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 چکیده

و از نظمر تنمو     رونمد شممار ممی  به هوایی ۀتودسازی کربن از طریق زیمهمی در ذخیرهای شمال ایران، عامل هجنگل

 ۀتمود زی ای و مقمدار ارتباط بین تغییرات تنو  گونه تحقیق حاضر با هدف تعیین ند.رزیستی از اهمیت زیادی برخوردا

متر  2-5هوایی به ازای  ۀتودزی مقدارمنظور تعیین . بهگرفتساری انجام  ۀشرقی در منطقهای راش هوایی در جنگل

تعیمین گگمالی خشمک گمو       متر برداشت شمد. بمرای  ت دو سانتیهایی با ضخامشده، دیسکهای قطعپایه ۀطول تن

قمرار گرفتنمد.   گمراد  درجمۀ سمانتی   905دممای   سماعت در آون در  24ممدت  بمه  با حجم ثابت شده برداریتکهقطعات 

وینمر، ننما و    -)تنمو  شمانون   گیماهی  و تنمو   ضر  حجم و گگمالی خشمک(  )حاصل درختی ۀودتتعیین زی منظور به

 توپموگرافی  متمر روی نقشمه   80×900ای به ابعاد شبکه ،هکتار 4/46به مساحت  مورد نظر ۀدر منطق یکنواختی پایلو(

های مرتبط بما پوشمش علفمی،    دادهآوری د. برای جمعمربعی برداشت شمتر  400پالت  50  و در مجمومنطقه پیاده 

 ۀودتزی .پالت پیاده شد ۀدر هر گوشبا همین ابعاد میکروپالت دیگر  گهاردر مرکز و  یربعمتر م 9×9 یک میکروپالت

ی و الشمبرگ  شد. پوشش علفی یریگاندازه متر مربعیسانتی 50×50های پالتمیکرودر  ،پالتدر داخل هر  ،الشبرگی

خشمک  گمراد  درجۀ سمانتی  65دمای آون در در و پس از انتقال به آزمایشگاه توزینشده، بالفاصله در عرصه آوریجمع

 تمن در هکتمار   65/7و  293/0، 99/371 ترتیب، علفی و الشبرگی بهدرختی ۀتودمقادیر زی . نتایج نشان داد کهندشد

همای  درختی، علفی و الشبرگی بما شماخ    ۀالی ۀتودضر حاکی از آن بود که بین مقادیر زیهای تحقیق حایافته. است

توده زی مدیریت صحیح جنگل برای پایش مناسب دهد که دراین نتایج نشان می داری وجود ندارد.تنو  ارتباط معنی

 تفاده کرد.اسعنوان ابزاری کاربردی به تواننمی های تنو  زیستیاز شاخ  ،تحقیق ۀدر منطق

 .توده هوایی، همبستگیزی گگالی خشک، گیاهی، : تنو  های کلیدیواژه
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 و هدف  مقدمه

بممر روی  انلممبکممه  کشممورهممای شمممال جنگممل

 از نظمر  ،اندکوه البرز قرار گرفتهشمالی رشته یها شیب

تنمو  زیسمتی )فمون و     های ممتاز خود، ماننمد ویژگی

، نه و همکماران رسا) ندلور( از اهمیت زیادی برخوردارف

با افزایش سطح علممی و   اهمیت تنو  زیستی .(9380

آشمکار   های گونماگون بیعی، در زمینهپیشرفت علوم ط

سممت افمزایش   بمه  شده و اهداف مدیریت جنگمل نیمز  

ریملممه و  آزادی) اسممت هشممد تنممو  زیسممتی معطمموف

ای در حفممممو تنممممو  گونممممه ( و9312همکمممماران، 

در ممدیریت   هممموضوعات  های جنگلی از اکوسیستم

 .(Ito et al., 2004)شمود  ها محسو  ممی پایدار جنگل

 ،بیشمتری دارنمد   زیسمتی تنمو    همایی کمه  اکوسیستم

 داشت دکولوژیکی و تولید بیشتری نیز خواهنپایداری ا

 ۀاز دهم عمالوه بمر ایمن    (. 9319)اسدیان و همکماران،  

زیستی موجمب   تنو  ۀهشدار در کاهش فزایند 9110

 کمه  پاسخ دادن به این سؤال باشنددر محققان کهشد 

عملکمرد یمک اکوسیسمتم    برگه تمثثیری  تنو  زیستی 

 (.Scherer- Lorenze et al., 2007) خواهمد داشمت  

آن  تثثیراتهوا، در پی ور آ ها بترین تثثیر جنگلمهم

شمود )مقمدم،   بر مقدار دی اکسمید کمربن حمادی ممی    

همای بشمری   در طول قرون گذشمته، فعالیمت   (.9380

ی، زدایم همای فسمیلی، جنگمل   نند سوزاندن سموخت ما

هما از  ر تغییر کماربری و دیگ کشتزارتبدیل علفزارها به 

 دیگراکسید کربن و ترین دالیل افزایش تراکم دیمهم

د ایجابا  .(USGS, 2003) ای بوده استگازهای گلخانه

ها دگار تغییر سازگانتغییر در دمای زمین، تمامی بوم

یمت موجمب کماهش تنمو  زیسمتی،      و در نهاشوند می

همما افممزایش وسممعت کویرهمما و کمماهش سممطح جنگممل

توده در یز بررسیرو این از (.9389شود )پورخباز،  می

ای برخموردار  های جنگلمی از اهمیمت ویمژه   اکوسیستم

توده هم بیانگر توان تولیمد در  ، گرا که مقدار زیاست

واحد سطح یا زمان )مقمدار ذخمایر کمربن موجمود در     

در  9شمیمیایی های زیستو هم بر گرخه استنگل( ج
 
1
 Biogeochemical cycle 

 از طرف .(Husch et al., 2003)گذارد ثیر میجنگل تث

هممای تمموده بمما فعالیممت  تغییممر تممراکم زی  ،دیگممر

نیمز  شناسی، برداشت و تخریب، توالی طبیعی و  جنگل

هما و تغییمرات   سموزی آثار طبیعی شدید ناشی از آتش

تموده  تمراکم زی  اقلیمی کامال ممرتبط اسمت، بنمابراین   

عنوان ابمزاری مفیمد در ارزیمابی و پمایش تغییمر در       به

ساختار جنگل، اهمیت فراوان دارد )پناهی و همکاران، 

9310.)  

در داخل کشور ها در مورد موضو  تحقیق، پژوهش

 بممه دشممواریآن، دالیممل از یکممی محممدود اسممت کممه 

محمممودی طالقممانی و همکمماران  .اسممتگیممری  انممدازه

 آمیختگمی  تثثیر بررسی منظورتحقیقی به( در 9386)

 در خاک کربن ترسیب مقدار بر جنگل تیپ و هاگونه

ایمن نتیجمه    همای شممال کشمور بمه    جنگل 45حوضۀ 

 جنگمل  تیپ و آمیختگی هکتار، در رسیدند که حجم

 افمزایش  بمه  و دارد جنگل تودۀزی با رابطۀ مستقیمی

 نتمایج تحقیمق   .کنمد ممی  کممک  کمربن خماک   ذخیرۀ

 ایخصوص ارتباط بین تنو  گونمه ( در 9319ی )واحد

ذخیمره  کمه   دنشمان دا کمربن  ذخیمره   مقدارگیاهی و 

ارزش بما   داریمعنیارتباط  کربن پوشش درختی فقط

کمربن پوشمش   ذخیمره   های درختی دارد وگونه نسبی

 ۀکلیم  وینر و -و  شانونبا تن علفی در فصل نیر رویش

 (، شاخ S)ای ننای گونه) ایننای گونههای شاخ 

داری ارتباط معنمی دارای  (مارگالف و شاخ  منهنیک

 مقمدار بما   فقمط  کمه در فصمل رویمش   صورتیرد است؛

همچنمین مقمادیر    .اسمت  دارمعنی ۀپوشش دارای رابط

تجمعات الشمبرگی بما برخمی از     کربنذخیره مختلف 

 تنمو   های درختی مانندالیه ایهای تنو  گونهشاخ 

همای  گونمه  ای و ارزش نسبیوینر، ننای گونه -شانون

روستا و همکاران  .دار استدارای ارتباط معنیدرختی 

( در جنگمل تحقیقماتی بنمه و بمادام فیروزآبماد      9312)

 ۀاین نتیجه رسیدند که بیشترین مقدار ذخیر ارس بهف

کربن مربوط به تنه و کمترین مقدار مربموط بمه بمر     

دی . همچنین با افزایش تراکم و حفو موجمو بنه است

هما در  کنونی و با توجه بمه سمطح وسمیع ایمن جنگمل     
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بنمه   ۀاستان فارس، مقدار زیادی از کربن توسمط گونم  

تحقیقممات  ،در منممابع خممارجی جممذ  خواهممد شممد. 

متعددی در این زمینمه صمورت گرفتمه اسمت کمه بمه       

بر اسماس نتمایج    د.شوترین آنها اشاره میبرخی از مهم

افمزایش تولیمد   ثیر تنو  گیاهی در تحقیقی در مورد تث

توده طی زمان آن هم در رابطه بما تکاممل حرمور    زی

برابمر   7/9همای آمیختمه   ای مشخ  شد که تودهگونه

کنمد  همای خمال  تولیمد ممی    از تموده  بیشمتر  هتودزی

(Cardinale et al., 2007.)   منظمور نتایج تحقیقمی بمه 

 نشمان داد های آمریکما  بررسی ترسیب کربن در جنگل

، تن در هکتمار  962، ساالنه2005ا ت 9110که از سال 

درصممد در  41کممه از ایممن مقممدار  شممد کممربن ذخیممره

درصد در تولیدات گوبی آن عرصمه   27درختان سرپا، 

 ۀو بقیه در درختمان افتماده، محصموالت قابمل اسمتفاد     

 اک و الشمبر  کمف جنگمل، ترسمیب شمد.     گوبی، خ

(Woodbury et al., 2007) . ،در پژوهشممی دیگممر 

همای  روی زمین و تنو  زیسمتی گونمه  رپای س ۀتود زی

هممای طبیعممی اروپممای مرکممزی در  درختممی در تمموده

و  اسمملواکی بررسممی شممدی گممک، لهسممتان و جمهممور

روی زمین در ایمن   ۀتودزی مقدار گیری شد کهنتیجه

خشک در هکتمار   ۀتن ماد 536تا تن 961ها از جنگل

های درختی و انباشمت  تنو  گونهو بین  استدر تغییر 

 ها همبستگی منفی وجمود دارد ه در این جنگلودتزی

(Szwagrzyk and Gazda, 2007) . همچنین بررسمی 

همای  تموده  درتوده  بین تنو  زیستی و تولید زی روابط

بما اسمتفاده از   )در نهالسمتان  شمده  جنگلکاری ۀآمیخت

 کمه  فیلیپین نشمان داد  ۀیتدر استان ل (های بومیگونه

شمابه از هممان سمطح    م همای گونه های آمیخته باتوده

 ۀتمود زی مقمادیر همای خمال  دارای   نسبت بمه تموده  

بمین   داریارتبماط معنمی   ،با ایمن حمال  متری بودند. ک

 ۀتمود ای بما زی  وینر و ننای گونمه -های شانونشاخ 

  نیاممممد دسمممتهبممم پمممژوهش ۀتولیمممدی در منطقممم

(Nguyen et al., 2012). تعیین ارتباط بمین   ۀدر زمین

 ۀای بما همدف ارا م   ار و تنو  گونههوایی، ساخت ۀتودزی

 در  Con et al. (2013) ممدل مناسمب، نتمایج تحقیمق    

های استوایی در ویتنمام نشمان داد کمه در بمین     جنگل

های مختلف، مدل خطی منفمی و نممایی ارتبماط    مدل

خموبی  هوایی و شاخ  یکنمواختی را بمه   ۀتودبین زی

حالی کمه درخصموص ارتبماط بمین     دهند، درنشان می

ای وینمر و ننمای گونمه    -ی، تنو  شمانون هوای ۀودتزی

 .ب هستندهای خطی مثبت و لگاریتمی مناسمدل

همای  تموده  ویمژه بهدرختان جنگل  ۀتودتخمین زی

ییرات تنو  گیاهی موجمود  راش در رابطه با تغ ۀآمیخت

پایمدار و حفاتمت از    ۀدستیابی بمه توسمع   برای در آن

به نیماز روز   لی و همچنین با توجههای جنگاکوسیستم

منظمور  بمه ترسمیب کمربن    مقدارافزون برای آگاهی از 

طمور  بمه د. رویارویی با بحران گرمایش زمین کاربرد دار

 گیماهی را  ۀکلی بخش زیادی از تنمو  زیسمتی جامعم   

ناپمذیر اکوسیسمتم جنگمل    یجدای ءجز که آشکو زیر

ریملممه و همکمماران،  دهممد )آزادیتشممکیل مممی اسممت

رویش بما   ۀطی دور علفی ۀالی ۀدتومقادیر زی (.9312

رات در هما و تغییم  برخمی گونمه   نبودحرور یا توجه به 

 شموند ها، دستخوش تغییرات بمارز ممی  پوشش آن مقدار

ای رو بررسممی تنممو  گونممه از ایممن ،(9319)واحممدی، 

 زمینممۀر مناسممبی در توانممد معیمماپوشممش علفممی مممی

 .در سمطح خمرد باشمد    هوایی حداقل ۀتودتغییرات زی

ر تحقیق حاضمر عمالوه بمر تنمو      همین منظور دبرای 

گیری و ازههای درختی، تنو  پوشش علفی نیز اندگونه

 ۀتودخصوص ارتباط بین تغییرات زیتا در  شدبررسی 

 ۀیاهممان موجممود در منطقممای گهمموایی و تنممو  گونممه

دا کرد. با توجمه  به نتایج جامعی دست پی بتوان تحقیق

هموایی بسمیار سمخت،     ۀتمود گیمری زی اینکه اندازه به

 هزینه و در انلب مواقع نماممکن اسمت  فرسا، پر طاقت

 (Djomo et al., 2010؛ 9312)واحمدی و همکماران،   

همای  تحقیق حاضر به دنبال آن است که آیما شماخ   

توانمد معیمار مناسمبی بمرای     ای گیاهان ممی تنو  گونه

هوایی محسمو  شمود    ۀتودبررسی تغییرات مقادیر زی

 یا خیر؟
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 هااد و روشمو
 تحقیق ةمنطق

 3سمممری  29 پارسممملتحقیمممق ممممورد نظمممر در 

 ۀتیرانکلی ساری واقمع در حوضم   -های حاجیکال جنگل

. گرفممتهممای شمممال ایممران انجممام جنگممل 73ز آبخیمم

ارتفماعی قطعمه    ۀمحدود ،هکتار 4/46مساحت منطقه 

، متممر از سممطح دریمما 9200تمما  9090 پممژوهشمممورد 

قی و متوسمط  شممال شمر   -جهت عمومی قطعه شمال

. ایمن سمری در محمدوده    است درصد 95شیب منطقه 

 عممرش شمممالی و    36° 25΄ 30˝تمما  °36 22΄ 38˝

طول شرقی قرار دارد.  53° 30΄ 25˝ا ت  °53 26΄ 7˝

ارتفاعی پارسل مورد بررسمی دارای   ۀمنطقه در محدود

مرطمو   مرطو  معتمدل و نیممه  اقلیم حد فاصل نیمه

و آهک ممارنی،   -آهکی سرد است. سنگ مادر رویشگاه

. در است شده با افق کلسیکای شستهتیپ خاک قهوه

 تیمپ جنگمل، راش بمه هممراه     تحقیمق رویشگاه مورد 

و  افراشمیردار همای افراپلمت و   پایمه ممرز، توسکا و تمک 

خاس، فرفیمون، النما،   آسپروال، کولهگیاهان همراه مهم 

. میمانگین  است متامتی، سرخس، کارکس و زنگی دارو

و  2/21ترتیمب در ممرداد مماه    ثر و حداقل دما بهحداک

. متوسمط  گمراد اسمت  سمانتی  ۀصمفر درجم  ماه دی در 

متر اسمت کمه میمانگین    میلی 8/698بارندگی سالیانه 

حممداقل بارنممدگی در مممرداد ممماه و میممانگین حممداکثر 

در منطقمه   .بارندگی در آبان مماه گمزارش شمده اسمت    

طح هممایی در سممسممال اخیممر آشممفتگی 50در  تحقیممق

اتفما  نیفتماده    طغیان آفات سوزی ووسیع مانند آتش

همای  بمرش  اجمرای  دیریتی ماننمد مم  اقداماتاما  ،است

 صورت گرفته اسمت  بررسیگزینی در پارسل مورد  تک

 .(9381نام، )بی

 

 روش تحقیق

گیری تنمو  زیسمتی و   اندازه در تحقیق حاضر برای

 تصمادفی  -منظم برداریگیاهی از روش نمونه ۀتودزی

متمر   900× 80 ابعماد  ای بمه شمبکه بما   (سیستماتیک)

 50، تحقیمق  ۀبا توجه به مساحت منطقم شد. استفاده 

متممر مربممع  400ی بممه مسمماحت مربعمم ۀقطعممه نمونمم

 همای معتدلمه(  منظور تثمین اعتماد الزم در جنگمل  )به

شممد  برداشممت گیممری پوشممش درختممیبممرای انممدازه

فمرم   ی در دوهمای گیماه  (. پوشمش 9386محمودی، )

 ذکر اسمت  شایان .شدعلفی برداشت  رویشی درختی و

 ،تحقیممق ۀمنطقممدر  درختچممه نبمموددلیممل بممه کممه

در هر قطعه نمونمه   .نگرفت ا صورتهاز آن برداری مونهن

 و سمینه قطر برابر های گوبی شناسایی شده ونو  گونه

 گیمری انمدازه  رایشمد. بم   و ثبت گیریاندازهآنها تعداد 

در نظر گرفته  یمتر مربع یک هایپالت ،علفی پوشش

ابتمدا   افمزایش دقمت  ی برا .(Singh et al., 2011)شد 

پمالت دیگمر در   میکرو گهارو  زدر مرکپالت یک میکرو

گگمالی   ۀمنظمور محاسمب  . بهپالت پیاده شد ۀهر گوش

صمورت انتخمابی و بمر    برداری بهنمونه ،خشک درختان

 در ایمن خصموص  اساس طبقات قطری صورت گرفت. 

های طبیعی شمال ایمران  ی رایج در جنگلقطر ۀکالس

متمر،  سمانتی  30-60متمر،  سمانتی  ≤30که عبارتند از 

متر برای تفکیک در سانتی  ≥80متر و سانتی  80-60

و همکماران،   مسمی ششمد )میرعبمداللهی    گرفتمه  نظر

، بما  29 پارسمل  برداری تخریبی درای نمونهبر(. 9310

جرایمی در  همای ا توجه به عملیات قطع توسط دستگاه

اصله درخت شمامل   26، مذکور ۀدر قطع 9312بهمن 

راش، ممرز، توسکای ییالقمی و افراپلمت بما توجمه بمه      

در هممر یممک از  کالسممه قطممری در نظممر گرفتممه شممد. 

 اصممله درخممت راش 6تما   3هممای قطمری بممین   کالسمه 

علمت نمابرابر   . صورت تصادفی برای قطع انتخا  شد به

بود درخت کافی در ن ،شدهبودن تعداد درختان انتخا 

اصمله   29قطمری معمین بمود. در مجممو       ۀیک کالس

دلیل محدود بمودن  درخت راش قطع شد. همچنین به

پژوهش، یمک اصمله   های درختی در منطقۀ  گونه دیگر

درخت ممرز، سمه اصمله درخمت توسمکا و یمک اصمله       

ذکمر  شمایان   درخت پلت برای قطع درنظر گرفته شد.

صمورت  بمه  ی کمه همای خشمک گونمه   ۀتمود  زیکه  است

 آنهما  گگمالی خشمک گمو     ،آیددست می تخمینی به

از  آن،بمرای جبمران    رواز ایمن . نیسمت  قابل دسمترس 
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 ود داردوجم که در منابع مختلف داخلی  مقادیر گگالی

قبمل   (.Kirby and Potvin, 2007) استفاده شده است

از قطع درختمان اطالعماتی از قبیمل قطمر برابرسمینه،      

 تما  در دو جهمت  تنه و قطر تفا  ارتفا  کل درخت، ار

انی کمه دارای  برای درخت .شدگیری اندازهعمود بر هم 

 سمینه از انتهمای  گیمری قطمر برابر  اندازه ،گورگه بودند

 .(Henry et al., 2010) گرفمت گورگمه انجمام    بماالیی 

 تمممما اول تمممما   از سممممطح زمممممین ارتفمممما  تنممممه

(Kirby and Potvin, 2007)   و ارتفا  کل نیز از سمطح

گیری شمد )زبیمری،   تا  اندازه ۀزمین تا بلندترین نقط

 گیری طمول تنمه،  بعد از قطع درختان و اندازه (.9371

 منظمور برداشمت دیسمک از انتهمای همر قسممت از      به

متمر   2-5بمه ازای   تا حد ممکنشده، بینه حاصلگرده

یمک  ( Henry et al., 2010 ؛9312واحدی و متاجی، )

متمر برداشمت شمد    تیساندیسک کامل به ضخامت دو 

از دو طرف مخالف دیسک  (.9312)واحدی و متاجی، 

برای تعیین گگالی خشک یک قطعه با ابعماد مسماوی   

 بمممرداری شمممد متمممر مکعمممب تکمممهسمممانتی 2×2×2

(Cerruto Rebeiro et al., 2011)ممدت  هما بمه  . نمونه

گمراد  درجمۀ سمانتی   905در دمای  در آون ساعت 24

. (9312و همکماران،  واحمدی  )خشک و توزین شمدند  

ها با استفاده از روش گگالی وزن خشمک  گگالی نمونه

. (9312واحمدی و متماجی،   ) (9 ۀ)رابطم  محاسبه شمد 

 سپس با استفاده از گگالی وزن خشک و حجم درخت

واحممدی و ) شممد محاسممبهتنممه  ۀتممودزی، (2 ۀرابطمم)

 .(9312متاجی، 

  9 ۀرابط

  2 ۀرابط

WD: ؛گمالی خشمک )کیلموگرم در متمر مکعممب(    گ 

m )؛: وزن خشممک نمونممه )کیلمموگرم v حجممم نمونممه :

هممموایی تنمممه  ۀتمممود: زیAGB›bole› ؛)مترمکعمممب(

 : حجم درخت )مترمکعب(.V ؛)کیلوگرم(

 هایتا  پوشش از شاخه ۀتودگیری زیبرای اندازه

تصمادفی   ۀنمونم  دو قطر بمزر  و قطمر کوگمک تما ،    

 2×2×2برداری و تبدیل به ابعماد  رداشت و پس از تکهب

 905سماعت در دممای    24ممدت  بمه متر مکعب سانتی

خشممک و تمموزین شممدند. گگممالی گممراد درجممۀ سممانتی

ها نیز بما اسمتفاده از روش گگمالی وزن خشمک      نمونه

تا  با اسمتفاده از گگمالی    ۀتودمحاسبه شد. سپس زی

بمرای   .(3 ۀ)رابط وزن خشک و حجم تا  محاسبه شد

توان فرم سمهمی را ممدنظر قمرار    برآورد حجم تا  می

 داد.

  3 ۀرابط

ترتیب قطر و ارتفا  تما  بمه   بهD و  b در این رابطه

تعیین شعا  تما  در گهمار جهمت     پس از .هستندمتر 

اصلی، میانگین قطر تما  در دو جهمت عممود بمر همم      

 داده شمد محاسبه حجم تا  قمرار   ۀمحاسبه و در رابط

(Haghdoost et al., 2012). بما   کمه  ذکمر اسمت   شایان

 50فقمط  در تا  پوشمش درختمان،   توجه به خأل حجمی 

پوشمش علفمی   حجم تا  در محاسبات لحاظ شد.  درصد

آوری و متمری جممع   9×9موجود در میکروپالت مرکزی 

 سمپس  (.Zhang et al., 2007)تموزین شمد    در عرصمه  

پالستیکی قمرار داده شمده و   های ها در داخل کیسهنمونه

های  آوری الشبر برای جمع به آزمایشگاه منتقل شدند.

متمر   یمک  همای  پمالت  وجود در کف جنگمل در داخمل  م

متممر سممانتی 50× 50هممای پالتمیکممرو ،مرکممزی مربعممی

 ۀکلیم (. Kirby and Potvin, 2007) دشم مربعمی پیماده   

همای  های موجود در کف جنگل اعمم از بمر    الشبر

آوری شمده و  ممع پوسمیده در ابعماد یادشمده ج    سالم و

گمراد   درجمۀ سمانتی   65ی اسماعت در دمم   24مدت  به

 تمممما وزن خشممممک   خشممممک و تمممموزین شممممدند 

 ;Kirby and Potvin, 2007) ها محاسمبه شمود   نمونه

Ramon Aboal et al., 2005) 

های گیاهی از طریق شمارش گونهکه  ایگونه ننای

حرور انموا    ۀدهندنشان آیددست میدر یک منطقه به

های از میان شاخ کنون . تاها در آن منطقه استگونه
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هما  تعمداد کمل گونمه    شممارش شده، ای ابدا ننای گونه

مشهورتر است  هادیگر شاخ از ای عنوان ننای گونه به

 (.9319زاده و همکاران، )اسماعیل

پمراکنش و توزیمع    ۀنحمو  شاخ  یکنواختی بیانگر

هما  . هرگه توزیع گونهمنطقه است ها در یکافراد گونه

پایداری و ثبات بیشمتر بموده،    تر باشد، مقداریکنواخت

-زیستی بیشتر خواهد بمود )اسمماعیل   در نتیجه تنو 

(. در این تحقیق، برای بررسمی  9319زاده و همکاران، 

 .(4 ۀرابط) شاخ  یکنواختی از تابع پایلو استفاده شد

  4 ۀرابط

H`Max=LnS 

J'  :؛ابع یکنواختی پایلوت H   ؛وینمر  -: تمابع شمانون 

H`Max  : ؛وینممر -مقممدار حممداکثر تممابع شممانونLn  :

  .ها: تعداد گونه S ؛لگاریتم طبیعی

ای و ، دو مقمدار ننمای گونمه   ایشاخ  تنو  گونه

یما   کنمد آوری ممی واختی را در یمک کمیمت جممع   یکن

ای و یکنمواختی  از ننای گونمه ترکیبی عبارت دیگر،  به

ایممن (. در 9319زاده و همکمماران، )اسممماعیل اسممت

وینمر  -ای از تابع شانونتحقیق، برای بررسی تنو  گونه

 .(5 ۀرابط) استفاده شد

  5 ۀرابط

 

H`: ؛وینر -تابع شانون Pi فراوانی نسبی افراد گونه :

i ؛در نمونه مورد نظر Ln؛: لگاریتم طبیعی ni:   فراوانمی

 .ها: فراوانی کل گونهN ؛ماi گونه

و آنمالیز   Excelافمزار  نرم سازی اطالعات درذخیره 

انجمام   29 ۀنسمخ  SPSSافمزار  ها در محمیط نمرم  داده

هما، ابتمدا   تحلیل و مقایسه دادهوظور تجزیهمنبه .گرفت

 هممما بممما اسمممتفاده از آزممممون   نرممممال بمممودن داده 

مگنی آنهما بما اسمتفاده از    اسمیرنوف و ه -کولموگروف

 مقمادیر  ۀمنظمور مقایسم  . بمه شمد آزمون لمون بررسمی   

ن ها بیمیانگین ۀهای مختلف )مقایستوده در بخش زی

واریممانس یکطرفممه   ۀتجزیمم هممای مختلممف( از الیممه

(ANOVA) دانکن استفاده شد.  ایدامنهگند و آزمون

از  ،درختی ۀتنه و تا  الی ۀتودزی مقادیر ۀبرای مقایس

تعیمین ارتبماط بمین     منظمور نیز بمه  و مستقل tون آزم

هموایی از ضمریب    ۀتودزی ای وهای تنو  گونهشاخ 

 همبستگی پیرسون استفاده شد.

 

 نتایج

اسمیرنوف نشان داد که  -نتایج آزمون کولموگروف

نیمازی بمه تبمدیل     بنمابراین  ؛نرمال است هاتوزیع داده

هممای کمممی  داده 9جممدول  .نبمموده اسممت  همماداده

شده را بمه تفکیمک   گیریآمده از درختان اندازه دست هب

 دهد.های درختی نشان میگونه

 در توده های کمی درختان به تفکیک گونهاندازهمیانگین  -9 جدول

 سینهقطر برابر تعداد در هکتار گونه

 متر()سانتی

 ارتفا  درخت

 )متر(

 قطر بزر  تا 

 )متر(

 قطر کوگک تا 

 )متر(

 5/2 02/3 61/29 41/35 294 راش

 3/2 2/3 62/26 97/53 95 ممرز

 8/9 8/2 87/26 66/48 8 توسکا 

 5/3 7/4 95/30 78/84 7 پلت

 5/3 25/4 30 72 2 شیردار
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واریانس در رابطه بما بررسمی مقمادیر     ۀتجزینتایج 

داری بمین  که اختالف معنمی  هوایی نشان داد ۀودتزی

 دارد درختممی، علفممی و الشممبرگی وجممود     ۀتممودزی

موضو  نتایج آزممون دانکمن   (. به دنبال این 2 )جدول

درختمی   ۀتوده در الیکه میانگین مقادیر زی نشان داد

. عالوه بمر  علفی و الشبرگی بیشتر است ۀبه الینسبت 

الشمبرگی   ۀتمود علفمی و زی  ۀتمود آن بین مقمادیر زی 

 (.9 داری وجود ندارد )شکلاختالف معنی

 درختی، علفی و الشبرگی هوایی ۀتودیانس زیوار ۀنتایج تجزی -2جدول 

 داریسطح معنی F منبع تغییرات

 000/0 325/368 توده هواییزی

 

 

  .هوایی ۀتودمیانگین مقادیر زی ۀمقایس -9 شکل

 شده است.دار در سطح احتمال بررسیعدم تغییرات معنی ۀدهندابه نشانحروف مش
 

تنمه و تما     ۀودتم زی مقادیر مستقل tآزمون نتایج 

 آممده دسمت هدهد که بین مقمادیر بم  درختان نشان می

 (.3 داری وجود دارد )جدولاختالف معنی

 درختی ۀوده تنه و تا  )تن در هکتار( الیتمقادیر زی ۀمربوط به مقایسمستقل  tنتایج آزمون  -3 جدول

 داریسطح معنی F اختالف میانگین تغیرم

 000/0 248/94 60698/940 توده تنه و تا زی

 

 ۀتمود دهد که میانگین مقادیر زینشان می 2شکل 

وده تما  در  تداری بیشتر از مقادیر زیطور معنیتنه به

 .منطقه پژوهش است

همای  نتایج بررسی مقادیر گگالی خشک تنه گونمه 

مختلف درختی )راش، ممرز، توسکا، شمیردار و پلمت(   

داری عنیهای مختلف اختالف منشان داد که بین گونه

دهد کمه  نتایج آزمون نشان می (.4 وجود دارد )جدول

میانگین حداکثر و حداقل مقادیر گگالی خشمک تنمه   

 همای مممرز و توسمکا اسمت    وط بمه گونمه  ترتیب مرببه

واریمانس و آزممون    ۀ(. همچنین نتمایج تجزیم  3 )شکل

همای  دانکن در بررسی مقادیر گگالی خشک تا  گونمه 

های داری بین گونهف معنیمختلف بیانگر وجود اختال
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(. با توجمه بمه نتمایج مالحظمه     4 )جدول مختلف است

ممرز دارای حمداکثر گگمالی خشمک     ۀشود که گونمی

در منطقمۀ   توسمکا دارای حمداقل گگمالی    ۀتا  و گونم 

. همچنممین بممین گگممالی خشممک تمما   تحقیممق اسممت

داری همای راش، شمیردار و پلمت اخمتالف معنمی      گونه

 (.3 حاصل نشد )شکل

 

 درختی ۀتنه و تا  الی ۀودتمقایسه میانگین زی -2 شکل

 

  های مختلف درختیاریانس گگالی خشک تنه و تا  گونهو ۀنتایج تجزی -4 جدول

 (راش، ممرز، توسکا،  شیردار و پلت)
 

 داریسطح معنی F منابع تغییر

 000/0 753/6 گگالی خشک تنه

 008/0 812/3 گگالی خشک تا 

 

    
عدم تغییرات  دهندۀابه نشانحروف مش. های مختلف درختیگونه ۀمقادیر گگالی خشک تا  و تنمیانگین  ۀمقایس -3 شکل

 در سطح احتمال بررسی شده است. دارمعنی

 

تممموده در واریمممانس مقمممادیر زی تمممایج تجزیمممۀن

هممای قطممری مختلممف نشممان داد کممه بممین     کالسممه

داری وجممود دارد همای قطممری اخمتالف معنمی    کالسمه 

ا توجممه بممه نتممایج آزمممون  همچنممین بمم(. 5 جممدول)
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ای دانکن، میانگین حداکثر و حداقل مقمادیر  دامنه گند

 52/240متر )سانتی >80ترتیب در کالسه توده بهزی

تمن   74/29متمر ) سمانتی  <30تن در هکتار( و کالسه 

. همچنممین در منطقممه مممذکور بممین در هکتممار( اسممت

  و  60-30هممای قطممری تمموده در کالسممهمقممادیر زی

داری حاصمل نشمد   متر اخمتالف معنمی  سانتی 60-80

 (.4 )شکل

 های قطری مختلفتوده در کالسهواریانس مقادیر زی ۀنتایج تجزی -5 جدول

 داریسطح معنی F منبع تغییرات

 000/0 476/52 های قطریتوده در کالسهزی

 

 
در  دارعدم تغییرات معنی ۀدهندابه نشانحروف مش. مختلف های قطریتوده در کالسهمیانگین مقادیر زی ۀمقایس -4 شکل

 شده است.سطح احتمال بررسی
 

کممه بممین  دادنتممایج همبسممتگی پیرسممون نشممان  

هممای تنممو  زیسممتی در درختممی بمما شمماخ  ۀتممود زی

علفمی   ۀتودآشکو  درختی و همچنین بین مقادیر زی

داری همبسمتگی معنمی  های مربموط بمه آن   و شاخ 

تموده  (. بر این اساس مقمادیر زی 6 )جدولوجود ندارد 

همای ممورد   درختی و علفی مستقل از شاخ  ۀدر الی

کمه بمین   نتایج بررسی نشمان داد   همچنین .استنظر 

همای تنمو  زیسمتی    علفمی و شماخ    ۀتود مقادیر زی

 ۀالیمم ۀتممودپوشممش درختممی و نیممز بممین مقممادیر زی 

درختمی ارتبماط    ۀهمای تنمو  الیم   الشبرگی و شاخ 

 (.6 اری وجود ندارد )جدولدمعنی

 های تنو  زیستی درختی و علفیدرختی، علفی و الشبرگی با شاخ  ۀالی ۀتودزی همبستگی مقادیر -6 جدول

 یکنواختی پایلو ایننای گونه وینر -تنو  شانون 

 ns 237/0 ns 297/0 ns29/0 های تنو  زیستی درختیدرختی با شاخ  ۀالی ۀتودزی

 -ns985/0 ns 22/0 ns02/0 های تنو  زیستی علفیفی با شاخ عل ۀالی ۀتودزی

 ns 027/0- ns 938/0- ns987/0 های تنو  زیستی درختیعلفی با شاخ  ۀالی ۀتودزی

 ns032/0 ns 063/0- ns999/0 های تنو  زیستی درختیالشبرگی با شاخ  ۀالی ۀتودزی
ns داری ضرایب همبستگی: عدم معنی 
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 بحث
 تمر دقیمق  هرگمه تخممین   دربمارۀ مطالعات بیشتر  
 و قطمر، ارتفما    کمه  هوایی حاکی از آن بودند ۀتود زی

 شدهگرفته کارهب متغیرهای تمامی بین از گو  گگالی
د نمماهمبسممتگی تممرینقمموی و کمماربرد بیشممترین دارای

(Djomo et al., 2010; Henry et al., 2010).  واحدی
یستی گیماهی و  ( در بررسی ارتباط بین تنو  ز9319)

همای طبیعمی شممال    ترسیب کربن در جنگمل  مقادیر
 مقمادیر بررسمی   ( در9312حدی و متماجی ) وا ایران و
بلوط بمرای محاسمبه   درختان  ۀزیع ترسیب کربن تنتو

 ۀ درختان را مد نظر قرار دادندفقط تنتوده درخت زی
 ،نکردنمد  محاسبات بررسیو دیگر اجزای درخت را در 

 ۀتمود های جنگلی زیدر اکوسیستم با این استدالل که
 ۀو تنمم گیمماهی ۀتمموداز کممل زی درصممد 1/80همموایی 

را بمه خمود    هموایی  ۀتوداز زیدرختان بیشترین سهم 

 ؛9312واحممدی و متمماجی،  )دهممد  اختصمماص مممی 
Peichl and Arain, 2006).    حقیمق  در تبا ایمن حمال

الیمه   ۀودتم تمر زی هرگمه دقیمق   ۀحاضر برای محاسمب 
تما   شمد تان نیز ارزیمابی  ر تنه، تا  درخدرختی عالوه ب

الیمه درختمی مشمخ      ۀتمود سهم تا  در مقمادیر زی 

ترتیمب  و تما  بمه  نتایج حاکی از آن بود که تنمه   شود.
ختمی را بمه   در ۀالی ۀتوداز زی درصد 76/24و  24/75

 ۀتمود زی مقادیر ۀنتایج مقایس دهند.می خود اختصاص
 ۀودتممیکممه ز ی، علفممی و الشممبرگی نشممان داددرختمم
که  هوایی است ۀتودزی دارای بیشترین مقداردرختی 

  ،Woodbury et al. (2007) قیمممقتحبممما نتمممایج 

Henry et al. (2010)،Peich and Arain (2006)  و 
( همخمموانی دارد. واحممدی و متمماجی  9319واحممدی )

هممای ( نیممز بیممان کردنممد کممه در اکوسیسممتم 9312)
 تمثثیر هما  تنیرسم  دیگردرختان در مقایسه با  ،جنگلی

بنابراین بما ممدیریت    .دارند توده در مقدار زی بیشتری
توان ثر میؤهای بجا و مصحیح منابع جنگلی و دخالت

 و محصمموالت گمموبی را افممزایش داد درختممی ۀتممودزی
(Karjalainen et al., 2002)سمبب  تموده  . افزایش زی

 شمود کمه در پمی آن   میاکسیدکربن جذ  دی افزایش

کمربن آلمی در اکوسیسمتم جنگلمی نیمز      مخازن  مقدار

 ۀتمود زی عمددی  همچنین مقدار .افزایش خواهد یافت
همای  با توجه به تعداد در هکتار گونه شدهارا ه درختی

گیماهی حاضمر    درختی موجود و تغییرات تنو  زیستی
منبع مناسبی برای مقایسه تواند می تحقیق در منطقۀ

یما دیگمر    های جنگلی مشمابه با تحقیقات آتی در تیپ
نتایج های جنگلی شمال کشور محسو  شود. رویشگاه

 نیمز  های مختلمف درختمی  خشک گونه بررسی گگالی
طمور  ممرز بمه  ۀخشک گون گگالی حاکی از آن بود که

سمکای  تو ۀو گون ستهاگونه از دیگر داری بیشترمعنی

این تفاوت  .خشک است کمترین گگالی دارای ییالقی
 عوامل اکولوژیکی ماننمد  از ممکن استها در بین گونه

و یمما از  هممای آشممفتگی رژیممم ،رقابممت، پوسممیدگی 
منطقمۀ  درختمی  همای  های ذاتی هر یک از گونه فاوتت

 بما توجمه بمه نتمایج بررسمی      باشد.ناشی شده  پژوهش

Murphy et al. (2008)   در مقمادیر   بیشمترین تمثثیر
ای است کمه پمراکنش   توده مربوط به گونهمختلف زی
راش  ۀبنابراین گونم  ؛د اختصاص دهده خوبیشتری را ب

 ۀتمود بیشترین سهم از زی دارای ،فراوانی درصد 87 با
. همچنین تمراکم کمتمر   تحقیق است ۀایی در منطقهو

مممرز، توسمکا، پلمت و     های درختی دیگمر ماننمد  گونه
ناشمی از  ممکمن اسمت   راش  ۀشیردار نسمبت بمه گونم   

ایط هموایی، شممر وهمای اکولمموژیکی، شمرایط آ   رقابمت 
کمه   خماک باشمد   رویشگاهی مثل عوامل فیزیوگرافی و

 شمایان نحموی خماص و بما سمهمی     این عوامل به ۀهم
پمژوهش  ر منطقمۀ  های درختمی د بر تراکم گونه توجه

تحلیمل مقمادیر   وتجزیهد. دارای تثثیرات مختلف هستن
 نیمز قطمری   مختلمف  همای درختی در کالسمه  ۀتودزی

تموده  زی مقمدار  ،قطری ۀنشان داد که با افزایش کالس
افمزایش قطمر درختمان     دلیمل آن، یابد کمه  افزایش می

 ۀد کمه رابطم  توان بیان کمر یا به عبارت دیگر می ،است

تموده وجمود   مقمادیر زی  قطر درختان و مستقیمی بین
همای قطمری   توده در کالسههمچنین مقادیر زی .دارد
ترتیمب   متمر بمه  سانتی >80و  80-60، 60-30، <30
ه دست آممد درصد به 55/48و  11/26، 07/20، 31/4
. همان طور کمه در نتمایج مشماهده شمد بمین دو      است

متمر اخمتالف   سمانتی  60-80و  30-60قطری  ۀکالس
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داری مشاهده نشد که ایمن اممر ناشمی از تمراکم     معنی
 استمتر  سانتی 30-60قطری  ۀرختان در کالسد زیاد

تموده در ایمن کالسمه    شده است مقادیر زی که موجب
 60-80قطمری   ۀتموده در کالسم  به مقمادیر زی  قطری

  متر نزدیک شود. سانتی
 ۀتمود بین زی ،دهمان طور که در نتایج مشاهده ش

 های تنو  زیستی آن همبستگیدرختی و شاخ  ۀالی
 مقمدار سمت کمه   ایمن معنا  مشاهده نشد. این نتیجه به

مورد نظر بمه تماهر تحمت     ۀدرختی در منطق ۀتودزی

. پژوهش نیستدرختی در منطقۀ  هایتثثیر تنو  گونه
عنموان   Kirby and Potvin (2007) تحقیمق در نتایج 
 ایهوایی در جنگل و ننای گونه ۀتودزی که بین شده

و  Tilman et al. (1996)همبسممتگی وجممود نممدارد. 

Hector et al. (1999) بمین   ۀدند که رابطم بیان کر نیز

اسمت در   مثبمت  طور معمولبهها توده و تنو  گونهزی
اذعمان   Szwagrzyk and Gazda (2007)حمالی کمه   

بماالی سمطح زممین و تنمو       ۀتمود داشتند که بین زی
های طبیعی اروپای مرکزی های درختی در جنگلگونه

مشمابه آن بمرای    ۀهمبستگی منفی وجود دارد و نتیج

 جوامممع بلممموط در گمممین نیمممز ذکمممر شمممده اسمممت  
(An-ning et al., 2008).  تحقیق حاضر  متفاوتنتایج
همای  دلیمل تفماوت  ممکمن اسمت بمه    تحقیقات دیگر با

یشممگاهی، عوامممل شممرایط رو زیسممت محیطممی ماننممد
هممای آشممفتگی، مراحممل تحممولی فیزیوگرافیممک، رژیممم

 جالب توجه این نتیجۀ باشد.هوا وت آ جنگل و تغییرا

علفمی   ۀتمود داری بین مقمادیر زی که همبستگی معنی
زیستی درختی نیز وجود های تنو  در رابطه با شاخ 

ۀ پوشمش  تمود این دارد که زی امر داللت بر این ندارد.
تغییممرات تنممو  مسممتقل از  تحقیممقعلفممی در منطقممۀ 

 بما توجمه    .در منطقمه اسمت   زیستی پوشمش درختمی  

کمف جنگمل حاصمل ریمزش     همای  اینکمه الشمبر    به
های گونه ۀهای ریز سالم و پوسیدگو ها و خرده بر 
صمورت  بمه  ،پمژوهش اسمت  منطقۀ ف درختی در مختل

بمه آن تحمت آزممون    مربموط   ۀتمود منطقی مقادیر زی
درختی موجود در  ۀهای تنو  الیهمبستگی با شاخ 

نتایج همبستگی نشمان داد  قرار گرفت.  تحقیق ۀمنطق

های تنمو   شاخ  الشبرگی و ۀتودمقادیر زیبین که 
صمورتی کمه در   ای وجمود نمدارد، در  درختی رابطه ۀالی

( نتایج حاکی از آن بود که بین 9319واحدی ) تحقیق
های تنو  شانون و الشبرگی با شاخ  ۀتودمقادیر زی

ای مسمتقیم وجمود دارد و مقمادیر    ننای درختی رابطه
ای دارای همبسمتگی  الشبرگی با ننمای گونمه   ۀتودزی
 ممکمن اسمت   دلیمل ایمن تفماوت    .ثبت و خطی استم

 تحقیقماتی  ۀطقم من ایننای گونه از بیشتر بودن ناشی
تحقیمق   در ممورد بررسمی   ۀمنطق ایگونه وی از ننای

شمیب   مثل عوامل فیزیوگرافی بر آنعالوه ،حاضر باشد
 .و ارتفا  از سطح دریا در دو منطقه متفاوت بوده است

همای درختمی،   هموایی )الیمه   ۀتودمقادیر زی زمینۀدر 
همای تنمو    شماخ   و الشبرگی( و ارتباط آن با علفی
بیمان  خود  در تحقیق Forrester et al (2006)زیستی 

 ای رابطمۀ ننای گونه گیاهی و ۀتودبین زی دارد کهمی
ارتبماط بمین    ر پژوهشی دیگمر دوجود دارد.  مستقیمی
، تحقیممق 200تمموده در بممیش از ای و زینممهننممای گو
 درصمد  26کمه  حاکی از آن بمود   نتایج شد کهبررسی 
خطی  ۀرابط ددرص 92 و ،خطی مثبت )فزاینده( ۀرابط

ه همی  نمو    نشان داد ک درصد 32و  وجود دارد منفی
 وجمود نمدارد   تموده زی ای وارتباطی بین ننمای گونمه  

(Waide et al., 1999). مشخ   ۀالبته هنوز یک رابط
ای گیاهمان  در این مورد بمین تولیمدات و تنمو  گونمه    

وجممود نممدارد کممه بتمموان آن را بممه تمممام ارتباطممات    
ا بم  (.Nguyen et al., 2012م داد )آممده تعممی    دست به

نمد کمه بمین تنمو      مطالعات زیادی نشان داد این حال
مثبت و مستقیم وجود  توده رابطۀزی زیستی جنگل و

  .(Vila et al., 2007 ؛Erskine et al., 2006)دارد 
 زمینۀآمده در دستبا توجه به نتایج به طور کلیبه

و تنممو  همموایی  ۀتممودزی دارعممدم همبسممتگی معنممی

 درکمه   این نتیجمه رسمید   بهتوان های گیاهی می گونه
توده در زی مناسب مدیریت صحیح جنگل برای پایش

 تموان زیستی نممی های تنو  از شاخ  پژوهش ۀمنطق
رو ایممناز اسممتفاده کممرد.بممه عنمموان ابممزاری کمماربردی 

در ممورد  شود در صورت امکان تحقیقماتی  پیشنهاد می

میکروکلیمممای موجممود در  نممدهمموایی مانوشممرایط آ 
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همای  مناطق مختلف رویشگاه، مراحل تحمولی، ویژگمی  
هوایی صورت پمذیرد تما    ۀتودخاک و ارتباط آنها با زی

ۀ هموایی در  تمود در خصوص عواممل تثثیرگمذار بمر زی   
 بتوان به نتایج جامعی دست پیدا کرد. تحقیقمنطقۀ 

 

 سپاسگزاری
ری بممدین وسممیله از آقممای مهنممدس رمرممانعلی اکبمم 

شمرکت سمهامی نکماگو  و آقمای      ۀمسئول طرح و برنام
 پمژوهش ممورد   ۀخمش منطقم  مهندس مطیعی مسمئول ب 

شمود.  تشمکر و قمدردانی ممی    همای فمراوان،  علت کمک به

 ۀاک و گیاه دانشکدهمچنین از مسئول آزمایشگاه آ ، خ
م مهنمدس ممریم اسمدیان    خانسرکارمنابع طبیعی ساری 

 شود.اهی تشکر میدر کارهای آزمایشگ دلیل کمکبه

 

 منابع

اسممدیان، مممریم، سممید محمممد حجتممی، محمدرضمما    

. بررسی تنو  زیستی 9319پورمجیدیان و اصغر فالح، 

همای کما    کماری گلگیاهی و خصوصیات خماک در جن 

نممدان سمماری،  لا ۀگنجشممگ در منطقمم سممیاه و زبممان 

 .392-211(: 2) 20تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 

ن حسممینی، حامممد محسمم زاده، امیممد، سممیداسممماعیل

. 9319پمور و عبماس احممدی،    اسدی، پمدرام نمدیری  

هی بما عواممل فیزیموگرافی در    تنو  زیستی گیما  ۀرابط

 92شناسی گیاهی، گاه سرخدار افراتخته، زیستذخیره
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Abstract  

The North forests of Iran play a major role in carbon storage through above-ground biomass, 

and they are of extreme significance in terms of biodiversity. Therefore, the present study was 

accomplished in order to specify the relationship between species diversity changes and 

above-ground biomass in the mixed-beech forests in Sari region, Mazandaran Province, Iran. 

In order to determine the amount of above-ground biomass, some discs of 2 cm thickness 

were sampled in return for each felled tree at 2-5 m. The samples were put in the oven for 24 

hours (105°C) in order to determine their dry density. In order to determine the tree biomass 

(volume multiplied by dry wood density) and plant diversity (Shannon- Wiener's diversity, 

richness and evenness indices), a network with grid dimensions of 80 × 100 m was laid on the 
topographic map and totally 50 400 m

2
 sampling plots were established in the study area in an 

area about 46.4 hectare. For collecting data related to herbaceous cover, a micro sampling plot 

was established in the center and four other micro plots with the same dimensions were 

dismounted in each corner of plot. To measure the biomass of litters within plot, micro plots 

of 50 × 50 cm
2
 were established. Herbaceous cover and litters were weighted immediately 

after collecting in the field and were dried in an oven at a temperature of 65°C. The results 

indicated that tree biomass values, herbaceous and litters were 379/11, 0/213 and 7/65 tons 

per hectare, respectively. Findings of this investigation indicated that there was no significant 

relationship between tree layer biomass values, herbaceous and litters with diversity 

indicators. The results show that we cannot take advantage of biodiversity indicators for 

proper forest management for correct monitoring the biomass in the study area. 

Keywords: Above-ground biomass, Correlation, Dry density, Plant diversity. 
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