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 چکیده

 این تحقيق با هدف بررسیاست. برخوردار  ایویژهزیستی در جوامع جنگلی مختلف، برای شناخت دقيق و مدیریت جنگل از اهميت و مقایسه تنوع تعيين
یک شبکه آماربرداری  ابتدا .شد انجام هکتار 28 حدود مساحتی در سردشت ليالنه بلوط هایجنگل در ایتنوع گونه تراکم و روی بر جغرافيایی جهت تاثير

قطعه نمونه( در عرصه  30 جغرافيایی نمونه )هر جهتقطعه 120این راستا در متر به روش تصادفی سيستماتيک در منطقه پياده شد.  45*  45با ابعاد 
ها در قطعات نمونه تراکم در هکتار محاسبه شدو توجه به تراکم گونهبا مورد پژوهش مستقر و در آنها جهت جغرافيایی، تعداد و نوع درختان یادداشت شد.

غنای مارگالف و غنای های از شاخص ایی گونهغنا ، محاسبهوینر –سيمپسون و شانون  ایگونه تنوعهای زیستی از شاخصبرای بررسی و مقایسه تنوع
 .گردیدتعيين  Past افزارنرم های تنوع زیستی با استفاده ازشاخصمقادیر . استفاده شدپایلو و هيل  های یکنواختیای از شاخصگونه یکنواختی،و منهنيک

چهار جهت جغرافيایی مقایسـه ميانگين ها در  ولون  ها با آزمون همگنی واریانس ،اسميرنوف - ها با استفاده از آزمون کولموگروفنرمال بودن داده سپس
های شمالی، جنوبی را به ترتيب در جهت تراکمول بيشترین که بلوط مازودار، برودار و وی دادنتایج نشان  .شد نجاما  SPSSبا آزمون دانکن در نرم افزار 

ای در جهت جنوبی بيشترین مقدار را به خود اختصاص تنوع گونه. براساس نتایج داشترا  تراکم در هکتار. زالزالک در جهت شرقی بيشترین داشتندو شرقی 
 به بایدهای مدیریتی حاضر جهت انجام برنامه پژوهش از حاصل نتایجبراساس . دار داردرابطه معنی ایتنوع گونه تراکم و جهت جغرافيایی با  دهد.می

 .گيرد صورت الزم اقدامات آن براساس و کرده توجه جغرافيایی جهات در هاگونه گسترش ميزان
 

 های کلیدیواژه
 ."قطعات نمونه" ،"یستیتنوع ز یهاشاخص" ،"ییايجغراف یهاجهت" ،"سردشت یهاجنگل"
 

 مقدمه -1
در  راجهان  خشکی یستیزتنوع درصد از 70 حدود یجنگل یهاستمياکوس

هستند  خشکی یهاستمياکوس یاتيح یها اجزاجنگل .اندداده یخود جا
-جامعه و تنوع ادیز یاز خدمات و عملکردها را با تقاضا یاکه مجموعه

 نیا. (Jenkins and Schaap, 2018) کنندیم نيتام یستیز
 یبرا هياول ستگاهیت جنگل به عنوان زاخدمات و عملکردها شامل خدم

، تیاز آنها به شدت در خطر انقراض هستند(، حما یها )که برخگونه
و آفات،  ییهواوآب یاهتيفعال ميتنظ ،یستیو حفاظت از تنوع ز ینگهدار

 رو تيرفاه جمع یبرا یچوبريمحصوالت غ ریو سا یغذا، علوفه، انرژ هيته
 Brockerhoff et al., 2017; Jenkins and) به رشد

Schaap, 2018; Damptey et al., 2021.) نوع  و یتوپوگراف
در ساختار  راتييگذارد که به تغیم ريتأث اهانيگ یکیولوژیزيخاک بر تنوع ف

 ,.Baldeck et al) شودیم لیتبد یاو تنوع گونه یاهيجامعه گ

2013; Rodrigues et al., 2018.) انفعاالت  وفعل  ن،یبراعالوه
 فایا ینقش اساس هامجموعه گونه دربر تنوع  یرگذاريبا تأث زين یستیز
 (.Pellissier et al., 2013; Wisz et al., 2013) کنندیم

معدن( منجر  ،یکشاورز ،یبردار)مانند چوب یانسان یهاتيفعالهمچنين 
 ,.Fakhry et al) شودیم یاهيجوامع گ بیبه تکه تکه شدن و تخر

2020; Hussein et al., 2021) .و از دست دادن  یطيمح راتييتغ
 ستميعملکردها و خدمات اکوس یبرا یقابل توجه داتیتهد یستیتنوع ز

 Ives & Carpenter, 2007, Cardinale et) کندیم جادیا

al., 2012) .های رود با از بين رفتن برخی از گونهانتظار می همچنين

طرز چشمگيری به نسازگافرد، عملکردهای بومدارای صفات منحصر به
در واقع تنوع یک مسئله اساسی در  ..(Bricca et al2020)کند تغيير

حفاظت از محيط زیست بوده و هدف اصلی آن نيز نگهداری بيشترین 
ها از طریق ن تنهای بومی در یک ناحيه است و ایمقدار ممکن از گونه

 Ejtehadi et) شودگيری آن حاصل میهای اندازهشناخت تنوع و راه

al., 2009) ، عنوان یکی از مهمترین بنابراین حفاظت از تنوع زیستی، به
سازگان جنگل نقشِ کليدی در ارزیابی محيط ها در مدیریت بومهدف

ها های زیستی که ترکيب، تنوع گونهرو استفاده از سنجهاز این د.طبيعی دار
های سازگاندهد برای مطالعه بومشناختی منطقه را نشان میو سيستم بوم

از طرفی  .(Wilsey and Stirling, 2001)است زیستی ضروری 
ها نياز ضروری به سازگانبشر برای ادامه زندگی، اقتصاد و پایداری بوم

غنای  همين دليل آگاهی از تنوع زیستی،حفاظت از تنوع زیستی دارد، به
برای  الزمهای نيز طرح وانداز ای و نقش آنها در تهيه یک چشمگونه
شناسان بسيار ضروری های طبيعی، برای طراحان و بومگاهذخيره حفظ

ای گونهتنوع  .(Rouhi Moghaddam et al., 2011)است 
های متمایز است؛ مؤلفه اول مربوط به تعداد گونه کامالدو مؤلفه دارای 

شود؛ می اطالقای برداری است که به آن غنای گونهحاضر در واحد نمونه
ها در محيط یکنواختی است که به نحوه توزیع افراد گونهو دومين مؤلفه، 

هدف اصلی از مدیریت . (Cosovic et al., 2020).  شودمی اطالق
طوری های طبيعی است بهسازگانمنابع طبيعی حفظ تنوع زیستی در بوم

شناختی و های با تنوع زیستی بيشتر، دارای پایداری بومکه رویشگاه
هایی پایدار و پویا خواهد بود سازگانبومحاصلخيزی بيشتر، و 
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(Sekhavati et al., 2016). های گياهی در زمينه تنوع زیستی گونه
با بررسی تاثير  ،Hashemi (2010)مطالعات زیادی انجام شده است. 

های شمالی تنوع ای بيان کرد که در شيبعوامل فيزیوگرافی بر تنوع گونه
-عامل ارتفاع از سطح دریا ارتباط معنیای بيشتر است ضمن اینکه گونه

در  Mahmoudi et al. (2018)ای نداشت. داری با تنوع گونه
-پژوهشی به بررسی ارتباط بين ارتفاع از سطح دریا و جهت دامنه بر تنوع

های غرب استان کرمانشاه پرداختند و نتایج زیستی گياهان در کوهستان
گياهان زیستی ا و جهت با تنوعنشان داد که ارتباط ارتفاع از سطح دری

ارزیابی تنوع در بررسی  Mirazadi et al. (2023)دار است. معنی
جوامع گياهی زاگرس ميانی در ارتباط با تغييرات تيپ پوشش گياهی، 

-داری در مقادیر شاخصف معنیالاختنشان دادند که  فيزیوگرافی و خاک

شيب، ارتفاع از سطح دریا ای مارگالف و منهينيک، جهت، های غنای گونه
. های مختلف مشاهده شدپوشش درختان بين تيپو درصد تاج

Heidari et al., 2010 ، زیستی گياهان در تحقيقی به ارزیابی تنوع
های جنگلی زاگرس علفی در ارتباط با عوامل فيزیوگرافی در اکوسيستم

داد که  ميانی منطقه حفاظت شده داالب پرداختند و نتایج بررسی نشان
طوری که داری دارد بهجهت دامنه بر تنوع و غنای پوشش علفی اثر معنی

 .Jafari et alای را دارد. جهت جنوبی باالترین غنا و تنوع گونه

های گياهی در بررسی اثر عوامل فيزیوگرافی روی تنوع گونه (2010)
روی های غرب بجنورد نشان دادند ارتفاع از سطح دریا و جهت بر جنگل

های ساختاری همچنين تراکم توده یکی از ویژگیای تاثير دارد. تنوع گونه
بينی وضعيت و شرایط جنگل مهم است و نقش مؤثری در ارزیابی و پيش

. مدیریت پایدار و استفاده صحيح از منابع جنگلی (Pato, 2007) دارد
 کمی هایهاست. مشخصهنيازمند داشتن اطالعات دقيق از این جنگل

 تراکم توده، ارتفاع و قطر متوسط وزن،زی حجم، همانند جنگلی توده یک
 هایداده سن، و مقطع سطح پوشش،تاج ميزان هکتار(، )تعداد در درختان
 سزایی دارندبه اهميت جنگلی منابع ارزیابی برای که هستند باارزشی

(Pir Bavaghar et al., 2011). رویه،بی قطع دليل به امروزه 
-جنگل سطح از روز  به روز غيراصولی هایبرداریبهره و دام مفرط چرای

 فراوان هایميکروتراس و خاک فشردگی همچنين .شودمی کاسته ها

 حاصلخيزی کاهش باعث آبی، فرسایش با همراه دام، تردد از شده ایجاد
 سازگار کمياب و نادر هایگونه رفتن بين از نتيجه در و هاجنگل این خاک

 هاجنگل این احيای شکبی. خواهد شد مناطق این اکولوژیکی شرایط با
 و موُثرترین بهترین منطقه اکولوژیک شرایط با و سازگار بومی هایگونه با

های گونه تراکم مقایسه با لذا. کرد تکيه آن به توانمی که است روشی
 دریافت توانمی جغرافيایی جهت چهار موجود در منطقه مورد مطالعه در

 محلی مردم کمک با هاجنگل احيای برای جهت کدام در گونه کدام از که
با توجه به اهميت و نقش عوامل توپوگرافيک در تغييرات تنوع  .کرد اقدام
تراکم و اثر جهت دامنه بر روی  بررسیای، در تحقيق حاضر هدف گونه

نتایج  قطعاً. استای منطقه مورد مطالعه و درختچه های درختیتنوع گونه
های منطقه و ارائه چه بيشتر جنگل تواند در شناخت هرحاصل از آن می

 د.راهکارهای مدیریتی مناسب مفيد و مؤثر واقع شو

 هامواد و روش -2

 منطقه مورد بررسی 
غربی کيلومترمربع در جنوب 1411بر  شهرستان سردشت با وسعتی بالغ 

شرقی و عرض  45˚'4028"استان آذربایجان غربی و در طول جغرافيایی 
(. ارتفاع از سطح دریا 1است )شکل شده شمالی واقع 36˚'69"جغرافيایی 

 101تا  1398متر، آمار تعداد روزهای سرد و یخبندان آن در سال  1510
گراد و ميانگين بارندگی سانتیدرجه 01/14ز در سال، متوسط دمای هوا رو

متر است. همچنين شاخص دومارتن برای این ميلی 8/926ساالنۀ آن 
های جنگلشود. مساحت و جزء مناطق مرطوب محسوب می 34منطقه 

های جنگلی در این ترین گونههکتار است. مهم 80000بر سردشت بالغ 
 (Q. libani) ول، وی(Q. infectoria) بلوط مازودار ناحيه سه گونه

 Pistacia) قبيل بنه های همراه ازو گونه (Q. persica) و برودار

atlantica ،)انجير (Ficus carica)، انار (Punic granatum) ،
 انگور، (Pyrus kordata) گالبی (،Prunus avium sp) آلوکک

(Vitis sp) ،زالزالک (Crataegus sp) ،بادام (Amygdalus 

communis) افرا و (Acer monspessulanum) است 
(Esmaili, 2013).

  
موقعیت منطقه مورد بررسی -1شکل   

 

 روش تحقیق 
متر به روش تصادفی  45*  45تدا یک شبکه آماربرداری با ابعاد با 

قطعه نمونه )هر جهت  120سيستماتيک در منطقه پياده شد. در این راستا 
قطعه نمونه( در عرصه مورد پژوهش مستقر و در آنها جهت جغرافيایی،  30

افزار اکسل در نرمها داده . سپستعداد و نوع درختان یادداشت شد
-. برای بررسی و مقایسه تنوع زیستی از شاخصسازماندهی و ذخيره شد

-گونهی غنا سبه، برای محاوینر –سيمپسون و شانون  ایگونه تنوعهای 

 یکنواختیو برای  غنای مارگالف و غنای منهنيکهای از شاخص ای
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 ,Bayat) استفاده شدپایلو و هيل  های یکنواختیشاخصاز ای گونه

and Heidari Masteali, 2021. ) 

 )1998گیری تنوع زیستی )کربز، های اندازهشاخص -1لجدو

 فرمول شاخص تنوع زیستی گیریهای 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 ∕ 𝑙𝑛 𝑁 
𝑅 منهينيک = 𝑠 ∕ √𝑛 

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

 

  تجزیه و تحلیل آماری 

 شد.تعيين  Past افزارنرم استفاده از باهای تنوع زیستی مقادیر شاخص
 ،اسميرنوف - ولموگروفکها با استفاده از آزمون نرمال بودن داده سپس

چهار جهت ها در مقایسـه ميانگين ولون  ها با آزمون همگنی واریانس
 .شد انجام  SPSSجغرافيایی با آزمون دانکن در نرم افزار 

 

 نتایج -3

 Quercus)گونه بلوط مازودار 5مطالعه براساس نتایج در منطقه مورد 

infectoria) ، بلوط برودار (Quercus Brantii Oliv)،  بلوط
و  (Crataegus sp) زالزالک ،(Quercus libani Oliv) ولوی

مشاهده شد. مازودار بيشترین و  (Prunus avium sp) آلوکک
 (.2آلوکک کمترین درصد حضور را در منطقه مورد مطالعه دارند. )شکل 

 های مشاهده شده در  منطقه مورد تحقیق درصد فراوانی گونه -2شکل 
 

و تجزیه واریانس انجام شده، بين تراکم مازودار درختی  2جدول با توجه به 
(33/51  =df2

2x  00/0و<p)17/39زاد )، مازودار شاخه  =df2
2x  و

00/0<p( برودار درختی ،)52/61  =df2
2x  00/0و<pزاد (، برودار شاخه

(49/51  =df2
2x  00/0و<p)01/40ول درختی )، وی  =df2

2x  و

00/0<p82/28زاد )ول شاخه(، وی  =df2
2x  00/0و<p و زالزالک )

(75/3  =df2
2x  01/0و<p معنی( در جهات جغرافيایی مختلف، اختالف-

df2=  18/1داری وجود داشت. ولی بين تراکم آلوکک )
2x  32/0و<p )

  داری وجود نداشت.در جهات جغرافيایی مختلف اختالف معنی
 

در جهات جغرافیایی مختلف های مشاهده شده در منطقه مورد مطالعهتراکم گونه -2جدول  

 زالزالک الوکک
ول وی

زادشاخه  

ول وی
 درختی

برودار 
زادشاخه  

 برودار درختی
مازودار 

زادشاخه  

مازودار 
 درختی

 تراکم
جهت 

 جغرافيایی

13/0  3/40 b 7/23 a 10/33 a 0/80 c 1/30 c 33/60 a 79/10a 
 تراکم در قطعه نمونه

 شمالی
3/1  34 3/72  3/103  تراکم در هکتار 791 336 13 8 
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13/0  4 b 7/03 a 7/87 b 2/67 c 3/80 c 16/47 b 53/10 b تراکم در قطعه نمونه 
 شرقی

3/1  40 3/70  7/78  7/26  38 7/164  تراکم در هکتار 531 

0 4/53 b 0 0 16/90 a 17/73 a 5/50 c 22/93 c تراکم در قطعه نمونه 
 جنوبی

0 3/45  0 0 169 3/177  55 3/229  تراکم در هکتار 

03/0  7 a 1/73 b 1/43 c 9/60 b 8/23 b 17/10b 53/67 b تراکم در قطعه نمونه 
 غربی

3/0  70 3/17  3/14  96 3/82  171 7/536  تراکم در هکتار 

a ،b  وc ترتیب بیشترین تا کمترین تراکم را دارند.به 

مازودار در جهت شمالی بيشترین و در جنوبی کمترین تراکم را دارد. برودار 
در جهت جنوبی بيشترین و در جهت شمالی و شرقی کمترین مقدار را 

يشترین مقدار را دارد و در جهت جنوبی بول در جهت شمالی ویدارد. 
زالزالک در جهت غربی بيشترین مقدار را داشت. برودار پراکنش نداشت. 

های بلوط مقاومت بيشتری ای نورپسند است و در مقایسه با سایر گونهنهگو
 ,.Pourbabaei et al)در مقابل تغييرات خاک و رطوبت دارد

تواند دليل درصد فراوانی بيشتر بلوط برودار در . لذا این مهم می (2015
 بلوط ایرانینسبت به  بلوط مازودارهمچنين  این جهت جغرافيایی باشد.

-شمالی و خاک هایجهتطور عمده بر روی تری است و بهگونه پرتوقع

بند های مياننظر ارتفاعی، در قسمت شود و ازخيز مستقر میهای حاصل
 ,Valipour et al . (Fattahi, 2001)دهدتشکيل تيپ می

ول و بيان کرد که در جهات شمالی، شرقی و غربی بلوط وی (2013)
در جهت جنوبی بلوط برودار بيشترین درصد حضور را دارند. تحقيق 

Maroufi, (2005)  ول تمایل به حضور در گونه وینشان داد که
 Mehdifar et al, (2006). شرقی داردهای شرقی و شمالجهت

نشان داد که گونه مازودار در جهت شمالی بيشترین درصد حضور را دارد 
 .خوانی دارنداضر همو با نتایج تحقيق ح

 

 

 منطقه مورد تحقیق در جهات جغرافیایی مختلف های مشاهده شده دردرصد فراوانی گونه -2شکل 
 

موضوعات حياتی و مهم در زمينه جنگلداری  حفاظت از آن اززیستی و تنوع
ها شاخصاز مزایای . (Lakićević And Srđević, 2018)است

بودن و توان به صحت باال، ارزانزیستی میگيری تنوعو توابع اندازه
از عوامل  .(Alijani et al., 2012) پذیری باال اشاره کردانعطاف

توان به جهات جغرافيایی توپوگرافی تاثيرگذار بر روی تنوع زیستی می
جهات جغرافيایی مختلف دارای شرایط محيطی خاص خود اشاره کرد. 

های مختلفی بر پراکنش پوشش گياهی در باشند. جهت دامنه از راهمی

 .) ,.2011Shabani et al( گذاردهای جنگلی تأثير میعرصه
و  یجنوب جهت در 72/0 عدد مپسونيسشاخص ر ميانگين مقدا نیشتريب

مقدار  نیشتريب است. یدر جهت شمال 57/0ص خشا نیمقدار ا نیکمتر
 نیامقدار  نیکمتر و یدر جهت جنوب 38/1عدد  نریو-شاخص شانون

بنابراین بيشترین . (3)شکل  قرار دارد یجهت شمال در  09/1عدد  شاخص
و کمترین مقدار در جهت ای در جهت جنوبی های تنوع گونهمقدار شاخص

  قرار دارند.شمالی 
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 در جهات جغرافیایی مختلف ایگونه عی تنوهاشاخص میانگین- 3شکل  
 

 یجهت شرق به 25/1 بيمقدار شاخص مارگالف به ترت نیکمتر و نیشتريب
 کينيمقدار شاخص منه نیشتريب ی اختصاص دارد.جهت شمال به 78/0و 
ی شمال جهت در 42/0شاخص  نیمقدار ا نیو کمتر یدر جهت شرق 7/0

ای گونهغنای هایبيشترین مقدار شاخصبنابراین  (.4مشاهده شد )شکل 
 ها به جهت شمالی اختصاص دارد. به جهت شرقی و کمترین مقدار آن

 
 

 در جهات جغرافیایی مختلف ایگونه ی غنایهاشاخص میانگین- 4شکل 
 

 و یجنوب جهت در 87/0 بيبه ترت لویمقدار شاخص پا نیو کمتر نیشتريب
 جهت در 81/0 ليه شاخص مقدار نیشتريب و ،یشمال جهت در 70/0

یکنواختی در  بيشترین مقدار شاخص براساس نتایج. دارند قرار یجنوب
 . (5)شکل  جهت جنوبی قرار دارند

جغرافیایی مختلفدر جهات  ایگونه یکنواختیی هاشاخص میانگین- 5شکل 
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زیستی در ارتباط با جهات های تنوعنتایج حاصل از تجزیه واریانس شاخص
 ها با جهات بين این شاخص دارجغرافيایی نشان داد که رابطه مثبت و معنی

 (.2جغرافيایی در منطقه مورد تحقيق وجود دارد )جدول 

 

 ها در جهات جغرافیاییزیستی گونههای تنوعتجزیه واریانس شاخصآنالیز  -2جدول 

 Df مجموع مربعات هاشاخص
ميانگين 
 مربعات

F Sig. 

 تنوع

 سيمپسون

 00/0* 49/12 11/0 3 33/0 بين گروه

   01/0 116 01/1 داخل گروه

    119 33/1 کل

 شانون وینر

 00/0* 29/13 52/0 3 57/1 بين گروه

   04/0 116 57/4 داخل گروه

    119 15/6 کل

 غنا

 مارگالف

 00/0* 25/57 26/1 3 76/3 بين گروه

   02/0 116 54/2 داخل گروه

    119 31/6 کل

 منهينيک

 00/0* 55/41 43/1 3 30/1 بين گروه

   01/0 116 21/1 داخل گروه

    119 51/2 کل

 یکنواختی

 پایلو

 00/0* 45/18 18/0 3 5/0 بين گروه

   01/0 116 16/1 داخل گروه

    119 71/1 کل

 هيل

 00/0* 70/27 29/0 3 88/0 بين گروه

   01/0 116 23/1 داخل گروه

    119 01/2 کل

 ددرص 95داری در سطح معنی*: 

-درختان و درختچه ایگونه غنا و یکنواختی، جهت بر تنوع نشان دادنتایج 

-شاخص تنوع گونه داری دارد، بطوریکهاثر معنی های منطقه مورد بررسی

شاخص  همچنين در جهت جنوبی بيشترین مقدار را داشت.و یکنواختی ای 
  .به خود اختصاص دادمقدار را  ای در جهت شرقی بيشترینغنای گونه

های تنوع بيان کردند که جهت بر شاخص (36) پاشاکالیی و همکاران
 در تحقيقی در Hashemi, (2010)  داری نداردزیستی اثر معنی

 جهت در ایگونه تنوع که شد گزارش گيالن استان کلسياه هایجنگل
 Pourbabaei and Haghgooy را داشت. مقدار بيشترین شمالی

 گيالن استاندر  کندالت جنگلی پارک در شده انجام تحقيق در (2013)
 نبوده اما دارمعنی ایغنای گونه بر دامنه جهت تأثير که دنگرد گزارش

 جنوبی هایجهت و بود دارمعنی و یکنواختی ایگونه تنوع روی آن تأثير
 شرقی و غربی شمالی، هایجهت به نسبت یکنواختی باالتری و تنوع

 در شده انجام تحقيق در Esmailzadeh et al. (2012). داشتند

 که گردید گزارش شمال هایجنگل افراتخته در سرخدار ذخيرهگاه
 .Jafari et al. شد مشاهده غربی جهت شاخص غنا در مقدار بيشترین

ای به ترتيب به نشان دادند که بيشترین و کمترین تنوع گونه  (2010)
 .Badano et alهای شرقی و شمالی تعلق دارد. دامنه

(2005)،Heidari et al. (2010)  ،Hosseini, 2014  و
Mahmoudi et al. (2018) اند که نيز در تحقيق خود اذعان داشته

های ای را نسبت به سایر جهتگونهجهت جنوبی بيشترین تنوع و غنای
 Pourbabaei and Haghgooy. جغرافيایی داشته است

نيز در  Bayat and Heidari Masteali. 2021و   (2013)
اند که نتایج آناليز واریانس یکطرفه و مقایسات گرفته پژوهش خود نتيجه

ای و چند دامنه دانکن نشان داد که تأثير جهت دامنه بر تنوع گونه
، جنوبی تنوع و یکنواختی باالتری داشت دار است و جهتیکنواختی معنی

بيشتر  وجود سرشت نورپسندیکه با نتایج تحقيق حاضر مطابقت دارد. 
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-احتماال می تحقيقای موجود در منطقه مورد درختچه های درختی وگونه

 هایگونه تنوع شناخت جهت جنوبی باشد.تواند از دالیل تنوع باالتر در 
 فيزیوگرافيک عوامل با هاآن رابطه جنگلی و هایرویشگاه در گياهی

 قابل و دارد آینده در بيشتری مطالعه و بررسی به نياز است که موضوعی
 اهميت روزجنگلی روز به هایرویشگاه تنوع مطالعه که است بينیپيش

 روش یک به حصول برای که است بدیهی ولی. نمایدمی پيدا بيشتری
 الزم فيزیوگرافيک عوامل با گياهی هایگونه تغيير با رابطه در درست

  .پذیرد انجام مختلف شرایط و هارویشگاه در مشابه مطالعات است

 گیرینتیجه -4
زیستی درختان و تنوع ر تراکم وتوان بيان کرد جهت جغرافيایی بمی 

 اینکه به توجه با. ها در منطقه مورد تحقيق تاثير داشته استدرختچه
 است؛ دیگر هایجهت از ترمناسب رطوبتی لحاظ از شمالی جهت شرایط

های دیگر بلوط گونهنسبت به  باالتری اکولوژیکی نياز که مازودار هگون
ای نورپسند است برودار گونه .شتدابيشتری  پراکنش جهت این در دارد

مقاومت بيشتری در مقابل تغييرات خاک  های دیگر بلوطنسبت به گونهو 
لذا در جهت جنوبی بيشترین تراکم را به خود اختصاص  و رطوبت دارد

 سازیغنی و واکاری برایحاضر  پژوهش از حاصل نتایجدهد. براساس می
 و کرده توجه جغرافيایی جهات در هاگونه گسترش ميزان به باید جنگل

در جهت شمالی کمترین همچنين  .گيرد صورت الزم اقدامات آن براساس
تواند این مهم میای دیده شد. و در جهت جنوبی بيشترین تنوع گونه

 باهای مورد بررسی در منطقه باشد. زیرا دليل سرشت نورپسندی تودهبه
 تنوع شاخص از مقدار شمالی، جهات در خورشيد تابش شدت کاهش
 جنوبی، جهت در خصوص به خورشيد تابش شدت افزایش با و شد کاسته

ت.یاف افزایش شاخص اندازه این
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Abstract  
The results showed that Q. infectoria Oliv, Quercus brantii, and Quercus libani oaks had the highest 

density in the north, south, and east directions, respectively. Hawthorn had the highest density per 

hectare in the eastern direction. Based on the results, species diversity in the southern direction has the 

highest value. Geographic direction has a significant relationship with species density and diversity. 

Based on the results of the present research, in order to carry out management plans, one should pay 

attention to the spread of species in geographical directions and take necessary measures based on that. 

Determining and comparing biodiversity in different forest communities is of special importance for 

accurate knowledge and forest management. This research was conducted with the aim of investigating 

the effect of geographical direction on species density and diversity in the Lilane oak forests of Sardasht 

in an area of about 28 hectares. First, a statistical network with dimensions of 45 x 45 meters was 

implemented in the region in a systematic random way. In this regard, 120 sample plots (30 sample 

plots for each geographical direction) were established in the research area and the geographical 

direction, number and type of trees were recorded. According to the density of species in the sample 

plots, the density per hectare was calculated, and to check and compare the biodiversity from the 

Simpson and Shannon-Wiener species diversity indices, the species richness was calculated from the 

Margalf and Ghanai richness indices. Peylo and Hill's uniformity indices were used for mechanistic and 

species uniformity. Biodiversity index values were determined using Past software. Then, the normality 

of the data was done using the Kolmogorov-Smirnov test, the homogeneity of variances was done with 

the Lune test, and the comparison of the averages in four geographical directions was done with the 

Duncan test in SPSS software. The results showed that Q. infectoria Oliv, Quercus brantii, and Quercus 

libani oaks had the highest density in the north, south, and east directions, respectively. Hawthorn had 

the highest density per hectare in the eastern direction. Based on the results, species diversity in the 

southern direction has the highest value. Geographic direction has a significant relationship with 

species density and diversity. Based on the results of the present research, in order to carry out 

management plans, one should pay attention to the spread of species in geographical directions and take 

necessary measures based on that. 

 

Introduction 
Forest ecosystems contain about 70% of the world's terrestrial biodiversity. Forests are vital components 

of terrestrial ecosystems that provide a set of services and functions with high societal demand and 

biodiversity (Jenkins and Schaap, 2018). These services and functions include forest services as a 

primary habitat for species (some of which are critically endangered), support, maintenance and 

protection of biodiversity, regulation of weather and pest activities, provision food, fodder, energy and 

other non-timber products for the well-being of a growing population (Brockerhoff et al., 2017; Jenkins 

and Schaap, 2018; Damptey et al., 2021). It is also expected that with the disappearance of some species 

with unique traits, the functions of ecosystems will change significantly (Bricca et al., 2020). In fact, 

diversity is a fundamental issue in environmental protection, and its main goal is to maintain the largest 

possible amount of native species in an area, and this can only be achieved through understanding 

diversity and ways to measure it. Ejtehadi et al., 2009), therefore biodiversity protection, as one of the 

most important goals in the management of forest ecosystems, has a key role in the evaluation of the 

natural environment. 

 

Methodology د 

First, a statistical grid with dimensions of 45 x 45 meters was implemented in the region by a systematic 

random method. In this regard, 120 sample plots (30 sample plots for each direction) were established 

in the research field and the geographical direction, number and type of trees were noted. Then the data 

was organized and saved in Excel software. To investigate and compare biodiversity, Simpson and 

Shannon-Wiener species diversity indices were used, to calculate species richness, Margalf and 
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Menchnik richness indices were used, and for species uniformity, Pylo and Hill uniformity indices were 

used. (Bayat, and Heidari Masteali, 2021). Biodiversity index values were determined using Past 

software. Then, the normality of the data was done using the Kolmogorov-Smirnov test, the 

homogeneity of variances was done with the Lune test, and the comparison of the averages in four 

geographical directions was done with the Duncan test in SPSS software. 

شودترجمه بیش از حد طوالنی است و ذخیره نمی  

Conclusion 
It can be said that the geographical direction has an effect on the density and biodiversity of trees and 

shrubs in the researched area. Considering that the conditions of the northern direction are more suitable 

in terms of humidity than other directions; Q. infectoria Oliv species, which has higher ecological 

requirements than other oak species, was more distributed in this direction. Quercus brantii is a light-

loving species and has more resistance to soil and humidity changes than other oak species, so it has 

the highest density in the south direction. Based on the results of the present research, for forest 

conservation and enrichment, one should pay attention to the spread of species in geographical 

directions and take necessary measures based on that. Also, the lowest species diversity was seen in the 

northern direction and the highest in the southern direction. This importance can be due to the light-

loving nature of the studied masses in the region. Because with the decrease in the intensity of the sun's 

radiation in the northern directions, the value of the diversity index decreased, and with the increase in 

the intensity of the sun's radiation, especially in the south direction, the size of this index increased. 
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