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تغییرات ترکیب و تنوع گونهای گیاهان زیراشکوب
در تودههای خالص و آمیختة راش شرقی
(مطالعة موردی :جنگل خیرود -نوشهر)

جواد اسحاقیراد

*1

 1استادیار گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه
(تاریخ دریافت1311/3/11 :؛ تاریخ پذیرش)1311/11/11 :

چکیده
هدف از این تحقیق ،مقایسۀ ترکیب و تنوع گونهای علفی در تودههای خالص و آمیختۀ راش در جنگل خیرود نوشههر
است 1 .تهودۀ خهالص و  17تهودۀ آمیختهه راش انتخها شهدند .در ههر تهوده یه طععهه نمونهه  144متهر مربعهی
(14×14متر) برای تعیین نوع و فراوانی -پوشش گونههای زیراشکو با استفاده از جدول ترکیبی برآون -بالنکه پیاده
شد .همچنین در هر پالت ،نسبت راش در الیۀ درختی بهعنوان ی پارامتر محیعی محاسهبه شهد .در مرکه طععهات
نمونه از دو عمق  4-14و  14-34سانتیمتری افق معدنی نمونههای خاک برداشت شد و متغیرهای اسهیدیتۀ خهاک،
درصد مواد آلی ،آه  ،درصد نیتروژن کل ،فسفر طابل جذ و پتاسیم تبادلی اندازهگیری شهدند .بهه منوهور ارزیهابی
تنوع گونهای در طععات نمونه ،از شاخصهای غنای گونهای ،تنوع گونهای شانون ،یکنهواختی شهانون و تنهوع گونههای
سیمپسون استفاده شد .از روش رستهبندی مقیاسبندی چندبعدی غیرمتری برای بررسی گرادیان تغییرات پوشهش
زیراشکو در تودههای مختلف ،و از آزمون آماری  t-studentبرای معنیدار بودن اختالف بین میهانگین شهاخصههای
تنوع گونهای در تودههای خالص و آمیختهۀ راش اسهتفاده شهد .نتهایآ آنهالی رسهتهبنهدی مقیهاسبنهدی چندبعهدی
غیرمتری نشان داد پوشش زیراشکو تودۀ خهالص بها تهودۀ آمیختهه راش تفهاوت دارد و در گهروهههای مجه ا طهرار
میگیرند .گرادیان عمدۀ این تغییرات در درجۀ اول ،نسبت راش در اشکو درختی و سپس مقدار مواد آلی و نیتروژن
در عمق اول (افق سعحی) خاک هستند .همۀ شاخصهای تنوع گونهای و فراوانی بسیاری از گونههای زیراشهکو در
تودههای آمیخته نسبت به توده خالص راش بیشتر است .درصد فراوانهی بسهیاری از گونهههها ماننهد ،Carex divulsa
 Calystegia sylvestrisو  Brachypodium sylvaticumبا اف ایش نسبت راش در اشکو درختی کاهش یافته است،
اما گونههای سایهپسند مانند  Mercurialis perennis ،Cardamine bulbiferaدر تودۀ خالص راش با درصد فراوانهی
بیشتری نسبت به تودۀ آمیخته مشاهده شدهاند.
واژههای کلیدی :تنوع گونهای ،تودههای راش ،جنگلهای هیرکانی ،گونههای زیراشکو .
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مقدمه و هدف
جنگلهای هیرکانی بهصورت نواری بر روی دامنهۀ
شمالی رشتهکوه البرز امتهداد یافتهه اسهت و سهوالل
جنههوبی دریههای خه ر را مههیپوشههاند (ثاطههب طههالبی و
همکاران .)1383 ،در این جنگلها همانند جنگلههای
شههههرر آمریکهههها ( )Whigham, 2004و اروپهههها
( )Garcia et al., 2007گونههای علفی بخش مهمی از
تنوع گونهای اکوسیستم را شامل میشوند .این گونههها
نقش مهمی در عملکرد اکوسیستم و بهویههه در چرخهۀ
عناصهر دارنهد ( ;Anderson and Eickmeier, 2000
 .)Bolte et al., 2004همچنین گونههای علفی معهرف
توان تولید رویشگاه ،وضعیت لفاظت و الگوهای تجدید
لیهات گونهۀ درختهی ( ;Hutchinson et al., 1999
Small and Mccarthey, 2002; Lookingbil et al.,
 )2004, Suchar and Crookston, 2010و

شاخصهای مناسبی از ارزیابی تأثیرات انسانی هستند.
عناصر رویشی زیر اشکو را میتوان بهعنهوان ابه اری
ساده و مفیهد بهرای ارزیهابی اکوسیسهتم در مهدیریت
پایدار جنگل بهکار گرفت ( .)Schmidt, 2005پوشهش
گیاهی زیر اشکو بخهش مهمهی از زی تهوده و مهواد
غذایی خاک را تأمین میکننهد و عوامهل مختلفهی بهر
آنها مؤثرند .ترکیهب گونههای در اشهکو درختهی بهر
پراکنش گونههای علفی زیراشکو تأثیر بسه ایی دارد
( .)Van Oijen et al., 2005تصور بهر ایهن اسهت کهه
تودههای آمیخته نسبت به تودههای خالص از شهرایط
بهتههری بههرای لبههور بیشههتر گونههههههای زیراشههکو
برخوردارند .البته این فرض همیشه صادر نیست ،چرا
که سازوکارهای مؤثر در تأثیر گونههههای درختهی بهر
پوشش گیاهی هنوز بهطور کامل درک نشده است ،اما
بهطور کلی درجۀ آمیختگی اشهکو درختهی ،عهاملی
مههم تلقهی مهیشهود ( .)Barbier et al., 2008تنهوع
گونههای زیراشکو بهطور غیرمستقیم تحت تأثیر نهوع
گونههای درختی اشهکو فوطهانی اسهت کهه از طریهق
تغییر اسیدیتۀ خاک و ضخامت الیهۀ الشهبر صهورت
میپذیرد .همچنین ترکیب شیمیایی الشبر گونههای
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اشکو درختی بههعنهوان شاخصهی مههم در اسهیدیته
خاک و منابع غهذایی خهاک تأثیرگذارنهد .مسهئلۀ مههم
دیگر این اسهت کهه عناصهر رویشهی زیراشهکو بهرای
کسب نور ،رطوبت و موادغذایی بها اشهکو درختهی در
رطابت هستند ) .(Molder et al., 2008معالعات نشان
داد که غنای گونههای آوندی در تودههای بلوط بیشهتر
از تههودههههای راش اسههت ( ;Brunet et al., 1996
 .)Skov, 1997; Nagaike et al., 2005گونههههههای
بازدانه از جنس کاج و الریکس سبب اف ایش تنوع گونههای
گیاهان زیر اشکو مهیشهوند (.)Barbier et al., 2008
محققان ثابت کردنهد کهه غنهای گونههای در اشهکو
درختی تأثیر مثبتی بر غنای گونههای گیاههان آونهدی
دارد ) (Lenie`re and Houle, 2006و تنهوع در الیهۀ
درختی میتواند با تغییر دسترسی به منهابع و شهرایط
مناسب گیاهان زیراشکو بر غنای این اشهکو مهؤثر
باشد ( .)Vockenhuber et al., 2011مدیریت جنگهل
نی میتواند تأثیرات زیادی بر تنهوع و ترکیهب عناصهر
رویشی در زیراشکو داشهته باشهد .ایهن تهأثیرات بهه
شدت و وسعت مدیریت بستگی دارد که سهبب تغییهر
در تههاجپوشههش و اشههکو علفههی جنگههل مههیشههود
) .(Roberts, 2004بهطور کلی ،شهیوهههای مهدیریتی
سبب تغییراتی در ساختار سنی درختان ،اشکو بندی
و ترکیب گونههای درختی میشوند که ایهن تغییهرات
بر نور ،رطوبت ،دما ،مواد آلی و شهرایط خهاک جنگهل
اثرگذارند و در نتیجه تنوع گونهای زیراشهکو را نیه
تحت تأثیر طرار میدهند ) .(Sebastia et al., 2005در
واطع مدیریت اکوسیستمهای جنگلی از طریق اجهرای
شیوههای جنگلشناسی باید بهنحوی باشد کهه عهالوه
بر تولید چو  ،لفاظت از تنهوع زیسهتی و در نتیجهه
پایداری اکوسیستم را نی لفظ یا ارتقا دههد .ترکیهب
گونههههههای درختههی یکههی از مشخصههههههای اصههلی
اکوسیسههتمهههای جنگلههی اسههت کههه بهههکمهه
جنگلشناسی طابل تغییر اسهت و در برخهی لالهتهها
اعمال شیوههای جنگلشناسی سبب توسعۀ تودهههای
آمیخته میشود که ممکن است بر ترکیب گونههههای
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زیراشکو مؤثر باشد .ازآنجها کهه در دهههههای اخیهر
ترکیب اشکو درختی در جنگلهای راش بها اعمهال
شیوۀ ت گ ینی با ههدف توسهعۀ تهودهههای آمیختهه
دچار تغییراتی شده است ،هدف از این تحقیق مقایسۀ
ترکیب و تنوع گونههای زیراشهکو در سهری گهرازبن
جنگل آموزشی -پهوهشی خیرود نوشهر است.

مواد و روشها
 -معرفی منطقه

این تحقیهق در سهری گهرازبن جنگهل آموزشهی-
پهوهشی خیرود نوشههر کهه در  11کیلهومتری شهرر
نوشهههر بههین´ 36 15تهها ´ 36 14عههرض شههمالی و
´ 71 31تا ´ 71 13طول شرطی واطهع شهده ،انجها
گرفته است .دامنۀ ارتفاعی این سری  644-1384متر
از سعح دریا است .کل خاکهای ایهن سهری بهر روی
سنگهای آهکی و مهارنی طهرار دارنهد و از تیه ههای
طهوهای جنگلی و طهوهای شستهشده هستند .متوسهط
بارندگی در منعقه  1344میلیمتهر و متوسهط دمهای
سالیانه  17/3درجۀ سانتیگراد است .گونههای اصهلی
درختی منعقه راش ،پلهت ،بلنهدمازو و ممهرز هسهتند
(سرمدیان و جعفری.)1384 ،
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ی گونه باشند و در تودۀ آمیختهه ،درصهد آمیختگهی
هیچ کدا از گونهها به  14درصهد نمهیرسهد (مهروی
مهاجر .)1381 ،سپس در منعقۀ معرف هر توده ،یه
طععه نمونه  144متر مربعی (14×14متر) بههمنوهور
تعیین نوع و فراوانی -پوشهش گونههههای زیراشهکو
پیاده شد (متاجی .)1381 ،فراوانی و پوشش گونههای
مختلف در ههر پهالت بها اسهتفاده از جهدول ترکیبهی
برآون -بالنکه تعیین شد .همچنین در هر پالت نسبت
راش در الیۀ درختی بهعنهوان یه شهاخص محیعهی
محاسبه شد .هم مان با برداشت فلورسهتی در مرکه
طععههات نمونههه از دو عمههق ( 4-14افههق سههعحی) و
 14-34سانتی متری افهق معهدنی نمونههههای خهاک
برداشت شد .در بررسی فاکتورهای خاک ،مجموعههای
از خصوصیات شیمیایی خاک برای هر دو عمق بررسی
شهد کههه عبارتنههد از pH :خههاک بهها دسههتگاه  pHمتههر
الکتریکی ،درصد کربن آلی با استفاده از روش والکی و
بل  ،آه بهروش کلسیمتری ،درصهد نیتهروژن کهل
بهروش کجلدال ،فسفر طابل جهذ بههروش السهون و
پتاسیم تبادلی با استفاده از روش فلهیم فتهومتری .بهه
منوههور ارزیههابی تنههوع گونهههای در طععههات نمونههه از
شاخصهای غنای گونهای (تعداد کل گونههای موجود
در هههر طععههه نمونههه) ،تنههوع گونهههای شههانون وینههر

 -روش اجرای پژوهش

 :Pi( H   i 1 pi ln piنسبت تعداد افراد گونهۀ

ابتدا  11توده با جنگلگردشی در جنگل آموزشهی
 پهوهشی خیرود نوشههر بهر اسهاس معیارههای زیهر( )Molder et al., 2008برای بررسی انتخا شدند:
 -1شرایط فی یوگرافی (جههت ،شهیب و ارتفهاع از
سعح دریا) مشابه باشد؛
 -1لداطل سعح توده  1744متهر مربهع (74×74
متر)؛
 -3هیچ گونه آثار بهرهبرداری (در ده سال گذشته)
در محل برداشت دادهها مشاهده نشود.
 1پالت در تودۀ خالص راش و  17پهالت در تهودۀ
آمیختۀ راش انتخها شهد .تهودۀ خهالص بهه تهودهای
اطالر میشود کهه لهداطل  14درصهد درختهان آن از

iا ) ،یکنواختی شانون ،H'max =ln(SR) ،E= H/ H'max
و تنوع گونهای سیمپسون  D = 1- ∑Pi2اسهتفاده شهد
).(Magurran, 2004
در این تحقیق بهمنوور ارزیابی چگونگی تغییهرات
پوشههش زیراشههکو در تههودههههای مختلههف از روش
رسههتهبنههدی مقیههاسبنههدی چندبعههدی غیرمتریهه
) (NMSاسههتفاده شههد .ایههن روش ،بخشههی از آنههالی
گرادیان غیرمستقیم است که تغییرات ترکیب گونههای
به تغییرات عوامهل محیعهی مهرتبط مهیشهود .روش
 NMSنوعی رسته بندی والهدهای نمونهه بهر لسهب
رتبههۀ تفههاوت ترکیههب گونهههای آنهاسههت (مصههداطی،
 .)1384طبل از آنالی دادهها ،گونههای با فراوانی کمتر

s
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از  7درصد از ماتریس گونهها لذف شهد .بهرای تفسهیر
اکولههوژیکی رسههتهبنههدی لاصههل از تج یهههوتحلیههل
چندمتغیره ،همبستگی بین ارزشهای طععات نمونه در
دو محور اول (کهه اصهو بیشهترین تغییهرات را نشهان
میدهند) با متغیرهای محیعی (خصوصهیات شهیمیایی
خههاک) و شههاخصهههای تنههوع گونهههای و نسههبت راش
متناظر با هر طععۀ نمونه با استفاده از معیار همبسهتگی
پیرسون محاسبه شده و از نور معنهیدار بهودن آمهاری
بررسهی شهد ) (McCune and Mefford, 1999بهرای
محاسبۀ شاخصهای تنوع گونهای و آنالی رستهبنهدی
از نر اف ار  PC-ORDنسخۀ  7و برای تج یههوتحلیهل
اطالعهات شههاخصههای تنههوع گونههای در تهودهههها از
نر اف ار  SPSSنسخۀ  18استفاده شد .ابتهدا میهانگین
شاخصهای مختلف محاسبه و نتایآ به صورت نمهودار
ترسیم شد .سپس با اسهتفاده از روش آزمهون آمهاری
 t-studentمعنیدار بودن اختالفههای بهین میهانگین
شاخصهای تنوع گونهای در تودههای مختلف بررسهی
شد.

نتایج
شکل  1رستهبندی طععات نمونۀ لاصهل از NMS

را نشان مهیدههد .محورههای اول و دو رسهتهبنهدی
 NMSبههرای نمههایش نتههایآ انتخهها شههدند ،چراکههه
همبسههتگی معنههیداری نداشههتند .همههانطههور کههه در
نمودار ماللوهه مهیشهود ،پوشهش زیراشهکو تهوده
خههالص راش بهها تههوده آمیختههه راش تفههاوت دارد و در
گروههای مج ا طرار میگیرند.
در جههدول  1همبسههتگی پیرسههون و معنههیداری
مشخصه های مختلف با ارزش ههای طععهات نمونهه در
محور اول و دو  NMSنشان داده شهده اسهت .محهور
اول و دو  NMSهمبسههتگی منفههی معنههیداری را بهها
نسبت راش در اشکو درختهی نشهان مهیدهنهد ،در
لالیکه این محورها با متغیرهای درصهد مهواد آلهی و
نیتروژن کهل در افهق سهعحی ( 4-14سهانتیمتهری)
خاک و شاخص های تنوع گونه ای همبستگی مثبهت و
معنههیداری دارنههد .همبسههتگی سههایر متغیرههههای
اندازهگیری شده با محور اول و دو معنیدار نیست.

شکل  -1نمودار رستهبندی  11طععۀ نمونه پوشش علفی لاصل از آنالی  NMSدر منعقۀ تحقیق

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال ششم ،شمارۀ  ،1بهار  ،1313صفحۀ  57تا 86

همچنهههین آنهههالی همبسهههتگی نشهههان داد کهههه
شاخصهای تنوع گونههای پوشهش علفهی همبسهتگی
مثبتی بها درصهد مهواد آلهی و نیتهروژن کهل در افهق
سعحی ( 4-14سانتیمتری) خاک و همبستگی منفی
بهها نسههبت راش در اشههکو درختههی دارنههد .درصههد
نیتروژن کل با درصد مواد آلی نی همبستگی مثبهت و
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معنیداری دارند (جدول  .)1شاخصهای تنوع گونهای
بهها سههایر متغیرهههای انههدازهگیههریشههده همبسههتگی
معنیداری نداشتند ،به همین دلیل در جهدول  1وارد
نشدهاند.
شکل  1محورهای اول و دو رسته بندی گونهها را
که لاصل از تج یهوتحلیل  NMSاست نشان میدهد.

جدول  -1همبستگی پیرسون بین محورهای  NMSو شاخصهای تنوع گونههای زیراشکو و متغیرهای محیعی
متغیرها و محورها

محور اول

محور دوم

درصد آه ()1
درصد آه ()1
اسیدیته()1
اسیدیته()1
فسفر()1
فسفر()1
موادآلی()1
موادآلی()1
نیتروژن کل()1
نیتروژن کل()1
پتاسیم()1
پتاسیم()1
شاخص غنای گونهای
شاخص یکنواختی شانون
شاخص تنوع گونهای شانون
شاخص تنوع گونهای سیمپسون
نسبت راش

-4/461
4/451
4/334
4/417
-4/415
4/1
**4/641
4/411
**4/718
4/118
4/343
4/371
**4/514
**4/817
**4/811
**4/817
**-4/811

-4/411
4/418
-4/111
4/471
4/363
4/147
4/181
4/311
4/318
4/145
-4/431
4/413
*4/187
*4/188
*4/114
*4/711
*-4/155

( )1عمق  4-14سانتیمتر ( )1عمق  14-34سانتیمتر خاک
* معنیدار در سعح  7درصد ** معنیدار در سعح  1درصد

جدول  -1همبستگی پیرسون بین شاخصهای تنوع گونهای و متغیرهای محیعی
شاخصها و
متغیرها

شاخص

شاخص

شاخص تنوع

شاخص تنوع

غنای

یکنواختی

گونهای شانون

گونهای

گونهای

شانون وینر

وینر

سیمپسون

نسبت
راش

درصد
مواد
آلی()1

درصد
نیتروژن کل()1

درصد مواد آلی()1

**4/617

**4/731

**4/761

**4/753

**-4/711

1

**4/513

درصد نیتروژن کل()1

**4/751

**4/786

**4/717

**4/617

*-4/711

**4/513

1

نسبت راش

**-4/834

**-4/511

**-4/811

**-4/814

1

**-4/711

*-4/711

* معنیدار در سعح  7درصد ** معنیدار در سعح 1درصد
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شکل  -1نمودار رستهبندی گونههای علفی لاصل از آنالی NMS

بهدلیل اینکه محور اول با متغیرهای مهوادآلی ()1
و نیتههروژن کههل ( )1همبسههتگی مثبههت و معنههیداری
دارد ،گونههههههههههایی کههههه ارزش بیشههههتری روی
ایههن محههور دارنههد ماننههد Calystegia sylvestris
و  Geranium robertianumدر منهاطقی کهه مقهدار ایهن
متغیرها در خاک باالست در منعقۀ بررسی لبهور دارنهد.
محور اول  NMSهمبستگی مثبت معنیداری با گونهههای
،Brachypodium
علفهههههههههههی sylvaticum
،Carex
divulsa ،Calystegia
sylvestris
sylvatica

lutetian ،Carex

،Circaea

،Geranium robertianum ،Fragaria vesca
 Oplismenus undulatifolius ،Geum urbanumو
 Scuttellaria tournefortiiدارد .محهههور دو نیههه
همبسههههههتگی مثبههههههت معنههههههیداری بهههههها
گونههههههههای علفهههی ،Brachypodium sylvaticum

،Carex
sylvatica ،Calystegia
sylvestris
،Fragaria vesca ،Clinopodium umbrosum
،Lapsana
communis ،Geum
urbanum
Oplismenus undulatifolius ،Lathyrus laxiflorus
 Violaو همبسهههههههتگی منفهههههههی
و odorata
معنههیداری بهها گونههههههای ،Cardamine bulbifera
 Solanum kieseritzki ،Dryopteris filix-massو
 Stachys sylvaticaدارد (جدول .)3
با توجه به جهدول  3بیشهتر گونههههای علفهی بها
درصههد مههواد آلههی و نیتههروژن کههل در افههق سههعحی
( 4-14سانتیمتری) خاک همبسهتگی مثبتهی دارنهد.
همچنههین همبسههتگی ب هین نسههبت راش در اشههکو
درختی و گونهه علفهی  ،Asperula odorataمثبهت و
معنیدار است .همههء شهاخصههای تنهوع گونههای بها
اف ایش نسبت راش در اشکو درختی کاهش یافتهاند
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 بعبی از گونهها ماننهد،همانطور که ماللوه میشود
Lathyrus laxiflorus ،Brachypodium sylvaticum

 در توده خالص مشاهدهScuttellaria tournefortii و
نشههده اسههت و فرکههانس نسههبی گونههههههایی نویههر
Clinopodium umbrosum  وBromus ramosus
.در توده خالص کاهش یافته است

و کمترین تنوع گونههای در تهودۀ خهالص و بیشهترین
.تنوع گونهای در تودۀ آمیخته راش محاسبه شده است
 نشان داد این تفاوتها در سعح التمالt نتایآ آزمون
.)3  درصد معنیدار است (شکل7
 فرکهانس نسهبی گونهه ههای علفهی را در1 جدول
.تههودههههای خههالص و آمیختههه راش نشههان مههیدهههد

NMS  متغیرهای محیعی و محورهای، همبستگی پیرسون بین گونههای علفی-3 جدول

درصد
راش

درصد
نیتروژن
)1(کل

درصد
مواد
)1(آلی

شاخص
غنای
گونهای

شاخص

شاخص

یکنواختی

تنوع

شانون

گونهای

وینر

سیمپسون

شاخص
تنوع
گونهای
شانون

محور

محور

دوم

اول

نام علمی گونه

وینر

4/131*

-4/164*

-4/381

-4/311

-4/113

-4/117

-4/111

-4/115

-4/156

Asperula odorata L.

-4/117

4/151*

4/611**

4/313

4/136

4/181

4/158

4/181

4/111

Asplenium adiantum-nigrum L.

-4/183

4/116

4/111

4/111*

-4/117*

4/134*

4/151*

-4/138

4/371

Athyrum filix-femina (L.) Roth.

-4/847**

4/738**

4/733**

4/576**

4/841**

4/831**

4/818**

4/713**

4/511**

Brachypodium sylvaticum Hodson

-4/618**

4/718**

4/385

4/735**

4/157*

4/175*

4/188*

4/131*

4/635**

Calystegia sylvestris Wild.

4/311

4/458

-4/458

-4/131

-4/451

-4/147

-4/111

-4/111*

-4/418

Cardamine bulbifera L.

-4/175*

4/111

4/311

4/116*

4/111*

4/113*

4/713*

4/361

4/711*

Carex divulsa Stokes

-4/365

4/387

4/111

4/135*

4/611**

4/711**

4/717**

4/711**

4/118*

Carex sylvatica Hodson

-4/111*

4/381

4/786**

4/677**

4/371

4/111*

4/158*

4/115

4/747*

Circaea lutetiana L.

-4/188

4/133

4/411

4/111

4/381

4/375

4/315

4/675*

4/117

Clinopodium umbrosum C.Koch

4/416

4/146

4/116

4/111

4/153

4/111

4/161

-4/113*

4/173

Dryopteris filix-mass (L.)Schott

-4/118*

4/413

4/484

4/141

4/181*

4/188*

4/188*

4/765**

4/113*

Fragaria vesca L.

-4/767**

4/175

4/118

4/176*

4/363*

4/381

4/135*

4/414

4/111*

Geranium robertianum L.

-4/164

4/711*

4/741*

4/111*

4/743*

4/711**

4/113*

4/716**

4/157*

Geum urbanum L.

-4/113

4/141

4/156*

4/741*

4/151*

4/115*

4/188*

4/177*

4/118

Lapsana communis L.

-4/165

4/111

-4/111

4/171

4/181

4/151

4/177

4/117*

4/184

Lathyrus laxiflorus O.Kuntze

-4/681**

4/188*

4/731*

4/661**

4/618**

4/677**

4/668**

4/175*

4/787**

-4/367

4/111*

4/331

4/168*

4/136

4/111

4/115

4/457

4/131

Peteridum aquilinitum L.

-4/111

4/167

4/157*

4/114*

4/176*

4/157*

4/185*

-4/435

4/371

Polystichum aculeatum (L.)Schott

-4/761**

4/181

4/117*

4/771**

4/117*

4/117*

4/111*

4/411

4/731**

Scuttellaria tournefortii Benth

4/311

-4/117

4/411

-4/148

4/465

4/415

4/411

-4/111*

-4/171

Solanum kieseritzki C.A.Mey

4/147

-4/478

4/184

4/441

4/411

4/441

4/413

-4/111*

-4/451

Stachys sylvatica L.

-4/181*

-4/431

-4/461

4/313

4/111

4/117

4/311

4/161

4/371

Vincetoxicum scandens Sommier

-4/161*

4/316

4/151

4/117*

4/771**

4/716**

4/151*

4/763**

4/387

Viola odorata L.

Oplismenus undulatifolius P.Beauv.

 درصد1  درصد ** معنیدار در سعح7 * معنیدار در سعح

...تغییرات ترکیب و تنوع گونهای گیاهان زیراشکو در

81

 میانگین و لدود اعتماد شاخصهای تنوع گونهای در تودههای خالص و آمیختۀ راش-3 شکل
 فرکانس نسبی گونههای علفی-1 جدول
(نسبت پالتهایی که گونه در آن مشاهده شده به کل پالتهای برداشت شده) در تودههای خالص و آمیختۀ راش
توده آمیخته

توده خالص

3
33
13
13
14
84
13
33
16
13
14
16
33
16
144
84
33
16
16
144

88
4
55
4
33
4
4
11
11
144
33
11
33
4
144
144
33
11
4
144

نام علمی گونه
Hypericum androsaemum L.
Lapsana communis L.
Lamium album L.
Lathyrus laxiflorus O.Kuntze
Mercurialis perennis L.
Oplismenus undulatifolius P.Beauv.
Peteridum aquilinium L.
Phyllitis scolopendrium (L.)Newm.
Polystichum aculeatum (L.)Schott
Rubus hyrcanus Juz.
Ruscus hyrcanus Woron.
Salvia glutinosa L.
Sanicula europaea L.
Scuttellaria tournefortii Benth
Solanum kieseritzki C.A.Mey
Stachys sylvatica L.
Tamus communis L.
Vicia crocea L.
Vincetoxicum scandens Sommier
Viola odorata L.

توده آمیخته

توده خالص

144
6
13
13
86
73
13
14
14
16
13
64
13
66
86
14
144
144
16
64

144
4
88
4
11
4
33
77
4
11
77
88
55
11
88
4
144
55
4
4

نام علمی گونه
Asperula odorata L.
Asplenium adiantum-nigrum L.
Athyrum filix-femina (L.)Roth.
Brachypodium sylvaticum Hudson
Bromus ramosus L.
Calystegia sylvestris Wild.
Cardamine bulbifera L.
Cardamine impatiens L.
Carex divulsa Stokes
Carex grioletti Romer
Carex sylvatica Hudson
Cephalanthera caucasica Kranzl
Circaea lutetiana L.
Clinopodium umbrosum C.Koch
Dryopteris filix-mass (L.)Schott
Epimedium pinnatum Fisch.
Euphorbia amygdaloides L.
Fragaria vesca L.
Geranium robertianum L.
Geum urbanum L.
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بحث
با توجه به نتایآ این بررسی ماللوه میشهود کهه
تفاوت ترکیب گونهای اشهکو درختهی سهبب ایجهاد
تفاوت در پوشش علفی تهوده ههای خهالص و آمیختهۀ
راش شده است .آنالی  NMSنشهان داد کهه تغییهرات
پوشههش گیههاهی زیراشههکو در تههودههههای مختلههف
میتواند بهوسیلۀ درصد مواد آلهی و نیتهروژن کهل در
افق سعحی ( 4-14سانتیمتری) خاک و نسهبت راش
در اشکو درختی توجیه شود.
فرکههانس نسههبی بسههیاری از گونهههههها ماننههد
divulsa
laxiflorus

،Calystegia
sylvestris ،Carex
،Lapsana communis ،Lathyrus

 Geum urbanumو  Brachypodium sylvaticumبها
اف ایش نسبت راش در اشکو درختهی کهاهش پیهدا
کرده است .تاجپوشش گونۀ راش سبب نفوذ نور کمهی
بهه کهف جنگهل مهیشهود ).(Barbier et al., 2008
بنابراین میتوان فرض کرد که نسهبت کمتهر راش یها
نسبت بیشتر گونههای دیگهر در الیهۀ درختهی سهبب
رسیدن نور بیشتر به کف جنگل مهیشهود ،در نتیجهه
تنههوع گونهههای پوشههش علفههی نی ه افه ایش مههییابههد
) .(Molder et al., 2008همچنههین گونههههههای
سههایهپسههندی کههه مشههخصکننههدۀ نههور کههم در
کف جنگل هسهتند ،ماننهد ،Cardamine bulbifera
 Mercurialis perennisدر تههودۀ خههالص راش بهها
فرکانس نسبی بیشتری نسبت به تودۀ آمیختهه مشهاهده
شدهاند .همۀ شاخصهای تنوع گونهای همبستگی مثبت
و معنیداری با مهواد آلهی و نیتهروژن کهل خهاک دارنهد.
مقدار مواد آلی خهاک شهاخص خهوبی از لاصهلخی ی و
دسترسههی بههه مههواد غههذایی خههاک محسههو مههیشههود
) .(Fu et al., 2004خاکهای لاصلخی تر به گونههههای
علفی بیشتری اجازه میدهند تا در مقیاس کوچ لبهور
یابنهد (.)Bruno et al., 2002; Hart et al., 2003
پهوهشی در جنگلهای راش شمال غربی فرانسه نشان
داد که مواد غذایی خهاک ،بخهش ب رگهی از تغییهرات
ترکیب فلورستیکی این جنگل هها را توجیهه مهیکنهد
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) .(Lalanne et al., 2010براساس بررسی دیگهری در
اتحادیههۀ راش مشههخص شههد کههه غنههای گونهههای
همبسهههتگی زیهههادی بههها لاصهههلخی ی خهههاک دارد
( .)Haerdtle et al., 2003تحقیهق لاضهر نشهان داد
همبستگی معنیداری بهین  pHخهاک و غنها و تنهوع
گونهای پوشش علفی وجود نهدارد ،زیهرا تغییهرات pH
در منعقۀ تحقیق محدود است .پهوهشههای دیگهری
در جنگههلهههای اروپههای مرک ه ی مشههخص کههرد کههه
همبستگی مثبتهی بهین غنهای گونههای زیراشهکو و
افهه ایش  pHخههاک زیههر انههواع گونههههههای درختههی
ماننهههد ،Carpinus betulus ،Tilia platyphyllos
 Fagusو
sylvatica ،Fraxinus
excelsior
 Quercus roburوجود دارد ( ;VanOijen et al., 2005
.)Molder et al., 2008; Vockenhuber et al., 2011
با توجه به نتایآ ،همبستگی منفی و معنهیداری بهین
مههواد آلههی و نیتههروژن کههل در افههق سههعحی (4-14
سانتیمتری) خاک و نسبت راش در اشهکو درختهی
مشاهده شده است .کیفیت و سرعت تج یهۀ الشهبر
در گونههای درختی متفاوت است ).(Seastedt, 1984
) Sariyildiz and Kucuk (2009گه ارش کردنهد
که تج یه الشبر و آزادسازی نیتروژن در تهودهههای
آمیخته راش بیشتر از تودههای خهالص آن اسهت .بهر
این اساس ،مقدار تجمع نیتهروژن و معهدنی شهدن آن
در کف جنگل راش خالص در مقایسه با راش آمیختهه
کمتر است .بر گونۀ راش از لحها سهرعت تج یهه،
کنههدترین نههوع الشههبر محسههو مههیشههود (مههروی
مهاجر )1381 ،در نتیجه در تودههای خهالص ،تج یهۀ
الشهبر راش بسهیار کنهد اسهت و مهواد آلهی خهاک
کاهش مییابهد .عهالوه بهر ایهن ،انتقهال تهابش مهؤثر
فتوسنت از تاج پوشش گونۀ راش بههطهور معنهیداری
کمتر از تاجپوشش دیگر گونههای خ انکننده اسهت و
این موانع سبب استقرار و توسعۀ گونههای سایهپسهند
در اشکو علفی میشود .(Schmidt, 2005) .بههطهور
خاص ،تهوده ههای خهالص راش ،غنها و تنهوع گونههای
کمتری در مقایسه با تهودهههای آمیختهۀ راش دارنهد.
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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.
Keywords: Beech stands, Diversity, The Hyrcanian Forests, Understory species.
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