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اثر گرادیان ارتفاع از سطح دریا بر تنوع گونه هاي درختی در جنگلهاي بلوط هیانان ایالم
احمد حسینی
تاريخ دريافت94/51/51 :

1

تاريخ پذيرش91/2/2 :

چکیده
برای بررسی ارتباط خصوصیات ساختاری توده با تنوع گونههای درختی و چگونگی تغییرات تنوع
گونهای در امتداد گراديان ارتفاع از سطح دريا ،منطقهای به وسعت  411هکتار از جنگلهای هیانان در
شمال شرق شهر ايالم انتخاب شد .تعداد  44قطعه نمونه  2111مترمربعی با استفاده از ترانسکتهای
ممتد به صورت تصادفی سیستماتیک در عرصه پیاده گرديد .در هر قطعه نمونه قطر برابر سینه ،قطر
حداقل و حداکثر تاج درختان و جستگروه ها و تعداد آنها به تفکیک گونه و نیز ارتفاع از سطح دريا
ثبت گرديد .مقادير  1شاخص تنوع زيستی به وسیله نرم افزار  PASTبرای هر قطعه نمونه محاسبه و
سپس آنالیز آماری شدند .در مجموع  4گونه درختی در سطح قطعات نمونه حضور داشتند که
بیشترين درصد حضور متعلق به گونه بلوط بود .نتايج نشان داد که ارتفاع از سطح دريا بر تنوع ،غنا و
يکنواختی گونهای اشکوب درختی تاثیر معنیدار داشته و طبقات ارتفاعی میانی (2111-2511متر)
باالترين تنوع و غنای گونه ای را دارد .يکنواختی با افزايش ارتفاع روند افزايشی داشته ولی در طبقه
ارتفاعی  2011متر کاهش میيابد .همچنین تاج پوشش با غنای گونهای همبستگی مثبت و با
يکنواختی همبستگی منفی دارد.
کلمات کلیدي :تنوع گونهای ،جنگل بلوط ،ارتفاع از سطح دريا ،ساختار توده

 -5عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ايالم
Email: ahmad.phd@gmail.com
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مقدمه
تنوع گونههای درختی اساس تنوع زيستی کل
جنگل است ،زيرا درختان منابع و زيستگاهها را
برای ساير گونههای جنگلی فراهم میکند (.)5
درجنگلهای بلوط ايالم که نقش حفاظتی و
حمايتی آنها بیشتر از ارزشهای ديگر مورد
توجه است ،تعداد گونههای درختی به دلیل
تخريبهای متمادی اکوسیستمهای جنگلی و
شکنندگی آنها اندک است.
تنوع گونهای در جنگل تحت تأثیر عوامل
مختلفی تغییر میکند .برخی از محققین (51
و  )50فاکتورهايی مانند ساختار توده ،ترکیب
توده و فیزيوگرافی را در تنوع زيستی تاثیرگذار
میدانند و برخی ديگر ( 54 ،52 ،0 ،2و )51
اثرات عوامل انسانی را نیز به فاکتورهای فوق
می افزايند .در خصوص اثر ساختار توده بر تنوع
زيستی میتوان به نتايج برخی تحقیقات اشاره
نمود .در تحقیقی در جنگلهای آمیخته پهن-
برگ و کاج تدا در آرکانساس جنوبی ،تغییرات
تنوع گونهای ،غنا و يکنواختی هر کدام از
گروههای سنی درخت ،خال و نهال در امتداد
ارتفاع از سطح دريا مطالعه شده و نتیجه
گیری شد که اختالفات تنوع گونهای ،غنا و
يکنواختی با ارتفاع از سطح دريا در اشکوب
نهال و درختی معنیدار بوده ولی در مرحله
خال فقط از نظر يکنواختی اختالف وجود
داشت( .)1در تحقیقی ديگر پیرامون رابطه بین
تنوع گونهای درختی و پارامترهای توده در
جنگلهای ناحیه شرق دريای سیاه در ترکیه
نتیجهگیری شد که هرچه توده ناهمسالتر و
آمیختگی بیشتری داشته باشد ،تنوع گونهای
باالتری دارد( .) 9همچنین اشاره شده است که

شاخصهای تنوع زيستی با خصوصیات توده از
قبیل تاجپوشش و تراکم توده و  ...همبستگی
داشتهاند ( .)9در خصوص اثر گراديان ارتفاع از
سطح دريا بر تنوع زيستی میتوان به برخی از
تحقیقات مرتبط در داخل و خارج از کشور
اشاره نمود .در نتايج تحقیقی ارتفاع از سطح
دريا را مؤثر بر تنوع و غنای گونهای دانستهاند
( .)4در تحقیقی در جنگلهای استان ايالم
تنوع گونه ای گیاهان چوبی بررسی و نتیجه
گیری شد که مقادير شاخصهای تنوع و غنای
گونهای در طبقات ارتفاعی باالتر بیشتر بوده
است( .)8در تحقیقی ديگر در جنگلهای
خرمآباد تنوع زيستی و غنای گونه های گیاهی
در ارتباط با عوامل فیزيوگرافیکی و خصوصیات
فیزيکو -شیمیايی خاک بررسی و نتیجهگیری
شد که تنوع پوشش درختی با ارتفاع از سطح
دريا همبستگی مثبت دارد( .)7در تحقیقی
ديگر در جنگلهای استان کرمانشاه ،تاثیر
عوامل توپوگرافی بر تنوع گونهای رويشگاه
محلب بررسی و نتیجه گیری شد که بیشترين
تنوع و غنای گونهای در باالترين طبقات ارتفاع
از سطح دريا وجود داشته است ( .)55در
تحقیقی ديگر در کشور چین نتیجه گیری شد
که غنای گونه ای در ارتفاعات مختلف از سطح
دريا اختالف معنیدار داشته و ارتفاعات میانی
منطقه مورد مطالعه باالترين غنای گونهای
داشته است ( .)4با توجه به اهمیت و تأثیر
گراديان ارتفاع از سطح دريا و خصوصیات
ساختاری توده در تغییرات تنوع گونهای ،در
تحقیق حاضر هدف اين شد که از بین
فاکتورهای تاثیرگذار بر تنوع زيستی ،تأثیر و
ارتباط تغییرات ارتفاع از سطح دريا و ساختار
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توده با تنوع گونههای درختی منطقه مورد
مطالعه بررسی شود .امید است نتايج حاصل از
آن بتواند در شناخت بهتر جنگلهای منطقه و
روابط اکولوژيک حاکم بر آنها به منظور کمک
به ارائه راهکارهای مديريتی مناسب ،نقش

است .حداقل ارتفاع از سطح دريا  5711متور و
حووداکثر ارتفوواع  2011متوور موویباشوود .سووطح
جنگوول عمومووا و بووه ويووته در ارتفاعووات بوواال
سنگالخی است .متوسط بارنودگی سوالیانه بور
اساس اطالعات ايستگاه هواشناسی ايوالم 191

داشته باشد.
مواد و روشها

میلی متر و متوسط درجوه حورارت سوالیانه آن
 54/9درجه سوانتیگوراد اسوت .فصول خشوک

منطقه موورد مطالعوه :ايون منطقوه بخشوی از
جنگلهای هیانان با مساحت  411هکتار بووده

منطقه از اوايل ارديبهشتماه شروع و تا اوايول
مهرموواه ادامووه دارد .مهمتوورين گونووه درختووی

و در  51کیلومتری شومال شورقی شوهر ايوالم
واقع میباشد (شکل .)5اين منطقه در محدوده

جنگلهای منطقه مورد مطالعوه بلووط ايرانوی
است که گونههای درختی همراه آن در جودول
 5ارائه شده است.

جغرافیايی طول  44◦ 242تا  44◦ 012شرقی و
عرض  00◦ 452تا  00◦ 412شمالی قرار گرفتوه

شکل  -5موقعیت منطقه مورد مطالعه بر روی نقشه استان ايالم

روش تحقیق
ابتدا هفت ترانسکت ممتد موازی در امتداد
دامنههای کوه با فواصل  711متر از يکديگر
مستقر گرديد و قطعات نمونه به صورت منظم
تصادفی در محل تالقی ترانسکت ها و خطوط
منحنی میزان  511متری پیاده گرديد .سطح
قطعات نمونه به روش  Minimal areaتعیین
گرديد .در مجموع تعداد  44قطعه نمونه
مستطیلی شکل  2111متر مربعی پیاده شد.

در هر قطعه نمونه قطر برابر سینه ،قطر حداقل
و حداکثر تاج درختان و جستگروهها و تعداد
آنها به تفکیک گونه و نیز مشخصه رويشگاهی
ارتفاع از سطح دريا اندازهگیری يا ثبت گرديد.
برای اندازه گیری متغیرهای مورد مطالعه از
دستگاه  ،GPSقطبنما ،شیبسنج سونتو ،نوار
متری برای پیمودن مسافت بین قطعات نمونه
و نیز اندازهگیری ابعاد قطعات نمونه و ابعاد تاج
درختان استفاده گرديد .در اين تحقیق ارتفاع
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از سطح دريا در هفت طبقه  511متری
(،5811-5911 ،5711-5811 ،5411-5711

گونهای بر اساس شاخصهای تنوع سیمپسون
و شانون وينر ،غنای گونهای به وسیله شاخص-

-2211
،2111-2511
،5911-2111
 )2211-2011،2511مورد بررسی قرار گرفت.

های منهنیک و مارگالف و يکنواختی نیز با
استفاده از شاخص  jپیلو طبق رابطههای ذيل
محاسبه گرديد .در روابط ذيل Pi :نسبت کل
نمونههايی که در آن گونه iام وجود داردS ،

تنوع گونهای ،غنا و يکنواختی در اشکوب
درختی جنگل در سطح قطعات نمونه و سپس
در طبقات مختلف ارتفاع از سطح دريا به
وسیله نرمافزار  PASTمحاسبه گرديد .تنوع

تعداد گونهها H' ،شاخص تنوع گونهای شانون،
 nتعداد افراد هر يک از گونهها و  Nتعداد افراد
کل گونهها میباشد.

تجزیه و تحلیل دادهها
پس از جمعآوری دادهها ،مقادير شاخصهای

شاخص تنوع سیمپسون = 5-D
شاخص تنوع گونهای( :شانون وينر)
)R1=(S-1)/ln(N

شاخص غنای گونهای مارگالف

√

شاخص غنای گونهای منهنیک
شاخص يکنواختی پیلو

نرمال بودن دادهها در طبقات ارتفاع از سطح
دريا با استفاده از آزمون کولموگروف

طبقات ارتفاع از سطح دريا استفاده گرديد.
همچنین به منظور بررسی رابطه بین شاخص-

اسمیرنوف و همگنی واريانسها توسط آزمون
لون بررسی شد .با توجه به همگن بودن

های تنوع زيستی و برخی خصوصیات
ساختاری تودههای جنگلی منطقه مورد

واريانسها از آزمون چند دامنه دانکن برای
مقايسه شاخصهای تنوع ،غنا و يکنواختی در

مطالعه از همبستگی پیرسون استفاده گرديد.

جدول  -5گونههای درختی موجود در منطقه مورد مطالعه
اسم فارسی

اسم علمی

بلوط ايرانی

Quercus brantii Lindl. var.persica
(Jaup.&Spach)Zohary
Pistacia atlantica Desf.

کیکم

Acer monspessulanum L.

شن

Lonicera nummularifolia Jaub.& Spach.

داغداغان

Celtis caucasica Willd.

محلب

Cerasus mahaleb (L.)Miller.

بنه
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نتايج تجزيه واريانس يک طرفه نشان داد که
اثر ارتفاع از سطح دريا بر شاخصهای تنوع
گونهای معنیدار است (جدول .)2همچنین
نتايج مقايسه میانگین چند دامنه دانکن نشان
داد که بیشترين تنوع و غنا در طبقات ارتفاعی
میانی وجود دارد و روند تغییرات آنها به
صورت افزايشی کاهشی است .شاخص
يکنواختی نیز با افزايش ارتفاع از سطح دريا
روند افزايشی داشته و در ارتفاع  2011متر
کاهش میيابد (جدول 2و شکل.)2

نتایج
در مجموع  4گونه درختی در منطقه مورد
مطالعه شناسايی شد که گونه بلوط ايرانی
 Quercus brantii var persicaبیشترين
حضور در سطح قطعات نمونه ( )%75/42و
محلب  Cerasus mahalebکمترين
( )% 1/115حضور را داشته است .نتايج حاصل
از بررسی های به عمل آمده به شرح ذيل می
باشد.
اثر ارتفاع از سطح دریا بر تنوع ،غنا و
یکنواختی گونهاي

جدول -2نتايج تجزيه واريانس شاخصهای تنوع گونه ای در طبقات مختلف ارتفاع از سطح دريا

تنوع شانون وينر

نتایج تجزیه واریانس
p
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df
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4

تنوع سیمپسون
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شکل  -2توزيع میانگین تنوع و غنای گونه ای در طبقات مختلف ارتفاع از سطح دريا

ارتباط تاج پوشش ،رویهزمینی و تعداد در
هکتار درختان با ارتفاع از سطح دریا

نتايج همبستگی نشوان داد کوه درصود تواج-
پوشش ،رويهزمینی و تعداد در هکتار درختوان
توده با ارتفاع از سطح دريا همبستگی معنیدار
و منفی دارند (جدول.)0
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جدول -0نتايج همبستگی پیرسون بین پارامترهای توده و ارتفاع از سطح دريا در منطقه مورد مطالعه
پارامترهاي توده

ارتفاع از سطح دریا

درصد تاجپوشش

٭٭-1/147

رويهزمینی
تعداد درخت در هکتار

٭٭-1/421
٭٭-1/412

٭٭ معنیدار بودن در سطح اعتماد  5درصد

ارتباط تنوع گونهاي ،غنا و یکنواختی با

توده همبستگی منفی دارد .همچنین غنا با
تاجپوشش و تراکم توده همبستگی مثبت دارد.

نتايج اين بررسی نشان داد که تنوع گونهای با
تاجپوشش توده همبستگی مثبت و با تراکم

يکنواختی نیز با تاجپوشش و تراکم توده
همبستگی منفی دارد (جدول.)4

خصوصیات ساختاري توده جنگلی

جدول -4نتايج همبستگی پیرسون بین شاخصهای تنوع گونهای و پارامترهای توده
شاخصهاي تنوع

تعداد درخت در

درصد تاجپوشش

رویهزمینی

تنوع شانون وينر

1/217

1/581

-1/151

تنوع سیمپسون

1/204

-1/214

٭٭-1/458

غنا -منهنیک

1/557

٭٭-1/442

1/515

گونهاي

هکتار

غنا – مارگالف

٭1/024

1/580

1/201

يکنواختی  jپیلو

٭٭-1/400

٭-1/041

٭٭-1/115

٭٭ معنیدار بودن در سطح اعتماد  5درصد

بحث و نتیجه گیري
بر اساس نتايج اين تحقیق ،تنوع گونهای ،غنا و

٭ معنیدار بودن در سطح اعتماد  1درصد

شاخصهای تنوع گونهای نشان داد که غنای
گونهای با تاجپوشش همبستگی مثبت دارد.

آنها دارد .برخی از محققین نیز در نتايج
تحقیق خود به اثر معنیدار ارتفاع از سطح
دريا اشاره داشتهاند ( .)50بر اساس نتايج به-
دستآمده روند تغییرات تنوع ،غنا و يکنواختی
با افزايش ارتفاع از سطح دريا ابتدا افزايش و
سپس کاهش میيابد ،به طوریکه طبقات
ارتفاعی  2111-2511متر از سطح دريا حائز
بیشترين مقادير غنا و تنوع گونهای میباشند
(شکل .)2از طرفی نتايج بررسی روابط

انبوهی تاجپوشش توده نیز تا طبقات ارتفاعی
میانی منطقه مورد مطالعه تقريبا يکسان بوده
و با افزايش ارتفاع از سطح دريا کاهش میيابد.
اين نتايج بیانگر اين است که طبقات ارتفاعی
میانی (2111-2511متر) در منطقه مورد
مطالعه شرايط رويشگاهی بهتری را جهت رشد
و نمو درختان و توده جنگلی فراهم نموده و
تاجپوشش انبوهتری ايجاد میگردد و در نتیجه
غنای گونه ای باالتری در اين محدوده ارتفاعی
حاصل میگردد .هو ( )2112نیز در تحقیق
خود نتیجه گرفت که غنای گونهای در
ارتفاعات مختلف از سطح دريا اختالف معنی-

همبستگی خصوصیات ساختاری توده با

دار داشته و ارتفاعات میانی منطقه مورد

يکنواختی در اشکوب درختی در طبقات
مختلف ارتفاع از سطح دريا تغییر کرد و نشان
داد که ارتفاع از سطح دريا اثر معنیداری بر
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مطالعهاش باالترين غنای گونهای را داشته
است( .)4گريل و همکاران( )2111نیز به اين

مطالعه هم نتايج حاصله از روند تغییرات
شاخصهای تنوع گونهای را به موازات افزايش

نتیجه رسیدند که اختالفات تنوع گونهای ،غنا
و يکنواختی با ارتفاع از سطح دريا در اشکوب
درختی معنیدار بوده است( .)1نتايج برخی
تحقیقات انجام شده در جنگلهای زاگرس نیز

ارتفاع از سطح دريا تأيید میکند .نتايج بررسی
رابطه بین تاجپوشش و تراکم توده با تنوع ،غنا
و يکنواختی نشان داد که بین دو گروه
همبستگیهای معنیدار وجود دارد .اوزکلیک و

به يافته های اين تحقیق همخوانی دارد (8 ،7
و  .) 55البته به لحاظ اينکه فراوانی پايههای
شاخهزاد در منطقه مورد مطالعه با افزايش
ارتفاع کاهش میيابد ،در نتیجه تراکم توده در
طبقات ارتفاعی پايینتر بیشتر از طبقات
ارتفاعی باالتر میباشد .در عین حال فراوانی
پايههای دانهزاد در طبقات ارتفاعی میانی
بیشتر از ساير طبقات بوده و تاثیر زيادی در
مقادير خصوصیات کمی توده مانند درصد تاج-
پوشش ،رويهزمینی و میانگین قطر توده می-
گذارد .بنابراين با افزايش ارتفاع از سطح دريا
مقادير کمی خصوصیات توده از قبیل رويه-
زمینی و تاج پوشش تا ارتفاع  2111متری به
طور تقريبا يکسانی باال بوده و سپس کاهش
میيابد .به نظر میرسد که دخالتهای مخرب
انسانی از قبیل قطع درختان ،چرای دام و ...و

همکاران( )2118نیز در بررسی رابطه بین
تنوع گونه ای درختی و پارامترهای توده به اين
نتیجه رسیدند و اظهار داشتند که شاخصهای
تنوع زيستی با خصوصیات توده مانند تاج-
پوشش و تراکم توده همبستگی مثبت داشته-
اند (.)9
بر اساس نتايج فوق میتوان گفت که عالوه بر
ارتفاع از سطح دريا ،خصوصیات ساختاری توده
نیز بر تنوع ،غنا و يکنواختی گونههای درختی
و درختچهای تاثیرگذار هستند .بهطوریکه با
تغییر ارتفاع از سطح دريا ،شرايط
میکروکلیمايی ،اکولوژيکی و محیطی رويشگاه
جنگل تغییر پیدا کرده و بالطبع وضعیت
ساختاری توده را به تناسب شرايط محلی
تغییر میدهد .با تغییر شرايط حاکم بر
رويشگاه و توده ،میزان تنوع ،غنا و يکنواختی

شدت نسبتا بیشتر اين تخريبها در طبقات
ارتفاعی پايینتر به دلیل نزديکی به جاده
(مشاهدات شخصی) و نیز فرسايشهای موجود
در نقاط واقع در ارتفاعات و شیبهای باال

اشکوب درختی تغییر کرده و در شرايط
مطلوب اکولوژيکی و ساختاری توده ،میزان
تنوع و غنای گونهای بیشتر شده و در شرايط
نامطلوب از میزان آنها کاسته میشود .در

(مشاهدات شخصی) باعث شدهاند که تغییرات
شاخصهای تنوع گونهای در منطقه مورد
مطالعه ظاهرا از نظم طبیعی و منطقی خارج
شده و روند شفاف و دقیقی مشاهده نشود.
بنابراين واقعیت طبیعی و فعلی منطقه مورد

جنگل مورد مطالعه شرايط رويشگاهی در
طبقات ارتفاعی  2111-2511متر بهتر از
ساير طبقات بود و در اين محدوده ارتفاعی
وضعیت تاج پوشش بهتر و در نتیجه از تنوع و
غنای گونهای بیشتری برخوردار بود.

8.............................................................................................................................................اثر گرادیان ارتفاع از سطح دریا بر تنوع گونه های درختی
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