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   یها هقطع از گيری بهرهي درختي جنگل با ها هبررسي پايداري تنوع گون
   ي جنگلداريها طرحنمونه متداول در 

  )بخش گرازبن جنگل خيرود، نوشهر:  مورديمطالعه(
  

  ۳جليل علوي سيد و۲ جهانگير فقهي،۱*زهرا نوري

  ، ايراناندانشگاه تهر ، دانشكده منابع طبيعي، جنگلداريارشد كارشناسي دانشجوي ۱
  ، ايراندانشگاه تهران ،دانشكده منابع طبيعي يار گروه جنگلداري و اقتصاد جنگل،استاد ۲
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  چكيده

ط بـا   محيطـي مـرتب    اجتمـاعي و زيـست  تنگناهاینگراني درباره . ها وجود دارداري جنگل اي به حفظ پايد  فزاينده، نياز جهاندر سرتاسر   

 چوبي و غير چوبي جنگل و غيره منجـر بـه توافـق و               یها  ه فرآورد  تنوع زيستي، سطح شادابي و سالمت، توليد       پايداري جنگل مانند تغيير   

 كه كارشناسان جنگل در ايران بـا آن روبـرو هـستند،    تنگناهايیيكي از   . هاي مديريتي جنگل شده است       به منظور بهبود فعاليت    ريزي  برنامه

هـاي     آثار تخريب مشاهده شده در جنگل بـر تنـوع گونـه            بررسی،  پژوهشهدف از اين    . باشد  تخريب جنگل از جمله وجود گاوسراها مي      

 در بخـش گـرازبن از جنگـل آموزشـي و            رسـی برايـن   . باشد  ميي جنگلداري   ها  طرح نمونه متداول در     یها  هقطع از   گيری بهرهدرختي  با    

بهره با .  شدند گزينشن منظور، دو پارسل كه در آن گاوسرا وجود دارد و دو پارسل دور از گاوسراها                 اي  هب.پژوهشي خيرود انجام شده است    

 ميـزان . حاسـبه شـدند   وينـر و سيمپـسون م  ‐ي تنوع و يکنواختي شـانون       ها  شاخصو نمونه برداري،    % ۱۰۰ آماربرداري   یها  هداد از   گيری

 شاخص يکنواختي   ميزان، اما   باشد  مي وينر در منطقه چرا شده بيشتر        ‐ وينر و شاخص يکنواختي شانون     –شاخص تنوع سيمپسون، شانون     

 نمونـه در  یهـا  هقطعـ و % ۱۰۰ از آمـاربرداري  آمده بدست براي شاخص شانون  tآزمون .  يکسان ميباشد تاحدودیسيمپسون در دو منطقه

تـوان از   بنابراين مـي . باشد مي قطعه نمونه، معني دار ن۲۳ شمار قطعه نمونه، معني دار اما در منطقه چرا نشده با   ۱۳ شمارچرا شده با    منطقه  

  .  كردگيری بهرهشوند، به منظور سنجش تنوع زيستي   ميبرداری بهرههاي جنگلداري   آري كه در طرح۱۰اي شكل   نمونه دايرهیها هقطع

   

  برداري، نمونه %۱۰۰ي تنوع، آماربرداري ها شاخص،  ، گاوسرا، مديريت جنگل  تنوع زيستي:ليديهاي ک واژه
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 ...هاي درختي جنگل با  بررسي پايداري تنوع گونه                                                   ۹۱۰

  مقدمه
هـا     زمينه همهدر دو دهه گذشته، اهميت توسعه پايدار در         

در جنگلداري مفهوم   . افزايش يافته است  اي،    به طور فزاينده  
پايداري قدمت بيشتري داشته و از محصول پايدار به سمت          

، اقتصادي و اجتماعي سوق پيدا كرده       بوم شناختی پايداري  
 و  هـا   هواقع با گذشت زمان، اهميت توليـد فـرآورد        در  . است

كنند، افـزايش يافتـه     ها عرضه مي    خدمات ديگري كه جنگل   
نظر گرفتن تنوع زيستي در مديريت جنگل       امروزه در   . است

 معيارهـاي اقتـصادي و زيـست محيطـي در           ديگـر همراه با   
در واقع به منظور مديريت ). ۹(باشد   پذيرفته شده ميجهان

هـاي جنگلـداري بايـد در راسـتاي           ها، فعاليـت    پايدار جنگل 
  . مسائل زيست محيطي از جمله تنوع زيستي باشند

ي كـه بـراي تعريـف و    بيـشمار  المللـي   هاي بـين    در فرايند 
اند، تنوع زيستي  ارزيابي مديريت پايدار جنگل به وجود آمده    

به عنوان يكي از اصول پايداري جنگل در نظر گرفتـه شـده             
به عنـوان مثـال، معيـار يـك از فراينـد مـونترال بـه                . است

 معيـار دو از فراينـد       .)۷(پردازد    حفاظت از تنوع زيستي مي    
از تنوع زيستي در منـاطق جنگلـي       خاور نزديك به حفاظت     

 بيـان   CIFOR در فراينـد     ۲‐۱يـا معيـار     ) ۱۳( اشاره دارد 
هاي مديريت شده باعـث       فرايندهايي كه در جنگل   “كند    مي

  .)۱۰( “شوند، بايد حفظ شود تداوم تنوع زيستي مي
در جهان كنوني، بـا افـزايش روز افـزون جمعيـت دنيـا و               

ي انـسان بـر     خريبـ  فناوري، فشار ت   گسترشپيشرفت علم و    
ت بيشتر شده و سـيماي طبيعـت روز بـه روز حالـت              طبيع

، يكــي از )۴ (دهــد طبيعــي و اوليــه خــود را از دســت مــي
 انـساني بـر بيوسـفر جهـاني،         هاي   برجسته فعاليت  تأثيرهای
 بـه دليـل     بـوم نظـامی    شـديد در تـوان توليـدي         تغييرهای
باشـد، در حقيقـت،       زدايي و كاهش تنوع زيستي مـي        جنگل

بـا   بـه طـور منفـي        بوم نظـامی  ركردها و خدمات مختلف     كا
  ).۲۴(گيرد  كاهش تنوع زيستي تحت تأثير قرار مي

هـا   هاي متفاوتي در پايداري جنگل   براي تنوع زيستي نقش   
ارائه شده است، تنـوع زيـستي متناسـب بـا تغييـر شـرايط               
محيطي منجر بـه پايـداري ژئومورفولوژيـك، هيـدولوژيك،          

بايـد  ). ۲۲(د  شو  مي بوم نظام ك در يك    اكولوژيك و بيولوژي  
اي باال نـه تنهـا سـپر          ن نكته توجه داشت كه تنوع گونه      اي  هب

 رخ  بـوم نظـام   هايي كه در يـك         در مقابل آشفتگي   بوم نظام 
 را نيـز افـزايش      بوم نظام باشد، بلكه توان توليد       دهد، مي   مي
بـوم  ترين نقش تنوع زيستي در ايجاد و حفـظ     مهم. دهد  مي
 و پايـداري    بـوم نظـام    جنگلي، تداوم كاركردهـاي      هاي  نظام
  ).۸(باشد  ها مي آن

تـرين    ترين و با ارزش    هاي شمال كشور در واقع مهم       جنگل
ترين منبـع توليـد چـوب     هاي جنگلي كشور و مهم    بوم نظام 

 % ۱۵هـا     ايـن جنگـل   . باشـند   براي صنايع چوبي كشور مـي     
مـساحت کـل کـشور را شـامل         % ۱/۱هـاي کـشور و        جنگل
 گونه درختـي  ۸۰هاي هيرکاني با دارا بودن  جنگل .شود مي
 جنگلـي متنـوعي را در بـر         هـاي   جور اي  ه گونه درختچ  ۵۰و

ها، عـالوه بـر توليـد چـوب،           ن جنگل اي  هنقش اولي . گيرند  مي
 آن در زيــستیحمــايتي و زيــست محيطــي اســت و نقــش 

حفاظت از خاک، منابع آب و توزيع تعادل طبيعـي در ايـن             
وهستاني، پرشيب و حساس، بسيار قابل تأمل       حوضه آبريز ک  

ها به داليل شهرسازي سريع، رونـد         اما اين جنگل  ). ۳(است  
صنعتي شدن، چراي مفرط، قطع بيش از اندازه درختان بـه           
منظور تهيه زغال چوب و چوب سوخت و تجاوز بـه اراضـي             

  .اند به منظور كشاورزي در معرض تخريب قرار گرفته
 پژوهشگران تنوع زيستي، هاي صشاخبه منظور محاسبه 

 هاي  نمونه با سطوح متفاوتي كه در قالب روشیها هقطعاز 
بهره اند،  دهشمختلف نمونه برداري در سطح جنگل پياده 

به منظور ) ۱۳۸۶(سهرابي و همكاران . اند  نمودهگيری
ي از نظام بوم هايهاي گياهي در واحد بررسي تنوع گونه

بعي كه به روش تصادفي منظم  متر مر۲۵۶ نمونه یها هقطع
 یها هقطعاز ) ۱۳۷۵(پوربابايي . ندگرفت بهرهبرداشت شدند، 

 براي گزينشی هكتاري كه به روش ۵/۰نمونه لوزي شكل 
بهره هاي چوبي در گيالن پياده شده بود،  بررسي تنوع گونه

  .گرفت
 موجـود بـه     یها  هداد به جمع آوري     ۱۹۹۹اسمال در سال    

نکه چگونه و   اي  ه  ي در زمين  هاي  هنماييمنظور فراهم کردن را   
 اهلـي مـي توانـد بـراي حفـظ و بهبـود              هاي  کجا چراي دام  

گيـری شـود،     بهـره  درختزارهاي نيمـه طبيعـي       هاي  ويژگي
 مثبت و منفي چراي دام بـر تنـوع زيـستي            پرداخت و تأثير  

 گـذاری  اروپا را مورد بررسي قرار داد از جمله اثر         هاي  جنگل
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 جنگل خيرود

 بخش گرازبن

 به آن اشاره شـده، ايـن        بررسیاين  مثبت چراي دام که در      
است که لگدمال کردن جنگل توسط دام مي تواند منجر به           
از بين بردن و يا کاهش پوشـش علفـي متـراکم و افـزايش               

ـ    ها دام مدفوع   باخيزي خاک   بدست آمده  جـاد و   اي  ه شود و ب
هـا و درختـان     در گياهان کف، درختچـه   اي  هحفظ تنوع گون  
  .کمک نمايد

نها ابزاري كه مديران براي كسب از آن جايي كه ت
 از وضعيت جنگل و اداره آن در اختيار دارند، یها هداد
رسد كه از   به نظر ميمناسبباشد،  هاي جنگلداري مي طرح
 كسب شده در طرح جنگلداري به منظور سنجش یها هداد

هاي مديريتي  تنوع زيستي و لحاظ نمودن آن در فعاليت
  . شودگيری بهرهجنگل، 
، بررسي تأثير وجود گاوسرا و پژوهش انجام اين هدف از

 از گيری بهرههاي درختي با  چراي دام بر تنوع گونه
  . باشد ميهاي جنگلداري   نمونه متداول در طرحیها هقطع

  

  

  

  ها مواد و روش

  بررسیمنطقه مورد 

 در بخش گرازبن از جنگل آموزشي پژوهشي اين پژوهش
جنگل ). ۱شكل (است خيرود در شمال ايران انجام گرفته 

 ۴۰'  تا º۳۶ ۲۷' کيلومتري شرق نوشهر بين ۷خيرود در 
º۳۶ ۳۲' عرض شمالي و º۵۱ ۴۳'  تا º۵۱ طول شرقي واقع 

 هزار هکتار ۸۰۰۰ کل منطقه حدود گستره. شده است
 شمار و رودخانه خيرود زهکش اصلي اين حوزه به باشد مي
  که بخشباشد مي بخش ۷اين جنگل شامل . آيد مي

 ۱/۱۰۲۲ برابر ای گسترهگرازبن، سومين بخش آن داراي 
هاي اين بخش داراي شيب  بيشتر پارسل. باشد ميهکتار 

 ميليمتر ۱۳۰۰‐۱۶۰۰ميزان نزوالت آن. باشند جنوبي مي
 گياهي موجود در اين بخش بلوط یها هجامع .است

 مخلوط و هاي ممرزستان، راش ـ ممرزستان، راشستان
هاي  ين بررسی در پارسل ا.)۶(باشد  ميخالص 

 كه مشخصات رويشگاهي آنها در ۳۰۴،۳۱۲،۳۱۷،۳۲۵
جامعه گياهي در  . ارائه شده، صورت گرفته است۱جدول 

  .باشد  ممرزستان مي–اين چهار پارسل راش 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بررسی منطقه مورد ‐۱شكل 
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  هاي مورد بررسی  مشخصات رويشگاهي پارسل‐۱جدول 

 جهت و شيب كلي اعارتف شماره پارسل
  . پارسل که به شغال گدوک معروف استيوجود يك گسل در قسمت شرق   متر۸۴۰‐ ۱۰۱۰  ۳۰۴
  .شود ياد ميب زين شيي به طرف پايب ولي پارسل کم شيمه باالئين  متر۱۰۷۰‐ ۱۲۳۰  ۳۱۲
ارسل را به دو ال وجود دارد که پين يز بعد از ايک دره ني و ي غربيال در جهت شرقيک ي  متر۱۱۶۰‐ ۱۲۳۰  ۳۱۷

  . کنديم مي تقسي و جنوبيبخش شمال
  .شود يال بزرگ چلندر ختم مي به يدر ضلع شمال  متر۱۲۱۰‐ ۱۳۱۰  ۳۲۵

  

  ها روش

وجود گاوسرا و (ي انساني ها بررسي اثر آشفتگيبه منظور 
، با در نظر گرفتن محل هاي درختي بر تنوع گونه) چراي دام

ه گاوسراهاي گرازبن و  ک۳۲۵ و ۳۰۴ هاي گاوسراها ، پارسل
ماتلستان در آنها واقع شده و آثار چراي دام و سرچرشدن، 

باشد، به عنوان منطقه چراشده و  در آنها بيشتر مي
 ديگر در هاي  که نسبت به پارسل۳۱۷ و ۳۱۲ هاي پارسل

فاصله دورتري نسبت به گاوسرا قرار گرفته بودند و آثار 
چرانشده در نظر چراي کمتري داشتند، به عنوان منطقه 

  . گرفته شدند
و همچنين % ۱۰۰پيشتر در اين بخش آماربرداري 

 متر ۱۰۰۰ نمونه یها هگيری از قطع برداري با بهره نمونه
 مترمربعي ۲۰۰*۱۵۰ شبکه  در شکلاي همربعي و داير
  قطعه نمونه در منطقه۱۳كه شمار د انجام گرفته بو

واقع شده نچرا  قطعه نمونه در منطقه۲۳ شمار و چراشده
هاي درختي بيشتر   آنها قطر برابر سينه كليه گونهشده و در

از آنجائيکه هدف از اين  سانتيمتر ثبت شده بود، ۵/۷از 
ی نمونه ها هگيری از قطع پژوهش، بررسي امکان بهره

هاي  هاي جنگلداري براي بررسي تنوع گونه متداول در طرح
يری از گ با بهره تنوع زيستي هاي درختي بود، شاخص

هاي  پارسل ی نمونه واقع شده درها هی موجود از قطعها هداد
 قطعه نمونه و ۱۳، شامل )منطقه چرا شده (۳۲۵ و ۳۰۴
 قطعه ۲۳شامل ) منطقه چرا نشده (۳۱۷ و ۳۱۲ هاي پارسل
  .حاسبه شدنمونه، م

  
  

  اي  تنوع گونهيها شاخصمحاسبه 

اي در يك منطقه،  به منظور نشان دادن تنوع گونه
هاي مختلف ارائه  ي گوناگوني توسط اكولوژيستها خصشا

اما تاكنون توافق عمومي بر اين كه كدام شاخص . شده است
اي موجود در منطقه را نشان مي  به بهترين وجه، تنوع گونه

  . نشده استنيامده بدستدهد، 
يي كه توسط ها شاخصترين  دو نمونه از متداول

اي در مقياس  ونهها به منظور بررسي تنوع گ اكولوژيست
وينر و  ‐ي شانونها شاخصده، ش استفادهمكاني مشخص 

  .باشد  محاسبه آنها ميسادگیسيمپسون، به علت 
،تركيبي از غنا و يكنواختي ) ۲۵( وينر ‐شاخص شانون

 و به صورت زير باشد ميي موجود در منطقه ها هگون
  :محاسبه مي شود

  

∑−=′ ii LnppH  
  
  فراواني نسبي گونه مورد نظر: piكه

 گونه، N شماردر يك محيط با مقياس مكاني معين و 
 تعريف Ln N نظری شاخص شانون وينر به صورت بيشينه

  ).۲۱،۱۹،۱۵(مي شود 
 گيری بهره از آن بررسیشاخص تنوع ديگري که در اين 

 بسيار حساس به باشد که مي) ۱۸(شاخص سيمپسونشد، 
باشد و حساسيت کمتري به  ي ميها هيج در نموني راها هگون
  .دهد  جامعه نشان ميکميابهاي  گونه
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in :افراد گونهشمار iام  
 N باشد مي کل افراد شمار.  

ip فراواني نسبي گونه ،iام   
بنابراين شاخص . يابد تنوع کاهش مي ، Dبا افزايش 
 بيان D/1 يا D-1 به صورت به طورمعمولسيمپسون 

تغيير ) −S11( شاخص شانون از صفر تاميزان. شود مي
  .كند مي

وينر به  ‐از دو شاخص يکنواختي سيمپسون و شانون
ي موجود در دو منطقه ها همنطور بررسي يکنواختي گون

  . شدگيری بهره
شاخص يکنواختي سيمپسون به صورت زير تعريف 

  :شود مي

∑=
maxD
D  

  
D :شاخص تنوع سيمپسونميزان   

وينر نيز به شـکل زيـر تعريـف          ‐شاخص يکنواختي شانون  
  :مي شود
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بيشينه  ميزان، يادشدهي ها شاخص ميزانپس از محاسبه 

  .دست آمدآنها در منطقه چرا نشده ب
ده ديبه منظور کسب اطمينان از معني دار بودن اختالف 

وينر در دو منطقه و همچنين ‐  شانون شده بين شاخص
و قطعه % ۱۰۰ از آماربرداري آمده بدستشاخص شانون 

  . شدگيری بهره) t) ۱۷نمونه آزمون 
اي موجود در هر منطقه با  ن منظور ابتدا واريانس گونهاي هب

  .مول زير محاسبه شد از فرگيری بهره
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  ام iفراوانی نسبی گونه: piکه 
S :هاي موجود در جامعه كل گونه  
N :كل افراد جامعهشمار   

 محاسبه t ميزان از فرمول زير، گيری بهرهدر مرحله بعد با 
  :شد

)()( 21

21

HVarHVar
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  ۱شاخص شانون محاسبه شده برای منطقه : H1که 
H2 : ۲شاخص شانون محاسبه شده برای منطقه  

  : از فرمول مقابل به دست آمدبهره گيریدرجه آزادي با 
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 و درجه آزادي محاسبه شده به t از آماره گيری بهرهبا 

  t جدول وt مراجعه كرده و با مقايسه t-studentجدول 
ده شده، ديف دار بودن يا نبودن اختال ، معني ه شدهمحاسب

  .مشخص شد

  

  نتايج

ي درختي که در منطقه چرا شده و چرا ها ه گونشمار
 گونه ۹ و ۱۴، ثبت شد به ترتيب %)۱۰۰آمار برداري (نشده 
شيردار، پلت، توسکا، ممرز، خرمندي، راش، بلند . باشد مي

يي بودند که هم در منطقه چرا ها همازو، نمدار و ملج گون
ي بارانک، ها هاما گون.  شدنددهديشده و هم چرا نشده، 

گيالس وحشي، ون، اوجا و انجيلي تنها در منطقه چرا شده 
  . دشده دي

ي ها ه گونشمار ، از نمونه برداريآمده بدست یها هداد
 و ۱۰موجود در منطقه چرا شده و چرا نشده را  به ترتيب 

ي شيردار، خرمندي، انجيلي و ها ه گونه نشان داد که گون۶
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ي افرا پلت، ها هدر چرا شده ثبت شدند و گوننمدار تنها 
توسکا، ممرز، راش، بلندمازو و ملج در هر منطقه چراشده و 

  .ده شدندديچرا نشده 
وينر که هم  ‐ تنوع  سيمپسون و شانونهاي شاخص ميزان

 شد آمده بدست نمونه یها هقطع آماربرداري وهم یها هداداز 
. باشد ميشده در منطقه چراشده بزرگتر از منطقه چرا ن

 از آمده بدست( شاخص يکنواختي سمپسون ميزان
تا در دو منطقه )  نمونهیها هقطعو % ۱۰۰آماربرداري 

وينر در ‐اما شاخص يکنواختي شانون. باشد مي برابر حدودی
  .باشد ميمنطقه چرا شده بزرگتر از منطقه چرا نشده 

و % ۱۰۰ از آماربرداري آمده بدست هاي شاخص ميزان
  . ارائه شده است۳ و ۲ نمونه در شکل یاه هقطع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  در دو منطقه چرا شده و چرا نشده% ۱۰۰ از آماربرداري آمده بدستهاي   نمودار شاخص‐۲شکل 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   از نمونه برداري در دو منطقه چرا شده و چرا نشدهآمده بدستهاي   نمودار شاخص‐۳شکل 

  
 بدستقايسه شاخص شانون  که به منظور مtنتايج آزمون 

و نمونه برداري در هر منطقه  % ۱۰۰ از آماربرداري آمده
وهمچنين  مقايسه شاخص شانون دو منطقه صورت گرفت 

 . ارائه شده است۱در جدول 
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   براي شاخص شانونtجدول نتايج آزمون  ‐۲جدول 

 tآزمون  v ميزان t ميزان
  و نمونه برداري در منطقه چرا شده% ۱۰۰ماربرداري از آآمده بدستشاخص شانون   ۹/۸۲۷  * ۰۱۶/۳
۰۷۹۳/۱ ns ۵/۶۰۹   و نمونه برداري در منطقه چرا نشده% ۱۰۰ از آماربرداريآمده بدستشاخص شانون  
  شاخص شانون منطقه چراشده و منطقه چرا نشده  ۷/۵۱۵  * ۶۹/۷

   درصد۵دار در سطح    معني*
nsدار نيست  معني  

  
وينـر در    ‐ شاخص تنوع سيمپسون و شانون     بيشينه ميزان

  . بدست آمد۱۹۷/۲ و ۸۸۸/۰منطقه چرا نشده به ترتيب 

  

  بحث

ي درختـي   ها  هطور كه در بخش نتايج اشاره شد، گون        همان
بارانـك،  . ده شـد  ديـ بيشتري در منطقه با آشـفتگي بيـشتر         
يي بودند كه تنها ها هگيالس وحشي، ون، انجيلي و اوجا، گون    

بـوم    بررسـی  .شفتگي بيـشتر وجـود داشـتند      در منطقه با آ   
هاي طبيعـي     هاي جنگلي نشان داده است كه آشفتگي        نظام

 از جملـه تنـوع      بوم نظام هاي    نقش مهمي در تنظيم ويژگي    
 نـشان داده انـد      هـا  بررسیطور كه    همان). ۱۴(زيستي دارد   

هـاي    ظهور تخريب و آشـفتگي شـرايط را بـراي ورود گونـه            
ــ). ۱۲(جديــد فــراهم مــي نمايــد   راه از هــا هورود ايــن گون

ي هـا   هي بومي و يا كاهش تنوع گون      ها  هجايگزيني آنها با گون   
  ).۲۰(د آي  ميبشماربومي خطري براي تنوع زيستي 

تجديد زيست گونه انجيلي بـا ريـشه جـوش و پـاجوش و              
باشد كـه بهمـين        مي نياز  اي كم   جست بوده و گونه   متكي به   

هاي ديگـر     ايگزين گونه دليل توانسته در منطقه چرا شده ج      
گونه انجيلي از قدرت رقابـت كمتـري در مقايـسه بـا             . شود
ي موجود در آن منطقه برخوردار است و ممكن ها  ه گون ديگر

است دليل ظهور آن در منطقه با آشفتگي بيشتر اين باشـد            
كه آشفتگي منجر به باز شدن تاج پوشـش و فـراهم شـدن              

از سـوي   .  باشـد  ظهور اين گونه، شـده    شرايط مناسب براي    
 متـر از سـطح دريـا در       ۱۴۰۰ديگر گونه انجيلي تـا ارتفـاع        

و علـت حـضور آن در       ) ۱(شـود     هاي گرمتر ظاهر مي     جهت
منطقه چرا شده، ارتفاع كمتر اين منطقـه از سـطح دريـا و              

از سـطح دريـا      ۳۰۴ارتفاع پارسل   (باشد    گرمتر بودن آن مي   
هـاي    ارسـل كه ارتفـاع پ    باشد، در حالي    متر مي  ۱۰۱۰‐۸۴۰

  .).باشد  متر از سطح دريا مي۱۰۷۰‐۱۲۳۰منطقه چرا نشده 
هـاي درختـان جنگلـي تغذيـه          ها از نهـال     هر چند كه دام   

هاي علفي و تغذيـه از آنهـا          گونهلگدمال كردن   كنند، اما     مي
منجـر بـه محـدود كـردن يـا كـاهش            توانـد     توسط دام، مي  

 سـرخس شـود و بـه        مانندي علفي مهاجم    ها  هگسترش گون 
  كه  است   يكي از داليلي   و اين    استقرار نهال ها كمك نمايد    

ـ     تواند  مي  در منطقـه چـرا شـده        اي  ه باعث افزايش تنوع گون
، بارانـك و    همچنين در منطقه با آشفتگي بيـشتر، ون       . شود

 حضور ون   های علتيكي از   . ده شده است  دي گيالس وحشي 
بدسـت  مي توانـد ايـن باشـد كـه مـدفوع حيوانـات اهلـي                

ي خاك را در منطقه چرا شده افزايش داده و  بـه             خيزآمده
هاي بزرگتـر      كه به روشنه   ي پرنياز مانند ون   ها  هاستقرار گون 

  ).۲۶(نمايد  نياز دارد، كمك مي
از سويي ديگر بعـضي آشـفتگي هـا ماننـد بهـره بـرداري،               
رقابت را كاهش داده و يا از بين مي برد و با باز كـردن تـاج                

ش داده و شانس بذرهاي ورودي را       پوشش، عبور نور را افزاي    
 بـا   بـذرهايي كـه   بويژهدهد؛  براي تماس با خاك افزايش مي 

يي هـا   هاين آشفتگي ها به گون    ) ۲۳،۱۱(باد آورده مي شوند     
تر رشد نمي كنند اين شانس        كه به آساني در نواحي متراكم     

  . را مي دهد كه در نواحي بازتر مستقر شوند
هـاي انـساني از راه         فعاليـت  هاي ناشي از    در واقع آشفتگي  

فرايندهاي مختلفي منجر به كاهش تنوع زيستي در مقياس         
هـاي بـومي بـا        شـود از جملـه جـايگزيني گونـه          جهاني مي 

ها شايد در كوتـاه       در حقيقت اين آشفتگي   . هاي جديد،   گونه
هاي درختي شـود، امـا در         مدت منجر به افزايش تنوع گونه     
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ه جامعه مورد نظر نيستند،     هايي كه مربوط ب     بلند مدت گونه  
منجر به فاصله گرفتن بوم نظام جنگلي از وضعيت طبيعـي           

هاي درختي را در بلنـد مـدت كـاهش            آن شده و تنوع گونه    
بنابراين دو موضوع جدي در ارتباط با آشفتگي و         . مي دهند 

هـا و   تخريب زيـستگاه  . تنوع زيستي بايد در نظر گرفته شود      
ايي كـه بـه طـور طبيعـي در          هـ   گونه(هاي جديد     ورود گونه 

و در بلند مدت ممكن است      ) جامعه مورد نظر حضور ندارند    
. هاي اصـلي جامعـه شـود        در اثر رقابت منجر به حذف گونه      

نكته ديگري كه بايد به آن اشاره داشت اين است كه مـدت             
اي نيـست كـه       اقامت و زمان ييالق و قشالق دامها به اندازه        

هاي منطقه چرا شده شود       سلخوردگي زياد پار    منجر به بهم  
تواند به وضعيت طبيعي خود بـاز         و در بلند مدت جنگل مي     

خوردگي ادامه يافته، منجر      اما چنانچه آشفتگي و بهم    . گردد
هاي درختي    به تخريب جنگل شود، باعث كاهش تنوع گونه       

  .شود در طول زمان مي
 شاخص تنوع شانون و سيمپسون در منطقه چرا ميزان

.  آن در منطقه چرا نشده به دست آمدميزان از شده، بزرگتر
در . باشد ميها   تنوع تابعي از غنا و يكنواختي گونهميزان

ها در يك منطقه،  ها و فراواني آن  گونهشمارواقع با افزايش 
  .يابد  شاخص تنوع نيز افزايش ميميزان

شاخص يكنواختي سيمپسون در دو منطقه تفاوت چنداني 
يرا شاخص يكنواختي مستقل از غناي ز. دهد را نشان نمي

هاي موجود در يك   گونهفراوانیاي بوده و بستگي به  گونه
  . مقياس مكاني مشخص دارد

شاخص يكنـواختي شـانون در منطقـه چـرا شـده بيـشتر              
هـا و     باشد كـه  نـشان دهنـده رقابـت كمتـر بـين پايـه                 مي

هـا و     ن معني كه گونه   اي  ه، ب )۱۸(ها است     همچنين بين گونه  
بـه   گيـری  بهـره هاي موجود در منطقه از فضاي محدود          يهپا

  . كنند  كامل مينسبت
 بدستاز سوي ديگر، مقايسه شاخص يكنواختي شانون 

دهد كه  و قطعه نمونه نشان مي% ۱۰۰ از آماربرداري آمده
و % ۱۰۰ از آماربرداري آمده بدستتفاوت شاخص شانون 

را شده كه در  نمونه، در منطقه چیها هقطعبرداري با  نمونه
اما در . باشد دار مي  قطعه نمونه مستقر شده، معني۱۳آن 

 ۲۳( نمونه بيشتر یها هقطع شمارمنطقه چرا نشده، كه 

بنابراين . دار نيست باشد، اين اختالف معني مي) قطعه نمونه
اي   نمونه دايرهیها هقطعطور نتيجه گرفت كه از  توان اين مي

 بهره گيریلداري هاي جنگ  آري كه دز طرح۱۰شكل 
بهره توان به منظور سنجش تنوع زيستي  شوند، مي مي

   .گرفت
 جنگلداري در مناطق کارهایجايي كه اجراي  از آن

هاي مختلف آن از جمله  جنگلي منجر به تغيير در ويژگي
هاي خاك و تنوع  اي، ساختار جنگل، ويژگي تركيب گونه
ريتي و اجراي  مديريزي برنامهين در ابنابر. گردد زيستي مي

 ديگراي،  هاي درختي، درختچه آن بايد حفظ گونه
د شوها و همچنين تنوع ساختاري توده بايد لحاظ  ارگانيسم

 نمونه ثابت در یها هقطع، بنابراين الزم است با استقرار )۱۶(
هاي مديريتي بر تنوع زيستي پايش  جنگل تأثير فعاليت

بار،  يك سال ۱۰هاي جنگلداري هر  چون در طرح. شود
ي شمار گزينشتوان با  گيرد، مي نظر صورت مي تجديد

اي  قطعه نمونه ثابت، تأثير مديريت جنگل را بر تنوع گونه
  .مورد پايش قرار داد

مسئله ديگري که بايد به آن توجه کرد اين است که تنوع 
 و ساختاري جنگل مديريت شده، تا حد ممکن اي هگون

ابراين به منظور ارزيابي بن.  طبيعي باشدهاي  جنگلهمانند
 مديريتي بر تنوع زيستي جنگل نياز به يک هاي اثر فعاليت

 محاسبه شده در منطقه هاي شاخصنٌرم داريم تا با مقايسه 
 جنگلداري بر کارهایمديريت شده با اين نٌرم، تاثير 
  .وضعيت تنوع زيستي ارزيابي شود

 قالب از آنجاييکه در بخش گرازبن تاکنون بهره برداري در
 ۳۱۷ و۳۱۲ هاي طرح جنگلداري انجام نشده و در پارسل

 وضعيت تاحدودیده نمي شود، و ديگاوسرا و چراي دام 
 سيمپسون و هاي شاخص بيشينه ميزانطبيعي دارد، 

 وينر در اين مناطق مي تواند بعنوان نٌرم به منظور ‐شانون
 محاسبه شده در مناطق ديگر، هاي شاخصمقايسه 

  . شودگيری بهره
البته در مقايسه شاخص تنوع زيستي به دست آمده 
مناطق ديگر با اين نٌرم، بايد توجه کرد که منطقه مورد نظر 

 اي ه مرحله توالي همانند منطقواز لحاظ جامعه گياهي 
  .ده استشباشد که نٌرم براي آن تهيه 
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Abstract 
There is increasing pressure worldwide for maintenance of forest sustainability. Concerns about 

environmental and social issues associated with forest sustainability - such as effects on biodiversity 
changes, area, vitality, health, wood and non-wood production of forests - have led to international 
agreements and programs for improving forest management practices. One of the problems that forest 
experts are facing in Iran is the existence of cow-pens and the effects of livestock grazing on forest 
trees. This research aims to study the effects of grazing resulting from cow-pens on tree species 
diversity. For this purpose, two compartments in which cow-pens exist and two ones out of reach of 
livestock were selected in Gorazbon District belonging to the experimental Forest of Kheyroud. In 
both regions the forest types are Fageto-Carpinetum. Using 100% inventory and sampling methods, 
heterogeneity and evenness indices of Shannon and Simpson were calculated. Heterogeneity indices of 
Simpson and Shannon-Wienner and evenness index of Shannon were greater in grazed region, but 
evenness index of Simpson were approximately the same in both regions. Using t test for Shannon 
index, there is a significant difference between 100% inventory and sampling method in grazed region 
with 13 sample plots, but in ungrazed region, the difference is not significant with 23 sample plots. 
 
Keywords: Tree species diversity, Forest management, Livestock grazing, Cow-pens, Biodiversity 

indices, Sampling 
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