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تأثیر آتشسوزی بر شاخص اهمیت نسبی ( )SIVو مدلهای توزیع فراوانی گونههای گیاهی
در جنگلهای زاگرس
سعیده کریمی* 1،حسن پوربابایی 2،یحیی خداکرمی

3

تاریخ دریافت 96/4/28 :تاریخ پذیرش 96/8/24 :

چکیده
این تحقیق با هدف بررسی شاخص اهمیت نسبی گونههای گیاهی در منطقه جنگلی تنگه بزازخانه در
شمال شرق کرمانشاه انجام گرفت .بدین منظور تعداد  80قطعه نمونه ( 1000در هر یک از مناطق 40
قطعه نمونه) مترمربعی به شکل دایره با استفاده از ابعاد شبکه  100 ×100متر به روش تصادفی-
سیستماتیک در منطقه جنگلی پیاده شد .در داخل هر قطعه نمونه ،نوع و تعداد گونههای درختی،
درختچهای و زادآوری ثبت و برای گونههای علفی پس از تعیین مساحت قطعات نمونه به روش سطح
حداقل در هریک از مناطق آتشسوزی شده و شاهد (آتشسوزی نشده)  40قطعه نمونه به ابعاد 2×4
متر برداشت شد .نتایج نشان داد که در هر دو منطقه ،مدل فراوانی گونهها برای الیههای درختی و
زادآوری به صورت توزیع هندسی و برای الیه درختچهای در منطقه آتشسوزی شده به صورت توزیع
هندسی و در منطقه شاهد به صورت عصای شکسته است .برای الیه علفی نیز در هر دو منطقه توزیع
گونهها به صورت نرمال لگاریتمی بدست آمد .در الیه درختی و زادآوری بیشترین مقدار  SIVمتعلق
به گونه برودار و در الیه درختچهای به ترتیب در منطقه آتشسوزی شده و شاهد به گونههای زالزالک
و راناس تعلق دارد و در الیههای علفی گونه  Avena Factuaدر هر دو منطقه بیشترین مقدار اهمیت
نسبی را نسبت به سایر گونهها به خود اختصاص داده است .از نتایج فوق چنین استنباط می شود که
رویشگاه از لحاظ تنوع گونه های چوبی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست ،بنابراین اقدامات حفاظتی
برای پیشگیری از وقوع آتشسوزی در این منطقه ضروری است.
واژههای کلیدی :آتشسوزی ،تنوع ،شاخصهای پارامتری ،SIV،زاگرس.

 *1دانش آموخته کارشناسی ارشد  ،دانشکده منابع طبیعی،
الکترونیک ،karimi.narvan@gmail.com :شماره تماس09185567199 :
 2استاد گروه جنگلداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صومعهسرا ،ایران
 3دکتری اکولوژی جنگل ،مرکز تحقیقات منابع طبیعی شهرستان کرمانشاه ،ایران

دانشگاه

گیالن،

صومعهسرا،

ایران،

پست
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مقدمه
امروزه با نابودی گونههای گیاهی و کاهش
جمعیت آنها ،بررسی تنوع زیستی جوامع
گیاهی در اکوسیستمهای خاکی اهمیت دو
چندان پیدا کرده است ( .)30تنوع زیستی
دارای مفاهیم مختلفی است و تاکنون تعاریف
مختلفی در رابطه با تنوع زیستی ارائه شده
است ( )29که در سادهترین شکل خود لیستی
از گونهها و یا شمارش آنهاست ( .)5آتش-
سوزی به عنوان یک اختالل شایع بر تنوع
زیستی اکثر اکوسیستمهای جهان تأثیر می-
گذارد ( .)6با توجه به شرایط طبیعی
اکوسیستمهای جنگلی و شدت آتش ،زمان
وقوع آتشسوزی و همچنین فراوانی و وسعت
آن اثرات مختلفی از آتشسوزی مبنی بر
افزایش یا کاهش تنوع زیستی گیاهی گزارش
شده است ،به بیانی دیگر آتشسوزی ممکن
است باعث افزایش فراوانی و یا کاهش و حذف
تعدادی از گونههای گیاهی شود .در این زمینه
روشهای متعددی برای ارزیابی و مطالعات
تنوع پیشنهاد شده است .یکی از این روشهای
اندازهگیری ،استفاده از شاخصهای پارامتریک
است ( .)9یکی از انواع شاخصهای پارامتریک،
شاخص اهمیت نسبی گونههاست .از این
شاخص به میزان گستردهای در مطالعات
اکولوژیک به عنوان فاکتور اولیه آنالیزهای چند
متغیره ،تعیین گونه یا گونههای غالب یک
منطقه و تفکیک تیپهای مختلف جنگلی
استفاده شده است ،این شاخص مجموع تراکم
نسبی ،فرکانس نسبی و چیرگی نسبی گونه-
های گیاهی را در برمیگیرد .دادههای حاصل
از این شاخص معموال به صورت دستهای از

توزیعهای ریاضی تشریح میشوند که شامل
مدلهای توزیع فراوانی لگاریتمی(جامعه تحت
فشار و تخریب) ،توزیع لوگ نرمال (معرف
جامعهای با تعداد گونه زیاد با فراوانی متوسط)،
هندسی (معرف جامع نابالغ) و مدل عصای
شکسته مک آرتور است (معرف جامعهای با
فراوانی یکسان و توزیع یکنواخت) ( .)10در
پژوهشهای اکولوژی جوامع جنگلی به صورت
متعدد از مدلهای توزیع فراوانی استفاده شده
است که میتوان به مطالعات (،35 ،44،37
 )25 ،34اشاره کرد .در این مدل ها منحنی
نسبت وفور گونهای در یک کوادرات براساس
مقیاس لگاریتمی درمقابل رتبههای آنها از
زیادترین به کمترین وفور رسم شده و فرم خط
یا منحنی حاصله را میتوان برای توصیف
یکنواختی توزیع گونهای و چیرگی گونهای
نسبی در داخل یک جامعه به کار برد (.)11
هر ساله در جنگلهای زاگرس آتشسوزیهای
زیادی به صورت عمدی و غیر عمدی رخ می-
دهد که آینده این جنگلها را مورد تهدید قرار
داده است .با توجه به اینکه جنگلهای زاگرس
جزء جنگلهای نیمهخشک طبقهبندی شدهاند
( )43و آتشسوزیهایی که در جنگلهای
مناطق خشک و نیمه خشک جهان رخ میدهد
یک فاجعه اجتماعی ،اقتصادی بشمار میرود و
دارای اثرات زیستمحیطی فراوانی است ()28
که سبب مرگ بسیاری از گونههای گیاهی و
جانوری و از بین بردن خشکهدارها ،الشبرگها
و مواد آلی خاک شده است که به تبع آن
سبب تخریب چرخههای عناصر موجود در یک
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اکوسیستم میشود که در نهایت مرگ
اکوسیستم جنگلی را به همراه دارد.
با وجود مطالعاتی که در این جنگلها در زمینه
اثرات آتشسوزی بر تنوع گونههای گیاهی
( )19،13 ،22 ،23 ،24 ،40 ،47صورت گرفته
است ،اما تاکنون در جنگلهای زاگرس در
ارتباط با تأثیر آتشسوزی بر شاخص اهمیت
نسبی گونههای گیاهی مطالعهای صورت
نگرفته است .بنابراین مطالعه حاضر با در
اختیار گذاشتن اطالعات پایه در مورد توزیع و

فراوانی گونهها پس از آتشسوزی به مدیریت
موثر به منظور کمک به ایجاد شرایط مناسب
برای حفظ گونههای مهم و گونههای با
پتانسیل استقرار در منطقه و قضاوت در مورد
شرایط زندگی آنها حائز اهمیت است .با توجه
به اینکه تاکنون نیز ،در این رابطه مطالعهای
انجام نشده است ،از اینرو این مطالعه با هدف
شناخت اثرات آتشسوزی بر شاخص اهمیت
نسبی و توزیع فراوانی گونههای گیاهی در
بخشی از جنگلهای زاگرس انجام گرفت.

مواد و روشها
منطقه جنگلی تنگه بزازخانه در دوازده
کیلومتری شمال شرق کرمانشاه -بیستون واقع
شده است (با طول جغرافیایی "47° 16' 15
تا " 47° 17' 5شرقی و عرض جغرافیایی"36
' 34° 22تا " 34° 23' 13شمالی) .قسمت-
هایی از جنگل بهدلیل اینکه قبالً پادگان
نظامی بوده از بین رفته است .متوسط شیب
منطقه  30-40درصد و متوسط ارتفاع از سطح
دریا  1374متر است .جهت کلی منطقه
جنوبی میباشد و براساس آمار نزدیکترین
ایستگاه هواشناسی (سرارود) ،میانگین بارش
سالیانه  429میلیمتر و حداکثر و حداقل
درجه حرارت به ترتیب در مردادماه 28/6
سانتیگراد و دی ماه  2/6درجه سانتیگراد
است ،اقلیم منطقه بر اساس طبقه بندی
آمبرژه ( )Q=57/15در طبقه اقلیمی نیمه
مرطوب معتدل قرار میگیرد .آتشسوزی در
هفته اول مهر سال  80( 1385هکتار از این
منطقه در آتش سوخت و  40هکتار برای
بررسی انتخاب شد) به وقوع پیوست و از نوع

سطحی بود و عامل گسترشهای آن علفهای
خشک کف جنگل بود و آماربرداری نه سال
بعد از آتشسوزی یعنی در سال  1394صورت
گرفت .پوشش غالب منطقه از نظر جوامع
جنگلی در جامعه بلوط ایرانی Quercetum
 ،persicumقرار داشته و گونه برودار Lindl
 Quercus brantiبا فرم رویشی شاخهزاد گونه
غالب اشکوب فوقانی منطقه را تشکیل میدهد.
مساحت منطقه آتشسوزی شده و شاهد
(منطقه آتشسوزی نشده) هر کدام  40هکتار
انتخاب شد و در هر منطقه بهمنظور برداشت-
های فلوریستیک 40قطعه نمونه برداشت شد.
منطقه شاهد نزدیکترین منطقه به منطقه
آتشسوزی شده انتخاب شد و از لحاظ عوامل
توپوگرافی (شیب ،جهت ،ارتفاع) مشابه منطقه
آتشسوزی شده بود .در هر یک از دو منطقه با
استفاده از شبکه آماربرداری  100×100متر و
به صورت تصادفی سیستماتیک قطعات نمونه
دایره ای شکل هر یک به مساحت  10000متر
مربع ( 10آر) مشخص شدند .سپس ،در هر
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قطعه نمونه ابتدا نوع گونههای درختی تعیین و
سپس قطر قطورترین جست در ارتفاع برابر
سینه با قطر برابر سینه بیش از پنج سانتیمتر
اندازهگیری شد ( .)23همچنین گونههای
چوبی با قطر کمتر از پنج سانتیمتر (تجدید
حیات) و درختچهها شناسایی و تعداد آنها
شمارش شد ( .)39در الیه علفی نیز مساحت

قطعات نمونه با استفاده از روش حلزونی و
منحنی سطح به گونه تعیین شد بهطوری که
اندازه قطعات نمونه به ابعاد  4×2متر( 8متر-
مربع) مورد استفاده قرار گرفت ( )42و در
مجموع  80قطعه نمونه در هر دو منطقه
آتشسوزی شده و شاهد برداشت شد.

شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه ) منطقه جنگلی تنگه بزازخانه( در شهرستان کرمانشاه

به منظور مشخص کردن نحوه توزیع فراوانی
گونهها از معیار اهمیت نسبی گونهها استفاده
شد .برای تعیین اهمیت نسبی ( )SIVگونه-
های درختی از رابطه زیر استفاده شد:
چیرگی +تراکم نسبی  +فراوانی نسبی =SIV

نسبی

مقدار  SIVبرای گونه های درختچهای و
زادآوری از رابطه زیر بهدست آمد:
تراکم نسبی  +فراوانی نسبی =SIV

و مقدار  SIVبرای گونههای علفی:
چیرگی نسبی  +فراوانی نسبی =SIV
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قابل ذکر است که هریک از پارامترهای فراوانی
نسبی ،تراکم نسبی ،چیرگی نسبی به ترتیب با
استفاده از روابط زیر محاسبه شدند (.)31
 (× 100تعداد کل افراد  /تعداد افراد یک گونه
افراد) = تراکم نسبی
(× 100تعداد کل قطعات نمونه /تعداد قطعات
نمونهای که یک گونه در آن حضور دارد) =
فراوانی نسبی
(× 100مجموع سطح مقطع برابر سینه کل
گونهها /مجموع سطح مقطع برابر سینه یک
گونه) = چیرگی نسبی (گونههای درختی)

برای محاسبه  SIVالیه علفی متوسط درصد
پوشش هر گونه به عنوان چیرگی نسبی در
نظر گرفته شد.
مدل توزیع فراوانی گونهها در شکل ( )2نشان
داده شده است که طبق آن مدل توزیع فراوانی
گونهها مشخص شد .در این شکل مدلهای
هندسی به صورت یک خط راست با شیب تند
هستند .سری های لگاریتم نیز شیب تندی
داشته ولی منحنی ایجاد شده به صورت
تقریبی خطی است .یکنواختترین منحنی در
مدل عصای شکسته دیده میشود و بین
سریهای لگاریتم و عصای شکسته توزیع لوگ
نرمال با منحنی سیگموئید قرار میگیرد (.)10

(× 100درصد پوشش کل گونهها /مجموع
درصد پوشش یک گونه) = چیرگی نسبی
(گونههای علفی)

شکل  -2مدلهای توزیع فراوانی گونهها )(Margurran, 2003
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دادههای غیر نرمال از آزمون غیر پارامتریک u

برای مقایسه شاخص اهمیت نسبی گونههای
گیاهی در منطقه پس از حصول اطمینان از
نرمال بودن دادهها ( کولوموگروف اسمیرنوف)
از آزمون پارامتریک (  tغیر جفتی) و برای

من ویتنی در محیط نرم افزار SPSS. 22

استفاده شد

نتایج
در مجموع در هر دو منطقه  66گونه گیاهی
متعلق به  20خانواده شناسایی شد که از این
تعداد  59گونه گیاهی متعلق به گونه علفی و

هفت گونه متعلق به گونههای چوبی میباشد
(جدول .) 1

جدول  -1شاخص اهمیت نسبی گونههای گیاهی در مناطق آتشسوزی شده و شاهد
نام علمی
نام فارسی
 P- Valueشاخص اهمیت نسبی ()SIV
منطقه شاهد

منطقه سوخته

**0/000
**0/000
**0/000

54/39
2/53
7/68
102

60/59
10/69
77/33

**0/000

23/69

11/88

گندم نیای سه الیه
قدومه شیرازی
بابونه مزرعهروی
جو دو سرپوچ
جاروی تالش

**0/000
0/057
**0/038

54/52
16/12
38/92

45/87
2/53
12/71

**0/000

5/31

2/8

جاروی علفی بامی
زیبا سپر
تاتاری پرگل
گل استکانی بلوطستانی

**0/000
**0/000
**0/008
**0/000
0/096

102
0/52
129/43
58/52
41/07
25/87

2/55
130/56
2/61
44/43
22/14
30/5
10/24

-

-

0/75

گل استکانی ریش
زالزالک
داغداغان
دانه مرغ متراکم
راناس -آلبالوی دانه ریز
سیاه فندق
شکر تیغال مشهدی
انجیر

-

-

2/73

انجیر

-

-

10/31

گالیول سیاه

**0/000

54/42

66/85

گل آفتابی اروپایی

**0/000

30/01

49/11

جو پیازدار

Aegilops triuncialis L.
Alyssum stapfii Vierh.
Anthemis schizostephana Boiss.
Avena fatua L. var. fatua
Bromus danthoniae Trin. var.
danthoniae
Bromus tectorum L. var. tectorum
Callipeltis cucullaris (L.) Steven
Carduus pycnocephalus L.
Campanula cecili Rech. f. & schimnCseika
Campanula strigosa Bank & Soland.
Cerataeg aronia var.minuta
Celtis caucasica Willd
Cerastium inflatum Link ex Desf.
Cerasus microcarpa (C. A. Mey.)Boiss
Chardinia orientalis (L.) O. Kuntze
Crupina crupinastrum (Boiss)vis.
Echinops ritrodes Bunge
Ficus carica
*

Ficus carica

Gladiolus atroviolaceus Boiss.
Helianthemum ledifolium (L.) Miller
var. ledifolium
Hordeum bulbosum L.
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Hypericum vermiculare Boiss. &
Hausskn.
Lagoecia cuminoides L.
Lathyrus cicera L.
Lophochloa berythea (Boiss. &
Blanche) Bor
Malablia porphyrodiscus Stapf &
Wettst.
Malva neglecta Wallr.
Minuartia hamata Mattf.
Medicago radiatata L.
Medicago rigidula (L.) All.
Nigella oxypetala Boiss.
Papaver macrostemum Boiss.
Picnomon acarna (L.) Cass.
Picris strigosa M.B subsp. Strigosa
Pistacia atlantica Desf
Poa bulbosa L. var. vivipara Koel
Pterocephalus plumosus Coult.
Quercus brantii Lindl. var.persica
Quercus brantii Lindl. var.persica
Roza canina

گل راعی عراقی

2/51

-

-

توپی زیره

2/55

-

-

خلر نخودی
دم روباهک بیروتی

38/74

15/16

0/023**

16/32

25/42

0/000**

شقاقل صحرای جنگل

-

2/6

-

پنیرک معمولی

2/52

-

-

2/53

-

-

2/61
65
12/84

12/85
53/01
17/94

0/000**
0/009**

-

5/02

-

خارزردک

10/54

70/77

0/000**

تلخک کرک آلود

-

2/5

-

بنه

14/07
18/17
291/78
154/76

3/27

-

52/69
26/73
286/6
161/72

0/049**
0/000**
0/068
0/055

-

8/55

-

مروارید اسپانیایی
)(قالبدار
یونجه هاللی
یونجه سخت
سیاه دانه ایرانی
شقایق

چمن پیازکدار
سربال یکساله
بلوط برودار
بلوط برودار
نسترن وحشی

Salvia macrosiphon Boiss.

مریم گلی لوله ای

-

2/53

-

Salvia multicaulis Vahl

مریم گلی پر ساقه

-

2/52

-

)سامار خامهدار (چهاربال

2/51
2/51

5/5

-

2/52
23/37

0/000**
0/008**

13/84

2/86

-

-

-

5/32

5/17

0/000**

شنگ ایرانی

-

25/27

-

شنگ حلبی

25/48

15/61

0/000**

ماستونک برگ
شبدر برگ باریک
شبدر چروکیده

70/3
76/8

83/32
81/68

0/058
0/000**

62/5

25/75

0/008**

شبدر مزرعهروی
شبدر طناز
شبدر خاردار

62/84
57/19
55/09

38/68
57/74
34/01

0/000**
0/000**
0/02**

Sameraria stylophora Boiss.
Scandix pectin-veneris L.
Scandix stellata Bank & Soland.
Serratula cerinthifolia (SM.) Boiss.
Serratula latifolia Boiss.
Taeniatherum crinitum (Schreb.)
Nevski
Tragopogon buphthalmoides (DC.)
Boiss.
Tragopogon longirostris Bischoff ex
Sch. Bip.
Torilis leptophylla (L.) Reichenb.
Trifolium angustifolium
Trifolium bullatum Boiss. & Hausskn.
ex Boiss.
Trifolium campestre Schreb.
Trifolium dasyurum C. Presl
Trifolium echinatum M.Bieb.

شانه ونوس
شانه ونوس ستارهای
گلگندمیساقه آغوش
گل گندمی
گیسو چمن

 ……………….…………………………………………………….118تأثیر آتشسوزی بر شاخص اهمیت نسبی ( )SIVو مدلهای توزیع فراوانی

**0/035
**0/000
**0/003
**0/004
-

64/04
2/65
33/61
12/59
-

80/33
10/57
61/72
43/38
2/51

-

2/6

-

**0/000

89/08

68/42

**0/000

2/68

5/24

-

5/03

-

خورشید صبح ارغوانی

**0/000

2/68

7/98

کاکوتی سرسان

**0/000

7/59

2/75

کاکوتی

Trigonella filipes Boiss.

شنبلیله مویین
شنبلیله
شبدر توپی
شبدر ستارهای
شنبلیله دانه تسبیحی
گیس چسبک

Trigonella macroglochin Duriea
Trifolium pilulare Boiss.
Trifolium stellatum L. var. stellatum
Trigonella strangulata Boiss.
Turgenia latifolia (L.) Hoffm.
Urospermum picroides (L.) Desf.

ریش میش -میش
تلخک
-

Velezia rigida L.
Zaegea purpurea Fresen.
Ziziphora capitata L. subsp. orientalis
Samuelsson ex Rech. f.
Ziziphora tenuior L.

** نشانه اختالف معنیدار بین میانگینها در سطح  99درصد و * نشانه گونه زادآوری است

نتایج نشان داد که بیشترین مقدار اهمیت
گونههای درختی در هر دو منطقه آتشسوزی
شده و شاهد مربوط به گونه بلوط ایرانی است.
سایر گونهها با تفاوت چشمگیر در مقدار
اهمیت گونهای بلوط ،در مرتبه بعدی این گونه
قرار گرفتند .در الیه درختچهای بیشترین
مقدار اهمیت گونهای در منطقه آتشسوزی
شده مربوط به زالزالک و کمترین آن مربوط به

گونه راناس است اما در منطقه شاهد گونه
راناس با بیشترین مقدار در رتبه اول و گونه
نسترن وحشی با کمترین مقدار در مرتبه سوم
قرار دارد .در الیه زادآوری ( زادآوری غیر
جنسی) همانند الیه درختی گونه بلوط ایرانی
در هر دو منطقه بیشترین مقدار اهمیت
گونهای را به خود اختصاص داده است (جدول
.)2

جدول  -2تراکم نسبی ،چیرگی نسبی ،فراوانی نسبی در مناطق آتشسوزی شده و شاهد
گونه

منطقه آتشسوزی شده

درختی

RD

Quercus brantii

99/64
0/35

Celtis caucasica
Ficus carica

RB

99/64
0/35

منطقه شاهد
RF

95/5
5

RD

99/34
0/65
-

RB

99/8
0/23
-

RF

87/5
2/5
-

درختچهای
Cerataeg aronia
Cerasus microcarpa
Roza canina

88/2
27/5
-

-

47/5
11/79
-

39/5
59/43
1/05

-

62/5
70
7/5

زادآوری
Quercus brantii
Ficus carica
Pistacia atlantica

99/76
0/23
-

-

 :RDتراکم نسبی :RB ،چیرگی نسبی :RF ،فراوانی نسبی

55
2/5
-

99/22
0/77

-

62/5
2/5
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زادآوری و علفی در دو منطقه آتشسوزی شده
و شاهد در جدول  3نشان داده شده است.

نتایج بدست آمده از مدلهای توزیع فراوانی
گونهها برای الیههای درختی ،درختچهای،

جدول -3مدلهای توزیع فراوانی در الیههای درختی ،درختچهای ،زادآوری و علفی در مناطق آتشسوزی
شده و شاهد
الیه
درختی

منطقه آتشسوزی شده
هندسی

منطقه شاهد
هندسی

Geometric

Geometric

هندسی

عصای شکسته

Geometric

Broken Stick

درختچهای

هندسی

هندسی

Geometric

Geometric

نرمال لگاریتمی

نرمال لگاریتمی

Log normal

Log normal

زادآوری
علفی

مطابق منحنیهای اهمیت نسبی گونهها،
منحنی مربوط به گونههای درختی و زادآوری
در هر منطقه به صورت توزیع هندسی بهدست
آمد .منحنی گونههای درختچهای در منطقه
آتشسوزی شده به صورت هندسی اما در
منطقه شاهد به صورت عصای شکسته است

(شکل  )4همچنین منحنی مربوط به گونههای
علفی در هر دو منطقه به صورت نرمال
لگاریتمی بدست آمد و در هر دو منطقه بیش-
ترین مقدار اهمیت ،به گونه Avena fatua
تعلق دارد.

2/5
2

Control area

0/5

Burned area

0
Roza canina

Cerasus microcarpa

Cerataeg aronia

Cerataeg aronia

Cerasus microcarpa

رتبه گونه ها
Rank species

شکل  -3منحنی توزیع فراوانی گونههای درختچهای در مناطق مورد مطالعه

)Log siv (%

1

در د لگاریتمSIV

1/5
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شکل  -4منحنی توزیع فراوانی گونههای علفی در مناطق مورد مطالعه

بحث و نتیجهگیری
آتشسوزی پس از کشاورزی و قطع یکسره از
مهمترین عامل کاهش تنوع گونهای در جنگل-
هاست ( .)18بررسی تنوع زیستی با در اختیار
گذاشتن اطالعات پایه در مورد توزیع و فراوانی
گونهها و شناخت و بررسی ویژگیهای جامعه،
به مدیریت مؤثر ،استفاده پایدار و حفاظت از
سطوح تنوع کمک میکند (.)45
نتایج مطالعه نشان داد که در الیههای درختی
و تجدید حیات گونه بلوط در هر دو منطقه
درصد باالیی از اهمیت نسبی را به خود
اختصاص داده است و از نظر شاخص اهمیت
گونه بلوط ،بین دو منطقه اختالف معنیداری
وجود ندارد (جدول  .)1بطوریکه بیشتر
قطعات نمونه از نظر ترکیب گونهای به صورت
بلوط خالص مشاهده شد با توجه به اینکه فرم
رویشی غالب درختان در جنگلهای زاگرس

گونه بلوط است ،نتیجه حاضر دور از انتظار
نیست .از طرفی این جنگلها به دالیلی
همچون دخالتها و بهرهبرداریهای شدید،
مسائل اقتصادی -اجتماعی و عدم مدیریت
جامع و کارآمد در طی چند دهه گذشته تا حد
زیادی تخریب شده و سبب کاهش شدید
تعداد و تنوع گونههای مختلف شده است.
همچنین با توجه به اینکه اکثر درختان مادری
از گونه بلوط بود بنابراین بیشترین بخش
تجدید حیات نیز مربوط به گونه بلوط است
بهطوریکه در هر دو منطقه با درصد چشم-
گیری (بیش از  95درصد) ،پوشش غالب
تجدید حیات منطقه را تشکیل داده است .در
هر دو منطقه ،الیههای درختی و زادآوری هر
یک با دو گونه از مدل هندسی پیروی می-
کنند .سری هندسی معرف جوامع نابالغ،
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شکننده و بی ثبات ،تحت فشار و تخریب با
غنای پایین است و غنای کم درختان و
زادآوری آنها در هر دو منطقه مدل فوق را
اثبات میکند .مطالعات  Adelو همکاران
( )2011در ارتباط با تأثیر آتشسوزی بر
ساختار ،ترکیب و تنوع گونههای گیاهی در
رودبار گیالن نشان داد که شکل این منحنیها
برای الیه درختی ،درختچهای و زادآوری به
صورت هندسی است و اظهار داشتند که مدل
هندسی معرف جوامعی است که در محیطهای
تخریب واقع شدهاند و مراحل اولیه توالی را
طی میکنند ( .)2وضعیت تخریبی ،رشد گونه-
ها را محدود میکند به طوریکه تعداد کمی از
گونهها غالب و تعداد زیادی از گونهها به
صورت تقریبا نادر در جامعه دیده میشوند
( .)41این نتیجه با مطالعات ( )15 ،38مبنی
بر کاهش تنوع گونهای در مناطق تخریب یافته
همخوانی دارد.
در منطقه شاهد گونه راناس جز گونه غالب
منطقه بوده است (جدول  )1بهطوریکه بین دو
منطقه از نظر شاخص اهمیت گونه راناس ،در
سطح  99درصد اختالف معنیدار وجود دارد،
اما این گونه پس از آتشسوزی نتوانسته است
الگوی چیرگی خود را حفظ کند و جای خود
را به گونه پیشگام زالزالک داده است بهطوریکه
گونه زالزالک پس از آتشسوزی توانسته
جمعیت خود را در منطقه گسترش دهد .مدل
فراوانی الیه درختچهای در منطقه شاهد با سه
گونه (زالزالک ،راناس و نسترن وحشی) به
صورت عصای شکسته و در منطقه آتشسوزی
شده به صورت هندسی است .مدل عصای

شکسته در الیه درختچهای معرف جوامع
نسبتاً فقیر است که غنای کم و فراوانی
یکنواخت تعداد معدودی از گونهها را نمایش
میدهد )2009( Abedi .و Haghgoy
( )2011شکل مدل عصای شکسته را در الیه
درختچهای منطقه مورد مطالعه خود را ،معرف
جامعهای نسبتاً فقیر از گونهها میدانند و
تعداد درختچهها درستی این مطلب را تأیید
میکند ( .)1 ،17از طرفی مدل توزیع گونه-
های درختچهای در منطقه آتشسوزی شده با
دو گونه زالزالک و راناس به شکل هندسی
است که علت این مسئله حذف گونه نسترن
وحشی است که پس از آتشسوزی دیگر
نتوانست در منطقه ظاهر شود .احتماالً آتش-
سوزی بانک بذر این گونه را نابود کرده است و
اگر بذرهایی به این منطقه انتشار پیدا کرده
باشد احتماالً در رقابت با سایر گونهها شکست
خورده است .که همین مسئله سبب کاهش
غنای گونهای در منطقه شده است از اینرو در
منطقه آتشسوزی شده مدل توزیع گونهها به
سمت مدل هندسی رفته است KhalilPour .و
همکاران ( )2013به بررسی اثرات آتشسوزی
بر تنوع گوشش گیاهی در جنگلهای زاگرس
پرداختند و به این نتیجه رسیدند که آتش-
سوزی باعث کاهش تنوع گونههای درختچهای
شده است ( .)22در تحقیقی دیگر  Jamshidiو
همکاران ( )2013در جنگلهای بلوط غرب در
مریوان در استان کردستان مشاهده کردند که
تنوع گونههای درختچهای در منطقه شاهد
بیشتر از منطقه سوخته است ( .)20کاهش
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تنوع گونههای درختچهای در اثر آتشسوزی
در تحقیقات ( )3،12،27نشان داده شده است.
بررسی مدل توزیع فراوانی گونههای علفی
نشان داد که گونهها از مدل نرمال لگاریتمی
پیروی میکنند که نشاندهنده وفور گونههایی
با فراوانی متوسط است که با یکدیگر
همزیستی مسالمت آمیز دارند .این موضوع را
میتوان چنین تفسیر کرد که الیه علفی نسبت
به سایر گونههای چوبی از وضعیت مناسبی از
نظر تنوع گونههای گیاهی برخوردار است و در
کنش حیاتی رقابت ،آسیب جدی به همدیگر
نمیرسانند ( )38اما همانطور که در منحنی
شکل  6نشان داده شده است ،منطقه شاهد
دارای شیب مالیم و طول خط وسیعتری
نسبت به منحنی منطقه آتشسوزی شده است
با توجه به اینکه طول خط در این نمودارها،
منعکس کننده غنا گونهای و شیب خط نشان-
دهنده یکنواختی جامعه است ( ،)46این
مسئله نشان از غنا و یکنواختی کمتر گونهها
در منطقه آتشسوزی شده و بالعکس غنا و
یکنواختی بیشتر در منطقه شاهد است .آتش-
سوزی با کاهش تراکم بذر گونههای مختلف و
همچنین با اثر بر خاک از جمله کاهش
نفوذپذیری خاک امکان استقرار بذر مناطق
مجاور را کاهش میدهد ( .)8از طرفی برخی از
گونهها نمیتوانند خود را با شرایط جدید وفق
دهند و حذف میشوند .بنابراین تنها گونههایی
باقی میمانند که به نحوی شرایط سخت
آتشسوزی را تحمل کرده باشند keeling .و
همکاران ( )2004به بررسی اثرات آتشسوزی
بر ساختار جنگلهای کاج دو گالس پرداختند

و عنوان کردند که آتشسوزی سبب کاهش
تعداد گونه ها شده است ( .)21در یونان
مرکزی  Goudelisو همکاران ()2004
مشاهده کردند که آتشسوزی سبب کاهش
غنای گونهای شده است ( .)16نتایج تحقیقات
( )26،14،7نتایج تحقیق حاضر را تایید می-
کنند.
از طرفی یکنواختی پس از آتشسوزی کاهش
یافته است ( .)4یکنواختی بیانگر میزان تعادل
در فراوانی گونههاست .در واقع وقتی کلیه
گونهها تقریباً دارای افرادی مساوی باشند
یکنواختی به حداکثر خواهد رسید ( .)9بعد از
وقوع آتشسوزی و حذف گونههای موجود در
منطقه ،گونههایی که به آتشسوزی مقاوم بوده
و همچنین گونههایی که جدیداً وارد محیط
شدهاند ،تعادل غنای گونهای را از بین برده،
بهطوریکه گونهای که تطابق بیشتری با
شرایط محیطی جدید داشته باشد با تعداد
افراد بیشتری عرصه را برای سایر گونهها تنگ
خواهد کرد )2013( Omidi .در بررسی خود
بر زادآوری و تنوع گونههای گیاهی در جنگل
بانکول ایالم نشان داد که فراوانی گونهها در
منطقه آتشسوزی شده از همگنی کمتری
برخوردار است بهطوریکه آتشسوزی سبب
کاهش یکنواختی در توده مورد نظر شده است
(.)36
تبعیت مناطق از سری هندسی و عصای
شکسته در الیه درختی و درختچهای و
زادآوری نشاندهنده این است که رویشگاه از
نظر تنوع و غنای گونههای چوبی وضعیت
مناسبی را ندارد .از اینرو این رویشگاه در برابر
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عوامل مخرب محیطی نظیر آتشسوزی بیش-
ترین آسیب را میبیند و ادامه چنین روندی تا
چند سال آینده مطمئنا سبب نامناسب شدن
شرایط زیستی برای گونهها شده است و انهدام
کلی گونههای گیاهی و جانوری را در پی
خواهد داشت جهت جلوگیری و به تاخیر
انداختن این حادثه در این ناحیه رویشی ،باید
تا جای ممکن با مشارکتهای مسئولین و
جنگلنشینان ،روستاییان مجاور جنگلها و
سایر مردم ،مراقبتهای بیشتری در مقابله با
بروز آتشسوزی انجام شود.
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