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  هاي چوبی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی بررسی تنوع گونه
  علیا، استان کرمانشاه در جنگل باباکوسه

  
  3 و داود درگاهی2، مهدي پورهاشمی1نیکنام سلیمانی*

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان و مدرس مرکز آموزش ، دانشکده علوم جنگلارشد  سیآموخته کارشنا دانش1
  ها عضو هیأت علمی بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگل2علمی کاربردي جهاد کشاورزي، استان کرمانشاه، 

  طبیعی گرگان، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع دانشکده علوم جنگل استادیار3و مراتع کشور، 
  13/7/90:  ؛ تاریخ پذیرش16/4/88: تاریخ دریافت

  1چکیده
ب ی، تنوع و ترکی جنگليها ستمیرات موجود در اکوسیی از تغیه آگايا برای دنيها امروزه در جنگل

ی با  چوبيها  گونهيتباط تنوع و غنا اری بررسن پژوهشیهدف از ا. کنند ی را برآورد می چوبيها گونه
شوند،  ی محسوب میاهی گيها استقرار گونه در پراکنش و ی مهمي که فاکتورهایرافوگیزیعوامل ف

 در 200×250 ي با شبکه آماربرداریمربع متر1600 قطعه نمونه 84ها،   برداشت دادهبراي. باشد یم
اده یا در استان کرمانشاه پیعل  باباکوسهي و روستایباباجان ز ثالثیخ  دو حوزه آبي واقع در سریجنگل

ب، جهت، نوع گونه و قطر آن یا، شی ارتفاع از سطح در مانندییقطعه نمونه فاکتورها در هر. دیردگ
 يها ل، شانون، تعداد گونهیمسون، هیس (یکنواختی شاخص تنوع و 8ر یسپس مقاد. برداشت شد

مارگالف (و دو شاخص غنا ) یشده ن لیلسون و تعدیو -تیمسون، کامارگو، اسمی سیکنواختیهمسال، 
در . دیقطعه نمونه محاسبه گرد ها در هر هیمجموع سطح مقطع هرگونه و کل پابا استفاده از ) کی منهنو

 يها  شاخص تعداد گونه3 و ییه شناسا منطقه مورد مطالعيها  در جنگلی گونه چوب9مجموع 
 غنا  ویکنواختی، ی ناهمگنيها ن شاخصیعنوان بهتر ب بهیترت لسون و مارگالف بهیو - تیهمسال، اسم

، جهت ییرتفاعات باال در ايا  گونهير تنوع و غناین مقادیتر شیج نشان داد که بینتا. دین گردییتع
                                                

 niknamsolymani@gmail.com: مسئول مکاتبه *
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ن و ییز در ارتفاعات پای نیکنواختیر ین مقادیتر شیب.  درصد وجود دارد30 ي بااليها بیشمال و ش
ر شاخص ین مقادی بيدار یز اختالف معنیب نیطبقات مختلف ش وجود داشته و در یجهت جنوب

  .شود یده نمیلسون دیو -تیاسم
  

  ایعل ، باباکوسهیوگرافیزی، عوامل فی چوبيها ، گونهيا  گونه تنوع، غنا:يدی کلهاي واژه
  

  مقدمه
 داشته است یافزونش روزیدار جنگل افزایت پایری و مدیستی گذشته توجه به تنوع زيها دههدر 

 در یعی طبيها ت جنگلی از اهمی آن آگاهپیروي  بهو )2002 ،کولوانین؛ 2000، همکارانو  بنگسون(
 زیستی تنوع از آگاهی .)2001، اپلکویستنوردن و  (استافته یش ی افزایستی تنوع زهریحفظ و ذخ

گمبورگ و ران، ( .باشد مثمرثمر اکوسیستم حفاظت و جنگلی منابع مدیریت در تواند می جنگل
ریزان و سایر مدیران منابع طبیعی  داران، برنامه لدانستن مفاهیم اساسی تنوع زیستی براي جنگ. )2004
عنوان یک هدف اصلی در  بر ارزشمند بودن به  اهمیت است زیرا حفاظت تنوع زیستی عالوهداراي

ها و  ها، گونه مجموع ژنطبق تعریف . )1996اسمیت، (مدیریت سیماي منظر و منابع طبیعی است 
، یکین سطح تنوع ژنتیدهد و معموالً در چند یل میتشک آن را یستیه، تنوع زیناح  هريها ستمیاکوس

ها تنوع  ن آنی که مشهورتر)2001احمد، ( دنریگ ی قرار میها مورد بررس ستمی و تنوع اکوسيا تنوع گونه
ن و برآورد آن در یی تعیستی حفاظت تنوع زين گام برایاول). 2005،  و دادورییپوربابا( است يا گونه
 از ی آگاهي براهاي جنگلی اکوسیستمامروزه در ). 2005،  و دادورییپوربابا( است یعیمنابع طبه عرص

 و گلندهو( کنند ی را برآورد می چوبيها ب گونهیها، تنوع و ترک ستمیرات موجود در اکوسییتغ
 يجا مربع بهنه هر درخت بر حسب متریسطح مقطع برابر سفاکتور  از  معموالًکه )1996همکاران، 

ا، یارتفاع از سطح در (یوگرافیزیعوامل مختلف ف). 2005 ، و دادورییپوربابا (گردد یاستفاده متعداد 
 .)1998،  و همکارانبارنز (دنها دار اهان و پراکنش آنی بر تنوع گيادیر زیثتأ) بی ش وجهت

ین منظور ه اب. )1988،  و گورالینکنئوفلد( فیزیوگرافی به معناي شکل سطحی یک منطقه است
مانند ارتفاع از سطح صورت مجزا  هبعوامل فیزیوگرافی پوشش گیاهی را با  ارتباط یاديز گران پژوهش

؛ تئوریالت و 1998 ،حجازي و همکاران(اند  مورد بررسی قرار دادهدریا، شیب و جهت جغرافیایی 
 فیشر و ؛2005بادنو و همکاران، ؛ 2004، وانکات؛ وایت و 2002؛ گریتنس و ویتاس، 1999همکاران، 
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از جمله مطالعات متعددي که در مورد تنوع زیستی در نقاط مختلف دنیا و نیز کشورمان  .)2004، لفیو
  :توان اشاره نمود صورت گرفته به موارد زیر می

هاي چوبی را در  ی نقش مدیریت در تنوع زیستی گونهدر پژوهش) 2006( فتاحیآقباش و  قاسمی
قران و   اسیهاصولی در منطقگرفتند که دخالت غیر منطقه فندقلوي اردبیل بررسی نمودند و نتیجه

در ) 2005 ( و دادور پوربابایی.باشد فندقلو از دالیل عمده پایین بودن تنوع زیستی در این دو منطقه می
گیري کرده است که تغییرات ارتفاع از سطح دریا همراه با  جنگل کالردشت مازندران، چنین نتیجه

 متر از 1000اع اي تا ارتف که تنوع گونه طوري هاي است ب غناي گونهتغییرات در تنوع، یکنواختی و 
هاي زاگرس  در جنگل. شود ی و از این ارتفاع به باال از میزان تنوع کاسته مسطح دریا افزایش یافته

 در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی در استان کرمانشاه  راهاي گیاهی تنوع گونه) 2005 (نیا  و اکبريسهرابی
 درصد 30تر از  هاي کم ترین تنوع در جهت شمالی و شیب  بیش، و نتیجه گرفته بررسی قرار دادمورد

 در مطالعات خارج کشور نیز. اي ندارد جود داشته و ارتفاع از سطح دریا تأثیري بر تنوع گونهو
اقلیم اي را در طول تغییرات آب و هواي مدیترانه به  تغییرات تنوع گونه )1992(  و شمیداآرونسون

 هکتاري 1/0 قاب ثابت 7 در 1982-87 سال متوالی از سال 5بیابانی و همبستگی آن را با بارندگی طی 
اي در  ترین تنوع گونه اي از فلسطین اشغالی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که بیش در منطقه

 .یابد شدت کاهش می تنوع بهارتفاع،  و با نزدیک شدن به مناطق بیابانی کموجود داشته ارتفاعات باال 
هاي چوبی را در بنگالدش مورد بررسی فرار داده  تنوع زیستی و ساختار گونه) 1998 (و همکاران ثنا

. شناسی نزدیک به طبیعت را براي حفظ تنوع زیستی جنگل مناسب تشخیص دادند  و شیوه جنگل
 از دریا سطح از ارتفاع افزایش با که گرفتند نتیجه خود هاي پژوهش نیز در) 2001 (استالینگر و نیومن
 امتداد در شناسی بوم عوامل نقش بودن رنگ ناشی را لهأمس این ها آن شود، می کاسته اي گونه تنوع

  .نمودند معرفی موردنظر گرادیان تغییرات
 ارتفاع از سطح دریا، شیب،( سعی گردیده تأثیر تغییرات فاکتورهاي فیزیوگرافی در این پژوهش

مورد هاي زاگرس  اي در بخشی از جنگل هاي ناهمگنی، یکنواختی و غناي گونه شاخصبر ) جهت
گیري این  ، اندازه تنوع هاي ترین شاخص  تعیین مناسبگیرد و هدف اصلی از این پژوهش بررسی قرار 

یک طبقات مورد مطالعه  هاي چوبی در هر ها و بررسی وضعیت تنوع، یکنواختی و غناي گونه شاخص
  .باشد ها می و تحلیل آنو تجزیه 
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  ها مواد و روش
 علیا ههاي مربوط به سامان عرفی روستاي باباکوس  مورد مطالعه بخشی از جنگلهمنطق: منطقه مورد مطالعه

 کیلومتري 15(باباجانی در استان کرمانشاه  خیز ثالث  آبه حوز2 هکتار واقع در سري 430با مساحت 
 درجه 46 دقیقه تا 25 درجه و 46 این منطقه در طول جغرافیایی). 1شکل (باشد  می) شهرستان کوزران

شمالی واقع شده  دقیقه 40 درجه و 34 دقیقه تا 35 درجه و 34 شرقی و عرض جغرافیایی دقیقه 30و 
تر   مورد مطالعه در مجموع داراي آب و هواي معتدل بوده و نزوالت آن در زمستان بیشهمنطق. است

 ماه خشک در طول سال 5این منطقه داراي . صورت باران است ول سال به طهصورت برف و در بقی به
گراد است   درجه سانتی2/13 آن نیز همتر و متوسط دماي ساالن  میلی450مقدار بارندگی ساالنه . باشد می

 مورد هحداقل و حداکثر ارتفاع از سطح دریا در منطق). 2004، خیزداري استان کرمانشاه مدیریت آب(
 درصد و 38که متوسط شیب  طوري ه متر، شیب منطقه زیاد ب2045 و 1580ترتیب معادل  همطالعه ب

  .جهت غالب جنوبی است
  

  
  . مورد مطالعهه موقعیت منطق-1شکل 

  
مربع به روش  متر1600 به مساحت  هر یکشکل  مربعیه قطعه نمون84تعداد : روش پژوهش

العه  مورد مطه متر در محدود200×250  به ابعادريبردا  آماره شبکبا استفاده ازسیستماتیک  - تصادفی
ارتفاع از سطح دریا، آزیموت جهت غالب  فاکتورهاينمونه   در مرکز هر قطعه. پیاده و برداشت گردید

 فرم رویشی  نام گونه، شاملهاي چوبی  گونههمهدامنه، شیب غالب دامنه و اطالعات مربوط به 
گروه و سطح   موجود در هر جستهاي  تعداد جستزاد، ن دانه درختاه قطر یق،)زاد زاد، شاخه دانه(



  همکاران ونیکنام سلیمانی

 39

 5گروه با حد شمارش قطري  هاي موجود در جست  جستهبا استفاده از قطر یق(ها  گروه مقطع جست
ها   جستهگیري قطر یق ذکر است که چون اندازهه الزم ب. در فرم آماربرداري ثبت گردیدند) متر سانتی

گروه ابتدا   سطح مقطع هر جسته محاسبباشد، براي فرسایی می طاقتدر جنگل کار بسیار دشوار و 
هاي موجود در  عنوان میانگین قطر جست هترین تعداد جست را داشت برآورد و ب  قطري که بیشهطبق

اتی مشخص گردید که جنگل مورد هاي مقدم گردشی چون در جنگل(شد  گروه در نظر گرفته  جست
) باشد، از این روش استفاده گردید ها بسیار کم می  قطري جسته و دامنزاد بسیار جوان بوده  شاخهنظر

شیب منطقه . گردید گروه ضرب می هاي موجود در جست سپس سطح مقطع محاسبه و در تعداد جست
 ه طبق3 و ارتفاع به  درصد30تر از   بیش و20-30، 12-20، 0-12 ه طبق4با توجه به توپوگرافی آن به 

جهت بندي  براي تقسیم.  متر از سطح دریا تقسیم شد1900تر از   بیش و1750-1900 ،1750 تر از کم
تعداد (نا  غه از دو مؤلفيا تنوع گونهکه  با توجه به این . شددر نظر گرفته جهت اصلی 4 زجغرافیایی نی

 مورد يها انواع شاخص ).1998کربز، ( ل شده استیتشک) ها ع افراد گونهیتوز (یکنواختیو ) ها گونه
با ها   آورده شده و تجزیه و تحلیل آن1در جدول ها   محاسبه آنيها ن مطالعه و فرمولی در ایبررس

 از پژوهشدر این . استصورت گرفته  ,Ver 6 Ecological Methodology زاراف استفاده از نرم
 هاي تنوع استفاده هاي شاخص عنوان متغیر در فرمول گونه به ن هر درختاه یقمجموع سطح مقطع

 - کولموگروف له آزمونیوس ع نرمال بهیل شده از توزی و تبدی اصليها  داده ابتدا پیرويچنین هم. گردید
 با یوگرافیزی ف هم و با عواملنظر با مورديها  ارتباط شاخصیرسمنظور بر به.  شدیرنوف بررسیاسم

ب ی از ضريریگ د و با بهرهرسون استفاده گردیی پیب همبستگیها از ضر  آننتوجه به نرمال بود
) یکنواختی ناهمگنی و غنا، (يارهایک از معی هر ين شاخص براینظر، بهتر مورديها رات شاخصییتغ
سطح دریا، جهت و شیب   ارتفاع ازطبقاتنداشتن  تفاوت ایسپس تفاوت . )2004داستانگو، (ن شد ییتع
 ذکر شده کرارها در طبقاتهاي تعیین شده، با توجه به نامساوي بودن تعداد ت اساس هر یک از شاخصبر

) 2004صمدي و همکاران، ( دانکن ه چندگانهاي طرفه طرح نامتعادل و مقایسه س یکاز آنالیز واریان
 ه چندگانهاي هاي مختلف براي مقایسه ها در طبقه دار شدن اختالف شاخص پس از معنی. استفاده گردید

که  A( Cos-45( + 1 ت که با استفاده از فرمولالزم به ذکر اس. ها از آزمون دانکن استفاده شد میانگین
ها تبدیل گردید  کارگیري در تجزیه و تحلیل هباشد، جهت جغرافیایی براي ب در آن آزیموت دامنه می

  ).1966 و همکاران، یرزب(
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  ).1998، کربز (اي و ناهمگنی هاي تنوع گونه شاخص -1جدول 
 شاخص فرمول

)nln(/)S(R 11  مارگالف 

n/SR 2 هینیک من  
  ناغ

 21 )p(D i  سیمسون 

211  )p(/D/ i   هیل(معکوس شاخص سیمسون( 
 

)p(log)p(H ii 2  وینر - شانون 

HeN 1
  تعداد گونه همسال 

 ناهمگنی

211  ip/D/ سیمسون 
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 تعدیل شده نی 2

 یکنواختی

 .تعداد گونه: s ها و سبت تعداد یک گونه به کل گونهن: pتعداد افراد، 

  
  جینتا

 .شناسایی گردید 2 شرح جدول به يا  گونه درختی و درختچه9 مورد مطالعه همنطقدر کل 
 با ی مورد بررسيها شاخص نیارتباط ب .ن حضور را در منطقه دارا بودیتر شی ببرو ه گونکه طوري هب

  . آورده شده است3رسون در جدول ی پیب همبستگیاستفاده از ضر
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 .اي موجود در منطقه مورد مطالعه هاي درختی و درختچه  گونه-2جدول 

  ردیف فارسیم نا نام علمی نام محلی  فرم رویشی  درصد حضور
  1 برودار  Quercus brantii  برو  درختی  6/54

  2 مازودار Quercus infectoria  مازو  درختی  16
  3 بنه Pistacia atlantica  ون  درختی  6/7
  4 کیکم Acer monspessulanum  کیکو  درختی  1/5
  5 گالبی  Pyrus syriacus  امرو  درختی  2/2
  6 الکزالز  Crataegus meyeri  گویژ  درختی  2/4
  7 شن  Lonisera nummlarifolia  شن اي درختچه 6/2
 8 ارژن Amygdalus orientalis  ارجن اي درختچه 5/3

  9 آلبالو وحشی  Cerasus microcarpa  باللوك  اي درختچه  7/1
 

  .هاي مورد بررسی ماتریس همبستگی شاخص نیمه -3جدول 

 مارگالف منهنیک
شده  تعدیل
 نی

  -اسمیت
 ویلسون

 کامارگو
  یکنواختی
 سیمسون

  گونه
 همسان

 ها شاخص سیمسون هیل شانون

 سیمسون 1         

 هیل 941/0** 1        

 شانون 967/0** 941/0** 1       

            1  **953/0 **969/0 **934/0 
تعداد گونه 

 همسان

          1  194/0  *219/0 **335/0 **331/0 
یکنواختی 
 سیمسون

 کامارگو 269/0* 272/0*  158/0  132/0 992/0**  1        

      1  **820/0 **823/0 **326/0 **393/0 **389/0 **479/0 
 -اسمیت

 ویلسون

    1  **776/0 **707/0 **701/0 136/0  176/0  193/0  **263/0 
شده  تعدیل
 نی

 مارگارف 641/0** 632/0** 675/0** 688/0**  -163/0  -203/0  049/0  -047/0  1  

 منهنیک  099/0  117/0  076/0  095/0  192/0  194/0 217/0* 238/0* 592/0**  1
  . درصد1داري در سطح احتمال  معنی ** درصد و 5داري در سطح احتمال  معنی *
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ن ی بيدار ی، مثبت و معني قویدهد که همبستگ یگر نشان میکدیها با   شاخصیبستگج همینتا
ل ی و ه همسانيها ونه تعداد گيها ن شاخصی بی تنوع وجود دارد و حداکثر همبستگيها شاخص

 3 و با توجه به جدول  هستنديتر فی ضعی همبستگيگر دارای با همدیکنواختی يها  شاخصاما است
 يها ن شاخصیدر ب. باشند یدار در سطح آزمون م ی معنه رابطها با هم بدون ن شاخصی از ایبعض

 يدار ی، مثبت و معنيار قوی بسیهمبستگ يمسون دارای سیختکنوای دو شاخص کامارگو و یکنواختی
با توجه به  .وجود دارد يدار ی، مثبت و معني قویک همبستگیز ین دو شاخص غنا نیب. باشند یم

 ب بیانگریرات شییا و تغی تنوع با ارتفاع از سطح دريها  شاخصی همبستگیج بررسی نتا4جدول 
 ییای جغرافهاي تا با جهه ن شاخصین ای بی ولهاست ن آنی بيدار ی، مثبت و معني قویهمبستگ
مسون و کامارگو با ارتفاع ی سیکنواختی، شاخص یکنواختی يها  شاخصتمام.  وجود نداردیهمبستگ

 يز دارایلسون نیو -تیشاخص اسم. ند هستيدار ی، مثبت و معني قوی همبستگيا دارایاز سطح در
ا یاع از سطح در با ارتفی نهشد لین شاخص تعدی بی ولباشد ی با آن ميدار ی و معنی منفیهمبستگ
نوع   چیز هیب نی دامنه و شهاي ت و جهیکنواختی يها ن شاخصیب.  وجود نداشتیهمبستگ
ب یا و شی غنا، شاخص مارگالف با ارتفاع از سطح دريها ن شاخصیدر ب. شود ی مشاهده نمیهمبستگ

ن شاخص یب.  نداشتی دامنه همبستگهاي ت با جهی ول بوديدار ی، مثبت و معني قوی همبستگيدارا
  .دینگرد در سطح آزمون مشاهده ی همبستگیوگرافیزی فيکدام از فاکتورها چیز با هیک نیمنهن

  
  .بیا، جهت، شی ارتفاع از سطح دري تنوع با فاکتورهايها  شاخصیج همبستگینتا -4جدول 

 مارگالف منهنیک
شده  تعدیل
 نی

  -اسمیت
 ویلسون

 کامارگو
  یکنواختی
 سیمسون

  گونه
 همسان

 سیمسون هیل شانون
  شاخص

 فیزیوگرافی

04/0- **31/0 14/0- *24/0- **36/0 - **34/0 **33/0 **29/0 **29/0 *26/0 
  ارتفاع از
 سطح دریا

 جهت 13/0 16/0 14/0 19/0 -10/0 -13/0 -13/0 -13/0 10/0 -13/0

 شیب 24/0* 23/0* 24/0* 28/0** -17/0 -17/0 -10/0 04/0 36/0** 12/0
  . درصد1داري در سطح احتمال  معنی ** درصد و 5 احتمال داري در سطح معنی *
  

ها  رات هر کدام از آنییب تغی ضری و غنا به بررسیکنواختین شاخص تنوع، ین بهتریی تعيبرا
 مورد يها ک از شاخصیرات هر ییب تغین، حداقل، حداکثر و ضریانگی م5جدول . پرداخته شد
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 همسان، يها  تعداد گونهيها  شاخصدهد که ینشان م دست آمده بهج ینتا. دهد ی را نشان مبررسی
 ناهمگنی، يها ن شاخصیرات در بییب تغین ضریتر شی بيب دارایترت لسون و مارگالف بهیو -تیاسم

ن شاخص در جنگل مورد مطالعه یعنوان بهتر ها به ن شاخصین ای بنابراباشند ی و غنا میکنواختی
ها  از شاخصن شده، هر کدام یی تعيها  بر شاخصیوگرافیزی في اثر فاکتورهای بررسيبرا. باشند می

 مختلف ارتفاع از سطح هاي طرفه بر طبقه کیانس یه واری از تجزدست آمده ج بهینتا.  شدنديبند طبقه
در این شده درج  براساس اطالعات . آورده شده است6ب در جدول ی ش وییای جغرافهاي تا، جهیدر

ن یرگذار بوده و ایثأ ت همسانيها  بر شاخص ناهمگنی تعداد گونهایفاکتور ارتفاع از سطح درجدول 
ز اختالف ی نییای جغرافهاي ت جه.باشد یدر طبقات مختلف آن م يدار ی اختالف معنيشاخص دارا

 با يدار ی اختالف معنبدونب ی و شاردد  همسانيها  با شاخص ناهمگنی تعداد گونهيدار یمعن
لسون یو -تی اسمیکنواختیب بر شاخص ی جهت و شياکتورهار فیثتأ. باشد ینظر مشاخص مورد

 يدار ی اختالف معنيا دارای مختلف ارتفاع از سطح درهاي ن شاخص در طبقهی ای ولدار نبود یمعن
ز ی نییای جغرافهاي تا جهی مختلف ارتفاع از سطح درهاي  مارگالف و طبقهي شاخص غنانیب. باشد یم

 مارگالف يگذار بر شاخص غنا ریثک فاکتور تأیعنوان  ز بهیب نیش.  وجود دارديدار یاختالف معن
  . بودنديدار ی اختالف معني با هم داراص داده شد کهیتشخ

  
  .هاي مورد مطالعه  حداقل، حداکثر، میانگین شاخص-5جدول 

  ها شاخص حداکثر حداقل میانگین ضریب تغییرات
  سیمسون 721/0 001/0 351/0 050/0
 )هیل(عکس سیمسون  582/3 000/1 755/1 443/0

 وینر - شانون 965/1 010/0 905/0 320/0
 ناهمگنی

  هاي همسان تعداد گونه 900/3 000/1 992/1  631/0
   یکنواختی سیمسون 000/1 298/0 582/0 024/0
 کامارگو 000/1 327/0 564/0 018/0

 ویلسون - اسمیت 000/1 020/0 405/0 077/0
 یکنواختی

   تعدیل شده نی 853/0 028/0 186/0 020/0
 مارگارف 846/1 259/0 738/0 151/0

 منهنیک 500/0 021/0 0985/0 005/0
 غنا
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  .بیا، جهت، شین شده در طبقات مختلف ارتفاع از سطح دریی تعيها ن شاخصیانس بهتریز واریج آنالی نتا-6جدول 
  بیش  ییایجهت جغراف  ایارتفاع از سطح در  

  ns097/2  529/6**  021/3*  ان همسيها تعداد گونه
  ns716/0  ns183/2  728/3*  لسونی و- تیاسم

  491/3*  207/4**  9/2*  مارگالف
  .دار یمعنغیر ns درصد و 1  احتمال در سطحيدار معنی ** درصد، 5  احتمال در سطحيدار معنی *
  

ز ن شده در طبقات مختلف ارتفاع ایی تعيها دار بودن اختالف شاخص ی معنیپس از بررس
سه ی مقايطرفه، برا کیانس یه واریب با استفاده از تجزی، شییای جغرافهاي ا، جهتیدر  سطح
 آورده شده 4 و 3، 2 يها  در شکلدست آمده ج بهینتا. ها از آزمون دانکن استفاده شد يبند گروه
  .است

  

  
  

  .هاي مورد بررسی در طبقات ارتفاع از سطح دریا میانگین شاخص -2شکل 
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  .هاي مورد بررسی در جهات مختلف جغرافیایی  میانگین شاخص-3شکل 
  

  
  

 .هاي مورد بررسی در طبقات شیب  میانگین شاخص-4شکل 

  
 <1900 ارتفاعی ه در طبقهاي همسان ر شاخص تنوع تعداد گونهترین مقدا  بیش2با توجه به شکل 

 طبقه اول و سوم داراي با) 1750-1900( میانی هشود و مقدار این شاخص در طبق مشاهده میمتر 
چنین  هم. گردد داري مشاهده می  اول و سوم اختالف معنیهباشد ولی بین طبق داري نمی اختالف معنی

 ویلسون در -ترین مقدار شاخص یکنواختی اسمیت شود که بیش با توجه به این شکل مشخص می
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ترین و  بیش. باشد داري می معنی اول و سوم داراي اختالف هاي ارتفاعی اول وجود دارد و با طبقه هطبق
شود   اول و سوم مشاهده میهاي ترتیب در طبقه اي مارگالف نیز به ترین مقدار شاخص غناي گونه کم

 میانی هداري با طبق  اختالف معنیدار با هم، بدون  داشتن اختالف معنیکه این دو طبقه بر خالف
هاي  ن شاخص تنوع تعداد گونهتری یش آن است که جهت شمال داراي ب بیانگر3شکل . باشند می

 اما شاخص است شرقی، جنوبی و غربی هاي تداري با جه باشد و داراي اختالف معنی  میهمسان
براساس . دار بود  اختالف معنیهاي مختلف جغرافیایی بدون ت ویلسون در جه- یکنواختی اسمیت

 جهت غربی داراي اختالف ترین مقدار بوده و با شاخص غناي مارگالف جهت شمالی داراي بیش
داري نبودند و جهت شرق با  د ولی دو جهت شرقی و غربی داراي اختالف معنیباش داري می معنی
  کهدهد  نشان می4شکل . دار بودند  اختالف معنی و جهت جنوب با جهت غربی نیز بدونشمال
 و بودهداري   معنی داراي تفاوتهاي همسان اساس شاخص تنوع تعداد گونههاي مختلف شیب بر طبقه
ترین مقدار شاخص  ولی بیش باشد  درصد می30تر از  بیشهاي  ترین تنوع مربوط به شیب بیش

دار با سایر  وجود دارد و داراي اختالف معنی) 0-12( شیب مالیم هویلسون در طبق -یکنواختی اسمیت
گردد که از  شاهده می م<30 شیب هترین مقدار شاخص غناي مارگالف در طبق بیش. باشد  میها طبقه

 دوم و سوم هباشند و بین طبق داري می  داراي اختالف معنی شیب مالیمهنظر آماري این طبقه با طبق
 اختالف نیز بدونم هار و چ اولهشود با دو طبق داري مشاهده نمی که اختالف معنی بر این عالوه
  .باشند داري می معنی

  
  گیري بحث و نتیجه

ن عوامل در ثیر ایأت. شود هاي چوبی می جنگل باعث پیدایش تنوع گونه محیط رعوامل مختلفی د
 و پوربابایی(هاي گیاهی و عوامل محیطی است   گونهیک محیط طبیعی حاصل تأثیرگذاري متقابل

هاي   بر پوشش گیاهی و تنوع گونهعنوان عوامل مؤثر ورهاي فیزیوگرافی بهثیر فاکتتأ). 1384، دادور
 .)2005؛ بادنو و همکاران، 2004، وانکاتوایت و (  مختلفی بیان شده استانگر پژوهشگیاهی توسط 

اساس  بر)3جدول ( مورد مطالعه هدر بررسی میزان ارتباط میان معیارهاي یکنواختی و ناهمگنی در منطق
 هشد هاي ناهمگنی و شاخص تعدیل ترین مقادیر این رابطه بین شاخص ضریب همبستگی پیرسون، کم

توان  رو می از این. باشند هاي یکنواختی و غنا می ترتیب از شاخص  که بهود داشت وجنی و منهنیک
تا گیري مقادیر یکنواختی و غنا  شده نی و منهنیک در اندازه تعدیلهاي  شاخص چنین برداشت کرد که



  همکاران ونیکنام سلیمانی

 47

یا بر  نشان داد که با افزایش ارتفاع از سطح درنتایج این پژوهش. کنند فرد عمل می بهحد زیادي منحصر
 گردیده و حال سبب گذشته در انسانی عوامل فشار  احتماالً.شود هاي چوبی افزوده می غنا و تنوع گونه

اند، توان  تري بوده  ضعیفنسبت ه داراي بردباري اکولوژیکی بهرا ک اي درختچه و گونه هاي درختی
 سمت بهو  یین محدود گشتهتدریج در ارتفاعات پا ها به  را نداشته و رویش آنموجودمقابله با شرایط 

 استالینگرنیومن و  که در حالی. باشد تر کم پایین ارتفاعات در ها آن غناي و تنوع و بروند ارتفاعات
اي کاسته   خود نتیجه گرفتند که با افزایش ارتفاع از سطح دریا از تنوع گونههاي در پژوهش) 2001(

هاي مورد بررسی  تر جنگل اجتماعی و تخریب کم - تواند ناشی از اثرات اقتصادي ر میشود، این ام می
  .هاي مورد مطالعه باشد ها نسبت به جنگل شناسی در آن رنگ بودن نقش عوامل بومها و پر آن

 شمالی وجود هاي تي در جها غناي گونه ترین تنوع و چنین نشان داد بیش  همنتایج این پژوهش
 بسیاري که طوري هبه  بودها تدر این جهرتی مناسب ی و حراته ناشی از وجود نظام رطوبأل این مس.دارد

 وایت و  که نتایجباشند راحتی قادر به استقرار در آن می ههاي منطقه ب هاي واقع در جنگل از گونه
جنوبی، شرقی و غربی  هاي تاین در حالی است که جه. باشد  این امر می نیز بیانگر)2004( وانکات

 نموده است ها تنگ براي استقرار برخی از گونه حدودي شرایط را تر تا دلیل خشکی و حرارت بیش به
  غالبههاي موجود گون تر نسبت به سایر گونه دلیل بردباري و نیازهاي رویشگاهی کم هب دارو گونه برو

 جنوبی شیب اثر مثبتی بر هچنین نشان داد که در دامن  همنتایج این پژوهش .دهد می را تشکیل منطقه
مستقیم بر حضور  غیرطور شیب از جمله عواملی است که به. هاي چوبی داشته است ونهتنوع و غناي گ

 تأمین برداري زیاد و راحت اهالی براي هره بتواند ناشی از این امر می. ها اثرات مثبت یا منفی دارد گونه
ت  تبدیل به اراضی زراعی باشد که با گذشها براي این شیبموجود در هاي  سوخت و تخریب توده

 شده است که تنوع و باعثها در این مناطق دچار مشکل گردیده و این  زمان حضور برخی از گونه
 گیري  در نهایت نتیجه.تر گردد تر بیش هاي مالیم هاي باالتر نسبت به شیب اي در شیب غناي گونه

ري متفاوت دلیل برخوردا به) ارتفاع از سطح دریا، شیب و جهت دامنه(عوامل فیزیوگرافی شود که  می
نطقه تأثیر زیادي دارند، هر هاي درختی در یک م از فاکتورهاي از جمله نور و رطوبت بر تنوع گونه

اي در  باعث دگرگونی تنوع و غتاي گونه يتا حدودنیز اصولی و بیش از حد یربرداري غ هبهرچند 
ها و  هاي واقع در شیب  احیاء جنگلهاي دقیق براي ن لزوم اتخاذ برنامهنابرایب. گردیده استمنطقه 

  .یابد ارتفاعات پایین ضرورت می
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Abstract2 

Nowadays, Study of diversity and composition of woody species is one of the 
important subjects in order to understanding the changes forest ecosystem and 
variability in the world. The aim of this study is to evaluation the relationship 
between the diversity and the richness of woody species and physiographical 
factors which are important in distribution and establishment of plant species. A 
systematic random sampling method (200×250 meters) was applied to collect field 
data. The 84 plots were designed and established. Also, the plots were squares of 
40×40 (0.16 ha) meters dimension in the forest located in two basins of Salas 
babajani and village of Babakoseolia in kermanshah province. Factors such as 
elevation, slop, aspect, forest type and diameter of species were recorded in each 
plot. Then via using section level sum and total basics in each sample plot, 
calculated the amount of eight indicators of diversity and even ness (Simpson, Hill, 
Shannon, even-aged number of species, smoothness of Simpson, Kamarago, smith, 
Wilson and Nee). Two indicators of richness (Margalef and Menhinick) by using 
of total basal area species and total number of tree in every sample plat were 
calculated in general nine woody spices were determined in studied region and 3 
indicator as number of even-aged species smith Wilson and Margalef were 
recognized as the best indicator of heterogeneity evenness and richness, 
respectively. the results showed that the highest diversity, richness belong to the 
site with higher elevation and northern aspect with 30% slope the highest amount 
of evenness belong to the lower elevation and southern aspect there is no 
differences in indicator of Smith-Wilson for different slope classes. 
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