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 قدمهم

شمال،  منطقه ترين معضالت منابع طبيعي در بزرگ يكي از
كه است اي نواحي جلگه درژه بويهاي جنگلي رويشگاه تخريب
يا  اند بين رفته كلي از طور به  يا يجنگلجوامع جه آن يدر نت

 ،)اكسمجوامع كلي(سيماي اصلي خود  شدن از اينكه با دور
جوامع ل ي تبد.اند داده  گياهي ديگراجتماعاتبه  را جاي خود

 ‐ ممرز يا انجيلييجنگل اجتماعات شمشادستان به ‐بلوط
 . استاي هرات در منطقه جلگيين تغيتر  مهم ازيکي ،شمشاد

 کوچک و يها هصورت لک روزه به، اماي هجوامع شمشاد جلگ
 و ها هان دريشتر در مي مانده است که بي باقاي هبزرگ پراکند
 يها هشگاير رويبا وجود کاهش چشمگ. استها واقع  دامنه کوه
 يل هنوز اطالعات کام،يا از جوامع جلگهيکيعنوان  شمشاد به

ن گونه ارزشمند در دسترس ي اياز اجتماعات و جوامع جنگل
 يها هشگاي رويبا بررس) ۱۳۶۸ (ي شاهراجيرستم. ستين

 كرد ي شمشاد را معرفي، هفت اجتماع جنگليشمشاد خزر
ا پراکنش ي متر از سطح در۱۲۰۰ تا ‐۲۰که از ارتفاع 

 ‐جامعه داغداغان) ۱۳۷۷(زارع و همکاران . اند داشته
 اولين بار در ي را برا (Celtio-Buxetum)ن شمشادستا

ان يدر ب) ۱۳۸۰ (ياسدالله. دندكر مزگا معرفي يها جنگل
 ذکر کرده است که ، شماليخچه مطالعات جوامع جنگليتار

، )۱۹۷۰(، تريگوبو و مبين )۱۹۶۴ (اي ه، جزير)۱۹۶۱(تريگوبو 
و حمزه ) ۱۹۸۳(، راستين )۱۹۸۰(، اسداللهي )۱۳۴۹(مصدق 

 اجتماعات ي شمال، برخي جوامع جنگلبررسيضمن ) ۱۳۷۳(
 .دندكر ي و معرفيي شمشاد را شناسايو جوامع جنگل

 و ها شناخت زيستگاه نيز ستيكي ويتحقيقات فلور مطالعات و
و  ي نادرها همورد گون  دربويژه كشوري جوامع گياهي هر
 چرا كه ،رود شمار مي به اصول توسعه پايدار منحصر به فرد از

خصوصيات اكولوژيك آنها امكان  و ها هيستگازشناخت 
 صورت آگاهانه و به را ها هگوناين  حمايت از حفاظت و

  .سازد مي مؤثرتري ميسر
ک ي اکولوژيها ه گرويي و شناسايق بررسين تحقيهدف ا
  .است در شمشادستان چشمه بلبل اي ه و درختچيدرخت

دارند، ي  مشابهيکياز اکولوژي که سرشت و نياهي گيها هگون
 را ياهيک گي اکولوژيها شوند و گروه يدر کنار هم جمع م

ا چند يک ي ممکن است از ياهيآورند و جوامع گ يوجود م هب
 ياهيک گي اکولوژيها گروه). ۸(ند يوجود آ هک بيگروه اکولوژ
 هم  هبک ي نزديکي اکولوژيازهايانگر نينکه بيعالوه بر ا

ط ي شرادهنده اننش ، موجود در آن گروه هستنديها هگون
 در کنار ها هن گوني هستند که سبب وقوع ااي هژي ويطيمح
 ي براييها  واحدعنوان توان به مين ي بنابراگر شده است،يکدي
در . ردقرار گي استفاده مورد ياهي گيها نه پوششيت بهيريمد

، ت در جنگليري و مديزير  برنامهين گام برايواقع اول
ن بار در ي اوليق که براين تحقيدر ا. شگاه استي رويبند طبقه

 يها هشمشادستان چشمه بلبل صورت گرفته است، گرو
 ي انتخاب و سعياهي گي به عنوان واحدهاياهيک گياکولوژ

 ي واحدهاياهي پوشش گيها زيشد که با استفاده از آنال
نده يک شوند تا بتوان در آيگر تفکيکدي از يشگاهيهمگن رو

قابليت آن بر اساس  يشگاهي هر واحد همگن رويبرا
 .  کرديزير برنامه

 

  ها مواد و روش

صورت  بهر  هكتا٢٠٠ به مساحت تقريبي بررسيمنطقه مورد 
بخش حفاظتي طرح جنگلداري در غربي  ‐باريك شرقي نوار
 استان يعياداره کل منابع طبحوزه   بنفش تپه در‐ليوان

شده ع واق)  شهرستان بندرگزيعياداره منابع طب(گلستان 
 .تاس
 نظر، پس از  پوشش گياهي منطقه موردبررسي يبرا

منظور  به ،بررسيمنطقه مورد از بازديد  گردشي و جنگل
برداري  نمونهروش از  ،يبردار ش دقت نمونهيافزا

بندي اين است كه  اصول طبقه. دشاستفاده  ١شده بندي طبقه
 اساس  برها هانتخاب نمون پوشش گياهي منطقه قبل از

يا  ها هسپس نمون بندي شده باشد، آن تقسيمتغييرات داخل 
 به يبردار  نمونهراهبردهاي مختلف  با استفاده ازقطعات نمونه

                                                           
‐۱  Stratified sampling 
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بررسي  پس از ).١٠( يابد طبقات تخصيص مي كدام از هر
ترين  ارتفاع به عنوان اصلي شيب و مقدار ،وضعيت منطقه

پراکنش  به همراه نقشه  انتخاب شدند و  محيطيعوامل
به  ،دست آمد ه باوليه گردشي جنگل ازالب که  غيها هگون

نکه اي هبا توجه ب. كار رفتند به بندي طبقه معيارهاي عنوان
رات ييجهت در تغعامل ، است ي منطقه شماليجهت عموم
ه نقشه طبقات ارتفاع و ي تهيبرا. ر نداشتي تاثيپوشش جنگل

 منطقه تهيه 1(DEM)مدل رقومي ارتفاع نقشه ابتدا  ،بيش
  وي طبقات ارتفاعيها ه  نقش،DEMنقشه  استفاده از با .شد

 شيب بر طبقات ارتفاعي و .شدنداستخراج شيب منطقه 
 متر ١٥٠هاي اوليه به ترتيب  گردشي جنگل ها و اساس بررسي

جه دو کالسه ي که در نتگرفته شدند نظر  درصد در٢٠ و
 و ) متر١٥٠‐٣٥٠ (٢ و کد ) متر٠‐١٥٠ (١ با کد يارتفاع

 ٢٠‐٤٠ (٢، ) درصد٠‐٢٠ (١ يب با کدهايسه شپنج کال
ش از ي ب٥ و ) درصد٦٠‐٨٠ (٤، ) درصد٤٠‐٦٠ (٣، )درصد
پراکنش نقشه . )۲و۱يها شکل(دست آمد  هب  درصد٨٠
 با يها ه محدودگردشي در منطقه نيز با جنگل غالب يها هگون
روي نقشه توپوگرافي  بر تهيه و درصد ۸۰ب کمتر از يش

 ‐ غالب  آزاد يها ه شامل گون۱با کد د که مناطق شمنتقل 
. است شمشاد ‐ بلوط‐يلي انجيها ه شامل گون۲شمشاد و کد 

 ۸۰ش از يب بيمناطق با ش(دسترس  قابل ريز مناطق غي ن۳کد 
 ).۳شکل( دهد يرا نشان م) درصد

ارتفاع  ي كالسه شيب،ها هي مذكور، نقشها هتهيه نقش پس از
 افزار ايدريسي نرم ستفاده ازا با غالب يها هپراکنش گوننقشه  و

بدين ترتيب نقشه واحدهاي  داده شدند و بر روي هم قرار
 در مطالعات .)۴شکل (برداري گياهي تهيه شد  نمونهيمطالعات

 قطعه ۱۰در واحدهاي رويشگاهي همگن،  ياهيپوشش گ
وشش گياهي درون واحدها  كفايت نمونه براي بررسي پ

 قطعه نمونه ١٠ همگن احدهر و در رو از اين). ۱۵(كند  مي
در انتخاب و  متر ٥٠با فواصل  و صورت منظم تصادفي به

سعي  .دش برداشت منطقهكل   قطعه نمونه در ٨٠ مجموع

                                                           
 ‐۱ Digital Elevation Model 

امتداد استقرار اده شود که ي پينحوبرداري به  نمونهشبکه  شد
آن  با تغييرات موجود درتا حد ممکن برداري  شبكه نمونه

 . باشدمنطبق واحد 
» سطح حداقل«روش  ين اندازه قطعه نمونه ازبراي تعي

 نيز اي هروش آشيان هاي حلزوني يا استفاده شد كه به پالت
نکه حداقل سطح در اي  ه با توجين بررسي در ا.سوم استوم
سطح  ترين  بزرگرو از اين ،، متفاوت بود مختلفيها پيت

توان آناليز ب تاگرفت  قرارنظر حداقل براي كل عرصه مد 
 ٢٢٥مساحت اين سطح . براي كل عرصه انجام داد رايكساني 

شكل قطعه نمونه نيز مربعي انتخاب  ودست آمد  هبمربع  متر
 آنها و فراواني ها هگون نبود يا ، حضورشد و در هر قطعه نمونه

 تاج پوشش و صورت درصد  به دو هر گونه يطور مجزا برا هب
ر برابر  با قطيها ه درختان و درختچينه برايقطر برابر س

 . ثبت شدمتر يک سانتيش از ينه بيس
 و يبند به دو روش طبقهپوشش گياهي ل يه و تحليتجز
 تر جوامعي مناسب يبرابندي  طبقه  ايده. انجام شديبند رسته

 داشته باشند يتمايز مشخص طبيعت نيز تفاوت و است كه در
 .تدريجي تغيير يافته باشند صورت انتقالي و نه جوامعي كه به

عنوان  آناليز پوشش گياهي به سترده ديگري كه درگ روش
ي يها  براي وضعيتاغلب شود نيز اخته ميبندي شن ستهر

صورت تدريجي تغيير  مناسب است كه جوامع گياهي به
ر ييغدليل آنكه ممكن است تشخيص تمايز يا ت به. ندکن مي

ي ها ه مطمئن نخواهد بود كه داد محققباشد، تدريجي دشوار
دو  يك از  پوشش گياهي را با كدامبررسيده از دست آم هب

  هرها هداد  ازاي ممكن است براي مجموعه روش آناليز كند و
 هاي هيچ مانعي براي كاربرد روش. دو آناليز الزم باشد

صورت تدريجي  گياهي كه به يها پوشش  يبرابندي  ستهر
 از يبند  طبقهي برا ).۱۲ ،۱۱ ( وجود ندارد،يابند تغيير نمي

استفاده  TWINSPANي معرف يا ها هطرفه گون ناليز دوآ
و از   ٢هاي سلسله مراتبي روش،  از يبند ش طبقهاين رو. شد

                                                           
 ‐۲ Hierarchical     
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بندي بر اساس   طبقهيعني است؛ ١اي هشاخ نوع تقسيمي چند
ي گياهي معرف براي تعريف ها هگونو از  استچندين گونه 
ايده اصلي ). ١٣(كند  گياهي استفاده مياجتماعات 

TWINSPANشناسي گياهي  اساس نظريه اوليه جامعه  بر
ي ها ه توسط گروهي از گونها هنمون گروه از است كه هر استوار

تعريف  ي تفريقي درها هن گوناي  هشوند ك تفريقي مشخص مي
 براي کننده زيماي تها هگون .اند جوامع گياهي خيلي مهم

يكن  ل،رود مي كار هبخش ب بندي يا براي تقسيم به دو تقسيم
 به جاي معيار ،ي تفريقي نهفتهها ه كه در وراي گوناي هايد

ي تفريقي ها ه گونرو از اين، ستها هگون نبود وفور، حضور و
ور از دست ندادن اطالعات ظبه من. ي دارنديفاساساً ماهيت ك

 و كات لول گونه شبه، مفهوم ها همربوط به كميت گون
د به عنوان چندين توان  معرفي شد كه هر گونه ميها هگون شبه
 . مطابق با كميت آن در قطعات نمونه حاضر باشدگونه شبه

 براي اي  شيوهعنوان   را بهها هگون  شبههمكاران مفهوم  هيل و
عادل كيفي تدارك ديدند كه از مي وفور، به ها هوفق دادن داد

ر بنابراين ه. رود مي بندي به كار يند تقسيمادر فرآن پس 
شود كه هر  گونه خرد مي  يك سري شبهمقياس وفور گونه به

). ١٣ ،١٠، ٥( روند ميفرآيندي دو حالتي به كار  كدام در
شده از جدول  اقتباسجدول  پوشش گياهي از كدبندي يبرا

آن   كه در.دشون بالنكه استفاده ر پوشش ب–تركيبي فراواني
ي كدهاي ادار پوشش گياهي براساس فراواني يا پوشش خود

 تاج پوشش يها ه دادي کدبندي برا.)۱۴ (شوند متفاوتي مي
 يها   به ترتيب به كالسه۸ و ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ يکدها

‐۲۵، ۵‐۵/۱۲، ۵/۲‐۵،  ۱‐۵/۲، ۰‐۱درصد تاج پوشش 
 يبند  کديبرا.  داده شد۷۵‐۱۰۰ و ۵۰‐۷۵، ۲۵‐۵۰، ۵/۱۲
 مقدارنکه حداکثر اي  هز با توجه بي سطح مقطع نيها هداد

،  سانتيمتر مربع بود۹۷۵۰نه برابر نموسطح مقطع در قطعات 
 مقداردامنه درصد پوشش اين جدول با توجه به حداکثر 

 ۱۰۰ در قطعات نمونه، در عدد ي گياهيها هسطح مقطع گون
دول  در اين مورد نيز مانند تاج پوشش از جي يعنشد،ضرب 

                                                           
‐۱  Polythetic  divisive  classification 

شده از جدول برون بالنکه   پوشش اقتباس‐ترکيبي فراواني
 يبند ميتعداد سطوح تقس در مورد يريگ ميتصم .دشاستفاده 

 و يبند ز طبقهيج آنالي با توجه به نتايبند ز طبقهيآنال
عت و ي مکمل، انطباق با طبيها زي به عنوان آناليبند رسته

 . انجام شديتيري مديها ها به عنوان واحد امکان انتخاب گروه
آن  بندي، مرتب كردن نقاطي است كه در ستهرهدف از 
قطعات نمونه درآن (ها  يا رويشگاه ها هيا گون متغيرها
يي كه شبيه هم ها هگون(هم انطباق دارند  با) ها رويشگاه
 دور ،يي كه با هم اختالف دارندها ههم و گون   در كنار،هستند

 يها ه داديبند  رستهي برا).٦( )گيرند از هم قرار مي
ز يآنال (DCA٢م يمستق ري غيبند ز رستهي از آناليکيفلورست
 همزمانامکان رسم . دشاستفاده ) شده يريگ  قوسيقيتطب
 . استن روش ي از جمله محاسن اها هها و گون پالت

 
 نتايج

 اي ه درختي و درختچبندي پوشش طبقهتجزيه و تحليل 

 پوشش  تاج بر اساس

 اي هپوشش درختي و درختچ يبند طبقهتجزيه و تحليل 
 سطحسه در    پوششتاج بر اساس TWINSPANوسيله  هب

 كليه ،بندي در اولين سطح تقسيم). ٥شکل  (صورت گرفت
 دو هب)  قطعه نمونه٨٠ با اولين شاخه(شده  رداشتهاي ب پالت

 قطعه نمونه ٤٧ گروه سمت چپ نمودار با .گروه تقسيم شدند
 ٧٥/١٨پوشش متوسط تاج  (پنج٣كه گونه آزاد با كات لول

 قطعه ٣٣  و گروه سمت راست بااستگونه معرف آن ) درصد
 و ي ممرز، شيردار و بلندمازو با كات لول يكها هنمونه كه گون

 ٧٥/٨متوسط تاج پوشش (گونه انجيلي با كات لول چهار 
در دومين سطح . هستندي معرف آن ها ه گون )درصد
 سمت چپ حاصل از اولين  قطعه نمونه٤٧بندي نيز  تقسيم

ونه و  قطعه نم٣٨بندي به دو گروه سمت چپ با  سطح تقسيم
هاي  گونه. دشبندي   قطعه نمونه طبقه٩ه سمت راست با گرو

                                                           
‐۲  Detrended Correspondence Analysis      

‐۳  Cut level  
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ي ها ها كات لول يك گونب و انجيلي داغداغانوليك، اه يس
 و براي گروه سمت هستندمعرف گروه سمت راست نمودار 
 گروه سمت راست نمودار .چپ گونه معرف شناسايي نشد

  نيز به دو گروه سمت چپبندي تقسيمحاصل از اولين سطح 

 قطعه نمونه ١٨ قطعه نمونه و گروه سمت راست با ١٥با 
لول يك  كات ي آزاد و بلند مازو باها هگون. دش بندي تقسيم
 و ٣لول  گروه سمت چپ و گونه شيردار با كات معرف
. معرف گروه سمت راست نمودار بودند١لول  ان با كاتغداغدا
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اي  درختي و درختچه  پوشش بندي طبقهتجزيه و تحليل 

 مقطع ح بر اساس سط

اي بر  ختي و درختچهرپوشش د بندي طبقهتجزيه و تحليل 
 ٦صورت گرفت كه در شكلسطح مقطع در سه   اساس سطح

 كليه بندي تقسيمر اولين سطح  د.نمايش داده شده است
به )   قطعه نمونه٨٠ با  اولين شاخه(شده  هاي برداشت التپ

 قطعه ٥٧ تقسيم شدند، گروه سمت چپ نمودار با  دو گروه
 ٣٧٥مقطع   متوسط سطح( لول سه  گونه آزاد با كات  نمونه كه
   متوسط سطح  (٦لول   و شمشاد خزري با كات )مربع مترسانتي

ي ها هگون .ند آني معرفها هگون)   سانتيمتر مربع۳۷۵۰مقطع 
متر  سانتي٣٧٥سطح مقطع متوسط (لول سه  انجيلي با كات

متوسط سطح مقطع (لول يك   كات  و ممرز و شيردار با )مربع
ي معرف سمت راست نمودار ها هگون  نيز) متر مربع سانتي٥٠
 ٥٧ بندي تقسيمدر دومين سطح . هستند قطعه نمونه ٢٣با 

ولين سطح قطعه نمونه گروه سمت چپ حاصل از ا

، است لول سه معرف آن  كه گونه آزاد با كاتبندي تقسيم
 قطعه نمونه و گروه سمت ٤٨خود به دو گروه سمت چپ با 

ي آزاد و ها هگون. دش بندي طبقه قطعه نمونه ٩راست با 
 سانتيمتر ۳۷۵۰ مقطع  متوسط سطح (٦ شمشاد با كات لول

چپ لول يك معرف گروه سمت  ات ک باداغداغانو ) مربع
 قطعه ٣٠ در ششلول  كه گونه آزاد با كات طوري هب. هستند

هاي  كه در پالت حالي  در، ظاهر شدهچپنمونه گروه سمت 
ي انجيلي و ها هگون.  اصالً ظاهر نشده استراستگروه سمت 

هستند لول سه نيز معرف گروه سمت راست  بلند مازو با كات
ت راست لول سه، هشت بار در سم كه گونه انجيلي با كات

 در يك قطعه نمونه سمت چپ حضور فقط ولي ،ظاهر شده
 بندي تقسيمروند . استن گروه ي اي برايو معرف بهترداشته 

براي گروه سمت راست نمودار، ) بندي تقسيمسومين سطح (
در اين سطح از .  ادامه يافتبندي تقسيمحاصل از اولين سطح 

هاي   با گونه كه در اولين سطحاي ه قطعه نمون٢٣ بندي تقسيم
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 به دو گروه ،دست آمده بودند همعرف انجيلي، ممرز و شيردار ب
 قطعه ٦ قطعه نمونه و گروه سمت راست با ١٧سمت چپ با 

لول دو  گونه شيردار با كات.  شدندبندي تقسيمنمونه 
 معرف گروه سمت  )متر مربع سانتي١٧٥مقطع متوسط  سطح(

حضور داشته  قطعه نمونه سمت راست ٦ كه در استراست 
  .ظاهر نشده است ولي در قطعات نمونه گروه سمت چپ اصالً

ج ي، نتابندي تقسيمن ي حاصل از ايها  گروهي نامگذاريبرا 
ي اول ها ه گرو وز مد نظر قرار گرفتي نDCAز يحاصل از آنال

 نجيلي ـ شمشاد، ا‐تا چهارم به ترتيب، آزاد ـ شمشاد، آزاد
 شمشاد   و شيردار ـيليانجهمراه  به شمشاد ‐ممرزبلوط ـ 
 . شدندنامگذاري

گانه  ي چهارها هبراي تعيين شباهت اكولوژيك بين گرو
در .  )١جدول(رنسون استفاده شد و از شاخص سمذكور
 معمولطور  بهب تشابه سورنسون و جاکارد، يسه ضرايمقا
 که هايي هرا به گوني ز،ب سورنسون بر جاکارد ارجح استيضر

در ). ١٠(دهد  ي ميشتريند وزن با ترکدر قطعات نمونه مش
ادغام يا امکان رنسون در مورد وواقع با استفاده از شاخص س

 بر اين  تصميم،شده جدااکولوژيک گياهي هاي  گروه عدم ادغام
کمتر از  (ها دليل پايين بودن اين شاخص بين گروه  كه بهشد
 بين ترتاي  هب .دها صورت نپذير ، ادغامي بين گروه) درصد٩٠
.دكرد ييشده را تا نيي تعيها هگروز صحت تعداد يز نين آناليا
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پوشش درختي و DCA بندي  ستهرتجزيه و تحليل 
  بر اساس سطح مقطع اي هدرختچ

آناليز ج يشده بر اساس نتا  جدايها گروهنكه اي  هبا توجه ب
TWINSPAN و نظم يوستگيبر حسب سطح مقطع از پ 

عت ي و هم در طبDCA نمودار ي رو هم بري بهتريمکان
 مراحل بعدي بر نتايج تحقيقات اساس ،برخوردار بودند

TWINSPANي پوشش درختي و ها ه بر روي داد
ج يسه نتايمقا. اي بر حسب سطح مقطع قرار گرفت درختچه
DCAبر اساس تاج پوشش و اي ه و درختچي پوشش درخت 

ز يشده در آنال  جدايها سطح مقطع با شناسه گروه
TWINSPANبهتر ي و نظم مکانيوستگي، موضوع پ 
 نشان يشده براساس سطح مقطع را به خوب قطعات نمونه جدا

ز به ين آناليها در ا شناسه گروه). ۸ و ۷ هاي شکل(دهد  يم
ش داده ي نماD و A ،B ،Cب از اول تا چهارم با حروف يترت

 زيج آنالي نتاي به بررسفقط در ادامه رو از اين. شده است
DCAبر اساس سطح مقطع پرداخته شده است . 

 كه ارزش استحاصل اين تجزيه و تحليل دو جدول 
نسبت به محورهاي مختلف   و قطعات نمونه راها هتغييرات گون
ي ها ه موقعيت مكاني پراكنش گون،٩شكل  .دهد نشان مي

نسبت به محور بعدي  در فضاي دوو قطعات نمونه را گياهي 
مقدار ويژه (دوم محور و ) ۴۱/۰قدار ويژه با بيشترين م  (اول
نيز موقعيت مكاني قطعات  ٨شكل . دهد نشان مي) ۲۶/۰

شده در آناليز  ي جداها هنمونه را با شناسه گرو
TWINSPANتوان  ميشکل ن ي ايبا بررس. دهد  نشان مي

 تفكيك قطعات نمونه را TWINSPANدريافت كه آناليز 
خوبي انجام  ه ب(D) چهارم و(C)م  سو،(A) اولي ها هدر گرو

 با آميختهصورت  ه نيز هر چند ب(B) گروه دوم. داده است
 دامنه  ولي ،شود  ديده مي(A) قطعات نمونه گروه اول

عالوه  هب، كند در جهت مثبت محور اول اشغال ميرا محدودي 
در سمت منفي محور دوم واقع شده  اغلب Aبر خالف گروه 

شده  ي جداها هگروپذيري  فكيكقابليت تن ترتيب اي  هب .است
 آناليز وسيله  هب  TWINSPANدر آناليز اكولوژيك گياهي 

DCA   دشنيز تاييد. 
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و ) ۹شکل  (يبعد  دوي در فضاها هها و گون رسم توام پالت

يي را ها ه، گون)۱۰شکل  (ها هها و گون  پالتين دوپالتيهمچن
يک گروه شده ها در کنار يکديگر و در  که سبب تجمع پالت

صورت مکمل با  هز بين آنالي ارو از اين. نمايان مي سازد، است
 يها ه گونييتواند در شناسا ي مTWINSANز يآنال
بر اين . خواهد بودد يک مفي اکولوژيها هگذار بر گرو ريتاث

 مثبت محور اول و دوم که خصوصيات جهت Dگروه اساس 
   A. cappadocicumمعرف با گونه  ،کند را بيان مي
هاي اين گروه را   ويژگي، يعني اين گونهشود توصيف مي

دهد و بيانگر شرايط اكولوژيك حاكم بر اين  ميخوبي نشان  هب
 منفي  نيز خصوصيات حد واسط جهت Aگروه . استگروه 
دهد كه البته  دوم را نشان مياول و جهت مثبت محور محور 

 .تاسجهت منفي محور اول هاي  بيشتر بيانگر ويژگي

اند  ونه نيز در اين گروه تمركز يافتهبيشترين تعداد قطعات نم
در قطعات  حضور گونه آزاد يعني است، معرف آن ونه آزادگو 
. ن گروه سبب تجمع آنها در كنار يكديگر شده استاي هنمون

 نيز خصوصيات مقادير مثبت و باالي محور اول و Cگروه 
. دهد ان ميدامنه وسيعي از جهت منفي محور دوم را نش

بلند مازو سبب اجتماع و نجيلي، ممرز اي ها هحضور گون
بلند  که نقش گونه هاي اين گروه در كنار يكديگر شده پالت
 را نيز Bگروه . ستها هر گونيش از سايان بين مي در امازو
 ناميد كه گونه معرف C و A هاي توان حد واسط گروه مي

 .كرد توان براي اين گروه معرفي خاصي را نمي
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 بحث

 در ياهيک گي اکولوژيها ن گروهيي و تعياهيشش گز پويآنال
 يي شناسامنظور  به يعي مختلف علم منابع طبيها هشاخ
ن ياهان بهتري چرا که گشود، ي همگن استفاده ميها شگاهيرو

. شوند محسوب ميشگاه ي رويبند بقه طبرايمعرف و شاخص 
برگ و   پهنيها ستميس و بارنز در اکوس اسپانتايج تحقيق

 يک واحدهاي، نشان داد که تفکايلوانيبرگ منطقه س يسوزن
زيادي  دقت ياهي گششگاه بر اساس پوشي همگن روياهيگ

ط يتوان به شرا ي مياهي گيها  گروهبندي طبقهبا . دارد
دهنده   نشانياهي هر گروه گافت،يکسان دست ي يطيمح
، ي خاکيها ري متغمانندرد ف هب  منحصريطيط محيشرا
 بندي طبقه.  استيي و هواب و آيوگرافيزي فيها يژگيو
ز با استفاده از يوان ني بلوط اطراف مريها شگاه جنگليرو

TWINSPANياهي گيها  واحديي  نشان داد که با شناسا 
 از جنگل را برحسب توان ي سنتيبردار توان بهره يهمگن م
 ).  ۲ (ل كردي مختلف جنگل تعديها قسمت

 حوزه اداره يها گاه رهي شمشادستان چشمه بلبل از جمله ذخ
ن منطقه يتر ي استان گلستان و شرقيعيکل منابع طب
ران است که ي شمال ايها  شمشاد در جنگليعيپراکنش طب
ن ي اياهينه پوشش گي در زمتحقيقيچ گونه يتا کنون ه

ن ياول به عنوان تحقيقن ي در ارو از اين منطقه صورت نگرفته،
 اي ه و درختچي درختيها  پوششي و بررسييگام به شناسا

 يبند  و رستهبندي طبقه يها زين منطقه با استفاده از آناليا
 .پرداخته شد

 و ي پوشش درختبندي طبقهل يه و تحليج تجزينتا
 يها ه دادي بر روTWINSPAN با استفاده از اي هدرختچ

 داد که  نشانيانار فراويعنوان مع تاج پوشش و سطح مقطع به
 يتر قيج دقي نتايار فراواني معاستفاده از سطح مقطع به منزله

شده از   جدايها دهد و گروه يدست م هرا نسبت تاج پوشش ب
 يعت و هم بر روي هم در طببهتري ي و نظم مکانيوستگيپ

عت ي و هم از جنبه انطباق با طبDCA يبند نمودار رسته
ش اشتباه ي از افزاي ناشستمسئله ممكن ان اي برخوردارند؛ 

 .برآورد تاج پوشش در پوشش انبوه شمشادستان باشد
نکه در محاسبه سطح مقطع قطر به اي  هن با توجه بيهمچن

ن دو قطعه نمونه ي بيز بهتري تماعاملن يرسد، ا يتوان دوم م
، قائل اند  با ابعاد مختلفي تاج پوشش مشابه وليکه دارا

ن مبنا انجام يز بر هميز ني آناليدن مراحل بعي بنابراشود، يم
ل يدل ان کردند بهيز بين) ۱۳۸۱( مهاجر ي و مروييشتا. گرفت
عنوان  ر برآورد سطح تاج پوشش درختان به که ديمشکالت

توان از  يپ وجود دارد، ميک تين و تفکيي از عوامل تعيکي
نه استفاده ي مرتبط با آن از جمله قطر برابر سيها شاخص
ن ي که بييم و بااليه با توجه به رابطه مستقلن مسئيا. کرد
سر خواهد يش تاج درختان وجود دارد، ميش قطر و افزايافزا
 .بود
، چهار گروه اكولوژيك TWINSPANاساس نتايج  بر

 آزاد ـ ي اول تا چهارم به ترتيبها ه گرو کهشناسايي شد
 قطعه ٩ با نجيلي ـ شمشاد ا، آزاد ـ قطعه نمونه٤٨با شمشاد 
ـ  شيردار و  قطعه نمونه١٧ با  ـ شمشاد ممرز ـ  بلوط ،نمونه

، DCAز يج آنالي نتا. شدندنامگذاري قطعه نمونه ٦ با شمشاد
عت، صحت يشاخص شباهت سورنسون و انطباق با طب

نکه يبا توجه با ا.  نشان دادنديخوب شده را به کي تفکيها گروه
، است ي جنگليها پيشده براساس ت  انجامبيشتر تحقيقات

ن سطح و تعداد  يشتريک اول که بي گروه اکولوژينامگذار
 به روش ،قطعات نمونه را به خود اختصاص داده است

ن روش گروه اول يمطابق ا. دشز مشخص ين) ٩ (يبند پيت
 يران معرفين بار در اي اولي که برااست شمشاد ‐پ آزاديت
ن ي ايک خاص منطقه سبب همراهيط اکولوژي که شراشود يم

شگاه ين رويت ايگر شده و اهميکدينه ارزشمند در کنار دو گو
ترين مشكل در  عمدهاز آنجا که .  استساختهرا دو چندان 

هاي  كه در شيباست اين گروه مربوط به بيماري مرگ نارون 
بل توجهي از درختان آزاد شده قاتعداد  سبب خشكيدگي زياد
ت  مطالعامانندتکميلي  تحقيقات انجام رو از اين ،است
از گونه   اينسالمدرختان ا يآ  هبررسي اينک برايآنزيمي  زواي

 ، دارند يا نه با درختان بيمار تفاوتي آنزيميلحاظ الگو



 ٩٠٣                ۹۰۶ تا ۸۹۳، از صفحه ١٣٨٦، مهر ماه ٣شماره ، ٦٠نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 

 آنزيمي يرسد تا در صورت وجود الگو نظر مي  بهيضرور
به کمک اين فوقاني شمشاد  حفظ اشكوبمتفاوت، بتوان به 

 گروه اول ينيابنيگروه دوم حالت ب. اقدام كرد  مقاوميها هگون
ج حاصل يک، نتاي اکولوژيها  نقشه گروهيو سوم است و بررس

عت يت قطعات نمونه در طبين موقعي و همچنDCAز ياز آنال
را گروه سوم . استد حالت گذر از گروه اول به سوم يز موين
 شمشادستان دانست که در ‐مجموعه جامعه بلوط ريتوان ز يم

ج حذف يبلوط آن بتدر درختان ي انسانيها جه دخالتينت
 به سمت جامعه  مذكورت گروهي هدابراي يزير برنامه. اند شده
 پوشش ياي مثبت در جهت احي امر، شمشادستان‐بلوط
ن يز که کمتريگروه چهارم ن. استشگاه ين رواي  ه بالقوياهيگ

انگر ي ب،ن گروه واقع شده استيتعداد قطعات نمونه در ا
 آن حاکم است و دخالت  است که بريک خاصيط اکولوژيشرا
 .شود يه نمي در آن توصيخاص

 

 
 
 
 

 
 

 

  تهيه  نقشه واحدهاي مقدماتيبرايکار برده شده  ه  نقشه طبقات ارتفاعي ب‐۱شکل 

 
 

 
 
 
 

 

  تهيه  نقشه واحدهاي مقدماتيبرايکار برده شده  ه نقشه طبقات شيب  ب‐۲شکل 

 
 
 
 

 
 

 

 بررسيطقه  مورد  ي غالب منها ه  نقشه پراکنش گون‐ ۳کل ش

 
 
 



 ...اي  هاي درختي و درختچه بندي پوشش بررسي و طبقه                                                  ٩٠٤

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

طبقات / طبقات شيب/ ي غالبها هکدها از چپ به راست به ترتيب بيانگر گون(  نقشه واحدهاي مطالعاتي  منطقه  مورد  بررسي ‐۴ شکل

 )اند ارتفاعي

 
 منابع

عه مقاالت همـايش ملـي   و، مجم)ي خزريها جنگل( جوامع گياهي مناطق رويشي هيرکانين     بررسي. ۱۳۸۰  اسداللهي، فرهنگ،     ‐۱
 .۳۲۳‐۳۴۴: ص. نشر گستره. ها و مراتع کشور  شمال و توسعه پايدار، سازمان جنگليها مديريت جنگل

شگاه با استفاده از ي روبندي طبقه. ۱۳۸۳ ،ين زاهدي و قوام الد يري مهاجر، محمود زبي، محمدرضا مروي، مهديپور هاشم ‐۲
 .۹۷‐۱۰۷:، ص۱، شماره ۵۷ران، جلد ي ايعي مجله منابع طب،وانيزاد بلوط مر  شاخهيها  در جنگلياهيز پوشش گيآنال
ارشد، دانشـگاه    نامه كارشناسي  پايان  كولوژيك گونه شمشاد خزري ،     بررسي برخي خصوصيات ا    .١٣٦٨ .رستمي شاهراجي ، تيمور    ‐۳

 . ص١١٦، تربيت مدرس
  شمشادسـتان در جنگـل مزگـا   –بررسي جامعـه  داغـداغان    معرفي و . ١٣٧٧ ،نرامي رحماني ،  ، اسدالهي ،فرهنگ،حبيب زارع ،  ‐۴

 .٤‐۹: ص. ۳۹ شماره پژوهش و سازندگي ،  ،)نوشهر(
 هوموس جنگلي براساس خصوصيات جوامع گياهي در يک جنگـل  بندي طبقه . ۱۳۷۸. ،  قوام الدين و نوئل لوست ي امير ي زاهد ‐۵

 .۴۷‐۶۲: ، ص۲ شماره ،۵۲ مجله منابع طبيعي ايران، جلد ،آميخته پهن برگ
 . ص۶۰شناسي گياهي، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه تهران،  جزوه درسي جامعه. ۱۳۸۰،  قوام الدين، ي اميري  زاهد‐۶
، مجله ي جنگليها پيک تين و تفکيينقش درختان قطور در تع. ۱۳۸۱ ، مهاجري، شعبان و محمد رضا مرويباري جويي شتا‐۷

 .۳۵۵‐۳۶۲: ، ص۳، شماره ۵۵ران، جلد ي ايعيمنابع طب
 .  ص۲۸۵، ۱۳۴ه شماره يها و مراتع، نشر قات جنگلي، انتشارات موسسه تحقياهي گيشناس جامعه. ۱۳۷۴ونس، ي، ي عصر‐۸
 ينامه دکتر اني واز، پايقاتي جنگل تحقيشناس  جنگليزير  و برنامهيپولژي، تبندي طبقه،  يبررس. ۱۳۷۹وسف، ي، ي بحري گرج‐۹

 .ندانشگاه تهرا
 انتشارات جهاد دانشگاهي ،) کاکريمارتين کنت و پد: تاليف  (توصيف و تحليل پوشش گياهي. ۱۳۸۰   مصداقي، منصور،‐۱۰
 . ص۲۸۷. چاپ اول . ۴۲۳شماره . مشهد



 ٩٠٥                ۹۰۶ تا ۸۹۳، از صفحه ١٣٨٦، مهر ماه ٣شماره ، ٦٠نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 

 . ۲۵۱۲شماره .  چاپ اول.  انتشارات دانشگاه تهران.ي پوشش گياهي و آماري توصيفياکولوژ. ۱۳۸۰ ،رضا مقدم، محمد‐۱۱
 .ص۲۸۵

12- Causton, D. R., 1988. introduction to vegetation analysis: Principles, practice and 
interpretation, Unwin hyman, London, 342p.  
13- Legendre, P. & Legendre, L., 1998. Numerical ecology, second English edition, Elsevier, 

853p.   
14 - Zahedi Amiri, Gh., 1998. relation between ground vegetation and soil characteristics in a 

mixed hardwood stand, Ph. D. thesis, University Gent, Belgium, academic press, 319p. 
15- Kuchler, A.W. & Zoneveld I. S., 1988. Vegetation mapping, Kluwer Academic Publisher, 

Dordrecht, 635 p.  
 
 
 
 
 
 
 



906                                                                                    906-893 ., pp2007, 3.  No60. , Vol.Journal of the Iranian Natural Res 

 
 
 
 

Investigation and clasification of tree and shrub covers in 
Cheshmehbolbol Box tree Community 

 
Sh. GhalandarAyeshi*1, Gh. Zahedi Amiri2, R. Rahmani3 and V. Eatemad4 

1 Lecturer, Gonbad High Education Center, Gorgan University of Agricultural Science and Natural 
resources, I. R. Iran  

2 Associate Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I.R. Iran 
3 Assistant Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural resources, I. R. Iran 

4 Assistant Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I.R. Iran 
(Received 2005 March 13, Accepted 2006 May 16) 

 
Abstract 
Cheshmehbolbol Box tree Community with an area of 200 hectares is located in the protected part of 

Livan-Banafshtappeh Forest management plan, within the territory supervised by the Golestan Province 
Natural Resources General Department. The aim of this research was to identify and introduce ecological 
groups of trees and shrubs in the habitat. Sampling for this study was based on slope, elevation and tree 
dominant species. For identification and classification of vegetation covers, 10 grid plots of 225 m2 area 
(based on minimum area method) for tree-shrub layer were randomly sampled in each preliminary unit. 
Canopy cover and diameter at the breast height of woody species were measured in 80 plots in the study 
area. Classification analysis was performed using TWINSPAN. As TWINSPAN analysis based on basal 
area led to better results as compared to the analysis based on canopy cover, other stages of analysis was 
carried out based on basal area, and four ecological plant groups were determined in the study area. 
Similarity indexes of the four ecological groups revealed susceptible difference between them. This index 
also confirmed the existence of the four distinguished groups. Ordination analysis was performed by DCA 
in order to detect the floristic composition of ecological groups and samples and the result agreed results 
of TWINSPAN analysis.  
 
Key words: Cheshmehbolbol Box tree Community, Tree and shrub cover, Stratified sampling, Ecological 

groups, Classification, Ordination 
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