پژوهشهای محیطزیست ،سال  ،7شماره  ،41پاییز و زمستان  ،4931از صفحه  491تا 411

مقایسه شاخصهای مختلف تنوعزیستی در طرحهای مختلف نمونهبرداری
(مطالعه موردی :ذخیرهگاه جنگلی چهارطاق استان چهارمحال و بختیاری)

علی جعفری* ،1یوسف

عسکری2

 1استادیار گروه علوم جنگل ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد
 2دانشجوی دکتری جنگلداری ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
(تاریخ دریافت1393/07/06 :؛ تاریخ تصویب)1393/11/04 :

چکیده
در این مطالعه ،تنوعزیستی درختان و درختچههای ذخیرهگاه جنگلی چهارطاق شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از
شاخصهای تنوع ،غنا ،یکنواختی و غالبیت و همچنین طرحهای نمونهبرداری سیستماتیک تصادفی و کامال تصادفی در قطعات نمونه
دایرهای شکل به شعاعهای 13 ،10و  20آری هرکدام به تعداد  32قطعه ارزیابی شد .با استفاده از آماربرداری صد در صد در منطقه ،مقدار
واقعی شاخصها نیز بهدست آمده و نتایج واقعی با نتایج آماری با هم مقایسه شدند .با توجه به عدم همگنی واریانسها از آزمون گیمز هاول
برای مقایسه میانگینها استفاده شد .براساس نتایج بهدستآمده ،بین طرحهای مختلف نمونهبرداری و همچنین مساحتهای متفاوت قطعات
نمونه اختالف آماری معنیداری وجود دارد .نتایج حاصل از آزمون  tتکنمونه برای مقایسه مقدار واقعی با مقدار برآوردی نشان داد که فقط
شاخص یکنواختی در مقایسه با مقدار واقعی معنیدار نیست ،در حالی که سایر شاخصها (غنای گونهای ،تنوع و غالبیت) معنیدار شدند.
بنابراین ،در شرایط مشابه ذخیرهگاه جنگلی چهارطاق ،میتوان به دادههای حاصل از شاخص یکنواختی در روش نمونهبرداری کامال تصادفی
برای برآورد وضعیت تنوعزیستی اعتماد کرد .اما ،دادههای حاصل از سایر شاخصها و روشهای نمونهبرداری به خاطر اختالف معنیدار با
مقدار واقعی قابل اعتماد نیستند.

کلید واژهها :تنوعزیستی گیاهی ،ذخیرهگاه جنگلی چهارطاق ،روش نمونهبرداری ،شاخص غنا ،شاخص یکنواختی ،شاخص غلبه
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سرآغاز
آن چه امروزه بر اهمیت روزافزون تنوعزیستی میافزاید ،نقش آن
در حفظ ثبات و پایداری اکوسیستمها است« .گوناگونی بین
موجودات زنده از انواع منابع شامل دریا و خشکی و مجموعههای
اکولوژیکی که بخشی از آن هستند را تنوعزیستی میگویند .این
تنوع شامل تنوع در درون گونهها (ژنتیکی) و بین گونهها و
اکوسیستمها میشود» ) .(United Nations, 1992تنوع زیاد
گونهها نه فقط سپرهای اکوسیستم در مقابل اختاللهای عمده
است ،بلکه حاصلخیزی و تولید اکوسیستمها را نیز افزایش
میدهد ) .(Downing & Tilman, 1996از قطبین به طرف
استوا غنای موجودات زنده افزایش مییابد که این امر یکی از
عمومیترین الگوهای ماکرواکولوژیک تنوعزیستی است .مطالعه
ترکیب فلوریستیک اکوسیستم ها در مدیریت حفاظت و
تنوعزیستی از اهمیت خاصی برخوردار استWittaker,) .
 (1972سه اصطالح را میتوان برای اندازهگیری تنوعزیستی در
مقیاس مکانی بیان نمود :تنوع آلفا که عبارت است از تعداد گونه
در داخل یک جامعه مانند :علفزار یا بیشهزار ،تنوع بتا یا تفاوت
بین تنوع گونهای در مناطق یا محیطهای مختلف که با آن
میتوان سرعت دگرگونی تنوع را در زیستگاههای مختلف
مقایسه کرد؛ تنوع گاما یا تنوع منطقهای که تنوع در سطح
سیمای سرزمین و در بین اکوسیستمها است .تنوعزیستی گیاهی
به مطالعة گوناگونی ،ساختار جمعیتی و الگوهای فراوانی و
پراکنش گیاهان که مفهوم آن با آمیختگی و ترکیب گونهها
قرین است پرداخته استو به عنوان شاخصی برای مقایسه وضعیت
اکولوژیک اکوسیستمهای جنگلی به کارگرفته میشود
) (Brockway, 1998و هدف از آن رسیدن به کمیتی واحد
برای سهولت مقایسه و ارزیابی جوامع و اکوسیستمها میباشد.
برای مطالعه تنوعزیستی باید ابتدا اجزای آن را شناخت .تنوع خود
ترکیبی از غنا و یکنواختی گونهای است .یکنواختی توزیع وفور
گونهای است و هر چه این توزیع یکسانتر باشد یکنواختی بیشتر
است.
شاخصهای متعددی برای اندازهگیری غنا و یکنواختی گونهای
ارایه شده است که هر کدام به طریقی با ارایه یک عدد ،میزان
تنوع را در یک قطعه نمونه و یا یک رویشگاه نشان میدهند.
ولی از بین شاخصهای متفاوت ارایه شده ،شمارش تعداد کل
گونهها به عنوان غنای گونهای از همه مشهورتر است .محاسبه

شاخص های تنوع و مقایسه نتایج آنها روش مفیدی جهت
مطالعه تنوعزیستی است .بومشناسان به سه دلیل عمده عالقهمند
به تنوع اکولوژیکی و محاسبه آن هستند :نخست به دلیل آسیب
جدی به تعداد زیادی از زیستگاهها و تعهد بسیاری از کشورها در
قبال تنوعزیستی ،دوم ،به خاطر این که در بیشتر مواقع
اندازهگیری تنوع به عنوان شاخصهای سالمتی سیستمهای
اکولوژیکی مطرح میباشد و سوم آن که اندازهگیری تنوع یکی از
مباحث بحث انگیز در اکولوژی است.
روشهای اندازهگیری تنوع شامل شاخصهای عددی و
شاخصهای پارامتری هستند و شاخصهای عددی شاخصهای
غنای گونهای ،شاخصهای غیریکنواختی و شاخصهای
یکنواختی را شامل میشوند که شاخصهای غیریکنواختی
براساس تئوری اطالعات و شاخصهای غالبیت میباشند .از
جمله محققانی که به بررسی شاخصهای تنوع پرداختهاند
میتوان به (پوربابایی )1377 ،اشاره کرد که با تعیین
رویشگاههای گونههای آزاد ،بارانک ،بلندمازو ،داغداغان ،راش،
زربین ،سرخدار ،شاهبلوط ،شمشاد با استفاده از طرحهای
جنگلداری و پیادهکردن قطعه نمونههای به مساحت نیم هکتار و
به شکل لوزی در هریک از این رویشگاهها اقدام به بررسی تنوع
گونهای نمود و از شاخصهای سیمپسون ،شانون وینر و شاخص
بریلوین برای محاسبه تنوعزیستی استفاده کرد .ایشان برای
ارزیابی غنا از شاخصهای مارگالف و منهینیک استفاده نمود.
نتایج این مطالعه نشان داد که رویشگاههای داغداغان و سرخدار
بیشترین و رویشگاههای راش و شمشاد کمترین تنوعزیستی را
دارا میباشند .همچنین ،تنوعزیستی در جنگلهای غرب گیالن
بیشتر از شرق گیالن است(Magnussen & Boyle, 1995) .
بر روی برآورد اندازه نمونه برای نتیجهگیری در رابطه با
شاخصهای تنوع گونهای سیمپسون و شانون وینر کار کردند و
چنین بیان کردند که فرضیات ابتدایی در مورد توزیع فراوانی
محتملترین گونهها میتواند برای بهدست آوردن برآوردهای
صحیح تغییر شاخص تنوع گونهای سیمپسون و شانون وینر
استفاده شود .اندازههای نمونه بزرگ برای استنباط آماری قوی و
کارآمد مورد نیاز است و راندمان آماری شاخص شانون -وینر در
مقایسه با شاخصهای سیمپسون بسیار زیاد است .تنوع زیاد
شاخصهای تنوعزیستی به همراه تنوع زیاد طرحهای
نمونهبرداری سبب شده با حجم زیادی از قضاوتها درباره
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استفاده از آنها در موقعیتهای مختلف روبرو باشیم .در واقع این
که چه شاخصهایی در قالب چه طرح نمونهبرداری میتوانند
جوابهای با حداکثر دقت و صحت از برآورد تنوعزیستی به
همراه داشته باشند بهعنوان نکتهای مجهول مطرح است.
محققان زیادی برای تعیین شاخصهای تنوعزیستی از طرح
تصادفی استفاده کردهاند( .مهدوی و همکاران .)1339 ،برای
بررسی تنوعزیستی و غنای گونههای گیاهی در ارتباط با عوامل
فیزیوگرافی و فیزیکی -شیمیایی خاک در منطقه حفاظتشده
کبیرکوه از طرح تصادفی بر روی خط ترانسکت بهره گرفتند.
عدهای دیگر ،از طرح سیستماتیک یا منظم تصادفی استفاده
کردهاند .قمی اویلی و همکاران ( )1336برای بررسی تنوعزیستی
گونههای چوبی و زادآوری در دو جامعه گیاهی مدیریتشده در
منطقه خیرود کنار نوشهر از روش تصادفی سیستماتیک با 60
قطعه نمونه استفاده کردند .این که هدف از بهکارگیری این
طرحها بر چه مبنایی میباشد ،باز جای سوال دارد .در این تحقیق
سعی شده از هر دو طرح کامال تصادفی و تصادفی سیستماتیک
هر کدام با  32قطعه نمونه با مساحتهای مختلف  13 ،10و 20
آری استفاده و شاخصهای تنوعزیستی بر این مبنا محاسبه و با
آنچه از آماربرداری  100درصد به دست آمده مقایسه شود تا در
نهایت بهترین طرح نمونهبرداری ،بهترین مساحت قطعه نمونه و
بهترین شاخص تنوعزیستی در شرایط تحقیق و شرایط مشابه
معلوم شود.
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مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

ذخیرهگاه جنگلی چهارطاق با مساحتی حدود  400هکتار ،در 40
کیلومتری شهر اردل و مجاورت روستای چهارطاق ،در حد فاصل
 31درجه و  30دقیقه تا  31درجه و  32دقیقه عرض شمالی و
 30درجه و  43دقیقه تا  30درجه و  30دقیقه طول شرقی ،قرار
گرفته است (شکل  .)1ارتفاع آن از سطح دریا از حداقل 2100
متر از کنار رودخانه سبزکوه تا  3100متر در ارتفاعات کوه کالر
متغیر است .میانگین بارندگی سالیانه منطقه معادل  330میلیمتر،
حداقل درجه حرارت مطلق  -19/3درجه سانتیگراد و حداکثر
درجه حرارت مطلق  33درجه سانتیگراد میباشد .براساس روش
دومارتن ،منطقه مورد مطالعه جزو اقلیم نیمهمرطوب محسوب
میشود .نتایج جامعهشناسی گیاهی (عسکری و همکاران)1391 ،
نشان میدهد که ارس و زبان گنجشک از نظر تاج پوشش و
زالزالک از نظر تعداد پایه ،چهره اصلی این ذخیرهگاه را شکل
میدهند .در کنار این سه گونه ،فراوانی درختان و درختچههای
بلوط ایرانی (برودار) ،بنه ،کیکم ،محلب و گز و انواع درختچههای
بادام وحشی ،راناس ،پالخور و شیرخشت ،نشانة مؤثر بودن
عملیات قرق کامل ذخیرهگاه ،از اوایل دهة شصت خورشیدی
است (شکل .)1

شکل ( :)1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه نسبت به نقشه کشوری و نقشه استانی
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روش پژوهش
در این تحقیق ،از سطح  400هکتاری ذخیرهگاه جنگلی چهارطاق
براساس بودجه و امکانات تحقیق 33 ،هکتار انتخاب و
آماربرداری صد در صد در آن اجرا و موقعیت مکانی درختان و
مشخصات آنها ثبت شد .سپس ،اطالعات به دست آمده
بهصورت یک الیه نقطهای در محیط  GISوارد گردید .استقرار
تکتک درختان و درختچهها در طبیعت (مختصات  xو  )yبه
وسیله نقاط پایه مشخصشده توسط دستگاه موقعیتسنج
جغرافیایی دو فرکانسه و روش متر و آزیموت و اندازههای ارتفاع
گیاه و دو قطر بزرگ و کوچک تاج (تا دقت دسیمتر) بهوسیله
دستگاه سونتو و متر نواری اندازهگیری شدند .از آن جا که
محاسبه شاخصهای تنوعزیستی ،بدون نمونهبرداری محقق
نمیشد ،برای اجتناب از اثر حاشیه در مرکز توده در روش

سیستماتیک شبکه آماربرداری به ابعاد  100×130متر و با شروع
یک نقطه تصادفی در فاصله  100متری از مرکز جغرافیایی توده،
بر روی نقشه منطقه پیاده شد .برای نمونهبرداری از  32قطعه
نمونه دایرهای شکل که مساحت آنها از  10تا  20آر متغیر بود
به صورت تصادفی و سیستماتیک استفاده شد (شکل  .)2پس از
مشخصشدن درصد فراوانی گونهها (چوبی و علفی) در هر قطعه
نمونه ،در مرحله بعد با استفاده از شاخصهای تنوعزیستی شامل
شاخصهای تنوع ،غنا ،یکنواختی و غلبه با یکدیگر مقایسه شدند.
تجزیه و تحلیل اطالعات تنوعزیستی با استفاده از نرمافزار
تخصصی  Pastو تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرمافزار
 SPSS17انجام شد .برای مقایسه معنیدار بودن میانگین
دادههای مربوط به طرحهای مختلف نمونهبرداری از آزمون
تجزیه واریانس یک طرفه استفاده شد.

شکل ( :)2قطعهای از آماربرداری صورت گرفته در منطقه
با سطح  11آر در طرحهای سیستماتیک ) (Aو کامال تصادفی )(B

شاخصهای تنوعزیستی

قدیمیترین و سادهترین مفهوم تنوعزیستی ،مربوط به تنوع
گونهای است .شاخصهای تنوع گونهای خود به سه دسته غنا،
تنوع و یکنواختی تقسیم میشوند .منظور از غنای گونهای ،تعداد
کل گونهها در یک جامعه است .تنوع گونهای متأثر از دو عامل
است1 :ـ تعداد گونهها 2ـ فراوانی(توزیع) آنها .اگر همه گونهها
فراوانی یکسانی در یک جامعه داشته باشند ،به اصطالح
یکنواختی جامعه در حد بیشینه خود است .برای اکثرجوامع امکان

شمارش کل گونهها برای محاسبه این سه دسته ویژگی وجود
ندارد .بنابراین ،از جامعه نمونهبرداری و نتایج به کل جامعه تعمیم
داده میشود .فرمول جنگلهای زیادی برای برآورد غنا ،تنوع و
یکنواختی ارایه شده است که در این تحقیق از بعضی از آنها به
شرح زیر استفاده شده است.
غنای گونه ای

غنای گونهای به تعداد گونههای مـوجود در یک سطح یا در یک
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نمونه مشخص بدون در نظر گرفتن تعداد افراد مورد مطالعه در
هر گونه گفته میشود ).(Simpson, 1964 ; Hulbert, 1971
شاخص غنای مارگالف
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در این تحقیق ،برای تعیین غنای گونهای از شاخصهای زیر
استفاده شد.

)(Margalef, 1958

)(Menhenic, 1964

شاخص غنای منهینک

 :Sتعدادگونه :N ،تعدادافراد
عالوهبر دو شاخص فوق ،از شمارش مستقیم تعداد گونههای
موجود در سطح پالت یا منطقه ،غنای گونهای نیز بهدست
میآید.
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گونهای) و وضعیت یکنواختی که افراد در میان این گونهها
حضور مییابند ) Margalef, 1958; Lioyd & Ghrlardi,
 .(1964; Pielou, 1996در این تحقیق ،برای بررسی تنوع
گونهای از شاخصهای زیر استفاده شد.

تنوع گونه ای

تنوع گـونهای عبارت است از تعـداد گونههای مـوجود (غنـای
شاخص تنوع سیمپسون )(Simpson, 1949

 ni(ni  1) 
1  D  1   ( Pi )  1   

i 1
i 1  N ( N  1) 
s

s

2

 : 1-Dشاخص تنوع سیمسون :S ،تعدادکل گونهها: ni ،
تعدادافرادگونه  iام : N ،تعدادکل افراد :Pi ،نسبت افرادگونه iام

در جامعه.

شاخص تنوع شانون-وینر )(Shannon & Weaner, 1949
s

( Pi ) Log2 Pi   PiLnPi   PiLog10Pi
i 1

s


i 1

H' = 

 : Piنسبت یا وفورگونه  iام که برحسب نسبتی ازکل افراداست.

' : Hتابع شانون -وینر
 : Sتعدادگونهها
شاخص تنوع بریلوین

1
!N
( Log
)
N
n1!n2!n3!........

مجموعه : 1 n ،تعداد افراد متعلق به گونه  n2 ،1تعداد افراد
متعلق به گونه .2

H 

 : H شـاخص بـریلوین :N ،تعـداد کل افـراد موجـود در داخل
شاخص تنوع آلفا فیشر )(fisher_alpha

)(Fisher et al, 1943

 : Sتعداد گونه n ،تعداد افراد و  aشاخص تنوع آلفا فیشر
میباشد.

 1 n 
S  a *ln 

 a 

غلبه گونهای

غلبه گونهها وضعیت چیرگی گونهها را نشان میدهد .در این
تحقیق از شاخصهای )  Dominanceو برگر -پارکر Berger-
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 (Parkerاستفاده شد .این شاخص هم برای غنا و هم برای
فراوانی نسبی محاسبه میشود و به سادگی به روش زیر بهدست

میآید.

شاخص برگر-پارکر )(Berger-Parker

)(Magurran, 1988

 : N maxتعداد افراد در گونهای که دارای حداکثر فراوانی است و
2

شاخص غلبه )(Dominance

N max
N

D

 Nتعداد کل گونهها.

n 
D   i 
n

 : niتعـداد افراد مربوط به گونه  iو  nتعداد کل افـراد (درختان).

مقدار عددی این شاخص بین صفر و یک است.

یکنواختی گونهای

یافتهها
با توجه به مقایسه بین مقادیر بهدست آمده از میانگین
شاخصهای مختلف با مقدار واقعی در طرحهای مختلف و با
اندازههای متفاوت پالت ،بیشترین مقدار اریبی مربوط به شاخص
تنوع آلفا فیشر در طرح نمونهبرداری تصادفی و کمترین آن
متعلق به شاخص یکنواختی در طرح نمونه برداری سیستماتیک
تصادفی میباشد (جدول .)1

یکنواختی عبارت از توزیع افراد در میان گونههای موجود یا وفور
هر گونه است ).(Bhatt & Sanjit, 2005
شاخص یکنواختی )(Equitability

H
LnS

E

 :Eشاخص یکنواختی :H ،شاخص تنوع شانون وینر و  :Sتعداد
کل گونهها.

جدول ( :)1نتایج اندازهگیری شاخصهای تنوعزیستی در طرحهای مختلف نمونهبرداری با مساحتهای متفاوت
مقدار واقعی سیستماتیک سیستماتیک 1سیستماتیک تصادفی تصادفی تصادفی
10r
15r
20r
0r
15r
20r
Dominance
0/1297
0/131
0/1294
0/1601
0/1614
0/1313
0/114
Simpson
0/3703 0/3639 0/3706
0/3399
0/3336
0/3433
0/333
Shannon- weaner
2/207
2/193
2/207
2/101
2/103
2/147
2/293
Brillouin
2/143
2/132
2/171
2/049
2/07
2/116
2/237
Menhinic
0/379
0/463
0/440
0/323
0/433
0/330
0/143
Margalef
1/313
1/692
1/773
1/761
1/636
1/394
1/336
Equitability
0/333
0/333
0/360
0/343
0/343
0/363
0/393
Fisher_alpha
2/291
2/079
2/167
2/196
2/02
2/92
1/313
Berger_parker
0/223
0/227
0/206
0/310
0/313
0/296
0/132
غنای گونهای*
4/73
3/31
6/33
4/36
3/73
6/43
12
(* شاخص غنای گونهای از سادهترین شاخصهای تنوعزیستی میباشد که از شمارش مستقیم میانگین تعداد گونهها در منطقه و پالت مورد نظر
بهدست آمده و با شاخصهای غنای مارگالف و منهنیک متفاوت است).
شاخصها

نتایج آزمون  tجفتی بهدست آمده ) (Sig 0.05برای مقایسه
طرحهای تصادفی و سیستماتیک حاکی از این است که بین این
دو روش اختالف آماری معنیداری وجود دارد و نمیتوان هر
کدام از این روشها را به جای دیگری به کار برد .در طرح
تصادفی با توجه به عدمهمگنی واریانس از آزمون گیمز هاول

برای برای بررسی تجزیه واریانس استفاده شد .پس از معنیدار
شدن اختالف شاخصهای تنوعزیستی در طرحهای مختلف و
سطحهای متفاوت با استفاده از تجزیه واریانس یک طرفه ،برای
مقایسه میانگین ها از آزمون دانکن استفاده شد (جدول.)2
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جدول ( :)2تجزیه واریانس مساحتهای مختلف قطعه نمونه با شاخصهای مختلف در روش تصادفی
مجموع مربعات
13/01

میانگین مربعات
2/32

منبع تغییرات
خطا

13

0/043

0/002

کل

26

13/062

شاخص

درجه آزادی
3

براساس این نتایج ،بین شاخصهای غلبه با بریلوین همچنین
سیمپسون و منهینیک ،شانون و بریلوین بهعالوه بریلوین و
آلفافیشر ،منهنیک و غلبه و سیمپسون و یکنواختی اختالف
آماری معنیداری وجود ندارد و میتوان هر کدام از آنها را به
جای دیگری بهکار برد .در طرح سیستماتیک نیز با توجه به عدم
همگنی واریانسها از آزمون گیمز هاول برای بررسی تجزیه
واریانس استفاده شد (جدول  .)3براساس این نتایج ،بین

آماره F
)**( 949

sig
0/000
0/000
0/000

شاخصهای مختلف نیز اختالف آماری معنیداری وجود دارد
ولی در برآورد جداگانه هر یک از این شاخصها مشخص شد که
بین شاخصهای شانون و بریلوین ،شاخصهای شانون و
آلفافیشر و همچنین شاخصهای منهنیک و برگر -پارکر اختالف
آماری معنیداری وجود ندارد و میتوان هر کدام از این
شاخصها را به جای دیگری بهکار برد.

جدول ( :)3تجزیه واریانس مساحتهای مختلف قطعه نمونه با شاخصهای متفاوت در روش سیستماتیک
درجه آزادی
3

مجموع مربعات
13/72

میانگین مربعات
1/966

منبع تغییرات
خطا

13

0/069

0/004

کل

26

13/739

شاخص

برای مقایسه نتایج حاصل از شاخصهای مختلف با مقدار واقعی
بهدستآمده از دادههای منطقه از آزمون  tتک نمونهای استفاده

آماره F
)**( 313

sig
0/000
0/000
0/000

شد (جدول .)4

جدول ( :)4نتایج آزمون  tتکنمونه برای مقایسه شاخصهای مختلف با مقدار واقعی
) (Sigمعنیداری
سیستماتیک
0/003
0/003
0/007
0/009
0/020
0/020
0/013
0/022
0/002

تصادفی
0/001
0/001
0/002
0/003
0/013
0/007
0/203
0/003
0/033

اختالف میانگینها
سیستماتیک
0/043
0/042
0/17
0/20
0/302
0/34
0/041
0/33
0/123

براساس نتایج بهدست آمده ،فقط شاخص یکنواختی در طرح
تصادفی در مقایسه با مقدار واقعی معنیدار نمیباشد .ولی ،سایر

تصادفی
0/016
0/013
0/09
0/13
0/349
0/43
0/016
0/66
0/033

شاخصها
Dominance
Simpson
Shannon-Weaner
Brillouim
Menhinic
Margalef
Equitability
Fisher_alpha
Berger_parker

شاخصها معنیدار شدند .براساس این نتایج ،بیشترین اختالف
میانگینها مربوط به شاخص تنوع آلفا فیشر در طرح تصادفی و
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کمترین آن متعلق به شاخص سیمپسون در طرح تصادفی
میباشد.

میدهند .همچنین ،مشخص شد که سطحهای مختلف قطعه
نمونه ( 13 ،10و  20آر) نتایج کامال متفاوتی از شاخصهای
تنوعزیستی را ارایه میدهند که براساس همین نتایج ،سطح 13
آر برای برآورد این شاخصها مناسب تشخیص داده شده و نیاز
به استفاده از سطحهای بزرگتر وجود ندارد .عالوهبر این،
همانطور که انتظار میرفت ،شاخص غنای گونهای (تعداد
گونههای گیاهی یا درختی) با اندازه سطح قطعه نمونه رابطه
مستقیمی داشت و در سطح  20آر به غنای گونهای واقعی منطقه
مورد مطالعه نزدیک شد ولی همانطور که پیشتر گفته شد ،در
سطح  13آر نیز نتایج غنای گونهای با سطح  20آر تفاوت چندانی
نداشت و نتایج یکسانی برای این شاخص بهدست آمد .شاید
دلیل عمده آن الگوی پراکنش کپهای منطقه مورد مطالعه باشد.
نحوه پراکنش پایههای درختان و درختچههای یک جنگل و
نحوة قرارگیریشان نسبت به درختان همانگونه و پایههای سایر
گونهها اطالعات فراوانی در اختیار جنگلداران و اکولوژیستهای
جنگل قرار میدهد .برای مثال برای یک گونه ،الگوی قرارگیری
پایههای درختان در کنار یکدیگر میتواند از یک طرف به معنی
تمرکز منطقهای زادآوری باشد و از سوی دیگر ممکن است
محدودیت رشدی برای آن گونه تلقی شود .بنابراین ،آشیان
اکولوژیک حضور یک گونه گیاهی بهطور مستقیم تحت تاثیر
راهبرد الگوی پراکنش افراد جمعیتهای آن گونه قرار میگیرد.
در هر صورت هنگامی به یقین میتوان انعکاس رفتار رویشی
درختان در الگوی پراکنششان را مورد ارزیابی قرار داد که اول از
زیستشناسی (نیازهای اکولوژیک و معماری رشدی) تکتک
گونههای درختان و درختچهها اطالعات درخوری در دست داشت
و دوم از طبیعی بودن شرایط رشد درختان جنگل مطمئن بود

بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه ،برای ارزیابی شاخصهای مختلف تنوعزیستی
فقط به اطالعات حاصل از گونههای چوبی (درختی و درختچهی)
تکیه شده است و سایر گونههای گیاهی مدنظر قرار نگرفت.
بسیاری از مطالعات دیگر (پوربابایی1377 ،؛ هادی1330 ،؛ قمی
اویلی و همکاران1336 ،؛ نوری و همکاران )1339 ،نیز برای
بررسی شاخصهای تنوعزیستی تنها از ویژگیهای گونههای
چوبی استفاده نمودهاند و گونههای علفی در تعیین تنوعزیستی
گیاهی نقشی نداشتهاند .اما (سهرابی و اکبری نیا1334 ،؛
اسماعیل زاده و حسینی ،)1336 ،به ترتیب در مطالعه تنوعزیستی
گیاهی منطقه جنگلی دهسرخ جوانرود و ذخیرهگاه سرخدار
افراتخته از شاخص کمی غلبه یا درصد تاجپوشش به جای
شاخص وفور یا تعداد پایهها استفاده کردند که این امر ،امکان
مطالعه تنوعزیستی گیاهی را براساس ویژگیهای فلوریستیک
همه گیاهان موجود در عرصه (گیاهان چوبی و علفی) میسر
ساخته است .برای کسب اطالعات از پارامترهای کمی و کیفی
جنگل از جمله تنوعزیستی ،بهطور معمول از طرحهای مختلف
نمونهبرداری استفاده میشود .این که مبنای استفاده از این
طرحها بر چه چیزی استوار است ،دالیل فراوانی وجود دارد.
بعضی از محققان برای اینکه اصول آمار و پراکنش یکسان نقاط
نمونه را در این طرحها بهکار گیرند ،از روش تصادفی
سیستماتیک استفاده میکنند و تعداد دیگری نیز تمایل دارند که
از روش تصادفی استفاده شود .عالوه بر آن شاخصهای
تنوعزیستی نیز فراوان هستند .مبنای بهکارگیری این شاخصها
نیز براساس کسب دادههای مربوط به غنا ،تنوع و یکنواختی
متفاوت میباشند .همین پیچیدگی روشهای نمونهبرداری و
فراوانی شاخصهای تنوعزیستی سبب شده تا با طیف وسیعی از
دادهها روبرو باشیم که باید بهترین گزینه را انتخاب کنیم .تاکنون
تحقیقی مبنی بر بهکارگیری بهترین روش نمونهبرداری و
موثرترین سطح آماربرداری برای شاخصهای مختلف
تنوعزیستی انجام نشده است و متأسفانه امکان هیچ گونه
مقایسهای نیز وجود ندارد .اما براساس نتایج بهدست آمده از این
تحقیق مشخص شد که روشهای تصادفی سیستماتیک و
تصادفی با تعداد نمونه مساوی نتایج کامال متفاوتی نشان

) ;Hughes & Fahey, 1988; Mou et al., 2005
 .(Thebaud & Debussche, 1991متأسفانه در زمینه تأثیر

الگوی پراکنش بر شاخصهای تنوعزیستی نیز تاکنون تحقیقی
ارایه نشده است که بر مبنای آن مقایسه صورت گیرد .براساس
نتایج بهدست آمده شاخصهای غلبه ،منهنیک ،مارگالف ،آلفا
فیشر و برگر -پارکر بیشتر از مقدار واقعی و شاخصهای
سیمپسون ،شانون وینر ،بریلوین و یکنواختی برآوردی کمتر از
مقدار واقعی جامعه داشتند .از دالیل عمده بیش برآوردی یا
کمبرآوردی این شاخصها میتوان به نوع طرح (شبکه
آماربرداری و تعداد نقاط نمونه) و رابطه برآورد کننده اشاره کرد.
که در هر دو مورد فرضیات زیادی قابل طرح میباشد .در مورد

مقایسه شاخصهای مختلف تنوعزیستی در طرحهای مختلف نمونهبرداری ...

شاخص یکنواختی به خاطر اختالف کم و ناچیز با مقداری واقعی
و عدم معنیداری ،بهعنوان شاخص قابل اعتماد در این مطالعه و
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سایر مناطق مشابه تشخیص داده شد.
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