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پوشش گياهي همواره بهعنوان جز جداييناپذير اکوسيستم مطرح است و  30درصد از کره خاکي را
جنگل و بيشههاي جنگلي ميپوشاند؛ اما روند کنوني تخريب و انهدام جنگلها نگرانکننده است.
همچنين ،مطالعه پوشش گياهي باعث نيل به اطالعاتي براي حل مسائل اکولوژيکي در ارتباط با
مديريت و حفاظت اکوسيستمهاي طبيعي خواهد شد (مصداقي .)1380،ذخيرهگاهها بهطور خاص براي
حفظ و نگهداري از تنوع زيستي و منابع طبيعي و فرهنگي همراه آن انتخابشده و وجود پارکها و
ذخيرهگاههاي جنگلي به لحاظ داشتن اکوسيستمهاي بکر از لحاظ تنوع زيستي از جايگاه ويژهاي
برخوردار است که مطالعه و بررسي آن ضروري است (اسدي .)1378 ،اگرچه فرآيندهاي تهديدکننده
متنوع است ،ولي بدون شک فعاليتهاي انساني مهمترين عامل تهديدکننده در کاهش اندازه جمعيت-
هاي طبيعي است .چنانکه آهنگ تند تخريب منابع طبيعي همچنان ادامه يابد قطعًا در مدتزمان
کوتاهي بسياري از ذخاير ژنتيکي ارزشمند اين مرزوبوم از بين خواهد رفت .در چنين شرايطي است که
حفاظت از ذخاير ژنتيکي ضرورت مييابد .حفاظت از تنوع زيستي به معني توجه به حيات گونهها و
حفاظت از زيستگاههاي آن با توجه به مفهوم توسعه پايدار و در نظر گرفتن ابعاد اجتماعي ،اقتصادي و
مرتبط با آن است .حفاظت تنوع زيستي موجب توسعه پايدار ،اقتصاد جهاني مستمر و پويا ميشود.
ايجاد مناطق حفاظتشده يکي از راههاي کمهزينه و مطمئن در راستاي حفظ و احيا جنگل است.
مسلمًا يکي از اهداف اصلي ايجاد مناطق حفاظتشده حفاظت از گونههاي گياهي و جانوري و احياي
مناطق تخريبشده به منظور افزايش قابليتهاي مختلف زيستي و محيطي ازجمله پوشش گياهي،
جمعيت جانوري ،خصوصيات خاک و غيره است .از معيارهاي مهمي که ميتواند در ارزيابي تغيير
شرايط موجود در اين مناطق حفاظتشده بکار گرفته شود ،بررسي پوشش گياهي و خاک جنگل است.
اين دو مؤلفه عامل مهمي در مديريت جنگل و سوق دادن آن به سمت حالت عادي است .اولين گام
براي حفاظت تنوعزيستي ارزيابي و برآورد آن در عرصههاي منابع طبيعي است (مصداقي.)1382 ،
مطالعه حاضر در نظر دارد تا با بررسي پوشش گياهي به ارزيابي اثرات حفاظت در دو منطقه از
جنگلهاي شمال بپردازد .بدين منظور دو منطقه همجوار (که از تمام لحاظ بهجز دخالتهاي انساني
و ...باهم مشابهاند) از جنگلهاي شهرستان تالش که يکي از آنها تحت حفاظت و ذخيرهگاه است و
ديگري (پارک جنگلي گيسوم) بهعنوان منطقه رهاشده و داراي شرايط عادي حاکم بر اين منطقه،
انتخاب شده است.
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منطقه مورد مطالعه ذخيرهگاه جنگلي دکتر درستکار ،قسمتي از جنگلهاي گيسوم و داراي
مساحتي در حدود  171هکتار است .اين منطقه در " 49° 0´ 10تا " 49° 0´ 40طول شرقي و "37´ 0
 °37تا " 37° 39´ 0عرض شمالي واقعشده است که بخشي از جنگلهاي جلگهاي محسوب ميشود.
عرصه پارک مذکور در ارتفاع  - 20متر تا ارتفاع  +20متري از سطح آبهاي آزاد دريا واقع شده و از
تقسيمات کشوري بخش عمدهاي از آن (ضلع جنوبي رودخانه لفارود) جزء شهرستان رضوانشهر و مابقي
عرصه (ضلع شمالي رودخانه لفارود) در حوزه شهرستان طالش واقع گرديده و با مركز استان (رشت)
حدود  95كيلومتر فاصله دارد .اين منطقه بهصورت يک نوار جنگلي بازمانده از منطقه جنگلي کهن
تالش دوالب واقع در شمال غربي استان گيالن و غرب درياي خزر در کيلومتر  42جاده اصلي بندر
انزلي به آستارا در بخش دوالب واقعشده است .ذخيرهگاه پارک ،به علت بکر و دستنخورده بودن وجود
گونههاي جنگلي اصيل و نادر و در حال انقراض مثل انجيلي ،بلند مازو -ممرز با عمليات حمايتي ويژه
براي بازسازي اکوسيستم بايد مورد حفاظت و حراست قرار گيرد .شکل ( )1موقعيت منطقه را نشان
ميدهد.
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براي انجام اين تحقيق ابتدا نقشههاي منطقه تهيه شد پس از جنگل گردشي و با در نظر گرفتن
مطالعات انجامشده (روانبخش1381 ،؛ عابدي )1382 ،شبکه  200×150متري براي منطقه انتخاب شد
و به روش سيستماتيک با شروع نقطه تصادفي (زبيري )1373 ،در مجموع تعداد  60قطعهنمونه در دو
منطقه حفاظتشده و حفاظت نشده برداشت شد .مساحت هر قطعهنمونه  400مترمربع ( )20×20براي
پوشش درختي انتخاب شد.

نمونهبرداري در فصول پاييز و بهار (ماههاي مهر  1397و ارديبهشت  )1398انجام شد .در کل
منطقه مورد مطالعه (حفاظتشده و حفاظت نشده) 60قطعهنمونه مربعي شکل  400مترمربعي (عباسي
و همکاران ( ،)1388براي برداشت در اليههاي درختي و  60کوادرات 100مترمربعي ( )10×10که با
روش  Miniral-Areaبراي برداشت گونه علفي و درختچهاي انجام شد .براي تعيين سطح حداقل براي
برداشت پوشش علفي از روش پالتهاي حلزوني ويتاکر استفاده شد .ثبت درصد پوشش گونههاي علفي
بهصورت تخمين و بر اساس معيار برون بالنکه ) (Braun Blanquet., 1998درون قطعات نمونهاي به
مساحت  100مترمربع انجام شد.
بهطورکلي براي مقايسه تنوع زيستي در دو منطقه حفاظتشده و حفاظتنشده از شاخص غناي
گونهاي ،تنوع گونهاي و يکنواختي استفاده شد (جدول .)1
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شاخص

رابطه
 :Sتعداد کل گونهها
:Nفراواني کل گونهها
 Ln Nلگاريتم
طبيعي :
 :Λشاخص غالبيت
 :N2عکس شاخص
غالبيت سيمپسون
برحسب گونه

مارگالف

N2= ,

=

=E S

معکوس سيمپسون
(هيل)
اصالحشده هيل

=ES

 :Piفراواني نسبي گونه
 iام

غناي گونهاي

تنوع گونهاي

شانون -وينر
=E1

پايلو

يکنواختي

اطالعات پس از گرداوري در نرمافزار  Excelبهعنوان بانک اطالعاتي ذخيره شدند .نرمال بودن
پراکنش دادهها بهوسيله آزمون کولموگرف -اسميرنوف در محيط بسته نرمافزار آماري  SPSSنسخه
 22بررسي شد .براي بررسي همگن بودن واريانس دادهها در مورد هر متغير از آزمون لون و براي
مقايسه ميانگين دادهها در دو جامعه آماري از آزمون دوطرفه تي -استيودنت استفاده شد .براي تجزيه و
تحليل و نمايش آمارههاي توصيفي و ترسيم نمودارها از نرم افزارهاي  PC-ORDو  Excelاستفاده
شد.
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در منطقه موردمطالعه  36تاکسون گياهي وجود داشت .پنج گونه مربوط به تيره ( Asteraceaتيره
کاسني  )13/88 %و سه گونه مربوط به تيره ( Poaceaeگندميان  )8/33 %که بيشترين غناي گونهاي
را دارا ميباشند و بقيه تيرههاي Cyperaceae Urticaceae, Polygonaceae, Rubiaceae,
 Lamiaceaهرکدام داراي دو گونه ( )5/%55هستند.
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از مقايسه مجموعه تاکسونهاي مشاهده شده در دو منطقه چنين برميآيد کهه تعهداد تاکسهون در
کل منطقه موردمطالعه  15گونه درختي و درختچهاي است که  9گونهه درختهي و درختچههاي بههطور
مشترک در هر دو منطقه حضور دارند .بيشترين فراواني مربوط به به تيره  Asteraceaدر منطقه اسهت
(شکل .)2

نتايج حاصل از مقايسه شاخصهاي غنا ،يکنواختي و تنوع گونههاي چوبي در جدول ( )3نشهان داد
شده است .ميانگين مقادير شاخص غناي گونههاي مارگهالف در منطقهه حفاظتشهده ( )2/87بيشهتر از
منطقه حفاظت نشده ( )2/04است و ازنظر آماري اختالف معنيداري در سطح  0/05بين آنهها وجهود
دارد درصورتيکه ساير شاخصها اختالف معنيداري را نشان ندادند.
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منطقه

شاخص

ميانگين خطاي
معيار

انحراف
معيار±ميانگين

سطح معنيداري

مارگالف

حفاظتشده
حفاظت نشده

2/87 0±/9
2/0±04/6

0/04
0/03

*0/04

منهنيک

حفاظتشده
حفاظت نشده

1/0±09/3
0/0±9/2

0/05
0/04

0/06ns

معکوس سيمپسون
(هيل)

حفاظتشده
حفاظت نشده

2/0±26/5
0±2/3

0/1
0/07

0/1ns

اصالحشده هيل

حفاظتشده
حفاظت نشده

0/0±4/02
0/0±5/11

0/02
0/02

0/1ns

پايلو

حفاظتشده
حفاظت نشده

0/0±55/16
0/53 0±/41

0/01
0/08

0/09ns

شانون -وينر

حفاظتشده
حفاظت نشده

1/0±33/14
0/0±9/13

0/07
0/05

0/2ns

*م ني ري ر سطح  ns ،0/05غير م ني ري

مقايسه ميانگين تعداد زادآوريهاي شمارششده در منطقه حفاظتشهده ( 25/47اصهله) بيشهتر از
منطقه حفاظت نشده ( 19/35اصله) است و اختالف معنيداري بين آنها وجهود نهدارد (جهدول  .)4در
منطقههه حفاظتشههده ،انجيلهي بيشههترين درصههد زادآوري ( )96/6را دارد و در منطقههه حفاظههت نشههده
بيشترين درصد زادآوري مربوط به توسکا قشالقي با درصد حضور ( )93/33است.

ون

منطق

نحر ف م ي ر±مي نگين

حف ظتشده

25/6±47/9

مي نگين ر ب

جمع ر ب

21/2

329/00

سطح م ني ري

ز آوري
حف ظت نشده

19/4±35/4

12/80

*م ني ري ر سطح  ns ،0/05غير م ني ري
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نتايج نشان داد که شاخص پايلو در دو منطقه اختالف معنهيداري را نشهان داد .شهاخصهاي تنهوع
گونهاي شانون -وينر و معکوس سيمپسون (هيل) و شهاخص يکنهواختي اصالحشهده هيهل از اخهتالف
معنيداري برخوردار نبودند و مقادير ميانگين شاخص يکنهواختي اصالحشهده هيهل و پهايلو در منطقهه
حفاظت نشده بيشتر از حفاظتشده است و شاخص تنوع گونهاي معکوس سيمپسون و شانون -وينر در
منطقه حفاظتشده داراي مقدار ميانگين بيشتري نسبت به منطقه حفاظت نشده است (جدول .)5

شاخص

منطقه

انحراف
معيار±ميانگين

ميانگين خطاي
معيار

سطح
معنيداري

شانون -وينر

حفاظتشده
حفاظت نشده

2/0±6/2
2/0±2/2

0/04
0/03

0/ 1ns

معکوس سيمپسون
(هيل)

حفاظتشده
حفاظت نشده

5/0±35/6
4/0±12/8

0/11
0/15

0/1ns

پايلو

حفاظتشده
حفاظت نشده

0/0±21/03
0/0±74/06

0/18
0/11

*0/01

اصالحشده هيل

حفاظتشده
حفاظت نشده

0/0±75/03
0/0±80/03

0/006
0/007

0/05 ns

*م ني ري ر سطح  ns ،0/05غير م ني ري
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ارزيابي تنوع زيستي درک انسان از تغييرات جنگلها و محيطزيست را بهبود ميبخشد .يکي از
مهمترين عوامل بومشناختي مؤثر در شکلدهي تنوع گونهاي ،غنا و يکنواختي آنها در اکوسيستمهاي
جنگلي دخالتهاي انساني و حضور دام در عرصه جنگل است .اگر غناي گونهاي فهرست گونهها در يک
منطقه در نظر گرفته شود ،روند تغييرات گونهها در دو منطقه موردبررسي نشان ميدهد که بين تعداد
و نوع گونههاي درختي و درختچهاي در منطقه حفاظتشده با منطقه حفاظت نشده تفاوت بارزي وجود
دارد که نشان دهنده مثبت بودن اثر حفاظت بر منطقه است .گونههاي درختي و درختچهاي در منطقه
حفاظت نشده بهشدت تحت تأثير عوامل انساني و حيواني هستند .بررسي شاخص غناي گونهاي
مارگالف در خصوص گونههاي درختي و درختچهاي در دو منطقه اختالف معنيداري را نشان داد و
بيشتر بودن مقدار آن در منطقه حفاظتشده حاکي از وضعيت مطلوبتر منطقه حفاظتشده است.
نتايج تحقيق نشان داد که حفاظت بر روي تراکم و تنوع گونهاي تأثير مثبت دارد .نتايج بهدستآمده از

ساجده رضاييپور و همکاران

تحقيق عباسي و همکاران ( ،)1388آقاجانلو و همکاران ( )1388و داهو و همکاران ( Dahaou et al.,
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 )2010ميتواند صحت اين مطالب را تأييد کند .نتايج اين تحقيق نشان داد که شاخص تنوع گونهاي
شانون -وينر در دو منطقه اختالف معنيداري دارد و مقدار ميانگين شاخص تنوع گونهاي شانون -وينر
و شاخص سيمپسون از ميانگين بيشتري در منطقه حفاظتشده برخوردار است و شاخص تنوع گونهاي
سيمپسون اختالف معنيداري را نشان نداد دليل اين امر را ميتوان در حساسيت بيشتر شاخص
شانون -وينر به فراواني گونههاي نادر و حساسيتي که شاخص سيمپسون به فراواني گونههاي عمومي
(فراوان) دارد ،جستجو کرد .همچنين نتايج تحقيقات ديگر نيز نشان ميدهد که در افزايش شاخص
سيمپسون ،يکنواختي و در افزايش شاخص شانون -وينر ،شاخصهاي غنا داراي اهميت است (پور
بابايي .)1380،تخريب تودههاي جنگلي موجب کاهش شديد تعداد و تنوع گونههاي مختلف شده است
و اين نتيجه با مطالعات قمي اويلي و همکاران ( )1386و پور بابايي ( )1380مبني بر کاهش تنوع
گونهاي در مناطق تخريب يافته همخواني دارد .بر اساس نتايج اين تحقيق مقدار شاخص يکنواختي
هيل و پايلو اختالف معنيداري را نشان نميدهد هرچند که مقدار ميانگين اين دو شاخص در منطقه
حفاظت نشده بيشتر از منطقه حفاظتشده است.
نتايج نشان داد که بيشترين مقدار گونههاي علفي ثبتشهده در منطقهه حفاظتشهده اسهت .نتهايج
آزمههون در خصههوص مقايسههه مي هانگين تعههداد گونههههاي علف هي موجههود در قطعههات نمونههه دو منطقههه
حفاظتشده و حفاظت نشده اختالف معنيداري را نشان نداد .شايد دليل اين امر اين باشهد کهه چهراي
دام تنها عامل افزايش يا کاهش غناي گونهاي گياهي نيست .بها توجهه بهه نتهايج بهدسهتآمده منطقهه
حفاظتشده تنوع زيستي بيشتري نسبت به منطقه حفاظت نشهده دارد زيهرا مقهدار ميهانگين شهاخص
شانون -وينر در منطقه حفاظتشده  2/6و در منطقه حفاظت نشده  2/2است .مقدار ميانگين شهاخص
تنوع معکوس سيمپسون نيز در منطقه حفاظتشده  5/35و بيشتر از منطقه حفاظت نشده  4/12است.
شاخص تنوع گونهاي شانون -وينر نسبت به ديگر شاخصهاي ارزيابي ارجحيت دارد ،زيرا به گونهههاي
نادر حساس بوده و بهتر ميتواند اثرهاي حفاظتي را برحسب گونههاي نادر ارزيابي کند .شهاخص تنهوع
سيمپسون نيز منطقه حفاظتشده را متنوعتر نشان ميدهد ،زيهرا کهه ايهن شهاخص بهه چيرگهي زيهاد
يکگونه حساستر و نسبت به پايين بودن تعداد ديگر گونهها حساس نيست .شهاخص يکنهواختي پهايلو
در دو منطقه اختالف معنيدار دارد و ميزان ميانگين آن در منطقه حفاظت نشده بيشهتر اسهت کهه بها
نتايج بهدستآمده از تحقيق محمودي ( )1386همسو است .در رابطه با اين موضوع سالمي و همکهاران
( )1386بيان داشتند که نقش يکنواختي در افزايش تنوع بيش از غناي گونههاي اسهت را تأييهد کهرده
است .شاخص يکنواختي اصالحشده هيل نيز در منطقه حفاظت نشهده بيشهتر از منطقهه حفاظتشهده
است که اختالف معنيداري بهين آنهها نبهود .در مطالعهه زادآوري در ايهن دو منطقهه بهه ايهن نتيجهه

نشريه حفاظت زيست بوم گياهان /دوره نهم ،شماره نوزدهم ،پاييز و زمستان 1400

دستيافتيم که ميزان زادآوري در منطقه حفاظتشده بهه دليهل عهدم حضهور دام از مهمتهرين عوامهل
محدودکننده زادآوري در جنگل است (نميرانيان و همکاران  )1386نسبت بهه منطقهه حفاظهت نشهده
مقدار و درصد حضور بيشتر دارد که صحت نتايج اين تحقيق را تاييد ميکند .کوبيدگي خاک در منطقه
حفاظت نشده در اثر تأثير مستقيم چراي دام سبب شده تجديد حيات و امکان استقرار بذرهاي گياهان
با مشکل مواجه شود .فتاحي و همکاران ( )1379در پژوهشهاي خود به تأثير قرق بر گسترش زادآوري
تأکيد دارند .شاکري و همکهاران ( )1388نيهز در بررسهي و مقايسهه زادآوري دانههزاد و شهاخه زاد در
تودههاي دستنخورده و گالزني شده بلوط زاگرس شهمالي نشهان داد کهه تعهداد زادآوري در تودهههاي
دستنخورده بيشتر از تودههاي گال زني شده است.
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سدي ،ف .1378 .بذر ي ر ت ن سوزني برگ ،نتش ر ت موسس فر نگي نري شق يق روست 44 ،
صفح .
آق ج نلو ،ف ،.کبر ز ه ،م ،.موسوي .1388 . ،أثير قرق و چر بر غيير ت پوشش ي ي منطق
رکوئين زنج ن ،فصلن م علمي-پژو شي حقيق ت مر ع و بي ب ن ير ن.493-5 :4 ،
پورب ب يي ،ح .1386 .بررسي نوع ون ي ي ي ذ يره ه جنگلي يسوم لش ر ست ن يالن،
مجل زيستشن سي ير ن.228-218 :20 ،
پورب ب ئي ،ح .1380 .بررسي نوع زيستي ون ي چوبي ر جنگل ي ر ش يالن ،مق الت م يش
ملي مديريت جنگل ي شم ل و وس پ يد ر نتش ر ت س زم ن جنگل  ،مر ع و آبخيز ري
کشور 770،صفح .
رو نبخش ،م .1381 .بررسي پوشش ي ي ذ يره ه جنگلي يسوم لش ،پ ي نن م ک رشن سي
رشد ،نشگ ه فر وسي مشهد 80 ،صفح .
زبيري ،م .1373 .آم ربر ري ر جنگل ،نتش ر ت نشگ ه هر ن 424 ،صفح .
سالمي ،. ،ز رع ،ح ،.ميني شکوري ،ط ،.جته ي ،ح ،.ج فري ،ب .1386 .بررسي و مق يس نوع
ون ي ي ن و عرص حت چر و قرق مر ع کهن الشک نوشهر ،پژو ش و س زند ي ر من بع
طبي ي .37-46 :75
ش کري ،ز ،.مروي مه جر ،م ،.نمير ني ن ،م ،.عتم  ،و .1388 .بررسي مق يس ز آوري ن ز و ش
ز ر و ه ي ستنخور ه و الزني شده بلوط ز رس شم لي (مط ل مور ي :ب ن کر ست ن).
فصلن م علمي -پژو شي حقيق ت جنگل و صنوبر ير ن جلد  ،17شم ره  ،1صفح .72-84
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ع بدي لوح سر  ،ط .1382 ،بررسي و شن س يي رستني ي چوبي و علفي و برآور نوع زيستي آن
ررويشگ ه شمش کيش ل  ،پروژه نشکده من بع طبي ي نشگ ه يالن 5 ،صفح .
عب سي ،س ،.حسيني ،س.م ،.پيل ور ،ب ،.ز رع ،ح .1388 .ثر حف ظت بر نوع زيستي ون ي چوبي.
مجل جنگل ير ن ،نجمن جنگل ب ني ير ن.10-1 :1 ،
فت حي ،م ،.نص ري ،ن ،.عب سي ،ح.ر ،.ن حسني ،م .1379 .مديريت جنگل ي ز رس (منطق
مور مط ل  :جنگل ي رب م کرم نش ه) جلد ول مط ل پ ي  ،نتش ر ت موسس حقيق ت
جنگل و مر ع کشور.741،
قمي ويلي ،ع ،.حسيني ،س م ،.من جي ،. ،جاللي ،س.غ .1386 .بررسي نوع زيستي ون ي چوبي و
ز آوري ر و ج م مديريت شده ر منطق يرو کن ر نوشهر ،مجل محيطشن سي-106 :43 ،
.101
محمو ي ،ج .1386 .بررسي نوع ون ي ي ن جنگل حف ظتشده کالرآب ر سطح ره ي
کولوژي ،مجل زيستشن سي ير ن.369-362 :4 ،
مصد قي ،م .1380 .وصيف و حليل پوشش ي ي چ پ ول ،نتش ر ت جه نشگ ي مشهد284 ،
صفح .
مصد قي ،م .1382 .مر ع ري ر ير ن ،نتش ر ت نشگ ه م م رض (ع) 336 ،صفح .
مهدوي ،ع ،.حيدري ،م ،.سح قي ر  ،ج .1389 .بررسي نوع زيستي و غن ي ون ي ي ي ر
ر ب ط ب عو مل فيزيو ر في و فيزيکي-شيمي يي ک ر منطق حف ظتشده کبيرکوه ،فصلن م
علمي-پژو شي حقيق ت جنگل صنوبر ير ن ،جلد  ،18شم ره  ،2صفح .426-436
نمير ني ن ،م ،.ت ره لب ني ،. ،ز دي ميري ،ق ،.غضنفري ،ه .1386 .بررسي روش ي مختلف حي
و ستقر ر ز آوري جنسي ر جنگل ي بلوط ز رس شم لي .فصلن م علمي -پژو شي حقيق ت
جنگل و صنوبر ير ن ،جلد ،15شم ره  ،4صفح .397-386
و بي ،م ،.بصيري ،م ،.و ج لدين ،س.ج .1376 .بررسي غيير ت پوشش ي ي ،رکيب ون ي و
وليد علوف ر شر يط قرق و چر ر منطق فريدن صفه ن ،مجل علوم و فنون کش ورزي و من بع
طبي ي ،علوم آبو ک.59-71 :1،
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