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 چکیده

ردشت هاي سدر جنگل علفی و چوبی ايگونه تنوع بر توده تراکم تأثیر بررسی هدف با پژوهش این
در سه  فیعل و درختی پوشش غناي و تنوع روي بر تراکم اثر منظور بدین استان آذربایجان غربی انجام شد.

آري با مربعی چهار نمونهقطعه 30 تعداد انبوه بررسی شد. نسبتبه و تنک تنک، کامالً يهاتراکمتوده با 
نظر متر در 200ها متر و فاصله بین ترانسکت 100فاصله بین قطعات نمونه  .روش منظم تصادفی پیاده شد

نمونه ثبت شد. فراوانی و نوع اي در هر قطعههاي درختی و درختچهنوع و مشخصات کمی گونه گرفته شد.
نمونه ثبت شد. همبستگی بین تراکم متر در هر قطعه 5/1×5/1با ابعاد  نمونهقطعهیزرهاي علفی در پنج گونه

شد. از آزمون توکی براي  روش پیرسون بررسیاي علفی و درختی بههاي غنا و تنوع گونهتوده، شاخص
 تعداد هک نتایج نشان داد استفاده شد. مختلفهاي اي بین تراکمهاي غنا و تنوع گونهمقایسه میانگین شاخص

-بررسی همبستگی مشخصه دارند. منطقه حضور در) علفی گونه 112 و درختی گونه پنج( گیاهی گونه 117

مثبت  ها همبستگیهاي علفی با مشخصات کمی درختی نشان داد شاخص یکنواختی شانون با تعداد جست
اي ع گونههاي تنودار دارد و شاخصدار و با متوسط قطر و سطح مقطع برابرسینه همبستگی منفی معنیمعنی

الف با متوسط اي مارگدار دارد و غناي گونهیمعنسیمپسون با متوسط سطح مقطع برابرسینه همبستگی مثبت 
هاي راکماي علفی و درختی در تبین تنوع و غناي گونهچنین همدار دارد. قطر برابرسینه همبستگی منفی معنی

 داري وجود ندارد.مختلف اختالف معنی
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 مقدمه
پهنه رویشی زاگرس در ایران از استان آذربایجان غربی 

. در این پهنه، ردو تا استان فارس ادامه داشده  شروع
خشکی حاکم بوده و نزوالت سالیانه این وهواي نیمهآب

این متر است. میلی 500تا  400ها در حدود جنگل
اخیر  هايسالدرگذشته انبوه بوده ولی در  هاجنگل

گیري و مصارف دیگر واسطه دخالت انسان براي ذغالبه
درصد  74). بیش از Fatahi, 1994تنک شده است (

هاي مخروبه با هاي زاگرس شمالی را جنگلجنگل
 مکعب متر 5/0رویش سالیانه کمتر از 

هاي این منطقه ). در جنگلFattahi, 1996گیرد (یبرمدر
هاي زاد با تراکمزاد و دانههاي شاخهترکیبی از توده

مختلف وجود دارد که ناشی از عملکرد مردم منطقه در 
و  شناختیبومکنار دیگر عوامل مؤثر مانند عوامل 

. )Namiranian et al., 2009( فیزیوگرافی است
 هاي ناشی ازواسطه تفاوتهایی بهمدیریت چنین توده

و انسانی در راستاي حفظ تنوع  شناختیبومعوامل 
هاي اساسی همراه هاي چوبی و علفی با پیچیدگیگونه

است. هدف اصلی از مدیریت منابع طبیعی حفظ تنوع 
هاي طبیعی است. رویشگاهی که زیستی در اکوسیستم

و  شناختیومبتنوع زیستی بیشتري داشته باشد، پایداري 
یشتري را خواهد داشت و یک اکوسیستم حاصلخیزي ب

). در خصوص Smith, 1996پایدار و پویا خواهند بود (
تأثیر عوامل مختلف مانند مدیریت، عوامل فیزیوگرافی 

هاي هاي جنگلی پژوهشو خصوصیات کمی توده
اي در ایران و خارج از ایران صورت گرفته گسترده
مقایسه  ) به بررسی و2008و همکاران ( Mirzaeiاست. 
هاي علفی و چوبی نسبت به تنوع و غناي گونه واکنش

هاي زاگرس عوامل فیزیکی و شیمیایی خاك در جنگل
اند و نشان دادند، براي پوشش علفی عوامل پرداخته

-هاي چوبی عاملمربوط به خاك و براي بررسی گونه

هاي فیزیوگرافی و شکل زمین تأثیرگذار هستند. 

در منطقه  Chen and Cao (2014)که ی پژوهش
Yichuan هاي کشور چین در چهار توده کاج با تراکم

مختلف (منطقه بدون درخت، تراکم پایین، تراکم 
متوسط و پوشش با تراکم باال) انجام دادند، مشخص 

اي هاي تنوع گونهشد که با افزایش تراکم، شاخص
یابد. هاي یکنواختی افزایش میکاهش و شاخص

اي، زادآوري و ین تنوع گونهکه بیشتردرصورتی
حاصلخیزي خاك در توده داراي تراکم پایین است و 

هاي نورپسند فراوان در دلیل این امر نیز وجود گونه
منطقه با توجه به خالی شدن عرصه از درختان کاج 

ها اي بین تودهحال اختالف تنوع گونهینباااست. 
نور  اردار نبوده است. از طرفی تأثیر مقدمختلف معنی

ورودي به کف جنگل در یک توده خالص و آمیخته 
ی قرار گرفت و مشخص شد که در هر دو موردبررس

-توده با افزایش مقدار نور ورودي به کف جنگل، گونه

شوند که منجر به هاي نورپسند بیشتري مستقر می
 Pretzsch andشود (افزایش تراکم زادآوري می

Schutze, 2016ز عوامل تأثیرگذار پوشش ا). درجه تاج
 Rouhi( اي استدر فراوانی و غناي گونه

Moghaddam et al., 2011( همچنین در توده متراکم .
هاي درختی در اثر رقابت نوري ارتفاع باالتري گونه

هاي آشکوب زیرین نور کمتري یداکرده و گونهپ
 یابند، درکنند و از نظر ارتفاعی رشد نمیدریافت می

اي با تراکم پایین ارتفاع غالب کم و تودهکه در صورتی
). ساختار Vallet and Perot, 2016شود (قطر بیشتر می

توده یک عامل کلیدي در رشد، عملکرد و چگونگی 
هاي ها است، در برنامهتغییر و تحوالت در جنگل

اصالح و مدیریت جنگل، شناخت ساختار و دانستن 
سیار حائز هاي مهم اکوسیستم بنقش آن در فرآیند

و  Boyeden et al., 2005 .(Anissiاهمیت است (
) تأثیر مدیریت بر خصوصیات کمی و 2010همکاران (

کیفی جنگل را با یک جنگل شاهد مقایسه کردند و به 
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نوع ت ازنظرشده این نتیجه رسیدند که در جنگل مدیریت
ه تري نسبت بهاي کیفی شرایط ضعیفاي و درجهگونه

دارد. درگذشته مدیریت جنگل  جنگل شاهد وجود
شد، اما امروزه جنگلبانان تولید چوب انجام می باهدف

هاي چندگانه جنگل را به هنگام باید کارکرد
انه گهاي چندهاي مدیریتی، مانند کارکردگیريتصمیم

-نههاي حفاظتی (گو، تنوع زیستی عملکردشناختیبوم

هاي در معرض خطر و حفاظت منابع آب)، مسائل 
اقتصادي؛ درآمد، اشتغال، پژوهش، تفریح و –اجتماعی
گیرند نظر بیابند، دراهمیت بیشتري می هرروزهتفرج که 

)Teuffel et al., 2006 امروزه عملیات مدیریت .(
هایی براي ارزیابی مثبت و مؤثر بر تنوع جنگل روش

زیستی و پایداري اکولوژیکی فراهم کرده است 
)Mielikainen and Hynynen, 2003رو تراکم ) از این

تی هاي مدیریتوده از عواملی است که بایستی در برنامه
 Pitt and Lanteigne (2008)جنگل مدنظر قرار بگیرد. 

ط هایی که تراکم در حد متوساند که در تودهنتیجه گرفته
یداکرده و پو نرمالی است مقدار رشد درختان افزایش 

که کند. در صورتیها کاهش پیدا میرقابت بین پایه
-تراکم توده مدیریت شود عملیات پرورشی و بهره

شود، اما این امر موجب تر انجام میبرداري راحت
). Weetman, 1997شود (تر شدن توده مییکنواخت

مدیریت تراکم موجب بهبود کیفیت محصوالت تولیدي 
 Zhangشده و از نظر اقتصادي نیز سودمند خواهد بود (

and Chauret, 2001 امروزه با توجه به گسترش .(
هاي شدید انسانی و تغییرات هاي علم و دخالتدامنه

وجود آمده حفظ تنوع زیستی، مدیریت و اقلیمی به
حفاظت از جنگل یک امر حیاتی است، بنابراین با توجه 

و  ترینعنوان یکی از مهمهاي زاگرس بهبه اینکه جنگل
د، شومحسوب میهاي طبیعی ایران ترین سیماشاخص

-مهایی با تراکاي در تودهالزم است وضعیت تنوع گونه
 هاي مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

 هامواد و روش
 پژوهش منطقه

هاي شهرستان سردشت در استان این پژوهش در جنگل
 26'و  45°و  25"آذربایجان غربی بین طول جغرافیایی 

و  36°و 11"جغرافیایی و عرض  40'و  45°و  25"تا 
شد. براي انجام این  انجام 23'و  36°و 59"تا  11'

 Quercus brantiiهاي بلوط ایرانی (تحقیق توده

Lindl. در اطراف شهر ربط (مرکز بخش مرکزي (
سردشت) و حوالی روستاي همران به مساحت تقریبی 

 یادر سطح از ارتفاع هکتار انتخاب شدند. متوسط 60
 هفت شیب متوسط متر، 5/1267 ررسیب مورد منطقه
بود. میانگین بارش ساالنه  شمالی جهت در و درصد
متر و میانگین حداکثر درجه حرارت یلیم 724منطقه 

-و متوسط حداقل درجه حرارت شش درجه سانتی 21

 اي استخشک و مدیترانهیمهنگراد است. اقلیم منطقه 
)Eshaghi Rad et al., 2016.( 

 پژوهش اجراي شیوه

نمونه مربعی به مساحت قطعه 30به روش منظم تصادفی 
چهار آر در این رویشگاه پیاده شد. فاصله بین قطعات 

 متر  200ها متر و فاصله بین ترانسکت 100نمونه 
هاي: نوع، نمونه مشخصهنظر گرفته شد. در هر قطعهدر

اي ثبت شد. قطر هاي درختی و درختچهفراوانی گونه
ري شد. در گیمتر با کالیپر اندازهي پنج سانتیدرختان باال

ها نیز شمارش شد. تعداد جست نمونه هايقطعهتمامی 
براي برداشت مشخصات مربوط به پوشش علفی، پنج 

متر در مرکز و چهار  5/1×5/1نمونه با ابعاد قطعهریز 
پیاده شدند که  نمونهقطعهجهت مختلف در داخل هر 

ها مورد بررسی قرار و نوع گونه ها فراوانیدر داخل آن
 گرفت.

هاي جنگلی مورد بندي تراکم تودهبراي طبقه
ن نمونه تعییآماربرداري، ابتدا تعداد درختان در هر قطعه
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-شده و سپس از فراوانی کم به فراوانی زیاد مرتب می

هاي کامالً تنک، عنوان تودهنمونه اول بهقطعه 10شود. 
 10هاي تنک و عنوان تودهبهنمونه دوم قطعه 10

-قهنسبت متراکم طبهاي بهعنوان تودهنمونه سوم بهقطعه

منظور ارزیابی ). بهGillespie et al., 2008بندي شدند (
هاي علفی در قطعات اي درختی و گونهغنا و تنوع گونه

ها در اي (تعداد گونههاي غناي گونهنمونه از شاخص
ن و سیمپسون و یکنواختی اي شانوپالت)، تنوع گونه

شانون استفاده شد. از آزمون توکی براي مقایسه میانگین 
هاي کامالً تنک، اي در تودههاي غنا و تنوع گونهشاخص

نسبت انبوه استفاده شد. همچنین همبستگی تنک و به
اي هاي غنا و تنوع گونهها و شاخصبین تراکم توده

روش پیرسون  مختلف در قطعات نمونه با استفاده از
 ارزیابی شد.

اي از هاي غنا و تنوع گونهبراي محاسبه شاخص
نسخه چهار و براي انجام آزمون توکی  PC-ORDبرنامه 

 20نسخه  SPSSافزار وتحلیل پیرسون از نرمیهتجزو 
 استفاده شد.

 نتایج
انبوه)  نسبتدر منطقه مورد بررسی (کامالً تنک، تنک، به

برداري هی مشاهده و نمونهتاکسون گیا 117درمجموع 
تاکسون در حد گونه و پنج  112شد که از این تعداد 

تاکسون در حد جنس شناسایی شد. از این تعداد، پنج 
 اي بوده کههاي درختی و درختچهگونه متعلق به گونه

 هايمتعلق به دو تیره گیاهی هستند که شامل: گونه
 Quercus Brantiiدرختی: بلوط ایرانی یا برودار (

Lindl.( ،) دارمازوQuercus infectoria Oliv.( ، ویول
)Quercus libani Oliv.( ،) زالزالک زردCrataegus 

azarolus L.( ) و بادامAmygdalus sp.( است. 
-اي در تودهگونه علفی و بوته 112همچنین تعداد 

 87ها به شناسایی شد. این تاکسون ،هاي مورد بررسی

). تیره کاسنی 1دارند (شکل تیره تعلق  29جنس و 
)Asteraceae) (20  ،درصد)، تیره باقاالییان  18گونه
)Fabaceae) (17  ،درصد)، تیره گندمیان  16گونه
)Poaceae( )9  ،بویان درصد)، تیره شب 8گونه
)Brassicaceae) (8  ،درصد)، تیره چتریان  7گونه
)Apiaceae) (7  ،درصد)، تیره آاللگان  6گونه
)Ranunculaceae) (6  ،درصد)، تیره  6گونه

درصد)،  5گونه،  Caryophyllaceae) (5سانان (میخک
)، تیره نعنائیان Gentianaceaeتیره گل سپاسیان (

)Lamiaceae) تیره شقایقیان ،(Papaveraceae تیره ،(
الطیبیان ) و تیره سنبلScrophulariaceaeگل میمونیان (

)Valerianaceae درصد، تیره  3ه و گون 3)، هرکدام با
)، تیره گاوزبانیان Rosaceaeسرخیان (گل

)Boraginaceae) تیره سوسنیان ،(Hyacinthaceae ،(
)، تیره پنیرکیان Hypericaceaeتیره هیپریکاسه (

)Malvaceaeبندان () و تیره هفتPolygonaceae (
 هايدرصد بیشترین تعداد گونه 2گونه و  2هرکدام با 
-مورد بررسی را به خود اختصاص دادههاي گیاهی توده

راعیان )، گلCistaceaeآفتابیان (هاي گلاند و تیره
)Clusiaceae) پیچکیان ،(Convolvulaceae جگنیان ،(
)Cyperaceae) فرفیونیان ،(Euphorbiaceae ،(

)، Iridaceae)، گل زنبق (Geraniaceaeشمعدانیان (
) و Rutaceae)، سدابیان (Primulaceaeپامچالیان (

گونه و پوشش دادن ) با داشتن یکViolaceaeبنفشگان (
-یک درصد از مناطق مورد بررسی کمترین تعداد گونه

 اند.هاي منطقه را به خودشان اختصاص داده
هاي گل گندم همچنین نتایج نشان داد که گونه

)، Centaurea virgata Port.ex Nymanاي (ترکه
کیسه کشیش ، ).Cardaria draba (L.) Desvازمک (

)Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.( ، قنطریون
و  )Centaurium pulchellum (Sw.) Druceزیبا (

) فقط در مناطق کامًال .Nigella damascena Lدمشقی (
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 Malvaهاي پنیرك معمولی (اند، گونهشدهتنک دیده

neglecta Wallr.) دانه گنجشکی ،(Helianthemum 

salicifolium (L.) Mill.) کاهو خاردار ،(Lactuca 

serriola L.) خاکشیر تلخ زیبا ،(Erysimum 

repandum L.ساله () و ریش قوش یکCrepis 

kotschyana Boiss.هاي ) فقط در مناطق تنک و گونه
)، دانه .Convolvulus arvensis Lپیچک صحرایی (
 Cerastium inflatum Link exمرغ برگ بلند (

Boiss. ،(شاه) تره گل ریزFumaria parviflora 

Lam.رو ()، گل آفتابCeratocephalus falcatus 

(L.) Pers.) و آالله (Ranunculus arvensis L. در (
اي هاز طرفی گونه .اندشده نسبت انبوه دیدهمناطق به

ب الطیشبدر خزنده، شبدر نمدي، سوزن چوپان، سنبل
کامالً تنک و تنک  و گل ماهور تماشایی فقط در مناطق

تره دار، شاهاي انگلیسی، چمن پیازكگربههاي دمو گونه
 Rhagadiolusگل ریز گزنه ساي ساقه آغوش و 

stellatus Gaertn. نسبت انبوه و مناطق در مناطق به
 اند.شده تنک دیده

 

 
 مورد بررسیها در هر خانواده در منطقه هاي گیاهی و تعداد گونهخانواده -1شکل 

Figure 1. Plant families and number of species per family in the study area 
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 موردبررسی در منطقهشده  هاي مشاهدهها و درصد حضور گونهها، نام فارسی گونهخانواده، نام علمی گونه -1جدول 
Table 1. Family, Scientific name of species, Persian name of species and percentage of presence of 

species observed in the studied area 
 مناطق

Areas 

 نام فارسی
Persian name 

 نام علمی گونه
Scientific name of species اده

انو
خ

 Fa
m

ily
 

به
ت

سب
ن

 
وه

انب
 

R
el

at
iv

el
y 

de
ns

e
 

ک
تن

 Sp
ar

se
ک 

الً تن
کام

 
C

om
pl

et
el

y 
sp

ar
es

 

 .Bupleurum gerardii Sm چتر گندمی 10 10 0

A
pi

ac
ea

e
 

 .Eryngium thyrsoideum Boiss زول مخروطی 90 70 40
 .Falcaria vulgaris Bernh غازیاغی 70 60 70

 Malabaila dasyantha Fisch. & C.A.Mey. ex شقاقل صحرائی 30 10 10
K.Koch 

 .Scandix pecten-veneris L شانه ونوس 60 50 20

30 10 30 
ماستونک نازك 

 .Torilis leptophylla Rchb.f برگ

 .Turgenia latifolia (L.) Hoffm گیس میماسی 10 10 0
 .Anthemis hyalina DC نوعی بابونه 90 90 90

A
st

er
ac

ea
e

 

 .Anthemis tinctoria L بابونه زرد 40 0 50
 .Centaurea iberica Trevir. Ex Spreng زارگل گندم چمن 30 20 10
 Centaurea virgata Port. ex Nyman ايگل گندم ترکه 70 0 0

 Chardinia orientalis (L.) Kuntze شبیه گرگه 100 100 100
 .Cirsium arvense (L.) Scop کنگر هرز 70 90 60
 .Crepis kotschyana Boiss ریش قوش 20 70 20

 .Crupina crupinastrum (Moris) Vis سیاه فندق 10 20 20

30 40 40 - Filago arvensis (L.) med. 

 .Gundelia tournefortii L کنگر خوراکی 10 30 30

 .Lactuca serriola L کاهو خاردار 10 70 20

 .Lasiopogon muscoides DC کاکل پري 10 40 30

 .Onopordon sp خار 0 10 10

 .Onopordum sp خار 10 10 0

20 20 40 - Rhagadiolus angulosus (Jaub. & Spach) Kupicha 

40 30 0 - Rhagadiolus stellatus Gaertn. 

 .Scorzonera kotschyi Boiss شنگ اسبی 10 10 30

 .Senecio vernalis Waldst. & Kit پیر گیاه 20 10 20

 .Taraxacum crepidiforme DC گل قاصد 40 20 20

 .Tragopogon coloratus C.A.Mey شنگ الوان 20 0 0
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 .1ادامۀ جدول 
Continued table 1. 

 مناطق
Areas 

 فارسینام 
Persian name 

 نام علمی گونه
Scientific name of species اده

انو
خ

 Fa
m

ily
 

به
ت

سب
ن

 
وه

انب
 

R
el

at
iv

el
y 

de
ns

e
 

ک
تن

 Sp
ar

se
ک 

الً تن
کام

 
C

om
pl

et
el

y 
sp

ar
se

 

 .Nonnea echioides Roem. & Schult ايگربهچشم 20 10 10

B
ra

ss
ic

ac
ea

e
 

 Rochelia disperma Hochr ايچنگکی دودانه 30 10 20

 .Alyssum desertorum Stapf قدومه بیابانی 20 10 20
 .Alyssum minus (L.) Rothm قدومه 20 10 10
 .Capsella bursa-pastoris (L.) Medik کیسه کشیش 90 10 90
 .Cardaria draba (L.) Desv اٌزمک 30 0 0
 .Erysimum repandum L خاکشیر تلخ زیبا 90 20 0
 .Neslia apiculata Fisch. C.A.Mey. & Avé-Lall آجیل مزرعه 70 0 60
 .Sisymbrium irio L خاکشیر لندنی 20 20 10

 .Sisymbrium loeselii L کركخاکشیر بی 30 20 30

 .Cerastium inflatum Link ex Boiss دانه مرغ برگ بلند 0 10 70

C
ar

yo
ph

yl
la

ce
ae

 

20 20 0 - Holosteum umbellatum L. 

 .Minuartia hamata Mattf مرواریدي 40 50 50

30 30 60 - Moehringia trinervia [Clairv.] 

 .Silene conoidea L سیلن هرز 40 20 20

 .Helianthemum salicifolium (L.) Mill دانه گنجشکی 10 90 10

C
is

ta
ce

ae
 

 .Hypericum hyssopifolium Vill گل راعی زوفائی 20 10 10

C
lu

si
ac

ea
e

 

 .Convolvulus arvensis L پیچک 0 0 50

C
on

vo
lv

ul
ac

ea
e

 

 .Carex stenophylla Wahlenb جگن 30 30 40

C
yp

er
ac

ea
e
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 .1ادامۀ جدول 
Continued table 1. 

 مناطق
Areas 

 نام فارسی
Persian name 

 نام علمی گونه
Scientific name of species اده

انو
خ

 Fa
m

ily
 

به
ت

سب
ن

 
وه

انب
 

R
el

at
iv

el
y 

de
ns

e
 

ک
تن

 Sp
ar

se
ک 

الً تن
کام

 
C

om
pl

et
el

y 
sp

ar
se

 

 .Euphorbia falcata L فرفیون 60 0 50

Eu
ph

or
bi

ac
ea

e
 

 .Lathyrus aphaca L خلر بی برگ 0 10 10

Fa
ba

ce
ae

 

 .Lathyrus inconspicuus L خلر راست 10 10 10
 .Lathyrus sphaericus Retz ايخلر دوبرگچه 30 50 40
 .Trifolium angustifolium L شبدر برگ باریک 10 10 10
 .Trifolium campestre Schreb شبدر زرد 20 30 10
 .Trifolium plumosum Douglas ex Hook شبدر 30 50 30
 .Trifolium repens L شبدر خزنده 30 40 0
 .Trifolium tomentosum L شبدر نمدي 30 60 0

 .Trigonella monspeliaca L ايشنبلیله مونپلیه 20 30 30
 .Vicia assyriaca Boiss ماشک آسوري 20 10 10
 .Vicia monantha Retz گلماشک تک 20 10 30
 .Vicia narbonensis L ماشک 0 10 10

 .Quercus Brantii Lindl برودار 100 100 100

Fa
ga

ce
ae

 

 .Quercus infectoria Oliv دارمازو 20 30 10

 .Quercus libani Oliv یوول 100 100 100

 Centaurium pulchellum (Sw.) Druce قنطوریون زیبا 20 0 0

G
en

tia
na

ce
ae

 

 .Gentiana olivieri Griseb گل سپاس 10 10 20

 .Geranium molle L سوزن چوپان پاکبوتري 40 20 0

 Erodium cicutarium (L.) L'Her. ex Aiton لکی درازنوك لک 60 60 50

G
er

an
ia

ce
ae

 

 .Muscari longipes Boiss کالغک پابلند 40 70 40

H
ya

ci
nt

ha
ce

ae
 

 .Ornithogalum cuspidatum Bertol شیر مرغ دیهیمی 50 60 70

http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=113146-3&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DLathyrus%2Bsphaericus%2B%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=58547-3&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DTrigonella%2Bmonspeliaca%2B%26output_format%3Dnormal
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 .1ادامۀ جدول 
Continued table 1. 

 مناطق
Areas 

 نام فارسی
Persian name 

 نام علمی گونه
Scientific name of species اده

انو
خ

 Fa
m

ily
 

به
ت

سب
ن

 
وه

انب
 

R
el

at
iv

el
y 

de
ns

e
 

ک
تن

 Sp
ar

se
ک 

الً تن
کام

 
C

om
pl

et
el

y 
sp

ar
se

 

 .Hypericum sp گل رائی 20 0 0

H
yp

er
ic

ac
ea

e
 .Hypericum sp گل رائی 20 0 0 

 .Gladiolus atroviolaceus Boiss گالیول سیاه 0 10 10

Ir
id

ac
ea

e
 

 .Lamium amplexicaule L ساي ساقهگزنه 10 90 90

La
m

ia
ce

ae
 

 .Nepeta bracteata Benth پونه ساي 70 40 50

 .Salvia nemorosa L گلیمریم 10 20 20

 .Astragalus caraganae Fisch. & C.A.Mey گون 10 0 0

Le
gu

m
in

os
ae

 

 Lens orientalis Popow عدس 10 30 30
 .Medicago coronata Desr یونجه تاجدار 30 20 10

 .Onobrychis altissima Grossh اياسپرس علوفه 10 10 20

 .Onobrychis altissima Grossh شبدر طناز 10 20 20

 .Alcea kurdica (Schltdl.) Alef ختمی کردي 80 0 90

M
al

va
ce

ae
 

 .Malva neglecta Wallr پنیرك معمولی 0 20 0

 .Fumaria densiflora DC تره پرگلشاه 20 0 10

Pa
pa

ve
ra

ce
ae

 
 

 .Fumaria parviflora Lam تره گل ریزشاه 0 20 90

 .Roemeria hybrida (L.) DC گل عروسک بنفش 20 30 20

 .Fumaria densiflora DC ترهشاه 20 0 10

 .Fumaria parviflora Lam تره گل ریزشاه 0 20 90

 .Roemeria hybrida (L.) DC گل عروسک 20 30 20
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 .1ادامۀ جدول 
Continued table 1. 

 مناطق
Areas 

 نام فارسی
Persian name 

 نام علمی گونه
Scientific name of species اده

انو
خ

 Fa
m

ily
 

به
ت

سب
ن

 
وه

انب
 

R
el

at
iv

el
y 

de
ns

e
 

ک
تن

 Sp
ar

se
ک 

الً تن
کام

 
C

om
pl

et
el

y 
sp

ar
se

 

 .Bromus danthoniae Trin. ex C.A.Mey جارو علفی تالشی 10 10 10

Po
ac

ea
e

 

 .Bromus scoparius L جارو علفی 20 10 0
 .Bromus sterilis L پشمکیعلف  60 50 40
 .Echinaria capitata (L.) Desf چمن خار پشتی 30 20 20
90 100 90 - Graminastrum macusaniense E.H.L.Krause 
 .Phleum paniculatum Huds اي انگلیسیدم گربه 10 90 10
 .Pisum sativum L نخود فرنگی 20 0 0
 .Poa bulbosa L دارچمن پیازك 20 100 80
 Vulpia bromoides (L.) Gray نوعی دم روباهک 90 90 70

 .Polygonum aviculare L بندعلف هفت 20 10 20

Po
ly

go
na

ce
ae

 

 .Rumex tuberosus Thunb ترشک غده دار 20 40 20

 .Anagallis arvensis L آناغالیس 10 10 10

Pr
im

ul
ac

ea
e

 

 .Adonis aestivalis L گل خروسک 20 0 10

R
an

un
cu

la
ce

ae
 

 .Anemone coronaria L آنمون تاجدار 10 10 20

 .Ceratocephalus falcatus (L.) Pers روگل آفتاب 0 10 90

 .Nigella damascena L دمشقی 70 0 0

 .Ranunculus arvensis L آالله 10 10 80

 .Ranunculus sceleratus L آالله آبله روي 10 20 20

 .Amygdalus sp بادام 10 0 0

R
os

ac
ea

e
 

 .Callipeltis cucullaris (L.) DC زیبا سپر 20 10 10

 .Crataegus azarolus L زالزالک زرد 50 30 60

 .Galium parisiense L شیر پنیر 80 90 80
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 .1ادامۀ جدول 
Continued table 1. 

 مناطق
Areas 

 نام فارسی
Persian name 

 گونه نام علمی
Scientific name of species اده

انو
خ

 Fa
m

ily
 

به
ت

سب
ن

 
وه

انب
 

R
el

at
iv

el
y 

de
ns

e
 

ک
تن

 Sp
ar

se
ک 

الً تن
کام

 
C

om
pl

et
el

y 
sp

ar
se

 

10 0 10 
 سدابی

 Haplophyllum buxbaumii (Poir.) G.Don النهرینیبین

R
ut

ac
ea

e
 

 .Euphrasia hirtella Jord. ex Reut چشمک کرکی 30 20 0

Sc
ro

ph
ul

ar
ia

ce
ae

 

 .Verbascum speciosum Schrad گل ماهور تماشائی 20 20 0

 .Veronica arguta Benth ايسیزاب دندانه اره 20 30 10

 .Valerianella coronata (L.) DC شیرینک تاجی 20 20 10

V
al

er
ia

na
ce

ae
 

 .Valerianella dactylophylla Boiss. & Hohen ايشیرینک پنجه 50 50 30

 .Valerianella vesicaria Moench سنبل الطیب 20 10 0

 .Viola tricolor L بنفشه سه رنگ 30 20 30

V
io

la
ce

ae
 

 
-گونه) نییزم یه(رو برابرسینه مقطع سطح میانگین بررسی

 مورد بررسی هايتوده در چوبی هاي

اي همیانگین شاخص سطح مقطع برابرسینه براي گونه
هاي شده در تودهمختلف در قطعات نمونه برداشت

است. مالحظه  2به شرح مندرج در جدول  مورد بررسی
 شود که با انجام آزمون توکی بین میانگین سطح مقطعمی

 موردهاي مختلف هاي چوبی در تودهبرابرسینه گونه
 داري وجود ندارد.معنیاختالف  بررسی

 

) اهگروه جست و زاددانه هايیه(پا درختان تعداد میانگین

 مورد هايدرختان در توده کل ینهسطح مقطع برابرس و

 بررسی

 ابرسینهبر مقطع سطح میانگین بین توکی آزمون انجام با
 نتوانمی مورد بررسی مختلف هايتوده در درختانکل 

 ادتعد میانگین بین اما ،کرد مشاهده داريمعنی اختالف
وجود  دارمعنی اختالف مورد بررسی منطقه در درختان

 آورده شده است. 3دارد که در جدول 

 
 
 
 

http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=869428-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3Dviola%2Btricolor%26output_format%3Dnormal
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 مورد بررسیهاي هاي چوبی در تودهمربع) گونهمیانگین سطح مقطع برابرسینه (متر -2 جدول
Table 2. Average basal area (m²) of wooden species in the studied stand 

 هاي درختینام گونه
 Tree species 

 مناطق
Areas 

 انبوه نسبتبه
Relatively dense 

 تنک
Sparse 

 کامالً تنک
Completely sparse 

Amygdalus sp. - - 0.0039±0.0048 
Crataegus azarolus L. - 0.0016±0.0022 0.0016±0.0011 
Quercus Brantii Lindl. 0.0050±0.0061 0.0070±0.0080 0.013±0.022 

Quercus infectoria Oliv. - 0.0033±0.0030 0.0032±0.00349 
Quercus libani Oliv. 0.0074±0.0097 0.0031±0.0059 0.013±0.0068 

 
 مورد بررسیهاي در توده و شاخص سطح مقطع برابرسینه (مترمربع) درختانتعداد میانگین  -3 جدول

Table 3. Average number of trees and basal area index (m²) in the studied stand 

 هامشخصه
Characteristics 

 مناطق
Areas 

 انبوه نسبتبه
Relatively dense 

 تنک
Sparse 

 کامالً تنک
Completely sparse 

 متوسط سطح مقطع برابرسینه
Average basal area 

0.0034±0.005 0.0020±0.006 0.0026±0.011 

 متوسط تعداد درختان
Average number of trees 

a5.51±38.1 b3.56±19.40 c2.26±9.5 

 .است هامیانگین بین در دارمعنی اختالف دهندهنشان مختلف حروف
Different letters indicate a significant difference between the meanings. 

 

 در علفی هايگونه زیستی تنوع و غنا هايشاخص بررسی

 انبوه نسبتبه و تنک تنک، کامالً هايتوده

-انجام آزمون توکی نشان داد که بین میانگین شاخص

وینر، شانوناي اي مارگالف، تنوع گونههاي غناي گونه

پسون اي سیموینر و همچنین تنوع گونهیکنواختی شانون
اختالف  مورد بررسیهاي علفی)؛ در منطقه (گونه
داري مشاهده نشد و مقدار میانگین براي هرکدام معنی

 آورده شده است. 4جدول ها در از شاخص
 
 

 مورد بررسیهاي علفی در منطقه گونه هاي تنوع زیستینتایج شاخص -4جدول 
Table 4. Results of biodiversity indices of herbaceous species in the studied area 

 هاي تنوع زیستیشاخص
Biodiversity Indices 

 مناطق
Areas 

 انبوه نسبتبه
Relatively dense 

 تنک
Sparse 

 کامالً تنک
Completely sparse 

 اي مارگالفغناي گونه
Margalof species richness (R. i) 

0.655±9.70 0.433±11.70 0.934±11.00 

 یکنواختی شانون وینر
Shannon E (E) 

0.790±0.76 0.403±0.82 0.140±0.64 

 اي شانون وینرتنوع گونه
Shannon H (Hʹ) 

0.867±0.91 0.651±1.00 0.356±0.74 

 اي سیمپسونتنوع گونه
Simpson D (D) 

0.667±0.49 0.409±0.42 0.96±0.59 
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 درختی هايگونه زیستی تنوع هايشاخص بررسی

 انبوه نسبتبه و تنک تنک، کامالً هايتوده در

اي ههاي تنوع زیستی براي گونهمیانگین شاخص
 5شده در جدول درختی در قطعات نمونه برداشت

آورده شده است. انجام آزمون توکی نشان از آن 

اي هاي غناي گونهشاخص دارد که بین میانگین
وینر، یکنواختی اي شانونمارگالف، تنوع گونه

اي سیمپسون وینر و همچنین تنوع گونهشانون
اختالف  مورد بررسیهاي چوبی)؛ در منطقه (گونه
 داري وجود ندارد.معنی

 
 مورد بررسیهاي درختی در منطقه هاي غنا و تنوع زیستی گونهمیانگین شاخص -5جدول 

Table 5. Mean of the richness and biodiversity indices of tree species in the studied area 

 هاي تنوع زیستیشاخص
Biodiversity Indices 

 مناطق
Areas 

 انبوه نسبتبه
Relatively dense 

 تنک
Sparse 

 کامالً تنک
Completely sparse 

 اي مارگالفغناي گونه
Margalof species richness (R. i) 

0.625±1.03 0.488±1.07 0.586±1.00 

 یکنواختی شانون وینر
Shannon E (E) 

0.280±0.78 0.302±0.65 0.203±0.72 

 اي شانون وینرتنوع گونه
Shannon H (Hʹ) 

0.652±0.62 0.555±0.78 0.458±0.85 

 اي سیمپسونتنوع گونه
Simpson D (D) 

0.720±0.41 0.580±0.41 0.890±0.42 

 
 پوشش هايمشخصه بین همبستگی مقدار بررسی

 مورد بررسی منطقه در درختی

هاي نشان داد که مشخصه )6(جدول  آمده دستنتایج به
اي شانون و یکنواختی شانون با متوسط قطر تنوع گونه

برابرسینه و متوسط سطح مقطع برابرسینه همبستگی 
 اي سیمپسون با متوسطمنفی دارد. مشخصه تنوع گونه

قطر برابرسینه و متوسط سطح مقطع برابرسینه همبستگی 
 دي مورهااي مارگالف با مشخصهمثبت دارد. غناي گونه

 بررسی همبستگی نداشت.

 با لفیع پوشش هايمشخصه بین همبستگی مقدار بررسی

 مورد بررسی منطقه در درختی هايمشخصه

اي همقدار همبستگی پیرسون بین مشخصه 7در جدول 
هاي درختی در قطعات مشخصه ومختلف پوشش علفی 

ه نشان داد مورد بررسیشده در مناطق نمونه برداشت
مشخصه یکنواختی شانون (علفی) با تعداد  شده است.

ها همبستگی مثبت ولی با متوسط قطر و سطح جست
 ینه همبستگی منفی نشان داد. مشخصه تنوعبرابرسمقطع 
اي سیمپسون (علفی) با متوسط سطح مقطع گونه

ه غناي داد. مشخص برابرسینه همبستگی مثبتی را نشان
ط قطر ا متوساي مارگالف (علفی) همبستگی منفی بگونه

ا اي شانون ببرابرسینه نشان داد. مشخصه تنوع گونه
 هاي درختی همبستگی نداشت.کدام از مشخصهیچه
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 مورد بررسیهاي مختلف درختی در منطقه همبستگی پیرسون بین مشخصه -6جدول 
Table 6. Pearson correlation between different tree characteristics in the studied area 

 درختی
Tree هامشخصه 

Characteristics 
 

 هامشخصه
Characteristics 

 هاتعداد جست
Root sucker 
aboundace 

 متوسط
 سطح مقطع برابرسینه

Average of basal area 

 متوسط
 قطر برابرسینه

DBH average 

 تعداد درختان
Number of 

trees 

0.197 **0.471- *0.401- 0.291 
 اي شانونتنوع گونه

Shannon H (Hʹ) 

تی
رخ

د
 tre

e
 

0.195 *0.459- *0.413- 0.128 
 یکنواختی شانون

Shannon E (E) 

0.020- **0.575 **0.567 0.038 
 اي سیمپسونتنوع گونه

Simpson D (D) 

0.138- 0.168- 0.158- 0.191- 
 اي مارگالفغناي گونه

Margalof species 
richness (R. i) 

 .است یک درصددار در سطح و عالمت (**) نشانه وجود اختالف معنی پنج درصددار در سطح عالمت (*) وجود اختالف معنی
The sign (*): significant difference at the level of 5% and the sign (**) indicates a significant difference at 1% level. 

 
 مورد بررسیهاي هاي علفی در تودههاي مختلف درختی با مشخصههمبستگی پیرسون بین مشخصه -7جدول 

Table 7. Pearson correlation between different tree characteristics with herbaceous characteristics in 
the studied stands 

 درختی
Tree هامشخصه 

Characteristics 
 

 هامشخصه
Characteristics 

 هاتعداد جست
Root sucker 

 متوسط
 سطح مقطع برابرسینه

Average of basal area 

 متوسط
 قطر برابرسینه

DBH Average 

 تعداد درختان
Number of 

trees 

0.176 0.322- 0.303- 0.190 
 اي شانونتنوع گونه

Shannon H (Hʹ) 

فی
عل

 H
er

b
 

*0.375 *0.461- *0.438- 0.175 
 یکنواختی شانون

Shannon E (E) 

0.272- *0.393 0.349 0.232- 
 اي سیمپسونتنوع گونه

Simpson D (D) 

0.030 0.329- *0.362- 0.298- 
 اي مارگالفغناي گونه

Margalof species 
richness (R. i) 

 .است یک درصددار در سطح و عالمت (**) نشانه وجود اختالف معنی درصدپنج دار در سطح عالمت (*) وجود اختالف معنی
The sign (*): significant difference at the level of 5% and the sign (**) indicates a significant difference at 1% level. 

 

 بحث
تاکسون گیاهی  117 درمجموع مورد بررسیاز منطقه 

 مورد بررسیشناسایی شد که از غناي باالي منطقه 
حکایت دارد و نیاز به حمایت و حفاظت از عرصه 

س هاي زاگرشدید جنگل جنگلی را با توجه به تخریب
 -مشاهدههاي دهد. از بین گونهاز پیش نشان می یشب

گونه جزو  112هاي درختی و پنج گونه جزو گونه شده
 آمده دستبهبه نتایج  با توجهاي علفی است. هگونه



 بلوط هايدر جنگل یو علف یچوب اهانیگ ايتراکم توده بر تنوع گونه ریتأث

273 

 

-شود که با تغییر تراکم، تنوع و تعداد گونهمشخص می

اشد کم ب کند. هرچه مقدار تراکمهاي علفی نیز تغییر می
شرایط الزم براي رشد و نمو پوشش گیاهی علفی بهتر 

همکاران و  Fattahi, 1996 .(Nagaikeشود (می فراهم
زاد هاي شاخههاي گیاهی در جنگل) تنوع گونه2003(

شده یک منطقه معتدله را مورد پژوهش قرار دادند رها
 اي بیننشان داد که تنوع گونه آمده دستبهو نتایج 

-پوشش علفی و درختی متفاوت است، همچنین گونه

هاي درختی و علفی مقاوم، ساختار توده را بیشتر تحت 
 ایندر  آمدهدستبهکه با نتایج  دهند؛قرار می ریتأث

 Chardiniaهاي شد که گونه پژوهش مشخص

orientalis (L.) Kuntze  وCirsium arvense (L.) 

Scop.  وAnthemis hyalina DC.  از خانواده کاسنی
در  مرطوبیل مقاومت زیاد به شرایط خشک تا نیمهدلبه

 مشاهده شدند. مورد بررسیتمام منطقه 
 آمدهدستبهاز سویی دیگر با توجه به نتایج 

 Centaureaها مانند مشخص شد که برخی از گونه

virgata Port.ex Nyman  وCardaria draba (L.) 

Desv. هاي در توده کامالً تنک، گونهMalva neglecta 

Wallr.  وHelianthemum salicifolium (L.) Mill.  در
و  .Convolvulus arvensis Lهاي توده تنک و گونه

Cerastium inflatum Link ex Boiss. در توده به-

ناختی شبوماند که تغییر شرایط شدهیده دانبوه نسبت
مانند نور و رطوبت نسبی و همچنین رقابت و مقاومت 

بودن به تخریب همچنین به تخریب و یا حساس
 هاپسندي و نورپسندي گونهیهسا
 (Aref Tabad et al., 2017) تواند دلیل حضور یم

 هاي مختلف باشد.ها در تودهگونه
از این پژوهش بین  آمدهدستبهنتایج  بر اساس

هاي مختلف در هر سه منطقه اختالف میانگین شاخص
و همکاران  Huo پژوهش با داري مشاهده نشد کهمعنی

نیز  Chen and Cao (2014) مشابهت دارد. (2014)

ال چین انجام دادند و به نتیجه مشابه در شمی پژوهش
اي هیافتند که بین مشخصه دستپژوهش این مشابه با 

 داري وجود ندارد. همچنینمختلف اختالف معنی
مشخص ) 2015و همکاران ( Pourhashemiپژوهش 

ی یکنواخت دار بین شاخصکرد، علت عدم اختالف معنی
ها سهم یکسان افراد از پوشش و وینر در تودهشانون

 Omidzadeh)هاي جدید در منطقه است حضور گونه

Ardali et al., 2013) دار بین و علت عدم اختالف معنی
اي شانون و سیمپسون تخریب هاي تنوع گونهشاخص

هاي مختلف شدید و شرایط رویشی یکسان در توده
 .(Gholami et al., 2012)است 

در  Hosseini (2014)نتایج پژوهش  بر اساس
هاي درختی و تنوع گونه پوشش برتاج تأثیر مورد

 ي تنوع وبر روپوشش مشخص شد که تاج ايدرختچه
 که دالیل این امر آن است داشته استاي تأثیر غناي گونه

 450تر بوده (که منطقه پژوهش ایشان خیلی وسیع
که یصورت درداد، ها را پوشش میهکتار) و تمام جهت

هکتار بود و  60تقریبًا  مساحت مورد بررسیدر منطقه 
 جهت نیز تغییر نکرده است.

Adam ) با بررسی تأثیر درختان ) 2013و همکاران
بر  Quercus cerris و Quercus petraeaغالب 
هاي توده زیراشکوب مشخص کردند که تراکم ویژگی

اشکوب فوقانی و سطح مقطع برابرسینه این درختان بر 
زیراشکوب تأثیر گذاشته اي و هاي درختچهتنوع گونه

داري بر ترکیب جامعه زیراشکوب است؛ و اثرهاي معنی
دارد که با افزایش تراکم، قطر و سطح تاج درختان تنوع 

که یصورت درآید شدت پایین مییراشکوب بهزاي گونه
ح ها و سطقطر برابرسینه پایه مورد بررسیدر منطقه 

 تالفپوشش درختان خیلی کم بود که موجب اختاج
 نتایج این پژوهش است.

هاي درختی یکنواختی از بین مشخصه همچنین
اي سیمپسون و یکنواختی شانون با شانون و تنوع گونه
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جود ومتوسط قطر و سطح مقطع برابرسینه همبستگی 
هاي علفی با درختی . بررسی همبستگی مشخصهدارد

ط ها و متوسنشان داد یکنواختی شانون با تعداد جست
 اییسطح مقطع همبستگی دارد و تنوع گونهقطر و 

 اي مارگالف همبستگی با متوسطسیمپسون و غناي گونه
 قطر و سطح مقطع برابرسینه همبستگی دارد.

 Mirzaeiو ) 2009و همکاران ( Amiriهاي یافته
نیز مشخص کرد که بین قطر  (2008)و همکاران 

هاي غنا و تنوع همبستگی وجود درختان و شاخص

، Hosseini (2014)هاي که یافتهیدرصورت دارد.
Shabani  و  (2009)و همکارانTaleshi and 

Akbarinia (2011) اي با تاجنشان داد، غناي گونه-

ي اهاي تنوع و غنا گونهپوشش و تراکم توده با مشخصه
ی پژوهش همبستگاین همبستگی مثبتی دارد ولی در 

هده ی مشارسبر موردهاي بین تراکم درختان با مشخصه
 راکمتتري از گرادیان وسیعنشد که دلیل این امر نبود 

 .(Ozcelik et al., 2008)است 
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Abstract 
This research was carried out with the aim of investigating the effect of mass density on woody and herb 
diversity in oak stands in Sardasht forests of West Azerbaijan province. For this purpose, the effect of 
density on the diversity and richness of tree and grass cover in three populations with Sparse, Completely 
sparse and relatively dense populated densities was investigated. 30 square plots were arranged in a 
randomized manner in the forests of the region, The distance between the sample units was 100 meters 
and the distance between the transects was 200 meters. Types and characteristics of tree species and 
shrubs were recorded in each sample. The frequency and species of herbaceous species were recorded 
in 5 micro particles with a dimension of 1.5 × 1.5 m in each sample. The correlation between stand 
density, richness and diversity indices of herbaceous species and tree species diversity was investigated 
by Pearson method. Tokay test was used to compare the mean of richness and species diversity between 
thinness, thinness and fairly massive densities. The results showed that 117 species of plants (5 tree 
species and 112 grass species) are present in the region. Correlation between grassland characteristics 
and tree specification showed that the Shannon uniformity index is correlated with the number of spikes, 
mean diameter and cross-section, and the Simpson species diversity and Margalof species richness with 
the average diameter and cross-sectional area is correlated. Also there was no significant difference 
between the diversity and richness of herbaceous and tree species in different densities. 

Keywords: Biodiversity, Density, North Zagros, Oak. 
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