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 های ارسبارانهای دارای محصوالت غیرچوبی در جنگلگونهتنوع بررسی 
 *2، عایشه اسماعیلی1سجاد قنبری

  .، گروه جنگلداری دانشکده کشاورزی و منابع طبيعی اهر، دانشگاه تبریزدانشيار - 1
  اروميه. دانشگاه طبيعی، منابع دانشکده آموخته دکتری جنگلداری،دانش - *2

 Ayshe.esmaili@gmail.comایميل نویسنده مسئول: *
 23/07/1401تاریخ پذیرش:             29/06/1401خ دریافت : یتار

 چکیده:
هکتار( در  0.5متر ) 50× متر  100) قطعه نمونه 36 ارسباران انجام شد. هایجنگل در های دارای محصوالت غيرچوبیگونه تنوع این تحقيق با هدف بررسی

 نهيس برابرقطر فراوانی و شد و  ییقرار گرفت. در هر قطعه نمونه، هر ساقه به عنوان گونه شناسا یمورد بررسمتر  800×  800 کيستماتيس تصادفی شبکه کی
برای بررسی و مقایسه تنوع زیستی از شد.  یريگاندازه های فاقد محصوالت غيرچوبیهای دارای محصوالت غيرچوبی و گونهها اعم از گونهتمامی گونه

ای از گونه یکنواختیو برای  غنای مارگالف و غنای منهنيکهای از شاخص ایی گونهغنا ، برای محاسبهوینر_سيمپسون و شانون ایگونه تنوعهای شاخص
 یدارا یهاگونه ريتاث یبررس جهت شد.تعيين   Past افزارنرم با استفاده ازهای تنوع زیستی مقادیر شاخص. استفاده شدپایلو و هيل  های یکنواختیشاخص

در  یادینسبتا ز ريتاث یرچوبيمحصوالت غ یدارا یهاگونهنشان داد که  جینتااستفاده شد.  یجفت tاز آزمون  هاگونه یستیزتنوع در یرچوبيغ محصوالت
های دارای محصوالت غيرچوبی کاهش و شاخص ای در نبود گونهای و تنوع گونهشاخص غنای گونه .دارند قيتحق مورد منطقه یاهيگ یهاگونه یستیزتنوع

جنگل با مشارکت و اجازه دادن به جامعه  داریپا تیریمد یبرا نیگزیجا یاستراتژ جادیا یبرا یتواند به عنوان فرصتمهم می نیایابد. یکنواختی افزایش می
 محصوالت غيرچوبیاستفاده از  زهيانگ استفاده شود. تغيير کاربری زمين ایمخرب مانند برداشت چوب  یهااستفاده یبه جا غيرچوبیاستفاده از منابع  یبرا یمحل

 حفاظت و توسعه بهتر جنگل جلب کند. یها را براتواند عالقه آنیکمک کند، که در صورت تحقق، م یجوامع محل داریپا شتيتواند به معیم

 های کلیدیواژه
 ، محصوالت غيرچوبی.شاخص غنازیستی، های تنوع، شاخصارسبارانهای جنگل

 

 مقدمه
ها، های اکولوژیکی سایتماهيت جوامع جنگلی تا حد زیادی به ویژگی

های درختی بستگی دارد. گونهتجدیدحيات ها و وضعيت تنوع گونه
های چوبی برای اطالعات کمی در مورد ترکيب، توزیع و فراوانی گونه

ریزی و درک شکل و ساختار یک جامعه جنگلی و همچنين برای برنامه
 ,.Singh et al)اجرای استراتژی حفاظت از جامعه اهميت کليدی دارد 

ها یستی کل جنگلای و تنوع درختان برای تنوع زغنای گونه. (2016
های منابع و زیستگاه برای سایر گونه تقریباًاساسی است، زیرا درختان 

بين رفتن  عوامل از از .(Malik, 2014) کنندفراهم میرا جنگلی 
مانند ساخت و ساز  و طبيعی های انسانیسایر فعاليت توان بهمیزیستگاه 

حد، قطع درختان ها، چرای بيش از سوزی جنگلای، آتشهای تپهجاده
، رانش های برگ و چوب از کف جنگلبرای علوفه و هيزم، و حذف زباله

به دليل قطع درختان، ریزش زباله، سيل، طوفان و  حفرهزمين، تشکيل 
، ساختار جمعيت و بازسازی بر تنوع گياهی اشاره کرد کههای مهاجم گونه

 ;Malik et al., 2016گذارد )تأثير میطبيعی اکوسيستم جنگلی 

Kaur et al. 2017; Haq et al., 2019 ; Dutta & Devi, 

دهد و منجر به ثبات اکوسيستم را تغيير میاختالالت  این (.;2013
شود تغييرات برگشت ناپذیری در ترکيب، ساختار و پویایی جامعه جنگل می

تواند منجر به از دست دادن منابع جنگلی، افزایش که به نوبه خود می
ها و تأثيرات بالقوه بر بيولوژیکی، کاهش شدید غنای گونهتهاجمات 

ای شود های هيدرولوژیکی و آب و هوایی منطقهسيستم های غالب،جنگل
(Kumar & Ram 2005; Millar & Stephenson 2015.) 

زیستی به سرعت کاهش یابد که شود وضعيت تنوعباعث می همچنين
وابستگی زیاد به منابع جنگلی شود. های متعدد حفاظتی میمنجر به چالش

شود و نه تنها احتماالً منجر به دگرگونی در جوامع گياهی و حيوانی می
فرآیندها و عملکردهای اکولوژیکی را که خدمات مناسب اکوسيستم را 

اقتصادی -دهد، بلکه بر توسعه اجتماعیکنند، به شدت تغيير میحفظ می
 ;Pereki et al., 2013) گذارد.میو رفاه انسان ها نيز تأثير منفی 

Karuku, 2018).  یکی از خدمات جنگل استفاده از در این بين
به  (NTFPs) یچوبريحصوالت غممحصوالت غيرچوبی است. 

مصرف انسان به  یها برااز چوب برداشت شده از جنگل ريغ یمحصوالت
 ,Pohjanmies)شود  یخام اطالق م ای ینيمواد تزئ ایعنوان غذا، دارو، 

ها، شامل قارچ یوحش یغذاها ای یخوراک یچوبريحصوالت غم. (2021
ره ياز درختان مانند شاخساره و ش ییهاها و بخشگلسنگ اهان،يها، گتوت

-سابقه یچوبريحصوالت غم(. برداشت Turner et al., 2011است )

خود  ییغذا میرژتکميل  برایاز مردم  یاريدارد و هنوز هم بس یطوالن یا
 ,Duchesne & Wetzel, 2002هستند ) یمتک هابه آن

Shanley et al., 2014.) یمهم یستميخدمات اکوس این محصوالت 
 ريفق ییجوامع روستا یبرا ژهیبه و ،یريجوامع در مناطق گرمس یرا برا
 ,Ros-Tonen and Wiersum, 2005دهد )یم ليتشک

Timko et al., 2010, Shackleton & Pandey, 2014, 

Van Andel et al., 2015, Shackleton et al., 2018 .)
طور است، اما به زيآنها چالش برانگ یق از ارزش اقتصاديدق یبرآوردها

به  یکمک قابل توجه یچوبريحصوالت غماست که  نیاعتقاد بر ا یکل
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و هم به عنوان منبع درآمد دارند  به عنوان خودمصرفیهم  شتيمع
(Wahlén, 2017عالوه بر ا .)مهم  یهاتوانند با ارزشیها مآن ن،ی

به و  (Shanley et al., 2014مرتبط باشند ) یحیو تفر یفرهنگ
-یها در نظر گرفته مانسان یها برااز ارزش جنگل یعنوان بخش

 لیبا تبد محصوالت غيرچوبی نيتام .(Pohjanmies, 2021)شوند
 دیدر سراسر جهان تهدها جنگلو دیگر  ییاستوا یهاجنگل بیو تخر

 یعنیچندمنظوره جنگل،  تیریمد (.Barlow et al., 2018شود )یم
و حفظ تنوع یجنگل ستمياکوسمتعدد که از ارائه همزمان خدمات  یتیریمد
در سراسر  یاو گسترده زیاد تيکند، از اهمیم یبانيجنگل پشت یستیز

 ,.Gamfeldt et al., 2013, Mori et alجهان برخوردار است )

به دليل رویکرد سختگيرانه حمایتی یا حذف افراد محلی در  (.2017
ها، حفاظت از تنوع زیستی به سختی محقق شده است. مدیریت جنگل

ها وارد کنند، های جایگزینی که مردم محلی را در مدیریت جنگلاستراتژی
شان حفظ شود، محيطیای که منابع بيولوژیکی و اهميت زیستگونهبه

محصوالت حفاظت از  یابر . (Fetene, 2010) نياز استمورد 
 یاهيو تنوع گ محصوالت غيرچوبی یفراوان نيدرک بهتر روابط ب غيرچوبی

 نيبالقوه ب ییافزاهم ییشناسا یتوان از آن برایم رایاست، ز مهم اريبس
استفاده  یستیحفاظت از تنوع زبرای و تالش  غيرچوبیمحصوالت عرضه 

 یهاستمياکوسکمک کند.  یکرد و ممکن است به توسعه اقدامات حفاظت
 کنندیارائه م ستمياز خدمات اکوس یباالتر تيفيو ک تيها، کماز گونه یغن
 Díaz et al., 2005, Cardinale et:1394قنبری و همکاران، )

al., 2012, Gamfeldt et al., 2013, Slade et al., 

-و جنبه محصوالت غيرچوبی نيروابط بدر مطالعات انجام شده  (.2019

 Shackletonقرار گرفته است ) یبه ندرت مورد بررس یستیزتنوع یها

et al., 2018.) عمدتاً بر  محصوالت غيرچوبیدر مورد  ريمطالعات اخ
سواالت  ای یو اجتماع یاقتصاد یارزش گذار ،یمحل یساز یکم یرو

متمرکز  محصوالت غيرچوبی یساز یو تجار داریمربوط به برداشت پا
 Belcher & Schreckenberg, 2007, Sills et)شده است

al., 2011, Stanley et al., 2012) . که  یاز معدود مطالعات یکی
یمرتبط م یاهيرا با تنوع گ محصوالت غيرچوبی یفراوان ميبه طور مستق
ارزش  سندگانینو نیاانجام شد.  Baraloto et al (2014)کند، توسط 

محصوالت  یکربن و فراوان یسازرهيذخ ،سرپای جنگلاستفاده از چوب 
قطعه  69در  مپسونيو تنوع س یاهيگ یبندطبقه یرا با غنا غيرچوبی

 یفراوان نيب یداریارتباط معن چي. آنها هانجام دادند ییاستوا یهاجنگل
 & Granath نکردند. ییشناسا یاهيگ نوعو ت محصوالت غيرچوبی

Strengbom (2017)تواند بر عملکرد یجنگل م تیریمد ، بيان کردند

مثال، مشخص شده است که  یبگذارد. برا ريتأث اهيگ یبخش خوراک
( را Vaccinium myrtillus) گيلهسياهعملکرد  تروژنين یکودده

و   Clason .دهدیکاهش م یاهيپوشش گ یمستقل از اثرات رو
 اهانيگ یرا رو یکودده و تنک کردن یمارهايت ( اثرات2008) همکاران

پوشش  که افتندیزا مورد مطالعه قرار دادند و درو توت یخوراک یهاو بوته
 نشدهتنک یهااز توده شتريو بارور شده ب شدهتنک یهاها در تودهکل آن

محصوالت  هيته یارتقا یرا برا ليها پتانسآن جیاست. نتا یمیدو ق
 Steur دهد.یشده جوان نشان م تیریمد یهادر غرفه ژهیبه و غيرچوبی

دارای  یهاگونه یفراوان نيروابط ب یبررسبه بررسی  (،2021همکاران )و 
یی بيان کردند که استوا یهاجنگل یاهيو تنوع گ یچوبريغ تمحصوال

های دارای محصوالت غير چوبی و روابط مثبت و منفی بين فراوانی گونه
در  های استوایی وجود دارند.گياهی در جنگل هایگونههای تنوعشاخص

تواند هم به توسعه می واقع، اینکه آیا توليد مبتنی بر محصوالت غيرچوبی
وری زیستی منجر شود به ترکيب جنگل و بهرهاقتصادی و هم به حفظ تنوع

با توجه به   . (Fetene, 2010)بستگی دارد محصوالت غيرچوبی
 این تحقيق با هدف بررسی های دارای محصوالت غيرچوبیاهميت گونه

-جنگل در زیستیتنوع روی بر های دارای محصوالت غيرچوبیگونه تاثير

 ارسباران انجام شد. های
 

 ها:مواد و روش

  منطقه مورد مطالعه:

 FAO)هزار هکتار وسعت  153با ارسباران  یهادر جنگل قيتحق نیا

انجام  جانیارمنستان و آذرباایران، در مرز  رانیدر شمال غرب ا (2010
 و c°14ساالنه  یدما نيانگيمرطوب با ممهين ی(. آب و هوا1شد )شکل

ها جنگل نیا یاصل یهادر سال است. گونهمتر یليم 400 یندگبار نيانگيم
 یممرز معمول(، Quercus macranthera) ديسفبلوط 

(Carpinus orientalis Mill ،).کرب (Acer campestre ،).
 Viburnum) کول هفت.(، Taxus baccata L) یسرخدار معمول

lantana L ،).قاتقره (Ribes petraeum Wulfen = .مترادف .
Ribes biebersteinii گردو(، و (Juglans regia L.) باشندیم 

(Sagheb-Talebi et al., 2014). پوشش  ای یاصل ینوع جنگل
، Quercus macrantheraمختلط  ینوع جنگل ،بالقوه یعيطب یاهيگ

Carpinus orientalis  وAcer campestre  است. مشاغل مردم
 ،یاز دامپرور یبيبر ترک یهدف اساساً مبتن زيآبخ یدر حوضه ها یمحل

 یاستخراج محصوالت جنگل ایو کشت  یزنبوردار ،یباف یقال ،یکشاورز
 .(Ghanbari et al., 2020)است 
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 منطقه مورد تحقیق -1شکل

 هاآوری دادهجمع
 100در  50نيم هکتاری با ابعاد ) قطعه نمونه 36 ،ه مورد مطالعهمنطقدر 

 18با مساحت متر  800×  800 کيستماتيستصادفی شبکه  کیدر  متر(
 اردیبهشتها نمونه از ها در قطعهقرار گرفت. داده یبررسهکتار مورد 

شد. در  یآورها جمعدرختان و درختچه یرو 1400 اردیبهشتتا  1399
 برابرقطر فراوانی، شد و  ییهر قطعه نمونه، هر ساقه به عنوان گونه شناسا

های دارای محصوالت غيرچوبی ها اعم از گونهتمامی گونه و ارتفاع نهيس

ها گونه ییشد. شناسا یريگاندازه های فاقد محصوالت غيرچوبیو گونه
 یشناساهيگو دانش   (Assadi, 1988)رانیفلور ا یهابراساس کتاب

افزار اکسل سازماندهی در نرمها داده سپس. انجام شد نيکارشناسانه محقق
 تنوعهای . برای بررسی و مقایسه تنوع زیستی از شاخصو ذخيره شد

از  ایی گونهغنا ، برای محاسبهوینر _ سيمپسون و شانون ایگونه
از  ایگونه یکنواختیو برای  غنای مارگالف و غنای منهنيکهای شاخص
  (.1398)بيات و حيدری،  شدهيل استفاده پایلو و  های یکنواختیشاخص

 

 زیستی گیری تنوع های اندازهشاخص -1لجدو

 فرمول شاخص زیستیگيری تنوع های اندازهمولفه

 تنوع

𝐷 سيمپسون = 1 − ∑(𝑛1(𝑛1 − 1))(𝑁(𝑁 − 1)) − 1 

𝐻 شانون وینر = −∑(𝑝𝑖)(𝑙𝑛 𝑃𝑖)

𝑠

𝑖=1

 

 غنا
𝑅 مارگالف = 𝑆 − 1 ∕ 𝑙𝑛𝑁 
𝑅 منهينيک = 𝑠 ∕ √𝑛 

 یکنواختی
𝐸 پایلو = 𝐻 ∕ 𝑙𝑛(𝑠) 
𝑁1 هيل = ⅇ𝐻 

 



 6153-6144، صفحه 1402، شماره اول، فصل بهار، سال هشتممطالعات علوم محیط زیست، دوره 

6147 

 

 تجزیه و تحلیل آماری 

تعيين  Past افزارهای تنوع زیستی با استفاده ازنرممقادیر شاخص
 - ها با استفاده از آزمون کولموگروفنرمال بودن داده سپسشد. 

مقایسه ميانگين ها  و ها با آزمون لونهمگنی واریانس ،اسميرنوف
 باهای دارای محصوالت غيرچوبی ها و گونهحالت تمام گونهدر دو 
 .شد انجام  SPSSنرم افزار  در جفتی T-Test  آزمون

 نتایج
گونه مشاهده شد  25نتایج نشان داد که در منطقه مورد تحقيق 

 Quercus و Carpinus orientalis یهاگونهو 

macranthera  و Viburnum lantana بيترت به 
 .(2شکل) انداختصاص داده خود به را یدرصد فراوان نیشتريب

 

های مشاهده شده در منطقه مورد تحقیقدرصد فراوانی گونه -2 شکل  

 
ای های تنوع گونهمقدار حداقل، حداکثر و ميانگين شاخصبراساس نتایج 

برای  22/1عدد بيشترین مقدار  است.آمده 2در جدول  هاتمام گونه

برای شاخص منهينيک  22/0شاخص شانون وینر و کمترین مقدار عدد 

 است.

 هاگونهتمام ای های تنوع گونهمقدار حداقل، حداکثر و میانگین شاخص - 2جدول 

 اشتباه معيار ميانگين حداکثر حداقل شاخص های تنوع زیستیشاخص

 تنوع
 04/0 56/0 84/0 07/0 سيمپسون

 09/0 22/1 2 19/0 شانون وینر

 غنا
 64/0 08/1 72/1 26/0 مارگالف

 01/0 25/0 41/0 07/0 منهينيک

 یکنواختی
 04/0 56/0 86/0 12/0 پایلو

 03/0 44/0 74/0 16/0 هيل

 

تنوع شود بيشترین مقدار شاخص مشاهده می 3گونه که در جدول همان

 برای شاخص  77/0عدد  های دارای محصوالت غيرچوبیگونهای گونه

 برای شاخص منهينيک است. 12/0شانون وینر و کمترین مقدار عدد 
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 محصوالت غیرچوبیهای دارای گونهای های تنوع گونهمقدار حداقل، حداکثر و میانگین شاخص - 3جدول 

 اشتباه معيار ميانگين حداکثر حداقل شاخص های تنوع زیستیشاخص

 تنوع
 04/0 38/0 79/0 0 سيمپسون

 09/0 77/0 71/1 0 شانون وینر

 غنا
 05/0 64/0 24/1 0 مارگالف

 01/0 21/0 47/0 07/0 منهينيک

 یکنواختی
 04/0 45/0 84/0 0 پایلو

 03/0 51/0 1 19/0 هيل

 

های فاقد گونهای تنوع گونهبيشترین مقدار شاخص  4 جدول در
 برای شاخص شانون وینر و کمترین  65/0عدد  محصوالت غيرچوبی

 

 برای شاخص منهينيک است. 18/0مقدار شاخص عدد 

 

 های فاقد محصوالت غیرچوبیگونهای های تنوع گونهمقدار حداقل، حداکثر و میانگین شاخص - 4جدول 

 اشتباه معيار ميانگين حداکثر حداقل شاخص زیستی های تنوعشاخص

 تنوع
 04/0 38/0 7/0 00/0 سيمپسون

 06/0 65/0 25/1 02/0 شانون وینر

 غنا
 03/0 41/0 9/0 13/0 مارگالف

 01/0 18/0 36/0 05/0 منهينيک

 یکنواختی
 05/0 56/0 00/1 03/0 پایلو

 04/0 63/0 00/1 25/0 هيل

 

ها در دو حالت با و بدون زیستی گونههای تنوعشاخص، ميانگين 3شکل 
. براساس نتایج دهدهای دارای محصوالت غيرچوبی را نشان میگونه

های سيمپسون، شانون وینر، مارگالف و منهينيک در حالت کل شاخص
ها های دارای محصوالت غيرچوبی بيشتر از حالت گونهها با گونهگونه

شاخص پایلو برای هر  الت غيرچوبی است.های دارای محصوبدون گونه
های دارای محصوالت دوحالت برابر و شاخص هيل در حالت بدون گونه

 مقدار بيشتری دارد.

 

 های دارای محصوالت غیرچوبیها در دو حالت با و بدون گونهزیستی گونههای تنوعمیانگین شاخص -3 شکل
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های ها با و بدون گونهمقایسه ميانگين در دو وضعيت کل گونه 5جدول  در

دهد که تفاوت این جفتی نشان می tدارای محصوالت غيرچوبی با آزمون 

تاثير نسبتا های دارای محصوالت غيرچوبی دار است و گونهمعنیدو حالت 

 های تنوع زیستی دارند.صخزیادی در مقدار شا
 

  ای دارای محصوالت غیرچوبیهگونهو بدون  ها باگونه برای کلها شاخص دوحالتدر  جفتی tآزمون  -5جدول 

 .T Df Sig اشتباه معيار ميانگين شاخص های تنوع زیستیشاخص

 تنوع

های با و بدون گونهها گونه برای کل  سيمپسون
 دارای محصوالت غيرچوبی

19/0 16/0 05/7 35 00/0 

های و بدون گونهبا ها برای کل گونه شانون وینر
 دارای محصوالت غيرچوبی

57/0 32/0 67/0 35 00/0 

 غنا

های با و بدون گونهها برای کل گونه مارگالف
 دارای محصوالت غيرچوبی

90/0 32/0 01/1 35 00/0 

های با و بدون گونهها برای کل گونه منهينيک
 دارای محصوالت غيرچوبی

59/1- 16/0 10/0- 35 00/0 

 یکنواختی

های دارای با و بدون گونهها گونه برای کل پایلو
 محصوالت غيرچوبی

002/0 21/0 07/0 35 96/0 

های دارای با و بدون گونهها گونه برای کل هيل
 محصوالت غيرچوبی

-1.86 0.18 -0.12 35 0.00 

 

 بحث

های سازگانزیستی در بومهدف اصلی از مدیریت منابع طبيعی حفظ تنوع
زیستی بيشتر، دارای های با تنوعطوری که رویشگاهبهطبيعی است، 

-های با تنوعخيزی بيشتری نسبت به تودهشناختی و حاصلپایداری بوم

بود  خواهد شتريب ییایپو با دارتریپاهایی سازگانزیستی کمتر است و بوم
گونه در منطقه مورد  25حاضر  قيدر تحق (.1398 همکاران، و یدريح)

گونه دارای محصوالت  19پژوهش مشاهده شدند که از این تعداد 
 یهاگونهگونه فاقد محصوالت غيرچوبی بودند.  6غيرچوبی و 

Carpinus orientalis، Quercus macranthera و 
Viburnum lantana خود به را یفراوان درصد نیشتريب بيترت به 

 فاقد یهاگونه جزء Carpinus orientalisکه گونه  ندداد اختصاص
 و Quercus macrantheraگونه  دو و یرچوبيغ تمحصوال

Viburnum lantana دارای محصوالت غيرچوبی  یهاگونه جزء
های دارای محصوالت دهنده تنوع باالی گونهاین مهم نشاناست. 

توسعه و زیستی تواند به حفظ تنوعها میغيرچوبی است و حفظ این گونه
. منجر شود در نتيجه برداشت محصوالت غيرچوبی اقتصادی مردم محلی

(، سهم محصوالت غيرچوبی در درآمد خانوار در 1394قنبری و همکاران )
تواند به مراتب درصد بيان کرد و این سهم می 13/2های ارسباران را جنگل

رچوبی به کنندگان از محصوالت غيزیرا استفادهبيشتر از این مقدار باشد، 
های جنگل مراتب بيشتر از مردم محلی است و در نتيجه بخشی از درآمد

های نتایج نشان داد که شاخص ها قابل ثبت نيست.در این گونه پژوهش
های ها با گونهگونه تسيمپسون، شانون وینر، مارگالف و منهينيک در حال

های دارای ها بدون گونهدارای محصوالت غيرچوبی بيشتر از حالت گونه

های توجه گونهکه نشان دهنده تاثير قابل، محصوالت غيرچوبی است
به دليل های منطقه دارای محصوالت غير چوبی در تنوع و غنای گونه

نتایج حاکی از رابطه مثبت بين همچنين دارد. فراوانی و حضور نسبتا باال 
ست، نتایج های دارای محصوالت غيرچوبی اها با گونهغنا و تنوع کل گونه

Steur  های دارای این موضوع که غنا کل گونه با گونهو همکاران نيز
 ,.Steur et al)محصوالت غيرچوبی رابطه مثبت دارد را تایيد کردند 

حالت برابر و شاخص  شاخص پایلو برای هر دوبراساس نتایج . (2021
این  های دارای محصوالت مقدار بيشتری دارد.هيل در حالت بدون گونه

های دارای محصوالت غيرچوبی دهد که در نبود گونهموضوع نشان می
ها کاهش و در نتيجه یکنواختی زیرا تعداد گونه یابدیکنواختی افزایش می

رابطه نشان دادند که و همکاران  Steur و با نتایجیابد افزایش می
است منفی های دارای محصوالت غيرچوبی یکنواختی با فراوانی گونه

 Baraloto et al (2014).  (Steur et al., 2021) همخوانی دارد
 یفراوان نيب یداریارتباط معن چيه بيان کردند کهدر پژوهش خود 

از آنجایی که  .وجود ندارد یاهيگ نوعو ت محصوالت غيرچوبی
های حفاظت معاصر برای تنوع زیستی و خدمات اکوسيستمی، استراتژی

 Harvey)اند ها متمرکز شدههای غنی از گونهعمدتاً بر روی اکوسيستم

et al., 2010; Asaad et al., 2017،) های ما نيز نياز لذا جنگل
ها گونههای غنی از تری دارد. نه تنها جنگلبه رویکرد حفاظتی گسترده

باید محافظت شوند تا مقادیر و کيفيت باالتری از خدمات اکوسيستم حفظ 
ها نسبتاً فقير هستند اما بر هایی که از نظر گونهشود، بلکه  باید جنگل

های دارای محصوالت غيرچوبی غنی هستند، باید در اساس فراوانی گونه
 تا حد زیادی حلیمردم بومی و سایر جوامع م زندگیزیرا  نظر گرفته شوند.
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. یک متاآناليز مناطق حفاظت شده به محصوالت غيرچوبی وابسته هستند
نشان داده است که جوامع محلی می توانند در ترکيب برداشت در سورینام 

از منابع بيولوژیکی نسبتاً موفق باشند و در عين حال به حفاظت بيولوژیکی 
احی یک رویکرد از طریق طر (.Oldekop et al., 2016)دست یابند 
نگر که در آن استفاده از محصوالت غيرچوبی یک جزء خواهد مدیریت کل

توان جنگل را به طور پایدار برای اهميت زیست محيطی و تنوع بود، می

زیستی مدیریت کرد. اجازه دادن به جوامع محلی برای مشارکت در 
غيرقانونی به مدیریت جنگل از طریق استفاده و بازاریابی، آنها را از نفوذ 

جنگل و استفاده ناپایدار از محصوالت غيرچوبی باز می دارد. این امر، در 
محيطی مناسب، امکان حفاظت از های زیستصورت حمایت از سياست
 Fetene et)کند محيطی مناسب فراهم میجنگل را نيز از نظر زیست

al., 2010.) 
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Abstract 

This research was conducted with the aim of investigating the diversity of non-wood products providing 

species in Arasbaran forests. 36 sample plots (100 m × 50 m (0.5 ha)) were investigated in a systematic 

random grid of 800 × 800 m. In each sample plot, each stem was identified as a species, and the frequency 

and diameter at the breast height of all species were included. Species with non-wood products and species 

without non-wood products were measured. To investigate and compare the biodiversity were used the 

Simpson and Shannon-Wiener species diversity indices, the Margalf richness and Mennick richness indices, 

and for the uniformity of a species of Pylo and Hill uniformity indices. Biodiversity index values were 

determined using Past software. Paired t-test was used to investigate the effect of species with non-wood 

products on species biodiversity. The results showed that species non wood products providing species 

have a relatively large impact on the biodiversity of plant species in the research area. The species richness 

index and species diversity decrease in the absence of species with non-wood products and the uniformity 

index increases. This can be considered as an opportunity to create an alternative strategy for sustainable 

forest management by participating and allowing the local community to use non-wood resources instead 

of destructive uses such as wood harvesting or land use change. Incentivizing the use of non-wood products 

can contribute to the sustainable livelihoods of local communities, which, if realized, can attract their 

interest for better forest conservation and development. 
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