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 چكيده

تواند ای زياد با حفاظت بهتر ميتنوع گونه بهتر اکوسيستم باشد.تواند راهنمايي برای مديريت آگاهي از وضعيت تنوع زيستي مي

ای منطقه های درختي و درختچهرو، شناسايي و بررسي تنوع گونه اکولوژيکي اکوسيستم را تضمين کند. هدف پژوهش پيش پايداری

  ای به ابعاد با شبکه تصادفي -صورت منظم بهبرداری های فيزيوگرافي بر آن بود. نمونه بِل شهرستان اهر و ارزيابي اثر عاملگويجه

های درختي و نمونه، فهرست کليه گونه متر مربعي انجام شد. در هر قطعه 314ای شکل نمونه دايره قطعه 48متر و با  150× 200

گونه چوبي  13موع، غلبه بر اساس مقياس براون بالنکه ثبت شد. نتايج نشان داد که درمج -های فراوانيای همراه با ارزشدرختچه

( کمترين درصد .Rhamnus spدرصد( و تنگرس ) 39( بيشترين درصد حضور ).Smilax excelsa Lدر منطقه وجود داشت. ازملک )

های مختلف متغير بود. دو گونه بومي پايه از گونه 110تا  10نمونه از  درصد( را در قطعات نمونه داشتند. تراکم در قطعه 04/0حضور )

های های غربي و کرب در جهتطور غالب در جهت کول به کول( در اين منطقه مشاهده شد. هفتی ارسباران )کرب و هفتها جنگل

که اثرات اصلي  دار نبود، در حاليوينر و مارگالف معني -های تاکسا، سيمپسون، شانونشرقي حضور داشت. اثر اصلي شيب بر شاخص

دار بود. مقدار کليه درصد معني 95ها در سطح اطمينان درصد و بر ديگر شاخص 99جهت بر شاخص تاکسا در سطح اطمينان 

های بندی ترکيب پوشش گياهي، نتايج مربوط به مقايسه شاخصهای تنوع در جهت غربي بيشتر بود. نتايج مربوط به خوشه شاخص

ها و نيز  تغييرات بودند، بنابراين در ساير پژوهشهای تاکسا و مارگالف دارای بيشترين ضريب ها را تأييد کرد. شاخصتنوع سايت

بر اساس نتايج اين پژوهش، زياد  شود. های مذکور توصيه مياثر مديريت و پايش تغييرات پوشش گياهي، استفاده از شاخص ارزيابي

 کند.   بودن شيب و تنوع زيستي منطقه مورد مطالعه، زمينه حفاظت و قرق منطقه را فراهم مي
 

 .کول هفتگونه شاخص، فيزيوگرافي، حفاظت، : تنوع زيستي، ی کلیدیهاواژه

 

 مقدمه
های مهم در تعيين نقش مديريتي و يکي از شاخص

محيط های بررسي اکوسيستم در مطالعات پوشش و ارزيابي
تنوع  .(Hickman et al., 2004) استزيستي، تنوع گياهي 

ترين اهداف عنوان يکي از مهم ای و حفاظت از آن بهگونه
 Fontaine) مطرح هستندمدت اکوسيستم  ی حفظ طوالنيبرا

et al., 2007). عنوان يک شاخص ترکيبي از  ای بهتنوع گونه
لفه در تنوع ؤترين م مهم ،ای و فراواني نسبيغنای گونه
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. (Hui & Pommerening, 2014) شود محسوب ميزيستي 
مناسبي  یراهنماتواند مي آنآگاهي از وضعيت  ،بنابراين

 ,.Proença et al) باشداکوسيستم  بهينهمديريت  برای

ای در يک منطقه بيشتر باشد، تنوع گونه ههرچ .(2017
تنوع . دشو مي بيشتر خيزیحاصل و اکولوژيکي پايداری

 افزايشهای غذايي و تر شدن زنجيرهای باعث طوالنيگونه
. (Krebs, 2001) دشو ت خودتنظيمي محيط مييقابل

های غذايي در های گياهي باعث تکميل زنجيره گونه
، تعادل حياتي ها آناکوسيستم شده که با نابودی هر يک از 

 . (Taleshi & Akbarinia, 2011) خوردهم مي در طبيعت به
المللي به موضوع تنوع های مختلف بيندر کنوانسيون

زيستي پرداخته شده است. در کنوانسيون تنوع زيستي 
تنوع زيستي و  براهدافي راهبردی از قبيل کاهش فشار 

ای بهبود وضعيت تنوع زيستي با حفاظت تنوع ژنتيکي، گونه
. در (Proença et al., 2017)شود و اکوسيستمي دنبال مي

 آن است،فرايند خاور نزديک که ايران نيز يکي از اعضای 
سنجش مديريت پايدار جنگل، در  هایدر تدوين معيار

دومين معيار به موضوع تنوع زيستي اشاره شده است. 
المللي  فرايندهای بينورود به  ،بررسي وضعيت تنوع زيستي

ها را فراهم  های آنها و استفاده از مزيت گام شدن با آن و هم
 کند. مي

مديريت منابع طبيعي، حفظ تنوع اصلي از اهداف يکي 
سطح درختي، سه تنوع گياهي در  .استگياهي در اکوسيستم 

 ،درختي های تنوع گونه .دشو ای و علفي مطرح ميدرختچه
منابع غذايي  کهدهد اساس تنوع زيستي جنگل را تشکيل مي

 ,Hoseini) دکن ها فراهم ميبرای ساير گونه را و زيستگاهي

ي هستند که هاي عاملفيزيوگرافي از جمله  های عامل(. 2016
ثير بگذارند أهای گياهي تتوانند بر تنوع و غنای گونهمي

(Enright et al., 2005 از بين .)فيزيوگرافي،  های عامل
ای ثر در ايجاد تنوع گونهؤعنوان يک عامل م جهت دامنه به

 ،است های طبيعي عنوان شدهدر بسياری از اکوسيستم
 ،ثير بر رطوبت، حاصلخيزی و عمق خاکأکه با ت طوری به
 & Smallثير زيادی در ترکيب و تنوع گياهي دارد )أت

McCarthy, 2005.) 

يت تنوع زيستي در ماهمطالعات مختلفي با توجه به 
و  Alijanpour .داخل و خارج کشور انجام شده است

 ( به مقايسه وضعيت تنوع زيستي با استفاده2009) همکاران
دو منطقه حفاظتي و  رهای تنوع زيستي داز شاخص

 که به استناد نتايج آن، نديرحفاظتي ارسباران پرداختغ
شده بهتر از منطقه  وضعيت تنوع زيستي در منطقه حفاظت

به  (2012و همکاران ) Esmailzadeh. بودغيرحفاظتي 
گاه جنگلي افراتخته گرگان ای در ذخيرهبررسي تنوع گونه

های تنوع در اين منطقه با استفاده از شاخصپرداختند. 
گونه علفي  58گونه چوبي و  32گونه شامل  90 ،زيستي

( به 2015و همکاران ) Mohammadzadehشناسايي شد. 
های گياهي منطقه بررسي وضعيت تنوع زيستي گونه

گونه علفي  81گونه چوبي و  26 ه وارسباران پرداخت
اخته زغالهای بلوط سفيد، ممرز و گونه. کردندشناسايي 

 .ها داشتندترين درصد حضور را نسبت به ساير گونهيشب
Hoseini (2016)، های در جنگلرا  های درختي تنوع گونه

به اين نتيجه رسيد که در سطح  مطالعه کرد وبلوط ايالم 
 بلوط گونه ودرختي وجود داشت  شش گونه ،ات نمونهطعق

خلي ديگری در مناطق مختلف ادر مطالعات د. بودغالب 
های گياهي به موضوع تنوع زيستي گونهنيز رويشي کشور 

 ;Taleshi & Akbarinia, 2011) پرداخته شده است

Asadiyan et al., 2012; Zamani & Zolfaghari, 

2013) . 
مورد خارجي نيز  های پژوهشاهميت تنوع زيستي در 

 Pommereningو   Hueعنوان مثال، به .توجه بوده است
ميخته و های آ در جنگلرا ای تنوع گونه( 2014)

بيان کردند که  ها آن بررسي کردند.ناهمسال شمال چين 
ای، الگوی کاملي از تنوع تنوع گونه تجزيه و تحليل

و   Yanدهد.ميخته ارائه ميآهای در جنگلرا ای  گونه
Yang (2017به بررسي تنوع گونه ) سبز ای در فضای

کردند گونه شناسايي  2640ها  ند. آنپرداختچين شهری 
 .ها غيربومي بودند درصد آن 24گونه درختي و  1671که 

در غالب بود. ( گونه .Salix babylonica Lبيد )همچنين، 
به اهميت پايش جهاني نيز  خارجي ایه پژوهشساير 
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ی مرتبط و موجود ها تنوع زيستي با استفاده از شاخص
 Fontaine et al., 2007; Proença et) شده استکيد أت

al., 2017).  
ی بودن ميکروکليما حاکمشرايط خاص توپوگرافي و 

های خاص و بومي منطقه گونهظهور باعث  ،فرد همنحصرب
 لبالو درآردوج و ديوکول، افرا، آ ن از قبيل هفتارسبارا

است.  شدهاهر شهرستان بل های بزکش و گردنه گويجه کوه
ها و نيز تغييرات ضرورت دارد وضعيت تنوع گونه ،بنابراين

با  توپوگرافي در چنين اکوسيستم های عاملثير أتحت ت ها آن
ست تا ا بر آن پژوهشاين  ،وراز اين. شودمطالعه  ارزشي

ای موجود های درختي و درختچهگونهو ترکيب بتواند نوع 
ای را با استفاده و تنوع گونه کردهيي ارا شناسدر اين منطقه 

را و داليل تغييرات آن  کرده تعيينهای مرتبط از شاخص
 . قرار دهد بحثمورد 
 

 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

اهر با بِل گويجهمنطقه  ،انجام اين پژوهشبرای 
که در قسمت جنوبي هکتار جنگل  1100مساحت تقريبي 

، اقع شده استذربايجان شرقي وآدر استان  اهر شهرستان
مطالعه  برایها  از اين جنگل هکتار 150شناسايي و 

کيلومتری  10فاصله  دراين منطقه تر انتخاب شد. دقيق
 یکيلومتر 60حدود های فندقلوی اهر و جنگل
از نظر موقعيت  های ارسباران واقع شده است. جنگل

 46˚50' 41''تا  46˚47' 27'' محدوده بين در ،جغرافيايي
 شماليعرض  38˚23' 57''تا  38˚22'04 ''شرقي و  طول

مورد منطقه دامنه ارتفاعي . (1)شکل  است شدهواقع 
. متغير بود متر از سطح دريا 2349تا  1627بين  مطالعه
 25-75تندی ) هایدارای شيب هعمدطور  به هادامنه

بيشه . است درصد 47متوسط منطقه  شيب ودرصد( بوده 

در دو جهت شرقي و غربي طور غالب  بهمورد مطالعه 
 (1365-1394بلندمدت ) آمار اساس بر واقع شده است.

 منطقه به ايستگاه نزديکتريناهر که  سينوپتيک ايستگاه
در فصول سرد که  بوده مترميلي 285 ساالنه بارش است،

 نمایاقليم اساس برصورت برف است.  به هعمدطور  به
های غالب  ونهگ خشک سرد است.آمبرژه، اقليم منطقه نيمه

 .هستندازملک  و موجود در منطقه، زالزالک، افرا، نسترن
 پژوهشروش 

تصادفي با شبکه  -صورت منظم برداری بهنمونه
ای نمونه دايره قطعه 48متر در  150× 200آماربرداری 

شکل انجام شد. طول شبکه در روی خطوط تراز و 
 ,.Farah et al)عرض شبکه در جهت شيب قرار گرفت 

شده با استفاده  های برداشتنمونه . مساحت قطعه(2017
تعيين شد  متر مربع 314از روش تعيين حداقل سطح، 

(Zamani & Zolfaghari, 2013; Mohammadzadeh 

et al., 2015 نمونه، نوع و تعداد  (. در داخل هر قطعه
های چوبي، شيب، جهت و ارتفاع از سطح دريا ثبت گونه

های درختي و کليه گونهشد. همچنين، فهرست 
غلبه بر اساس  -های فراواني ای همراه با ارزش درختچه

 ,Taleshi & Akbariniaمقياس براون بالنکه ثبت شد )

2011; Esmailzadeh et al., 2012 .) 
گيری برای اندازه 1 جدول در موجوداستفاده از روابط  با

 هایهای ناهمگني حساس به گونهای از شاخصتنوع گونه
نادر مانند مارگالف، تاکسا و سيمپسون و شاخص حساس به 

وينر استفاده شد. همچنين، غنای  -های غالب شانونگونه
های مارگالف و تاکسا برآورد شد ای با استفاده از شاخص گونه

های مختلف از و برای بررسي چگونگي توزيع فراواني بين گونه
 با ها شاخص شاخص يکنواختي سيمپسون استفاده شد. محاسبه

 شد. انجام 17/3نسخه  PAST افزارنرم استفاده از
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 ارسباران  یها در جنوب جنگلو در شمال غرب کشور  بل منطقه گويجه یتموقع -1 کلش

 
  ها و رابطه آن مورد استفاده در پژوهشای  گونه تنوع های شاخص -1 جدول

 شاخص رابطه دامنه  مؤلف

Margalef  (1985) 0-∞ 
)ln(/)1(1 nSR  

R1 :یا گونه یغنا،  n :افراد، فراواني S :نمونه در ها گونه تعداد 
 مارگالف یا گونه یغنا

Whittaker (1972) -- Taxa = number of species تاکسا غنای 

Simpson  (1949) 1- 0 
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λ مپسونيس شاخص :Pi گونه يتاج پوشش درصد نسبت iپوشش به ام 

 هاگونه کل

 مپسونيس يکنواختي

Shannon & Weaner  (1949) 5/4-0 
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 :نر،يوا -شانون  تنوع شاخص Pi گونه يتاج پوشش درصد نسبت 

iها گونه کل پوشش به ام 

 نريوا -شانون يناهمگن

 

 هاداده تحلیل و تجزيه
شيب و  ،اثرات اصلي جهت دامنه منظور مقايسه آماری به

از تجزيه  تنوع هایبر شاخص هانيز اثرات متقابل آن
از آزمون نيز  هاميانگين مقايسه و برای واريانس دوطرفه

 در محيط هاداده آماری تحليلو  تجزيه. شدتوکي استفاده 
با استفاده همچنين،  .انجام شد 17 نسخه Mini tab افزارنرم

بررسي برای ترين شاخص  ، مناسبتغييراتاز آماره ضريب 
 تنوع انتخاب شد. 
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 نتایج
مورد ای منطقه ختچههای درختي و درليست گونه

گونه  13 ،ست. درمجموعا ارائه شده 2 در جدولمطالعه 
درصد( و  39ازملک بيشترين ) شت کهوجود دادر منطقه 

 را داشتنددرصد حضور درصد(  04/0)کمترين تنگرس 
 110تا  10نمونه نيز از  ها در قطعهتعداد پايه .(2)شکل 

 متغير بود. 

    
 ای موجود در منطقه مورد مطالعههای درختی و درختچهلیست گونه -2جدول 

 نام علمي نام فارسي نام علمي نام فارسي

 .Pyrus communis L گالبي وحشي .Acer campestre L کرب

 .Viburnum lantana L کول هفت .Cratagus sp زالزالک

 .Berberis vulgaris L زرشک .Prunus spinosa L لوچه وحشيآ

  .Juniperus foetidissima Willd ردوجآ .Rosa sp نسترن
  .Rhamnus sp تنگرس .Smilax excelsa L ازملک

 .Amygdalus sp بادام Sorbus graeca (Spach) Loddiges ex Schauer لبالوآديو

 - - .Cotoneaster sp شيرخشت

 

 
 مورد بررسی های نمونه هقطع در هادرصد حضور گونه -2 شکل

 
با توجه به حضور دو گونه شاخص منطقه ارسباران 

ونه درصد حضور اين دو گ ،کول( در اين منطقهو هفت کرب)
. بر اين اساس، شد مشخصهای جغرافيايي  در جهت

کول در  درصد حضور کرب و هفت 7/70و  5/26ترتيب  به
 . های شرقي بود های غربي و مابقي در جهت جهت

نتايج تجزيه واريانس دوطرفه اثر فاکتورهای شييب و  
، هيا( )تعيداد گونيه   هيای تاکسيا  جهت دامنه بير شياخص  

ارائيه   3ل در جيدو وينر و سيمپسيون   -مارگالف، شانون
  .شده است
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 های مختلفها و جهتهای مختلف تنوع در شیبتجزيه واريانس دوطرفه شاخص -3جدول 

 کل خطا جهت×  شیب جهت شیب منبع تغییرات شاخص

 تاکسا

 47 44 1 1 1 درجه آزادی

 - 4/2 20 6/22 18/0 مربعات مجموع ميانگين

 - - F  ns08/0 **28/9 **19/8آماره 

 سيمپسون

 47 44 1 1 1 درجه آزادی

 - 016/0 06/0 09/0 003/0 مربعاتمجموع ميانگين 

 - - F  ns22/0 *38/5  ns8/3آماره 

 وينر -شانون

 47 44 1 1 1 درجه آزادی

 - 1/0 72/0 65/0 04/0 مربعات مجموع ميانگين

 - - F ns39/0 *21/6 *89/6آماره 

 مارگالف

 47 44 1 1 1 درجه آزادی

 - 12/0 4/1 73/0 000/0 مربعاتمجموع ميانگين 

 - - F  ns00/0 *86/5 **18/11آماره 
 دارمعنيغير ns ؛درصد 95اطمينان  دار در سطحمعني اختالف * ،درصد 99اطمينان  دار در سطحمعني اختالف **

 

نتايج مقايسه اثرات اصلي شيب و جهت دامنه و اثرات 
شده  ارائه 5و  4های  جهت دامنه در جدول ×متقابل شيب 

شود که ميانگين مشاهده مي 4است. با توجه به جدول 
های مورد بررسي در جهت غربي بيشتر بود. تمام شاخص

های کمتر از  های مورد مطالعه در شيبهمچنين، شاخص
درصد با يکديگر تفاوت  40تر از درصد و بيش 40

های تغييرات  د. با توجه به مقدار ضريبنداری نداشت معني

های تاکسا و مارگالف دارای مشاهده شد که شاخص
ها بودند، مقادير بيشتری نسبت به ساير شاخص

که شاخص تاکسا در شيب شرقي دارای بيشترين  طوری به
شاخص ها بود. ( نسبت به ساير شاخص31/0مقدار )

 40مارگالف نيز در شيب غربي، شيب کمتر و بيشتر از 
، 31/0ترتيب  )به بيشتری درصد دارای ضريب تغييرات

 ها بود.  ( نسبت به ساير شاخص27/0و  33/0
 

 (میانگین ±انحراف معیار مقايسه میانگین پارامترها مربوط به اثرات اصلی فاکتورهای شیب و جهت ) -4جدول 

 شاخص

 اثرات اصلي فاکتور شيب اثرات اصلي فاکتور جهت

شرقي جهت 
(1) 

ضريب 
 تغييرات

 (2غربي )جهت 
ضريب 
 تغييرات

 درصد 40بيشتر از  ضريب تغييرات درصد 40کمتر از 
ضريب 
 تغييرات

 b62/1±20/5 31/0 a 97/1±58/6 29/0 a 81/1±95/5 3/0 a50/1±83/5 25/0 تاکسا

 b13/0±62/0 20/0 a 14/0±71/0 19/0 a 16/0±68/0 23/0 a 08/0±66/0 12/0 سيمپسون

 b34/0±25/1 27/0 a 37/0±49/1 24/0 a 30/0±40/1 21/0 a30/0±34/1 22/0 وينر -شانون

 b37/0±14/1 23/0 a 44/0±39/1 31/0 a 42/0±26/1 33/0 a 35/0±27/1 27/0 مارگالف

 .دار است در سطر بيانگر وجود اختالف معني حروف انگليسي متفاوت
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 (میانگین ±انحراف معیار مقايسه میانگین پارامترها مربوط به اثرات متقابل فاکتورهای شیب و جهت دامنه ) -5جدول 

 شاخص
درصد  40کمتر از 

 شرقي

ضريب 

 تغييرات

درصد  40بيشتر از 

 شرقي

ضريب 

 تغييرات

درصد  40کمتر از 

 غربي

ضريب 

 تغييرات

درصد  40بيشتر از 

 غربي

ضريب 

 تغييرات

 ab73/1±91/5 39/0 b67/1±50/4 37/0 ab59/1±6 26/0 a19/1±16/7 16/0 تاکسا

 ab16/0±67/0 23/0 b16/0±58/0 27/0 ab10/0±68/0 14/0 a11/0±74/0 14/0 سيمپسون

 ab41/0±41/1 29/0 b37/0±10/1 33/0 ab28/0±39/1 2/0 a17/0±58/1 1/0 وينر -شانون

 ab40/0±31/1 3/0 b38/0±97/0 39/0 ab34/0±22/1 27/0 a27/0±56/1 17/0 مارگالف

 .دار است حروف انگليسي متفاوت در سطر بيانگر وجود اختالف معني

 
ميانگين تمام که شود مشاهده مي 5با توجه به جدول 

درصد و جهت غربي بيشتر  40ها در شيب بيشتر از شاخص
درصد و جهت شرقي کمترين مقدار  40و در شيب بيشتر از 

های تنوع در حد بينابيني شاخص نظر. ساير تيمارها از بود
تغييرات مشاهده  های ضريب مقدار. با توجه به شتندقرار دا

درصد شرقي  40شاخص تاکسا در شيب کمتر از که  شد
ها در ( نسبت به ساير شاخص31/0ترين مقدار )دارای بيش

دارای های . شاخص مارگالف نيز در سايتبودهمان سايت 
درصد  40درصد شرقي، شيب کمتر از  40شيب بيشتر از 

درصد غربي دارای مقادير بيشتر  40غربي و شيب بيشتر از 

( نسبت به 17/0و  27/0، 39/0ترتيب  ضريب تغييرات )به
 . بودها شاخص ساير

ی ترکيب پوشش بند خوشهنتايج مربوط به  4شکل 
بر اين  .دهد ميگياهي چهار سايت مورد مطالعه را نشان 

درصد  40اساس، دو سايت دامنه غربي با شيب کمتر از 
(c و دامنه غربي با شيب بيشتر از )40 ( درصدd از نظر )

ای، با يکديگر شباهت زيادی داشتند و دو ترکيب گونه
ر نيز با يکديگر شباهت زيادی داشتند که نتايج سايت ديگ

ها را ای سايت های تنوع گونهمربوط به مقايسه شاخص
  کند.  تأييد مي

 

 
شرقی با شیب بیشتر (، دامنه aدرصد ) 40دامنه شرقی با شیب کمتر از  ؛مورد مطالعه چهارگانه هایی ترکیب پوشش گیاهی سايتبند خوشه -4شکل 

 (dدرصد ) 40( و دامنه غربی با شیب بیشتر از cدرصد ) 40(، دامنه غربی با شیب کمتر از bدرصد ) 40از 
 

 بحث
ثير شرايط فيزيوگرافي أبررسي پوشش گياهي تحت ت

 منظور دستيابي به اطالعاتي در رابطه با مسائلمتفاوت، به
ها در مديريت و حفاظت از  ک طبيعي و استفاده از آناکولوژي

ست. حضور ا ای مهم و ضروریهای طبيعي مسئلهاکوسيستم
 های عاملثير أيا عدم حضور يک گونه در هر منطقه تحت ت

 در عمده مباحث از يکي تنوعمحيطي آن منطقه است. 
 برای موارد از بسياری در و شناسي است بوم هایپژوهش
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 شاخص، اين .گيردمي قرار استفاده مورد طبيعي منابع مديريت
 محيط و اکولوژيکي های سيستم سالمت برای مهم معياری

حفاظت از تنوع زيستي يکي از  ،شود. امروزهمي محسوب
  .های محيط زيستي استگذاریموضوعات کليدی در سياست

درصيد   50ه حيدود  کي مشياهده شيد    رو پژوهش پيشدر 
بيوده و ازمليک    Rosaceaeهای موجود در منطقه از تييره   گونه

درصيد(   04/0) تنگيرس درصد( و  39بيشترين درصد حضور )
داد کيه   نتيايج نشيان   ،د. همچنينشتنکمترين درصد حضور را دا
هيای مارگيالف و تاکسيا در سيطح     فاکتور جهت بير شياخص  

وينير   -های سيمپسون و شانوندرصد و بر شاخص 99اطمينان 
و ميانگين اين  شتدار داثير معنيأدرصد ت 95اطمينان  در سطح
. گفتيه  بيود ها در جهت غربي بيشيتر از جهيت شيرقي    شاخص

فيزييوگرافي و   هيای  عاملهای چوبي نسبت به گونهکه شود  مي
دهنييد شييکل زمييين واکيينش بيشييتری از خييود نشييان مييي   

(Pourbabaei & Haghgooy, 2013 در اين مييان .)،   جهيت از
ثر ؤاست که بر مقدار نور دريافتي اکوسيستم بسيار مي ي هاي عامل

های رو به نور گرمای بيشيتری داشيته و در نتيجيه    بوده و شيب
 Jafariها بيشتر اسيت ) توده آنتنوع گياهي و توان توليدی زی

et al., 2015 .)Jiang ( علت زييادتر بيودن   2007و همکاران )
ها نسيبت  ن دامنهتر بودن ايهای جنوبي، خشکتنوع را در دامنه

هيای رقابيت   دنبيال آن کياهش اثير    های شيمالي و بيه  به دامنه
 Haghgooyو  Pourbabaeiانييد. گروهييي ذکيير کييرده   درون

نتيجيه رسييدند   اين ( در پارک جنگلي کندالت گيالن به 2013)
های جنوبي بيشتر از های تنوع و يکنواختي در دامنهکه شاخص

( نييز عنيوان   2012) همکارانو  Vaseghi. ی ديگر بودهادامنه
. شيت ای در دامنه جنوبي وجود داکردند که بيشترين غنای گونه

و همکيياران  Zare Chahoukiنتييايج  اسيياسبيير   ،همچنييين
مرطيوب )رطوبيت عاميل     در مناطق مرطوب و نيميه (، 2009)

پسيتي و بلنيدی و اقليميي در     هيای  عاملمحدود کننده نيست(، 
د. در اييين شييتنأثير را داپييراکنش پوشييش گييياهي بيشييترين تيي

( اثرات جهت دامنيه  2002) Lombardو  Cowling ،خصوص
 هيای  و نتيجه گرفتند که تنوع در جهيت  کردهتنوع بررسي  بررا 

( با 2005و همکاران ) Badano. شتغربي بيشترين مقدار را دا
 کيه  ندبييان داشيت   شييلي  ایمناطق مديترانه زارهایبلوط مطالعه

 رقابيت  کياهش  و غربي با جنوبي هایدر جهت رطوبت کاهش
 جهيت  ايين  در تنيوع  افيزايش  به منجر گروهي، در نهايت درون
 McCarthyو  Small، ديگييرپژوهشييي . در شييده بييود دامنييه

تغيييرات   ايجياد  در عاميل مهيم   ييک  دامنيه را  جهت( 2005)
 ذکر کردنيد کيه  دانسته و  اکوسيستم در ایپوشش و تنوع گونه

  تيأثير  خياک  عميق  و حاصيلخيزی  بر رطوبيت،  تأثير با جهت
 .شييتدا گييياهي پوشييش تنييوع ترکيييب و در زيييادی

 & Sohrabi ،عنييوان مثييال )بييههييای مختلفييي در پييژوهش

Akbarinia, 2006 )ثر بير  ؤعنوان عاميل مي   از درصد شيب به
 رو پييش در پيژوهش   اميا  ،تنوع و غنا نيام بيرده شيده اسيت    

هيای  شياخص داری بر ثير معنيأمشاهده شد که درصد شيب ت
تغييرات  ،. با توجه به اينکه در منطقه مورد مطالعهشتتنوع ندا

بيود،  زياد ن عبارتي خيلي ، يا بهدرصد بود 70تا  40شيب بين 
دار نبيودن اثيرات درصيد    رسد اين مسئله دليل معنينظر ميبه

و  Vaseghi .باشد ميهای تنوع در اين منطقه شيب بر شاخص
نيز Haghgooy (2013 )و  Pourbabaeiو ( 2012همکاران )

. دسييت يافتنييد  يمشييابه نتييايجدر مطالعييات خييود بييه   
Mohammadzadeh بيييان کردنييد کييه  (2015) و همکيياران

داری ثير معنيي أي تي تهيای يکنيواخ  عامل شيب بير شياخص  
دار  ثير معنيي أغنيا و نياهمگني تي    های اما بر شاخص، شتندا
اثر اين متغير در پيژوهش ذکرشيده   دن بودار  يدليل معن .شتدا

 منطقه مورد مطالعه باشد.   دامنه زياد شيب درتواند  مي
 در رابطه با بررسي اثرات متقابل شيب و جهت نيز نتايج

های تنوع در نشان داد که ميانگين شاخص رو پژوهش پيش
های بيشتر درصد غربي بيشتر از شيب 40های بيشتر از شيب

شيب تغيير زيادی در روند تغييرات  بود.درصد شرقي  40از 
د و همچنان تنوع در رکها بين دو دامنه ايجاد نميشاخص

نظر  . بهداد ميهای غربي مقدار بيشتری از خود نشان دامنه
های بارشي دليل اينکه توده به ،رسد در منطقه مورد مطالعهمي

د، رطوبت کافي در نشوای از غرب کشور وارد ميمديترانه
های غربي ز خشکي بيشتر دامنهو مانع ا وجود داردمحل 

سبب افزايش  ها عاملاين  زمان همحضور  ،، در نتيجهشده
 های غربي اين منطقه شده است. تنوع در دامنه
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ها برای ارزيابي تنوع  ترين شاخص منظور تعيين مناسب به
زيستي در طبقات شيب در منطقه مورد پژوهش از ضريب 

ترين شاخص،  . بديهي است که مناسبدشتغييرات استفاده 
 شاخصي است که بيشترين ضريب تغييرات را داشته باشد

(Haji Mirza Aghaii et al., 2011; Mohammadzadeh et 

al., 2015) نتايج آمار توصيفي و درصد ضريب تغييرات نشان .
های تاکسا داد که در بين چهار شاخص مورد بررسي، شاخص

 ،. بنابراينبودندترين ضريب تغييرات يشو مارگالف دارای ب
 های مذکور در ساير مطالعات و نيز ارزيابياستفاده از شاخص

 د. شو اثر مديريت و پايش تغييرات پوشش گياهي توصيه مي
ترين عنوان مهمفيزيوگرافي به های عاملطور کلي، به
شوند ها در تفکيک واحدهای اکوسيستمي شناخته ميعامل

(Mohammadzadeh et al., 2018.) Zahedi Amiri 
ترين عامل در تفکيک را مهم ( جهت جغرافيايي1998)

 رو پژوهش پيش. در است اکوسيستمي ذکر کرده یواحدها
فيزيوگرافي شيب و جهت،  های عاملمشاهده شد که از بين 

عامل جهت دامنه سهم زيادتری نسبت به شيب زمين در 
 آنبيانگر  پژوهشاين  .شتدا های تنوعتغييرات شاخص

را برای حفاظت بهتر در  مورد مطالعه توان منطقهاست که مي
تا به عمليات خوداحيايي جنگل  کردالتر قرق اشيب های ب

  .شودکمک 
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Abstract  
    Understanding of biodiversity status can be applied as a guide to better ecosystem 

management. The ecosystem ecological sustainability is ensured by high species diversity and 

better conservation. Therefore, the purpose of this research is to identify the species diversity of 

trees and shrubs in the Guijeh-bel region of Ahar and to determine species diversity using 

related indicators, as well as the relationship between biodiversity and physiographic factors. 

Sampling was done in 48 circular sample plots, each 314m2, by a random-systematic method 

within a 150×200m network. In each sample plot, a list of all of tree and shrub species with 

abundant-overcome values was recorded based on the Brown Blanche scale. The results showed 

that there were 13 woody species. Smilax excelsa L. and Rhamnus sp. had the highest (39%) and 

the lowest (0.04%) presence in the sample plots, respectively. The number of stems varied from 

10 to 110 stems of different species in the sample plots. Two index species of Arasbaran region, 

Acer campestre L. and Viburnum lantana L., were observed in this area. Viburnum lantana and 

Acer campestre were often found on the western and the eastern aspects, respectively. The main 

effects of slope on the Taxa, Simpson, Shannon-Weiner and Margaleff indicators were not 

significant. The main effect of aspect was significant on the taxa index at 1% level and on other 

indicators at 5% level. The average of all indicators of diversity in the western aspect was 

higher than those of other aspects. The results of clustering of vegetation composition 

confirmed the results of the comparison of the site diversity indices. According to the results of 

the coefficient of variation, the taxa and Margalaf indices had the highest coefficient of 

variation. Therefore, in other studies, as well as assessment of the effects of management and 

monitoring of vegetation changes, it is recommended to use the indicators. Based on the results 

of this study, the high values of slope steepness and biodiversity, provides the protection of the 

area.   
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