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تاثير برش تکگزيني بر تنوع زادآوري گونههاي درختي
(مطالعه موردي :جنگل ناو اسالم ،غرب گيالن ،ايران)
زهرا مرادی ،*1حسن پوربابایی ،2علی صالحی ،3جمشید

اسالمدوست4

تاريخ دريافت  96/01/13 :تاريخ پذيرش96/09/22:

چکيده
در اين مطالعه اثر مساحت  ،شيب و جهت روشنه بر تنوع زادآوري گونههاي درختي در راشستان آميخته،
سري دو از جنگلهاي ناو اسالم استان گيالن مورد بررسي قرار گرفت .بدينمنظور 15روشنه با سه اندازه
روشنه کوچک ( 200-100مترمربع) ،متوسط ( 300-200مترمربع) و بزرگ ( 400-300مترمربع)
هرکدام با پنج تکرار انتخاب شد .نقاط شاهدي نيز با همين اندازه زير تاج پوشش بسته در نظر گرفته شد.
شيب در چهار طبقه ( 50-41 ،40-31 ،30-20و  50درصد به باال) طبقهبندي شد .سپس درصد زادآوري
گونههاي چوبي آنها براساس مقياس دومين در ريز قطعه نمونههاي  4متر مربعي ثبت شد .نتايج نشان
داد که شاخصهاي سيمپسون ،شانون -وينر و غنا با افزايش اندازه روشنه افزايش معنيداري پيدا ميکنند
در حالي که سطوح نقاط شاهد مجاور روشنهها بر شاخصهاي تنوع تأثير معنيداري نداشت .در بين
جهتهاي جغرافيايي و شيبهاي مورد بررسي باالترين مقدار شاخصهاي تنوع به شاخص شانون -وينر
اختصاص داشته است .بر اين اساس بيشترين مقدار شاخص شانون -وينر ( )203/2و غنا ( )5به جهت
شمال شرق و به شيب  50-41درصد ( 18/2و  )5اختصاص داشت .در حالي که بيشترين مقدار شاخص
يکنواختي به شاخص کامارگو در جهت شرق ( )88/0و به شيب  31-40درصد ( )0/86اختصاص داشته
است .براساس نتيجه تجزيه واريانس ،اختالف معنيداري در بين شاخصهاي مذکور در جهتهاي مختلف
جغرافيايي و شيبهاي مختلف مشاهده نشد.
کلمات کليدي :ويژگيهاي روشنه ،جنگل شاهد ،زادآوري ،شاخصهاي تنوع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1دانشجوي دکتري جنگلشناسي ،دانشکده منابع طبيعي ،دانشگاه گيالن
* .مسئول مکاتبات ،پست الکترونيکmoradimlj@gmail.com :
 . 2استاد گروه جنگلشناسي ،دانشکده منابع طبيعي ،دانشگاه گيالن
 .3دانشيار گروه جنگلشناسي ،دانشکده منابع طبيعي ،دانشگاه گيالن
 .4دانشجوي دکتري دانشکده منابع طبيعي و علوم دريايي ،دانشگاه تربيت مدرس
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مقدمه
عوامل مختلفي بر زادآوري و تنوع گونهاي در

تاکنون پژوهشهاي متعددي در مورد تأثير

جنگلها تأثيرگذار هستند که عمليات مديريتي

اجراي اين شيوه مديريتي و همچنين تأثير

بهوسيله تغيير شرايط رويشگاهي ،يکي از

روشنه بر زادآوري در کشور انجام شده است .در

مهمترين پارامترهاي موثر تلقي ميشود (.)6

اين زمينه ميتوان به مواردي همچون مطالعه

شيوههاي مديريتي همچون تکگزيني که از

فالحچاي ( )2011در بررسي عملکرد اجرايي

الگوهاي تخريب طبيعي پيروي ميکنند ،ممکن

شيوه تکگزيني بر تنوع گونههاي درختي در

است براي توسعه تنوع اکوسيستم در دراز مدت

سياهکل بيان کرد که با افزايش سطح روشنه

سودمند باشند ( .)19مديريت تکگزيني با

تعداد (غنا) و فراواني (يکنواختي) گونههاي

استفاده از زادآوري طبيعي و حفاظت از ترکيب

درختي افزايش داشته ،اما داراي نظم خاصي

گونههاي طبيعي ميتوانند ناهمگني را در

نبوده است .همچنين افزايش شاخص تنوع

مناطق جنگلي افزايش دهند و با ايجاد شرايط

گونهاي به وسيله افزايش شاخص غناي گونهاي

متفاوت محيطي باعث افزايش تنوع در گونههاي

در مراحل تکاملي نهال و شل در جنگلهاي ناو

جنگلي شود ( .)10در مديريت گزينشي با حذف

اسالم توسط توانکار و همکاران ( )2011گزارش

يک يا چند درخت فضايي در تاج پوشش تحت

شد ( .)23مطالعه دورا ماريا و همکاران ()2006

عنوان روشنه به وجود ميآيد .با ايجاد روشنه در

در بخشي از جنگلهاي برزيل نشان داد که

تاجپوشش و افزايش نور رسيده به کف جنگل،

شيوه تکگزيني تأثير معنيداري بر شاخص

يک ميکرواقليم جديد با منابع و شرايط متفاوت

تنوع زيستي درختان نداشته است ( .)3عالوه بر

در اکوسيستم جنگل ايجاد ميشود که به

سطوح روشنه عوامل فيزيوگرافي همچون شيب

تجديد حيات درختان و همزيستي گونههاي

و جهت جغرافيايي روشنه نيز از عناصر تأثيرگذار

نورپسند و سايهپسند کمک ميکند ( .)7البته با

در تنوع محسوب ميشوند ،چرا که پيدايش

توجه به سرشت نوري درختان يک حداکثر و

پوشش گياهي ،حاصل برخورد و کنش متقابل

حداقل نور براي رشد و توسعه آنها الزم است.

بين عناصر رويشي و عوامل فيزيکي است (.)20

بنابراين ،ميزان نور ورودي به دنبال تغيير اندازه

بهطوريکه هريک از عوامل فيزيوگرافي به علت

روشنه تأثير زيادي بر رشد و استقرار گونهها

اثرات متفاوت خود سبب ايجاد تفاوت در تنوع

دارد (.)1

پوشش گياهي ميشوند .بدينمنظور محققين
مختلف تنوع زيستي را با مد نظر قرار دادن

فصلنامه اکوسيستم هاي طبيعي ايران  ،سال هشتم  ،شماره چهارم ،پياپي  ،30زمستان 47............................................................................1396

فيزيوگرافي مورد بررسي قرار دادهاند (.)15

تکگزيني بر تنوع زادآوري در جنگل ناو اسالم

شعباني و همکاران ( )2011در بررسي تأثير

ميباشد .اهداف فرعي آن نيز بررسي تنوع

عوامل فيزيوگرافي بر تنوع گونههاي گياهي در

زادآوري زير تاج پوشش بسته و مقايسه تغييرات

جنگل الليس چالوس نشان دادند که جهت

تنوع زادآوري بين روشنه و زير تاج پوشش بسته

شمالي باالترين مقادير تنوع را به خود اختصاص

مجاور روشنه است.

داده و با افزايش شيب از مقادير شاخص تنوع
سيمپسون و غناي منهينيک کاسته ميشود.

مواد و روشها

آملي کندري و همکاران ( )2012با بررسي تأثير

مشخصات منطقه مورد مطالعه

شيب و جهت روشنهها بر تراکم زادآوري

پارسلهاي  20و  27سري دو ناو ،يکي از

گونههاي مختلف نشان دادند که در طبقه شيب

سريهاي حوزهي هفت ناو در محدودهي حوزه

 11تا  20درصد بيشترين تراکم زادآوري راش و

جنگلداري شهرستان تالش تحت نظر اداره کل

پلت وجود دارد ،همچنين باالترين تراکم

منابع طبيعي استان گيالن قرار دارد .اين سري

زادآوري در روشنههاي با جهت جنوبغربي و

با وسعت  3559هکتار در طول جغرافيايي 48

مربوط به گونههاي راش ،پلت ،ممرز و ملج بود.

درجه و  44دقيقه و  36ثانيه شرقي و عرض

جنگلهاي منطقه ناو اسالم به واسطه تنوع

جغرافيايي  37درجه و  42دقيقه و  31ثانيه

گونههاي چوبي ،بهعنوان يکي از مهمترين

شمالي و در محدودهي ارتفاعي  280-2120متر

جنگلهاي تجاري شمال کشور محسوب

از سطح دريا واقع شده است (شکل  .)1مساحت

ميشوند .از طرف ديگر پژوهشهاي انجام شده

اين پارسلها بهترتيب  82و  42هکتار است.

در مورد اهميت تأثير شيوه تکگزيني بر تنوع

منطقه مورد مطالعه براساس طبقهبندي آمبرژه

زادآوري در اين منطقه محدود است ( .)23اين

داراي آب و هواي مرطوب سرد ميباشد .متوسط

مطالعات بيشتر در روشنه انجام شده و کمتر

حداقل دما در سردترين ماه سال (دي ماه) 1/4

جنگل مجاور اين روشنهها مد نظر قرار گرفته

درجه سانتيگراد و متوسط حداکثر دما در

است .بنابراين پژوهش پيشرو سعي دارد ضمن

گرمترين ماه سال (مرداد) به  21/7درجه

بررسي تأثير سطوح ،شيب و جهت روشنههاي

سانتيگراد ميرسد .ميزان بارندگي ساالنه محل

ايجاد شده در شيوه تکگزيني بر تنوع زادآوري،

مورد مطالعه  848ميليمتر است .در منطقه

به تنوع زادآوري زير تاجپوشش بسته نيز نگاهي

مورد مطالعه سنگ مادري از نوع سيليسي با

داشته باشد .هدف اصلي اين پژوهش ،بررسي

نفوذپذيري متوسط تا نسبتأ خوب ،با ساختماني

تأثير ويژگيها و سطوح متفاوت روشنه در شيوه

دانه اي-منشوري مشخص ميباشد .تيپ خاک
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قهوهاي جنگلي با عمق مناسب و بافت شني تا

تمشک ،سرخس جنگلي ،متامتي ،کارکس،

رسي شني است .جنگلهاي اين سري غالبأ از

پامچال ،بنفشه وحشي ميباشد (.)14

گونه راش به صورت خالص و آميخته با توسکا،
ممرز ،انواع افرا تشکيل شده است و مهمترين
گونههاي علفي همراه شامل آقطي ،کوله خاس،

شکل  -1موقعيت پارسلهاي مورد مطالعه در سري  2ناو اسالم ،استان گيالن
روش پژوهش
ابتدا جنگلگردشي در محدوده قطعات مورد نظر

نظر گرفته شد و براي محاسبه مساحت آنها از

صورت گرفت و بر اساس اهداف مطالعه تعداد

رابطه  1استفاده شد (.)18

 30روشنهي حاصل از برش تکگزيني انتخاب
شدند .با توجه به اين که سن روشنهها در
مطالعات علمي از اهميت زيادي برخوردار است،
با کمک مجريان و نشانهگذاران در اداره کل
منابع طبيعي شهرستان تالش ،روشنههايي که از
سن يکسان شش سال برخوردار بودند (قطع در

رابطه 1

3/14

که در آن  Sمساحت DL ،قطر بزرگ و  DMقطر
کوچک روشنه است.
سپس روشنههاي شناسايي شده در سه طبقه

يک سال صورت گرفته بود) ،انتخاب شدند.

( 3-4 ، 2-3 ،1-2آر) طبقهبندي شدند و از هر

حداقل سطوح براي روشنهها  100مترمربع در

طبقه  5روشنه (در مجموع  15روشنه) به طور
تصادفي انتخاب شد ( )24 ،18و براي هر اندازه
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روشنه در فاصله  20متري (بهمنظور بي اثر

يکنواختي با استفاده از شاخصهاي کامارگو و

کردن اثر حاشيهاي روشنه) ،نقطه شاهدي زير

اسميت ويلسون ،غناي گونهاي با استفاده از

تاج پوشش مجاور روشنهها در نظر گرفته شد.

شمارش تعداد گونههاي چوبي محاسبه شد (.)4

در هر روشنه ميزان شيب با شيبسنج و بر

محاسبه شاخصهاي تنوع با استفاده از

حسب درصد و جهت جغرافيايي روشنه

نرمافزار  Ecological Methodologyانجام

(آزيموت) با استفاده از قطبنما سونتو و بر

گرفت .روابط مورد استفاده عبارتند از:

حسب درجه اندازهگيري شد.

الف) شاخصهاي تنوع گونهاي

براي بررسي پوشش گياهي در شيبهاي

 -1شاخص سيمپسون ()Simpson

مختلف ،شيب منطقه در چهار طبقه (،30-20

رابطه 2

 50-41 ،31-40و

بيشتر از  50درصد)

تقسيمبندي شد .براي نمونهبرداري از زادآوري
گونهها از ريز قطعه نمونههاي  2×2متر با فاصله
يک متر از هم در راستاي دو قطر عمود بر هم
در هر روشنه استفاده شد ( .)24سپس در داخل
اين ريز قطعه نمونهها ،تعداد گونههاي زادآوري
و نوع گونهها و درصد پوشش گونههاي درختي

که در آن § ،شاخص تنوع سيمپسون s ،تعداد
گونهها و

ni

تعداد افراد مربوط به هر گونه با

رتبه  iو  Niتعداد کل افراد

ميباشد.

 -2شاخص شانون – وينر (Shanon-

)Wiener
s

H '   Pi ln pi

رابطه 3

i 1

با ارتفاع کمتر از  1/3متر توسط معيار چيرگي

’ :Hشاااخص تنااوع گونااه اي شااانون -ويناار:Pi .

_ وفور دومين ثبت شد ( .)20از اين معيار به

فراواني نسبي گونه  iام.

منظور بيان فضاي نسبي اشغال شدهاي که هر
گونه با تعداد و ابعاد خود اشغال ميکند استفاده
ميشود .اندازههاي متناظري زير تاج پوشش
مجاور روشنهها نيز بهمنظور بررسي زادآوري در
نظر گرفته شد و درصد پوشش زادآوري در آنها
ثبت شد.
تحليل دادهها:

ب ) شاخصهاي يکنواختي
 -1شاخص يکنواختي اسميت – ويلسون
()Smith-Wilson

رابطه 4

2
s
s

 arcton   log e (ni)   log e (nj ) / s)2  / S 
j 1

 i 1

که در اين فرمول

Evar

Evar 

برابر مقدار شاخص و

مقادير شاخصهاي تنوع گونهاي با استفاده از

 arctangentبه عنوان زاويه مرکزي در راديان ها

وينر،

تعداد افراد

شاخصهاي

سيمپسون

و

شانون

(زاويه مرکزي قوس دايره) است،

ni
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گونه  iام در نمونه،
نمونه و

S

تعداد افراد گونه  jام در

استفاده شد .آزمون دانکن نيز به منظور مقايسه

تعداد گونهها در تمام نمونهها

ميانگينها به کار گرفته شد .بررسي شيب و

nj

ميباشد.
 -2يکنواختي کامارگو ()Camargo
رابطه 5

جهت نيز از طريق تجزيه واريانس يکطرفه انجام
شد .کليه آناليزهاي آماري دادهها با استفاده از
نرم افزار  SPSSصورت گرفت.

که در آن  ،Eشاخص يکنواختي کامارگو، ،
نسبت گونه  Iام به کل نمونه ، ،نسبت گونه jام

نتايج

به کل نمونه و  Sتعداد گونه در نمونه است.

نتايج نشان داد که در منطقه مورد مطالعه 6

پ ) شاخص غنا

گونه درختي شامل ممرز ،راش ،شيردار ،پلت،
ون و ملج حضور دارد .بررسي مقادير تنوع

 -1غناي گونهاي

گونهاي ،يکنواختي و غنا در روشنه و زير تاج

ماگوران ( )1996عنوان ميکند که غناي گونه-

پوشش مجاور روشنه بيانگر عدم اختالف

اي به معني شمارشي از تعداد گونههاي گياهي

معنيدار در موقعيتهاي مورد مطالعه بود اما

در يک واحد نمونه برداري ،يک منطقه و يا

بررسي مقادير شاخصهاي تنوع و غنا در روشنه

جامعه گياهي است و از بين شاخصهاي

تفاوت معنيداري را نشان داد (جدول  )1به-

متفاوت ارائه شده ،شايد از همه مشهورتر باشد.

طوري که باالترين اين مقادير در روشنه -400

 :Rشاخص غناي گونهاي :N ،تعداد گونههاي

 300متر مربعي مشاهده شد (شکل .)2

شمارش شده.
رابطه 6

نرمال بودن دادههاي شاخصها با استفاده از
آزمون کولموگروف– اسميرنوف و همگني
واريانسها با آزمون لون مورد بررسي قرار گرفت.
به منظور بررسي اثرات سطح روشنهها و
همچنين موقعيت ريز قطعه نمونهها (درون
روشنه و زير تاج پوشش بسته مجاور روشنهها)
از تجزيه واريانس دو طرفه در قالب رويه GLM

با بدست آوردن شيب هر يک از روشنهها و
تقسيمبندي آنها به چهار طبقه شيب و بررسي
شاخصهاي تنوع مشخص شد اختالف
معنيداري بين طبقات شيب روشنه و
شاخصهاي تنوع وجود نداشت (جدول .)2
.
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جدول  -1تجزيه واريانس دوطرفه مشخصههاي آماري تنوع ،يکنواختي و غنا در موقعيتهاي مختلف (روشنه و تاج
پوشش مجاور روشنه)
منبع تغييرات  /شاخصهاي تنوع
آمارهF

موقعيت

معنيداري

سطوح مختلف روشنه

اثرات متقابل موقعيت × سطوح روشنه

آمارهF

معنيداري
آمارهF

معنيداري

تنوع
سيمپسون

تنوع شانون
وينر

يکنواختي
کامارگو

غناي گونهاي

0/102

0/290

1/167

0/508

ns

0/ 752

ns

0/595

ns

0/291

0/483

5/327

6/615

0/910

6/222

* 0/012

* 0/005

0/416 ns

* 0/007

0/518

0/487

1/256

0/508

0/602 ns

0/620 ns

0/303 ns

0/608 ns

 nsعدم تفاوت معنيدار در سطح  5درصد ( * )P>0/05وجود اختالف معنيدار در سطح  95درصد

(الف)

ns

(ب)
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(د)

(ج)

شکل  -2مقايسه ميانگين شاخصهاي تنوع گونهاي ،يکنواختي و غنا در سطوح روشنه و موقعيتهاي مختلف (ميانگين ±اشتباه
معيار) (حروف متفاوت نشاندهنده وجود اختالف معنيدار در سطح  0/05است).

جدول  -2نتايج آناليز واريانس درصد پوشش زادآوري در طبقههاي شيب
متغير

شاخص

درجه آزادي

تنوع

سيمپسون
شانون -وينر
اسميت ويلسون
کامارگو
تعداد گونه ها

3
3
3
3
3

يکنواختي
غنا

F

ميانگين مربعات
0/010
0/210
0/006
0/002
1/600

1/212
1/227
0/304
0/203
1/211

معنيداري
ns

0/351
0/346ns
0/822ns
0/892ns
0/351ns

 nsعدم تفاوت معنيدار در سطح  5درصد ()P>0/05

نتايج تأثير جهت روي ميانگين مقادير

شاخصهاي يکنواختي در جهت شرق به دست

شاخصهاي تجديد حيات نشان داد که در

آمد (شکل  .)3در ضمن ،هيچ کدام از

جهتهاي مختلف اختالف معنيداري از لحاظ

روشنههاي آماربرداري شده در وضعيت جهات

شاخصهاي تنوع گونهاي وجود ندارد (جدول

جنوب ،جنوب غرب ،غرب و شمال غرب قرار

 ،)3اما بيشترين مقادير شاخصهاي تنوع و غنا

نداشتند.

در جهت شمالشرقي و باالترين مقادير
جدول  -3آناليز واريانس پوشش زادآوري در طبقههاي جهت
متغير
تنوع
يکنواختي
غنا

شاخص

درجه آزادي

سيمپسون
شانون -وينر
اسميت ويلسون
کامارگو

3
3
3
3

ميانگين مربعات
0/006
0/134
0/018
0/007

F

0/748
0/749
1/046
0/719

معنيداري
ns

0 /546
0/545ns
0/411 ns
0/561ns
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تعداد گونه ها

3

0/905

0/708

0/567ns

 nsعدم تفاوت معنيدار در سطح  5درصد ()P>0/05

شکل  -3ميانگين شاخصهاي تنوع گونهاي در جهتهاي مختلف روشنه (ميانگين ±اشتباه معيار)

بحث
نتايج بررسي تنوع گونههاي درختي در

شيوه تکگزيني در مرحله رويشي نهال و شل

طبقههاي مساحت روشنه نشان داد که شاخص-

گروه ميزان غناي گونهاي افزايش يافته است و

هاي تنوع گونهاي سيمپسون ،شانون -وينر و

به علت افزايش غناي گونهاي بر مقادير تنوع

غنا در روشنهها داراي اختالف معنيداري بودند.

افزوده شده است ( .)23همچنين بر اساس

تنوع گونهاي بعد از بهرهبرداري به دليل هجوم

تحقيقي در جنگل شصت کالته گرگان ،نتيجه-

گونههايي که مناطق تخريب شده را ترجيح مي-

گيري شد که بر اثر اجراي شيوه تکگزيني

دهند ،افزايش مييابد ( .)23شعباني و همکاران

يکنواختي و تنوع گونهاي افزايش مييابد .بر

( )2011با بررسي تنوع گونههاي چوبي در

خالف نتايج مطالعه حاضر ،فالحچاي ( )2011با

راشستان الليس گزارش دادند که با افزايش

بررسي در جنگلهاي شنرود سياهکل و مادسن

سطح روشنههاي جنگلي ميزان تنوع گونهاي

( )2004در جنگلهاي راش دانمارک اظهار

افزايش پيدا ميکند .توانکار و همکاران ()2011

کردند که اندازه روشنه تأثير معنيداري بر تنوع

نيز در بررسي تأثير اجراي شيوه تکگزيني بر

گونههاي چوبي ندارد ،اما گاليدي و همکاران

تنوع گونههاي درختي در جنگلهاي ناو اسالم

( )2006عنوان کرد که مساحت روشنه داراي

بيان کردند بعد از گذشت  10سال از اجراي

تأثيرات قابل توجهي بر تنوع و پوشش گياهان

 ........................................................................................................................................................54تاثير برش تکگزيني بر تنوع زادآوري گونههاي درختي

زير آشکوب است .فلتون و همکاران ( )2006با

بنابراين ميتوان چنين اذعان داشت که تنوع

بررسي روشنههاي جنگلي ،تأکيد کردند که

گونهاي درختان با اجراي اين شيوه در مدت

مهمترين عامل تأثيرگذار در افزايش تنوع و

زمان سپري شده حفظ شده است و اين شيوه

غناي گونهاي در روشنهها ،اندازه روشنهها و به

مناسب منطقه بوده است ( .)23همانطور که در

دنبال آن قابليت دسترسي راحتتر به انرژي نور

شکل  1مالحظه ميشود حداکثر مقادير

و منابع موجود در ميکرواقليم است .نتايج

شاخصهاي تنوع شانون -وينر و سيمپسون و

مقايسه ميانگين شاخصهاي تنوع بين روشنه و

غنا در روشنه و حداکثر مقادير شاخص

تاج پوشش بسته مجاور روشنه اختالف معني-

يکنواختي مربوط به نقاط شاهد زير تاج پوشش

داري را نشان نداد .مطالعاتي در راستاي بررسي

بسته مجاور روشنهها بوده است .ممکن است باال

تنوع گونههاي سايهپسند در جهان و حتي در

بودن مقادير يکنواختي در زير تاج پوشش بسته

راشستانهاي شمال ايران صورت گرفته است و

مجاور روشنه به دليل دوام و ثبات طوالني مدت

بر عدم وجود تنوع باال زير آشکوب اين گونهها

جوامع گياهي و همچنين بسته بودن تاج

تأکيد دارند ( .)13نتايج مطالعه انجام شده در

پوشش درختان باشد ،چرا که تعداد گونههاي

جنگلهاي توسکاني ايتاليا هم نشان داد که

محدودي توانايي رشد در فضاي بسته تاج

جنگلهاي راش در اليههاي درختي و درختچه-

پوشش را دارند .يکي از برجستهترين فاکتورهاي

اي حداقل غناي گونهاي را دارند .به طورکلي

مؤثر در نحوه پراکنش گونههاي گياهي ،وجود

جنگلهاي راش جزو اکوسيستم مراحل آخر

شيبهاي مختلف در مناطق جنگلي ميباشد که

توالي محسوب ميشود ،ضمن سايهپسند بودن و

به طور غير مستقيم بر حضور گونهها اثر مثبت

شدت باالي رقابت ،راش مانع از حضور جوامع

يا منفي دارد ( .)21ماگوران ( )1996از درصد

متعدد در مناطق با تاج بسته نسبت به روشنهها

شيب به عنوان عامل موثر بر تنوع و غنا ياد

ميشود که در نتيجه آن ،شاهد کاهش قابل

کرده است .اما نتايج مطالعه حاضر نشان داد که

مالحظه مقادير تنوع در زير آشکوب اين جنگل-

درصد شيب بر تنوع ،غنا و يکنواختي تأثير

ها خواهيم بود ( .)5در ارزيابي و مقايسه وضعيت

معنيداري ندارد .پوربابائي و حقگوي ( )2013با

تنوع روشنه و زير تاج پوشش مجاور روشنه هم

بررسي تأثير عوامل فيزيوگرافيک بر تنوع

نتايج به دست آمده حاکي از عدم وجود

گونههاي چوبي در استان گيالن به نتايج

تغييرات معنيدار بين اين دو موقعيت بود.

مشابهي دست يافتند و علت آن را در کم بودن

شيوههاي جنگل شناسي جديد تأکيد بر حفظ

تغييرات شيب منطقه ذکر کردند .بخش عمده

تنوع زيستي همزمان با برداشت چوب دارند.

روشنههاي مورد بررسي در شيب  31-50درصد
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واقع شده و درصد کمي از روشنهها در

قرار گرفتهاند ،عالوه بر اين که توانايي نگهداري

شيبهاي پايينتر و باالتر واقع شدهاند ،از اين

و جذب رطوبت را ندارد ،جريانهاي آبي با سرعت

رو تغييرات شيب کم بوده و اثر معنيداري بر

باال را ايجاد ميکند و شستشوي مواد غذايي

تنوع ،غنا و يکنواختي نداشته است .در تحقيقي

سريعتر انجام ميگيرد و شرايط براي استقرار

پيرامون استراتژيهاي نمونهگيري براي ارزيابي

گونهها محدود ميشود .در مطالعه حاضر عالوه

تنوع گونهاي نتيجهگيري شد که شيبهاي

بر شيب ،جهت جغرافيايي نيز به عنوان ديگر

تندتر غنا و تنوع گونهاي چوبي بيشتري نسبت

عامل فيزيوگرافي موثر بر تنوع زادآوري در

به شيب ماليم دارند ( .)2در تحليل اين نتيجه

روشنه مورد بررسي قرار گرفت .جهت جغرافيايي

بيان ميکنند که با افزايش شيب ،ميزان مرگ و

تأثير معنيداري بر مقدار تنوع نشان نداد .اين

مير و استقرار گونههاي مختلف با تغييرات

طور بهنظر ميرسد که در مطالعه حاضر به سبب

بيشتري همراه بوده و وضعيت آن نامتعادلتر از

محدود بودن جهات جغرافيايي همانند شيب،

شيبهاي ماليم است بنابراين در شيبهاي

اين عامل نيز تأثير مشخصي بر تنوع نشان نداده

باالتر تعداد گونههاي بيشتري ميتوانند در

است .مطالعه شعباني و همکاران ( )2011در

نتيجه تغيير و تحوالت سريعتر در روند استقرار

زمينه رابطه سطح روشنههاي زادآوري با عوامل

و حذف گونهاي نمود پيدا کرده و عمأل تنوع

فيزيوگرافي در نوشهر نيز عدم تأثير معنيدار

گونهاي را به طور صعودي افزايش دهند (.)2

جهت جغرافيايي بر تراکم زادآوري را تأييد

اين درحالياست که برخي از محققين باالترين

ميکند .با اينکه در اين مطالعه جهت تأثير

تنوع گونهاي را مربوط به شيب ماليم ذکر

معنيداري بر مقدار تنوع نشان نداد ،اما اين

کردند .تاکيو و همکاران ( )2002در بررسي

نکته قابل ذکر است که از تأثير و اهميت جهت

شاخصهاي تنوع زيستي به اين نتيجه رسيده

جغرافيايي در مقدار تنوع هر منطقه نميتوان

است که ميزان تنوع زيستي در شيبهاي ماليم

چشمپوشي کرد .همانطور که در تأثير جهت بر

نسبت به شيبهاي تند به طور معنيداري

تنوع (شکل )3مالحظه ميشود به طورکلي تنوع

افزايش پيدا کرد .شعباني و همکاران ()2011

در جهت شمالشرق بيشتر از جهات ديگر است.

هم در بررسي تأثير عوامل فيزيوگرافيک بر تنوع

سهرابي و اکبرينيا ( )2005رطوبت زياد جهت

گونهاي گياهي در عرصههاي باز جنگلي در

شمالي را يکي از داليل افزايش تنوع گونهاي در

الليس چالوس به نتايج مشابهي دست يافتند و

اين جهات بيان کردند .به طوريکه بر اثر وجود

در تأييد نتايج خود چنين بيان ميکنند که

رطوبت مناسب در جهات شمالي توان اکولوژيک

عرصههاي باز جنگلي که در مناطق پر شيب

رويشگاه براي گونههاي چوبي افزايش مييابد .با
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مربعي بررسي تغييرات ميکرواقليمي همچون

-توجه به نتايج به دست آمده در اين مطالعه مي

 دماي هوا و نور محيط به همراه،رطوبت هوا

توان چنين اظهار کرد که روشنههاي بزرگ

شرايط خاکي همچون ميکرو و ماکروارگانيسمها

بيشترين تنوع زادآوري را به خود اختصاص

در کنار بررسي تأثير سطوح مختلف و عوامل

دادهاند اما عوامل فيزيوگرافي تأثيري بر مقدار

.فيزيوگرافيک پيشنهاد ميشود

 بنابراين جهت بررسي بهتر.تنوع نداشتهاند
 متر300-400 وضعيت تنوع زادآوري در روشنه
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