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بررسی تأثیر تودۀ جنگلکاریشدۀ آیالن ( )Ailanthus altissimaبر تنوع گونههای گیاهی منطقۀ
جوکندان تالش
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حسن پوربابائی ،*1سپیده سادات ابراهیمی ،2هادی حیدرنیا

 .1استاد گروه جنگلداری ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن
 .2دانشجوی دکتری علوم جنگل ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن
 .3کارشناس ارشد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن
تاریخ دریافت ،6939/74/64 :تاریخ پذیرش6939/73/59 :

چکیده
جنگلکاری با گونههای بومی و غیربومی ،تأثیر چشمگیری بر تنوع گونههای علفی دارد .این تحقیق باا هاف

بررسای تاأثیر

تودۀ آیالن (عرعر) بر تنوع گونههای گیاهی در منطقۀ ساحلی جوکنفان انجام گرفت .تعفاد  02قطعه نمونه باا ابعااد 02×02
متر بهعنوان قطعات نمونۀ اصالی ا تاودۀ آیاالن و جنگاط یعیعای باه روش سیساتماتی

تصاادفی برداشات شاف .سا

میکروپالتهایی با انفا ۀ  61مترمربع در مرکز هر قطعه نمونه مستقر شف و درصف پوشش تمام گونههای علفی با اساتفاد ا
معیار بران – بالنکه برآورد شف .در مجموع  02گونۀ علفی متعلق به  61تیر در دو منطقۀ یعیعی و تودۀ آیالن شناسایی شاف.
نتایج نشان داد که متوسط عمق الشعرگ ،درصف گونههای گیاهی ،متوسط درصف تاج پوشش و تعافاد در هکتاار دراتاان در
جنگط یعیعی بیشتر ا تودۀ آیالن بود .میانگین شااصهای تنوع سیم ساون ،شاانون -وینار N1 ،ما

آرتاور و  N2هیاط و

شااص غنای گونهای ( )R=Sدر جنگط یعیعی بیشتر بود ،درحالی که شااص یکنوااتی اسامیت ویلساون در تاودۀ آیاالن
مقفار بیشتری را به اود ااتصاص داد بود و هیچکفام ا شااصها ااتال

معنیداری را بین دو منطقه (تودۀ دستکاشت

آیالن و جنگط یعیعی) نشان نفادنف .براساس نتایج و ارتعاط تنگاتنگ تنوع گونهای با تخریبهای ناشی ا فعالیتهای انسانی
و همچنین سااتار و ترکیب اولیۀ تود  ،ال م است که برنامهریزیها براساس جلب مشارکت مردم محلی ،آماو ش و تارویج
بهر برداریهای درست و موافق با حفظ منابع یعیعی و تنوع یستی و همچنین افزایش آمیختگی در تود ها صورت گیرد.
واژههای کلیدی :تنوع گونهای ،جوکنفان ،درات آیالن ،غنا ،یکنوااتی.

مقدمه



رشف میکنف .گونۀ دراتی آیالن برای ایجاد پوشش نف در

درااات آیااالن Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

آبخیز کوهستانها ،ایجاد بادشکن و جلاوگیری ا فرساایش

گونهای غیربومی و متعلق به منایق کوهساتانی چاین اسات

ااک بهکار میرود و چوب آن بارای تهیاۀ امیار کاغا و

که بهعلت برای ویژگیهای رویشی ااص ،در بسایاری ا

هیزم کاربرد دارد .این درات در سالهای گ شته باه ایاران

نقاط جهان کاشته شف است .این گونه در ااکهاای فقیار،

وارد شف و در منایق است ی ایران برای جنگلکاری مناساب

در اراضی نسعتاً شنی و در آبوهوای معتفل سرد باهااوبی

است .با توجه به کمنیا ی گونۀ آیالن ،مقاومات فاو العاادۀ

 *نویسندۀ مسئول ،تلفن769 -44959754 :
Email: hpourbabaei@gmail.com

آن به اشکی ،گرما ،سرما ،ب رآوری فراوان و هماهساالۀ آن
و سرعت رشفی که دارد ،این گونه بهعنوان درات پرساتار
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در نظر گرفته شف و بهکار

کاربری مین در گ شته را بهعنوان عوامط مؤثر بر تنوع در

در جنگلکاریهای منایق اش

رفته است [ .]6جنگلکاری با گوناههاای باومی و غیرباومی

این منطقه بررسی کردنف .ا دیگر مطالعات مشابه میتاوان

تأثیر مهمای بار تناوع گوناههاای گیااهی دارد و باا ایجااد

بااه مطالعااات  Cusack ،]5[ Brockerhoffو

میکروکلیمای یرآشکوب ،مینه را برای ظهاور گوناههاای

[ Poorbabaei ،]1و  ]7[ Poorrahmatiاشاااااار کااااارد.

ا تناوع یساتی

دنیاا تحات تاأثیر

بومی فراهم کرد و به روشهای مختلا

اکوسیستم های یعیعی در منایق مختل

Montagnini

حفاظت میکنف .در رویکارد ناوین ،باه انافا گیاری تناوع

فعالیتهای مخرب بشرنف .با تخریب جنگاطهاا و کااهش

یستی بهعنوان ابزاری برای بررسی وضعیت اکوسیساتمهاا،

مساحت آنها و انقراض گونههای گیاهی و جاانوری تناوع

پوشش گیاهی و تنوع یساتی گوناه هاای گیااهی پردااتاه

یستی گونههاا کاه هار یا

نقاش حیااتی و اساسای در

میشود .تنوع گوناهای باهعناوان مؤلفاهای ا تناوع یساتی

نجیر های غ ایی اکوسیستمها دارنف ،کاهش ماییاباف .باا

معیاری ا تناوع ،گونااگونی ،الگوهاای فراوانای و پاراکنش

توجه به اینکه تولیف چاوب و محصاوالت فرعای و ارائاۀ

گیاهان است که بهمنزلاۀ شااصای بارای بررسای وضاعیت

افمات عمومی جنگط ماانی تافاوم اواهاف داشات کاه

اکولوژی

اکوسیستمها استفاد میشود [.]0

حفاظت ا تنوع یستی یکای ا اهافا

مهم ترین عناصر تشکیط دهنفۀ آنها حفظ شونف ،بارای پای
مهام توساعۀ

بردن به وضعیت گونه های گیاهی ال م است که ایالعااتی

پایاافار در بخااش ماافیریت جنگااط اساات .در مطالعااات

دربارۀ نوع گونهها و جمعیت آنها داشته باشایم .باه هماین

تنوع گونههای گیاهی در جنگلکاریهاا باهمنظاور

بررسی تنوع گونه هاای گیااهی

مختل

منظور این تحقیق با هف

بررسی تأثیر جنگلکاری با گونه های بومی و غیرباومی بار

در تودۀ آیالن ،شناسایی گونههای گیاهی و ارائاۀ فهرسات

جنگاط بررسای شاف اسات .احمافی

فلوریستیکی در منایق مورد تحقیق و مقایسۀ وضعیت این

پوشش گیاهی ک

ملکوت و همکاران [ ]0با بررسی اثر جنگلکاری بار تناوع
گیاهی یراشکوب در شر استان گیالن نشاان دادناف کاه
تنوع و غنای گونهای در جنگط یعیعی بیشاتر ا دو منطقاۀ
جنگلکاری است .قلیچنیا [ ]1تنوع گونهای و فراوانی فلور

تود با جنگط یعیعی انجام گرفت.

مواد و روشها
منطقۀ تحقیق

جنگط را در منایق جنگلکاری نوئط سعز در جنگاط-

تحقیق حاضار در منطقاۀ سااحلی دهساتان جوکنافان در

های پهنبرگ یعیعی در منطقاۀ الجایم ما نافران بررسای

فاصلۀ  5کیلومتری شهر تالش در شمال غرب استان گیالن

در جنگاط پهانبارگ

انجام گرفت .این منطقه با مساحت  02/5هکتاار در یاول

ک

کردنف و نشان دادنف تنوع فلور ک

بیشااتر ا جنگلکاااری نوئااط اساات Ito .و همکاااران []4

 6722متر محصاور شاف و در ساال  6117باا اساتفاد ا

ترکیب گونهای و تنوع گیاهاان یراشاکوب را در جنگاط

گونۀ آیالن با فاصلۀ  0 × 5جنگلکاری شف است .ا نظار

آمیختۀ نیمهیعیعی با گونههای دراتی همیشهساعز ،جنگاط
پهاانباارگ ااازانکننااف و جنگلکاااری

Cryptomeria

مختصااات جغرافیااایی بااین عاارض جغرافیاااییʹ 17˚44و
ʹ 17˚55شمالی و یول جغرافیائیʹ 44˚56وʹ 44˚54شرقی

 japonicaو  Chamaecyparis obtusaدر ژاپن مقایساه و

واقع شف است .متوسط دمای ساالنه  02درجۀ سانتیگاراد

Chamaecyparis

و میانگین بارنفگی سالیانه  6242میلیمتر است .نوع ااک

 obtusaو  Cryptomeria japonicaدر ژاپن سعب کاهش

منطقه سیلتی -لوم و اقلیم ا نوع معتفل ازری است [.]4

تنوع یستی شف اسات و مقافار ناور ورودی باه تاود و

بهمنظور مقایساۀ ترکیاب و تناوع تاودۀ آیاالن باا جنگاط

بیان کردنف که جنگلکاری با گوناههاای
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بهمنظور مقایسۀ میانگین شااصهای تنوع ،یکناوااتی

آیالن با مساحت مشابه انتخاب و بررسی شف.

و غنای گونهای ،ابتفا نرمال بودن داد هاا ا یریاق آ ماون

روش کار

 Kolmogorov- Smirnovو همگان باودن واریاان هاا ا

با توجه به همگن بودن تود های مورد تحقیق ،در هر یا

ا

یریق آ مون  Leveneبررسی و ا آ ماون  tغیرجفتای

تود های آیالن و جنگاط یعیعای 02 ،قطعاه نموناه باا ابعااد

) Testاستفاد شف .آنالیزهای آماری بهوسیلۀ

 02×02متر بهعنوان قطعات نمونۀ اصلی به روش سیستماتی

 16.0انجام گرفت.

 تصادفی مستقر شف [ .]9در دااط هر قطعه نموناه ،متوساطعمق الشاعرگ در پانج نقطاه ،متوساط درصاف تااج پوشاش
دراتان در اشکوب باال و تعفاد در هکتاار دراتاان شامارش
شف .بهمنظور برداشت گونههاای علفای ا روش پاالتهاای
حلزونی استفاد شف و منحنیهای سطح حفاقط رسم شف کاه
در تحقیق ما این سطح  61مترمربع ( 4 × 4متر) بهدست آماف.
در هر ی

ا میکروپالتها درصف پوشاش تماام گوناههاای

علفی ک

جنگط با استفاد ا معیار براون– بالنکه برداشت و

ثعت شف [ .]62در نهایت نمونههای علفی جمعآوری و پ
اش

روش تجزیهوتحلیل دادهها
بهمنظور بررسی تنوع یستی شااصهاای تناوع سیم ساون،
شانون -وینر N1 ،م

آرتور N2 ،هیط و شاااص یکناوااتی

اساامیت ویلسااون بااا اسااتفاد ا ناارمافاازار

علفی ک

(با مقفار  )71/41و متوساط درصاف تااج پوشاش

آشکوب باال (با مقفار  )40/75در جنگط یعیعی بیشتر ا تاودۀ
جنگلکاریشفۀ آیالن بود .همچنین تراکم دراتاان (تعافاد در
هکتار) جنگط یعیعی بیشتر ا تودۀ آیالن بود (جفول .)6
جدول  .5میانگین  اشتباه معیار مشخصات ساختاری تودههای
مورد تحقیق در جنگل طبیعی و تودۀ جنگلکاری آیالن

(تراکم گونهای) بهعنوان غنای گونهای در نظر گرفته شف .باه-
منظور نمایش داد های مربوط باه فراوانای گوناههاا و تعیاین
مفلهای وفور گونهای ا منحنیهاای رتعاه -وفاور براسااس
ار ش اهمیت نساعی گوناههاا (رابطاۀ  )6اساتفاد شاف و در
نهایت مفلهای تو یع فراوانی رسم شفنف.

جنگل طبیعی
متوسط عمق الشبرگ
(سانتیمتر)
متوسط درصد تاج
پوشش اشکوب باال
متوسط درصد پوشش
علفی کف
تعداد در هکتار درختان

تودۀ جنگلکاری
آیالن

7/947/74

7/697/79

85/096/49

49/979/16

01/41 ±9/99

01/70 ±9/19

96 /49 ± 6/99

56 /59 ± 5 /66

Ecological

 ]64[ Methodologyمحاسعه شفنف و میانگین تعفاد گونههاا

() 6

نتایج نشان داد کاه متوساط عماق الشاعرگ ،درصاف پوشاش

و پرس شفن در هار بااریوم دانشاکفۀ مناابع یعیعای

و فلور رنگی ایران [ ]61شناسایی شفنف.

نرمافزار SPSS

نتایج و بحث

ا

دانشگا گیالن با استفاد ا فلورهای ایرانیکا [ ]66ترکیاه []60

(t-

در مجمااوع  02گونااه متعلااق بااه  61تیاار در دو منطقااه
شناسایی شف؛  64گونه و  62تیر به جنگط یعیعی و  60گوناه
و  9تیاار بااه تااودۀ آیااالن تعلااق داشاات .تیاارۀ

Asteraceae

 Lamiaceae ،و  Rosaceaeبا دو گونه و بقیۀ تیر ها هر کافام
با ی

گونه در جنگط یعیعی حضور داشاتنف .در تاودۀ آیاالن

تیرۀ  Asteraceaeبا سه گونه بیشترین تعفاد گونهها را به ااود
ااتصاص داد و تیرۀ  Poaceaeبا دو گونه و بقیۀ تیر ها با یا
گونه در این منطقه حضور داشتنف (جفول  .)0گونههای گزناۀ
ساافیف ) ،(Laminum album L.چوچااا (،)Eryngium sp.
ااون فااام ( ،)Lythrum salicaria L.ملا

(

Oplismenus
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) و جگانConyza canadensis L.(  پیربهارک باغ،ebulus L.

 سارااب کاولی،)undulatifolius (Ard.) Roem. & Schult.

( در هر دو منطقاه حضاور داشاتنفCarex divulsa Stokes.)

Potentilla (

 پنجه برگ رونف،(Phytolacca americana L.(

( و بنفشااۀRubus persicus Boiss.)

.)0 (جفول

 تمش ا،)reptans L.

در جنگط یعیعی بیشترین درصاف پوشاش گیااهی باه

-) فقط در جنگط یعیعای و گوناهViola odorata L.( جنگلی

( و کمتاارین مقاافار ایاانCarex divulsa) گون اۀ جگاان

،)Centaurea hyrcanica Bornm.( های گاط گنافم اازری

 پنجه برگ،)Eryngium sp.( شااص به گونههای چوچا

Oxalis (

Microstegium

 تمشاا،)Potentilla reptans L.( روناااف

(Rubus

Conyza canadensis

 شعفر ترشا،)Convolvulus arvensis L.(
(

Stellaria ( رایاج

(  و پیربهارک باغpersicus Boiss.)

پیچ

 میچکاااا ملا ا- الناااا،)acetosella L.
 گنافم،)vimineum (Trin.) A. Camus.
(

) و چسااعmedia (L.) Vill.

 درحالی که در تاودۀ جنگلکااری آیاالن.) تعلق داشتL.

Setaria viridis (L.) P.

 میچکاا-بیشترین مقفار درصف پوشش گیاهی را گونۀ الناا

.) فقط در تاودۀ جنگلکااری آیاالن حضاور داشاتنفBeauv.

) بهMicrostegium vimineum (Trin.) A. Camus.(

مل

Erigeron canadensis (L.) ( درحالی که گوناههاای پیربهاار

.)0  و6 اود ااتصاص داد است (شکطهای

 علا،)Mentha longifolia (L.) Huds.(  پوناه،)Cronquist
(Sambucus (  آقطای،)Polygonum aviculare L.( هفتبناف

 چیرگی نسبی و ارزش اهمیت گونههای علفی در مناطق مورد، فراوانی نسبی، میانگین درصد پوشش، فهرست گونههای علفی.5 جدول
تحقیق
ارزش اهمیت نسبی

چیرگی نسبی

فراوانی نسبی

تیره

نام علمی

نام فارسی

Cyperaceae

Carex divulsa Stokes.

جگن
علف هفتبند
پونه

تودۀ

جنگل

تودۀ

جنگل

تودۀ

جنگل

آیالن

طبیعی

آیالن

طبیعی

آیالن

طبیعی

9/68
39/96
65/78

693/63
660/98
97/96

7/68
58/9
5/78

44/63
95/9
9/96

9
19
67

39
89
59

Polygonaceae

Polygonum aviculare L.

Lamiaceae

-

50/09

5/09

-

59

Poaceae

-

56/9
67/09

-

6/9
7/09

-

57
67

Lamiaceae

Mentha longifolia (L.) Huds.
Oplismenus undulatifolius (Ard.)
Roem. & Schult.
Laminum album L.

Lythraceae

99/75

1/54

9/75

6/54

97

9

Asteraceae

9/79
1/45
47/56
9/11

9/98
9/98
9/98
9/61
9/61
9/61
9/61
-

7/79
6/45
9/56
7/11

7/98
7/98
7/98
7/61
7/61
7/61
7/61
-

9
9
99
9

9
9
9
9
9
9
9
-

Phytolaccaceae

Lythrum salicaria L.
Erigeron canadensis (L.)
Cronquist
Phytolacca americana L.

Caprifoliaceae

Sambucus ebulus L.

Violaceae

Violaodorata L.

Asteraceae

Centaurea hyrcanica Bornm.

Convolvulaceae

650/84

-

40/8

-

87

-

Poaceae

9/11
9/11
55/60

-

7/11
7/11
5/60

-

9
9
57

-

Caryophyllaceae

Convolvulus betoniceafolius Mill.
Microstegium vimineum (Trin.) A.
Camus
Stellaria media (L.) Vill.

Poaceae

Setaria viridis (L.) P.Beauv.

Oxalidaceae

Oxalis acetosella L.

Apiaceae

Eryngium sp.

Rosaceae

Potentilla reptans L.

Rosaceae

Rubus persicus Boiss.

Asteraceae

Erigeroncanadensis (L.) Cronquist

ملف
گزنۀ سفید
خون فام
پیر بهار
سرخاب کولی
آقطی
بنفشۀ جنگلی
چوچاق
پنجه برگ رونده
تمشک
پیر بهارک باغ
گل گندم خزری
پیچک
 میچکا ملف-النا
گندمک رایج
چسبک
شبدر ترشک
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شکل  .5درصد پوشش گونهها در هر یک از مناطق
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شکل  .5میانگین درصد پوشش گونههای مشترک بین دو منطقه

(* نشاندهندۀ اختالف معنیدار در سطح  50درصد بین دو منطقه)

در جنگط یعیعی بیشترین مقفار ا شااص اهمیت نسعی

نتایج محاسعۀ شااصهای تنوع یستی در جنگط یعیعی

به گونۀ جگن ( 619/69درصف) و کمترین مقفار این شااص

و تااودۀ آیااالن نشااان داد کااه میااانگین شااااصهااای تنااوع

به گونههای پنجه برگرونف  ،تمش  ،چوچا و پیار بهاارک

سیم سون ،شانون-وینر N1 ،م

آرتور و  N2هیط و شاااص

باغ ( 5/61درصف) تعلق داشات .در تاودۀ آیاالن گوناۀ الناا-

غنااای گونااهای در جنگااط یعیعاای بیشااتر بااود ،درحااالی کااه

با مقفار  607/44درصف و گونۀ آقطای باا مقافار

شااص یکنوااتی (اسمیت-ویلسون) در تاودۀ آیاالن مقافار

 5/21درصف باهترتیاب بیشاترین و کمتارین مقافار ا ار ش

بیشتری را باه ااود ااتصااص داد باود .در نهایات آ ماون

اهمیت نسعی را به اود ااتصاص داد اناف (جافول  .)0بایاف

آماری شااصهای محاسعهشف در این الیه نشان داد که باین

توجه داشت که برو آشفتگیهایی ماننف فشار ناشی ا فعالیت

دو منطقه هیچگونه ااتال معنیداری وجود نفاشت (جفول

انسانی موجاب تخریاب بخشای ا پوشاش گیااهی موجاود

 .)1در این مینه بایف گفت کاه گوناۀ دراتای آیاالن باا اثار

میشود ،در نتیجه منابع مورد استفادۀ گیاهان ماننف ناور ،آب و

آللوپاتی و تولیف مواد سمی در برگهاا و همچناین ریشاه ،در

مواد غ ایی دچار نوسان اواهف شف .این نوساان باه تغییار در

اغلب موارد تود های االصی را در مراحط اولیۀ توالی شاکط

و رقابتی بین گونههای گیااهی و در نتیجاه

میدهف ،بهیوری که این گونه در برابر گونههای مهاجم دیگار

تغییر در ترکیب گیاهی و ظهور گونههای مهاجم منجر میشود

در مراحااط بعاافی ا تااوالی مقاوماات ماایکنااف و بااا ایجاااد

[ ]65که در رقابت با گوناههاای باومی ،باهیاور مساتقیم یاا

میکروکلیمای ااص و غالاب شافن شارایط بارای براای ا

غیرمسااتقیم ،سااعب تغییاار در سااااتار ،محاایط و فرایناافهای

گونهها به کاهش تنوع در الیاۀ علفای منجار مایشاود [.]61

در

همچنین در تود های جنگلکاری عواملی ماننف بارش یکسار

جنگط یعیعی تأییفکننفۀ این مطلب است .همچناین براسااس

در جنگط ،ت کشتی بودن و به هم اوردن سااتار جنگاط را

نتایج تیرۀ  Asteraceaeبا دو گونه در جنگط یعیعی و سه گونه

میتوان بهعنوان عاملی برای کااهش غناای گوناهای در نظار

در تودۀ آیالن حضور داشات .حضاور ااانوادۀ ،Asteraceae

گرفت [ .]67در مقابط اثر آللوپاتی گونۀ آیالن در تاودۀ ماورد

تیرۀ شااص در مناایق تخریابشاف و تحات

تحقیق ،متقابالً میتاوان باه اثار ناشای ا تخریاب در جنگاط

میچکا مل

شرایط اکولوژی

اکوسیستم میشونف .حضور گوناههاای آقطای و تمشا

بهعنوان ی

رقاباات شااایان توجااه اساات .نتااایج مطالعااات  Ebrahimiو

یعیعی اشار کرد که در نهایت باه بایمعنای شافن اااتال

همکاران [ ]65در جنگطهای حفاظتنشاف در غارب گایالن

شااصهای تنوع باین دو تاود منجار شاف اسات .اگرچاه

با نتایج این تحقیق مطابقت دارد.

دسترسی به ریوبت بیشتر و دسترسی مطلوبتار باه ناور در

جنگل و فرآوردههای چوب ،مجلۀ منابع طبیعی ایران ،دورۀ  ،07شمارۀ  ،4زمستان 6931
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جنگط یعیعای را مایتاوان باهعناوان عااملی بارای افازایش

در نهایت نتایج حاصاط ا بررسای مافلهاای تو یاع

شااصهای تناوع در جنگاطهاای یعیعای در نظار گرفات،

فراوانی نشان داد که الیۀ علفی در هار دو منطقاه ا مافل

تخریبهای ناشی ا عوامط انسانی ماننف تفارج ،فعالیاتهاای

نرمال لگاریتمی تععیت کارد اسات ،باا ایان تفااوت کاه

مردمان بومی و چرای دام میتوانف تا حف شایان تاوجهی ایان

منحنی تو یع فراوانی تودۀ آیاالن در رتعاهای بااالتر و باا

اثر مثعت را تحت تأثیر قرار دهف .مطالعات متعافد نشاان داد

شیب بیشتری نسعت به جنگاط یعیعای قارار گرفتاه باود،

است که عوامط مخرب ماننف بهار بارداریهاای بایرویاه در

درحالی که بیشترین غنای گونهای (یول ااط) و کمتارین

عرصههای جنگلای ساعب کااهش شافیف در تعافاد و تناوع

یکنوااتی (شیب ااط) باه جنگاط یعیعای تعلاق داشات

گونههای علفی و ح

گونههای حساس اواهف شف .نتاایج

(شکطهای  1و .)4

مطالعات  Ebrahimiو همکاران [ ]65مؤیف این مطلب است.
جدول  .5میانگین  اشتباه معیار شاخصهای تنوع ،یکنواختی و غنای گونهای در مناطق مورد تحقیق
تودۀ آیالن
جنگل طبیعی
P- value

سیمپسون

 N2هیل

شانون-وینر

 N1مک آرتور

یکنواختی

غنا

7/4877/795
7/9717/758
7/1

5/5947/590
5/5657/646
7/8

6/6387/649
6/9757/773
7/9

5/4907/599
5/9987/619
7/0

7/1037/710
7/1677/744
7/9

97/505
9/47/559
7/5

شکل  .5منحنی رتبه -فراوانی گونههای علفی در جنگل طبیعی شکل  .5منحنی رتبه -فراوانی گونههای علفی در تودۀ آیالن

این وضعیت مانی حاصط میشود که فراوانیهای گوناه-

هر کشورنف و همین یور تنوع گونهای در این اکوسیساتم-

ای بهیور یکنواات کاهش پیفا کرد باشف؛ یعنی تودۀ آیاالن

ها با تخریبهای ناشی ا فعالیتهای انسانی ،فعالیتهاای

منطقهای است که در آن گونههای باا فراوانای کام یاا غالاب

سنتی و همچناین ساااتار و ترکیاب اولیاۀ تاود ارتعااط

کمتر دیف شف و افراد با فراوانی متوسط در آن بیشتر مشاهف

تنگاتنگی دارد ،بایف برنامه ریزیها براساس جلب مشارکت

شف است ،درحالی کاه در جنگاط یعیعای باهدلیاط حضاور

مردم محلی ،آمو ش و ترویج بهر برداریهاای درسات و

هفتبناف و فراوانای

موافق با حفظ مناابع یعیعای و تناوع یساتی و همچناین

کمتر دیگر گونهها یکنوااتی پایینتر بود که با نتاایج بررسای

افزایش آمیختگی در تود ها صورت گیرد .براسااس نتاایج

شااص یکنوااتی در هر دو منطقه مطابقت دارد.

پیشنهاد میشود که با اعمال مافیریت مطلاوب در جنگاط

گسترد تر گونههایی ماننف جگن و عل

یعیعاای مااورد تحقیااق ،بهاار باارداری مردمااان محلاای ا

نتیجهگیری کلی

اکوسیستم تاا حاف قاباط قعاولی محافود شاود .همچناین

ا آنجا که اکوسیستمهای یعیعی دربرگیرنافۀ فاون و فلاور

پیشنهاد میشود در برنامههای کشات گوناههاا ا ترکیاب
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) بر تنوع گونههای گیاهی منطقۀ جوکندان تالشAilanthus altissima( بررسی تأثیر تودۀ جنگلکاریشدۀ آیالن

همچنین برای ار یابی مستمر تنوع گونهای بهمنظور احیا و
.با سا ی این اکوسیستمها فراهم آیف

متفاوت نیز استفاد شود تا
تاودۀ آمیختاه شارایط بارای

چنف گونه با نیا های اکولوژی
در یوالنیمفت با ایجاد ی

حضور گونههای متنوع و افازایش تناوع در الیاۀ علفای و
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ABSTRACT
Reforestation with native and exotic species has a significant effect on the diversity of plant species.
This study was done to investigate the effect of Ailanthus stand (Ailanthus altissima) on herbaceous
layer diversity in Talesh, Guilan province. Two sites viz. Ailanthus stand and natural forest were
selected and 20 400 m2 sample plots were established in each stand as a systematic-random grid.
Whittaker's nested plot sampling and minimal area method were used to determine the optimum plot
size of the understory. Therefore, micro-plots of the size 16 m2 were established in the center of each
plot and cover percentage of each species was estimated according to Braun-Blanquet approach. In
general, 21 species of 15 families were recorded in the study area. Results indicated that the average of
litter depth, the number of trees per hectare, the average of canopy cover percentage of trees and the
average of herbaceous cover were higher in the natural forest. The species diversity and richness
indices were higher in the natural forest than those in Ailanthus stand, while evenness index was
higher in Ailanthus stand. Studying the abundance distribution models showed that both areas
followed a lognormal distribution. Ailanthus species has reduced the diversity and richness indices.
Therefore, in order to enhance the plant diversity in these areas, a combination of trees in plantation
programs must be used instead of pure plant species.
Keywords: Ailanthus altissima, Evenness, Richness, Jokandan, Species diversity.



Corresponding Author, Email: hpourbabaei@gmail.com, Tel: +98 13 44323024

