیق به

 از روش هههای مختلههف در تههوده زیراشههکو پوشههش 

 بعههدی غیرمتریهه بنههدی چندمقیههاس بنههدی رسههته

(NMS) .آنههالی  بخشههی از  ،ایههن روش اسههتفاده شههد

ای  تغییرات ترکیب گونهه  که است غیرمستقیم گرادیان

. روش شهود  غییرات عوامهل محیعهی مهرتبط مهی    به ت

NMS والهدهای نمونهه بهر لسهب      بندی رسته نوعی

)مصههداطی،  ای آنهاسههت تفههاوت ترکیههب گونههه   ۀرتبهه

ی کمتر با فراوان های گونه ،ها طبل از آنالی  داده .(1384
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بهرای تفسهیر    .شهد ها لذف  درصد از ماتریس گونه 7از 

یههل وتحللاصههل از تج یههه  بنههدی رسههتهاکولههوژیکی 

های طععات نمونه در  چندمتغیره، همبستگی بین ارزش

صهو  بیشهترین تغییهرات را نشهان     دو محور اول )کهه ا 

ی )خصوصهیات شهیمیایی   دهند( با متغیرهای محیع می

 و نسههبت راش ای هههای تنههوع گونههه ( و شههاخصخههاک

نمونه با استفاده از معیار همبسهتگی   ۀعمتناظر با هر طع

دار بهودن آمهاری    محاسبه شده و از نور معنهی  پیرسون

بهرای   (McCune and Mefford, 1999) شهد بررسهی  

 بنهدی  رستهای و آنالی   های تنوع گونه شاخص محاسبۀ

تحلیهل  وبرای تج یهه  و 7   ۀنسخ PC-ORDاف ار  از نر 

ههها از  ودهدر تههای  ههای تنههوع گونهه   اطالعهات شههاخص 

استفاده شد. ابتهدا میهانگین    18 ۀنسخ SPSSاف ار  نر 

های مختلف محاسبه و نتایآ به صورت نمهودار   شاخص

 ترسیم شد. سپس با اسهتفاده از روش آزمهون آمهاری   

 t-studentی بهین میهانگین   هها  دار بودن اختالف معنی

مختلف بررسهی  های  ای در توده های تنوع گونه شاخص

 .شد

 

 نتایج

 NMSلاصهل از   ۀطععات نمون بندی رسته 1شکل 

بنهدی  محورههای اول و دو  رسهته  دههد.   را نشان مهی 

NMS  چراکههه  ،بههرای نمههایش نتههایآ انتخهها  شههدند

کههه در  طههور همههانداری نداشههتند. همبسههتگی معنههی

تهوده   زیراشهکو  پوشهش  شهود،   مهی  وهه ماللنمودار 

خههالص راش بهها تههوده آمیختههه راش تفههاوت دارد و در 

 رند.گی مج ا طرار میهای  گروه

داری  همبسههتگی پیرسههون و معنههی  1در جههدول 

ههای طععهات نمونهه در     های مختلف با ارزش مشخصه

نشان داده شهده اسهت. محهور     NMSمحور اول و دو  

داری را بهها  همبسههتگی منفههی معنههی NMSاول و دو  

در  ،دهنهد  نسبت راش در اشکو  درختهی نشهان مهی   

ی درصهد مهواد آلهی و    که این محورها با متغیرها لالی

متهری(   سهانتی  4-14نیتروژن کهل در افهق سهعحی )   

ای همبستگی مثبهت و   های تنوع گونه خاک و شاخص

داری دارنههد. همبسههتگی سههایر متغیرههههای     معنههی 

 ار نیست.د گیری شده با محور اول و دو  معنی اندازه

 

 تحقیق ۀدر منعق NMS نمونه پوشش علفی لاصل از آنالی  ۀطعع 11بندی  نمودار رسته  -1 شکل
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همچنهههین آنهههالی  همبسهههتگی نشهههان داد کهههه  

ای پوشهش علفهی همبسهتگی     های تنوع گونهه  شاخص

مثبتی بها درصهد مهواد آلهی و نیتهروژن کهل در افهق        

متری( خاک و همبستگی منفی  سانتی 4-14سعحی )

بهها نسههبت راش در اشههکو  درختههی دارنههد. درصههد   

گی مثبهت و  آلی نی  همبست نیتروژن کل با درصد مواد

ای  های تنوع گونه (. شاخص1داری دارند )جدول  معنی

شههده همبسههتگی گیههری بهها سههایر متغیرهههای انههدازه 

وارد  1به همین دلیل در جهدول   ،داری نداشتند معنی

 .اندنشده

ها را  بندی گونه محورهای اول و دو  رسته 1شکل 

 دهد. نشان می است NMSتحلیل وکه لاصل از تج یه

 متغیرهای محیعیو اشکو  های زیر های تنوع گونه شاخصو  NMSمبستگی پیرسون بین محورهای ه -1 جدول

 و محورها متغیرها محور اول محور دوم

411/4-  461/4-  (1درصد آه ) 

418/4  451/4  (1درصد آه ) 

111/4-  334/4  (1اسیدیته) 

471/4  417/4  (1اسیدیته) 

363/4  415/4-  (1فسفر) 

147/4  1/4  (1فسفر) 

181/4  **641/4  (1موادآلی) 

311/4  411/4  (1موادآلی) 

318/4  **718/4  (1کل) نیتروژن 

145/4  118/4  (1کل) نیتروژن 

431/4-  343/4  (1پتاسیم) 

413/4  371/4  (1پتاسیم) 

*187/4  **514/4  ای شاخص غنای گونه 

*188/4  **817/4  شاخص یکنواختی شانون 

*114/4  **811/4  ای شانون شاخص تنوع گونه 

*711/4  **817/4  ای سیمپسون شاخص تنوع گونه 

*155/4-  **811/4-  نسبت راش 

 خاک متر سانتی 14-34( عمق 1) متر سانتی 4-14( عمق 1)

 درصد 1دار در سعح  درصد    ** معنی 7دار در سعح  * معنی

 

 متغیرهای محیعیای و  های تنوع گونه همبستگی پیرسون بین شاخص -1 جدول

 درصد 

(1)کل نیتروژن  

درصد 

مواد 

(1)آلی  

 

نسبت 

 راش

 

 شاخص تنوع 

ای  گونه

 سیمپسون

شاخص تنوع 

ای شانون  گونه

 وینر

شاخص 

 یکنواختی

 شانون وینر

شاخص 

غنای 

ای گونه  

و ها شاخص  

 متغیرها

**513/4  1 **711/4-  **753/4  **761/4  **731/4  **617/4 (1)درصد مواد آلی   

1 **513/4  *711/4-  **617/4  **717/4  **786/4  **751/4 (1)کل نیتروژندرصد    

*711/4-  **711/4-  1 **814/4-  **811/4-  **511/4-  **834/4-  نسبت راش 

 درصد1در سعح دار  درصد    ** معنی 7دار در سعح  * معنی
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 NMSهای علفی لاصل از آنالی   گونه بندی رستهنمودار  -1 شکل

 

( 1) مهوادآلی ی دلیل اینکه محور اول با متغیرهابه

داری  مثبههت و معنههی( همبسههتگی 1) کههل نیتههروژنو 

 روی  بیشههههتریهههههایی کههههه ارزش   گونههههه ،دارد

 Calystegia sylvestrisماننههد  دارنههدایههن محههور  

ایهن   قهدار مدر منهاطقی کهه     Geranium robertianumو

لبهور دارنهد.    بررسی ۀمتغیرها در خاک باالست در منعق

ههای   گونهداری با  معنیهمبستگی مثبت  NMSمحور اول 

 ،Brachypodium sylvaticum علفهههههههههههی
Calystegia sylvestris، Carex divulsa، 

Carex sylvatica، Circaea lutetian، 
 Fragaria vesca، Geranium robertianum، 

Geum urbanum، Oplismenus undulatifolius و 
Scuttellaria tournefortii .محهههور دو  نیههه    دارد

 بهههههها  داری گی مثبههههههت معنههههههی همبسههههههت

، Brachypodium sylvaticum علفهههیههههای  گونهههه

Calystegia sylvestris ،Carex sylvatica ،
Clinopodium umbrosum ،Fragaria vesca ،

Geum urbanum ،Lapsana communis ، 
Lathyrus laxiflorus ،Oplismenus undulatifolius 

 همبسهههههههتگی منفهههههههی  و Viola odorata و

، Cardamine bulbifera هههای گونهههداری بهها  معنههی
Dryopteris filix-mass، Solanum kieseritzki و 

Stachys sylvatica (.3 )جدول دارد 

ههای علفهی بها     بیشهتر گونهه   3با توجه به جهدول  

 درصههد مههواد آلههی و نیتههروژن کههل در افههق سههعحی  

متری( خاک همبسهتگی مثبتهی دارنهد.     سانتی 14-4)

ین نسههبت راش در اشههکو  همچنههین همبسههتگی بهه

مثبهت و   ،Asperula  odorataعلفهی    درختی و گونهه 

ای بها   ههای تنهوع گونهه    شهاخص    ء. همهه استدار  معنی

اند  اف ایش نسبت راش در اشکو  درختی کاهش یافته



 81 86 تا 57 ۀصفح ،1313بهار  ،1 ۀشمار م،شش سال ران،یا یجنگلبان انجمن ران،یا جنگل ۀمجل

 

 ای در تهودۀ خهالص و بیشهترین    تنوع گونهه  و کمترین

آمیخته راش محاسبه شده است.  ۀای در تود تنوع گونه

ها در سعح التمال  نشان داد این تفاوت tآزمون  نتایآ

 (.3)شکل  دار است نیدرصد مع 7

ههای علفهی را در    فرکهانس نسهبی گونهه    1جدول 

 دهههد. هههای خههالص و آمیختههه راش نشههان مههی  تههوده

ها ماننهد   بعبی از گونه ،شود طور که ماللوه می همان

Brachypodium sylvaticum ،Lathyrus laxiflorus 
در توده خالص مشاهده  Scuttellaria tournefortii و

 هههایی نویههر  نشههده اسههت و فرکههانس نسههبی گونههه  

  Bromus ramosus  وClinopodium umbrosum  

 است. توده خالص کاهش یافتهدر 

 

 NMSهای علفی، متغیرهای محیعی و محورهای  همبستگی پیرسون بین گونه -3 جدول

درصد 

 راش

درصد 

نیتروژن 

(1کل)  

درصد 

د موا

(1آلی)  
 

شاخص 

غنای 

ای گونه  

شاخص 

 یکنواختی

شانون 

 وینر

شاخص 

تنوع 

ای  گونه

 سیمپسون

شاخص 

تنوع 

ای  گونه

شانون 

 وینر

محور 

 دوم

محور 

 اول
 نام علمی گونه

131/4 * 164/4- * 381/4-  311/4-  113/4-  117/4-  111/4-  115/4-  156/4-  Asperula  odorata L. 

- 117/4  151/4 * 611/4 ** 313/4  136/4  181/4  158/4  181/4  111/4  Asplenium adiantum-nigrum L. 

183/4-  116/4  111/4  *111/4  *117/4-  *134/4  *151/4  138/4-  371/4  Athyrum filix-femina (L.) Roth. 

**847/4-  **738/4  **733/4  **576/4  **841/4  **831/4  **818/4  **713/4  **511/4  Brachypodium sylvaticum Hodson 

**618/4-  **718/4  385/4  **735/4  *157/4  *175/4  *188/4  *131/4  **635/4  Calystegia sylvestris Wild. 

311/4  458/4  458/4-  131/4-  451/4-  147/4-  111/4-  *111/4-  418/4-  Cardamine bulbifera L. 

*175/4-  111/4  311/4  *116/4  *111/4  *113/4  *713/4  361/4  *711/4  Carex divulsa Stokes 

365/4-  387/4  111/4  *135/4  **611/4  **711/4  **717/4  **711/4  *118/4  Carex sylvatica  Hodson 

*111/4-  381/4  **786/4  **677/4  371/4  *111/4  *158/4  115/4  *747/4  Circaea lutetiana L. 

188/4-  133/4  411/4  111/4  381/4  375/4  315/4  *675/4  117/4  Clinopodium umbrosum C.Koch 

416/4  146/4  116/4  111/4  153/4  111/4  161/4  *113/4-  173/4  Dryopteris filix-mass (L.)Schott 

*118/4-  413/4  484/4  141/4  *181/4  *188/4  *188/4  **765/4  *113/4  Fragaria vesca L. 

**767/4-  175/4  118/4  *176/4  *363/4  381/4  *135/4  414/4  *111/4  Geranium robertianum L. 

164/4-  *711/4  *741/4  *111/4  *743/4  **711/4  *113/4  **716/4  *157/4  Geum urbanum L. 

113/4-  141/4  *156/4  *741/4  *151/4  *115/4  *188/4  *177/4  118/4  Lapsana communis L. 

165/4-  111/4  111/4-  171/4  181/4  151/4  177/4  *117/4  184/4  Lathyrus laxiflorus O.Kuntze 

**681/4-  *188/4  *731/4  **661/4  **618/4  **677/4  **668/4  *175/4  **787/4  Oplismenus undulatifolius P.Beauv. 

367/4-  *111/4  331/4  *168/4  136/4  111/4  115/4  457/4  131/4  Peteridum aquilinitum L. 

111/4-  167/4  *157/4  *114/4  *176/4  *157/4  *185/4  435/4-  371/4  Polystichum aculeatum (L.)Schott 

**761/4-  181/4  *117/4  **771/4  *117/4  *117/4  *111/4  411/4  **731/4  Scuttellaria tournefortii Benth 

311/4  117/4-  411/4  148/4-  465/4  415/4  411/4  *111/4-  171/4-  Solanum kieseritzki C.A.Mey 

147/4  478/4-  184/4  441/4  411/4  441/4  413/4  *111/4-  451/4-  Stachys sylvatica L. 

*181/4-  431/4-  461/4-  313/4  111/4  117/4  311/4  161/4  371/4  Vincetoxicum scandens Sommier 

*161/4-  316/4  151/4  *117/4  **771/4  **716/4  *151/4  **763/4  387/4  Viola odorata L. 

 درصد 1دار در سعح  درصد    ** معنی 7دار در سعح  * معنی
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 راش آمیختۀو خالص  های در توده ای تنوع گونه های میانگین و لدود اعتماد شاخص -3 شکل 

 

  های علفی گونه فرکانس نسبی -1 جدول

 راش ی خالص و آمیختۀها در توده های برداشت شده( هایی که گونه در آن مشاهده شده به کل پالت )نسبت پالت
 

هنام علمی گون توده خالص توده آمیخته هگوننام علمی  توده خالص توده آمیخته   

3 88 Hypericum androsaemum L. 144 144 Asperula  odorata L. 

33 4 Lapsana communis L. 6 4 Asplenium adiantum-nigrum L. 

13 55 Lamium album L. 13 88 Athyrum filix-femina (L.)Roth. 

13 4 Lathyrus laxiflorus O.Kuntze 13 4 Brachypodium sylvaticum Hudson 

14 33 Mercurialis perennis L. 86 11 Bromus ramosus L. 

84 4 Oplismenus undulatifolius P.Beauv. 73 4 Calystegia sylvestris Wild. 

13 4 Peteridum aquilinium L. 13 33 Cardamine bulbifera L. 

33 11 Phyllitis scolopendrium (L.)Newm. 14 77 Cardamine impatiens L. 

16 11 Polystichum aculeatum (L.)Schott 14 4 Carex divulsa Stokes 

13 144 Rubus hyrcanus Juz. 16 11 Carex grioletti Romer 

14 33 Ruscus hyrcanus Woron. 13 77 Carex sylvatica Hudson 

16 11 Salvia glutinosa L. 64 88 Cephalanthera caucasica Kranzl 

33 33 Sanicula europaea L. 13 55 Circaea lutetiana L. 

16 4 Scuttellaria tournefortii Benth 66 11 Clinopodium umbrosum C.Koch 

144 144 Solanum kieseritzki C.A.Mey 86 88 Dryopteris filix-mass (L.)Schott 

84 144 Stachys sylvatica L. 14 4 Epimedium pinnatum Fisch. 

33 33 Tamus communis L. 144 144 Euphorbia amygdaloides L. 

16 11 Vicia crocea L. 144 55 Fragaria vesca L. 

16 4 Vincetoxicum scandens Sommier 16 4 Geranium robertianum L. 

144 144 Viola odorata L. 64 4 Geum urbanum L. 
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 بحث
کهه   شهود  این بررسی ماللوه می ایآبا توجه به نت

 ایجهاد سهبب   درختهی  ای اشهکو   ترکیب گونه تفاوت

 ههای خهالص و آمیختهۀ    وشش علفی تهوده در پ تفاوت

ات نشهان داد کهه تغییهر    NMSآنالی   شده است.راش 

ی مختلههف ههها اشههکو  در تههودهپوشههش گیههاهی زیر

کهل در   نیتهروژن درصد مواد آلهی و    ۀوسیلهتواند ب می

خاک و نسهبت راش   (یمتر سانتی 4-14افق سعحی )

 د.در اشکو  درختی توجیه شو

 نههد ههها مان بسههیاری از گونههه  فرکههانس نسههبی  

Carex divulsa ،Calystegia sylvestris،  
Lathyrus laxiflorus ،Lapsana communis ، 

Geum urbanum و Brachypodium sylvaticum   بها

اشکو  درختهی کهاهش پیهدا     اف ایش نسبت راش در

 ینفوذ نور کمه  سببراش  گونۀپوشش تاج کرده است.

 .(Barbier et al., 2008) شهود  بهه کهف جنگهل مهی    

راش یها   کمتهر  توان فرض کرد که نسهبت  بنابراین می

 های دیگهر در الیهۀ درختهی سهبب     نسبت بیشتر گونه

شهود، در نتیجهه    ل مهی شتر به کف جنگرسیدن نور بی

 یابههد ای پوشههش علفههی نیهه  افهه ایش مههی تنههوع گونههه

(Molder et al., 2008) .  هههای   همچنههین گونههه

 نههور کههم در   کننههدۀی کههه مشههخص پسههند سههایه

،  Cardamine bulbiferaماننهد   ،کف جنگل هسهتند 

Mercurialis perennis خههالص راش بهها   در تههودۀ

مشهاهده   آمیختهه  به تودۀ نسبت بیشتری فرکانس نسبی

ای همبستگی مثبت  نوع گونههای ت شاخص همۀ اند. شده

. کهل خهاک دارنهد    نیتهروژن ی با مهواد آلهی و   دار و معنی

مقدار مواد آلی خهاک شهاخص خهوبی از لاصهلخی ی و     

  شههود ترسههی بههه مههواد غههذایی خههاک محسههو  مههیدس

(Fu et al., 2004) .ههای   لاصلخی تر به گونهه  های خاک

مقیاس کوچ  لبهور   دهند تا در شتری اجازه میعلفی بی

 .(Bruno et al., 2002; Hart et al., 2003) یابنهد 

های راش شمال غربی فرانسه نشان  در جنگلپهوهشی 

بخهش ب رگهی از تغییهرات     ،داد که مواد غذایی خهاک 

 کنهد   هها را توجیهه مهی    ترکیب فلورستیکی این جنگل

(Lalanne et al., 2010). رسی دیگهری در  اساس بربر

ای  غنههای گونههه کههه  شههدراش مشههخص  اتحادیههۀ

 خهههاک دارد لاصهههلخی یگی زیهههادی بههها همبسهههت

(Haerdtle et al., 2003) .  نشهان داد   لاضهر تحقیهق

و تنهوع   خهاک و غنها   pHبهین   داری معنی همبستگی

 pHتغییهرات   زیهرا  ،پوشش علفی وجود نهدارد ای  گونه

ری ههای دیگه   پهوهش .تحقیق محدود است در منعقۀ

پههای مرکهه ی مشههخص کههرد کههه  هههای ارو در جنگههل

ای زیراشهکو  و   بهین غنهای گونهه    یمثبته  همبستگی

 هههای درختههی  انههواع گونهههخههاک زیههر  pHافهه ایش 

، Tilia platyphyllos ،Carpinus betulusماننهههد 
Fraxinus excelsior ،Fagus sylvatica  و 

Quercus robur وجود دارد (  VanOijen et al., 2005; 

Molder et al., 2008; Vockenhuber et al., 2011). 

داری بهین   ، همبستگی منفی و معنهی با توجه به نتایآ

 4-14افههق سههعحی )در  کههل نیتههروژنآلههی و  مههواد

خاک و نسبت راش در اشهکو  درختهی    (یمتر سانتی

الشهبر     ۀو سرعت تج یه  کیفیت مشاهده شده است.

 .(Seastedt, 1984)متفاوت است درختی های  در گونه
Sariyildiz and Kucuk (2009)    گه ارش کردنهد

ههای   در تهوده  نیتروژنه الشبر  و آزادسازی که تج ی

. بهر  های خهالص آن اسهت   آمیخته راش بیشتر از توده

و معهدنی شهدن آن    نیتهروژن تجمع  ، مقداراین اساس

راش آمیختهه  در مقایسه با در کف جنگل راش خالص 

 لحها  سهرعت تج یهه،   راش از  بر  گونۀ کمتر است.

شههود )مههروی  کنههدترین نههوع الشههبر  محسههو  مههی

ۀ تج یه  ،های خهالص  ( در نتیجه در توده1381اجر، مه

و مهواد آلهی خهاک     الشهبر  راش بسهیار کنهد اسهت    

 مهؤثر انتقهال تهابش    ،عهالوه بهر ایهن    .یابهد کاهش می

ی دار معنهی طهور  فتوسنت  از تاج پوشش گونۀ راش بهه 

کننده اسهت و  های خ ان نهگودیگر پوشش از تاج کمتر

 پسهند  سایههای  گونه موانع سبب استقرار و توسعۀاین 

طهور  بهه  .(Schmidt, 2005) شود. در اشکو  علفی می

ای  غنها و تنهوع گونهه    ،ههای خهالص راش   تهوده  ،خاص

 راش دارنهد.  ههای آمیختهۀ   تهوده  کمتری در مقایسه با
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کننهده بها   ههای خه ان   ههای جنگهل   پوشش علفی توده

را  ی، تنهوع بیشهتری  ای بیشتر در اشکو  درخته گونه

 راش غالهب بهوده   ی که در آنها گونهۀ های نسبت به توده

ایههن  (.Molder et al., 2008) انههد اسههت نشههان داده 

ای و  ههای تنوع گونه  شاخص  ۀتحقیق نی  نشان داد هم

ههای   ههای زیراشهکو  در تهوده    بسیاری از گونه لبور

 یافته است. اف ایش راش خالص نسبت به تودۀ آمیخته

تواند بهر   های مختلف مدیریت می اعمال شیوهبنابراین 

و  مؤثر باشد. بر ایهن اسهاس   های زیراشک ترکیب گونه

سهمت  های آمیخته بهتوده که ای عمل کرد گونهباید به

 د.نهای خالص سور نیابتوده
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Abstract 

This study aims at comparing the understory vegetation composition and diversity in 

pure and mixed beech stands in the Hyrcanian forests. Nine pure beech and 15 mixed 

beech stands were selected. In each stand, 400 square meter (20×20 m) sample plots 

were established to determine the cover and abundance of all understory plants using 

Braun-Blanquet scale. As a biotic environmental parameter, beech tree-layer 

proportion of each sample plot was determined. At the center of each releve, two soil 

samples were taken from 0-10 and10-30 cm depths to analyze pH, organic matter, 

lime, available phosphorous, total nitrogen and exchangeable potassium. For 

measuring plant diversity within each sample, species richness, Evenness, Shannon 

and Simpson diversity indices were calculated. Non-metric multidimensional scaling 

(NMS) was applied to assess the rate and direction of changes on the understory 

vegetation in the different stands and t-test was used to test the differences in the 

species diversity indices between pure and mixed beech stands. The NMS result 

showed that the understory vegetation differed in pure and mixed beech stands and 

were categorized in distinct groups. The main variation gradient was firstly associated 

with beech proportion in the tree layer and then related to organic matter and total 

nitrogen in the first soil depth. All diversity indices and understory species frequency 

were higher in mixed beech stands than pure ones. Frequency of many species such as 

Carex divulsa, Calystegia sylvestris and Brachypodium sylvaticum decreased while 

increasing the proportion of beech in the tree layer. However, shade tolerant species 

such as Cardamine bulbifera and Mercurialis perennis were observed with higher 

frequency in pure beech stands than mixed ones. 
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