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چكيــده
تغييرات  تاكنون  دور  گذشته هاى  از  جنگل ها  اين  است.  شده  شناخته  ارس  گونة  با  تورانى  و  ايران  ارتفاعات  جنگلى  جوامع 
زيادى را متحمل شده اند و امروزه كمتر نشانى از جوامع پيوستة جنگلى دارند، اما هنوز هم مى توان توده  هاى دورافتاده اما 
جنگل  ها  اين  اكولوژيك  ويژگى  هاى  و  گياهى  پوشش  به  تحقيق  اين  در  يافت.  آن  را  وسيع  جنگل هاى  حتى  و  ارس  متراكم 
بر  پوشش  گياهى  داده  هاى  برداشت  است.  شده  پرداخته  سمنان  استان  غرب  شمال  تا  تهران  استان  شمال  از  جنوبى  البرز  در 
اساس روش براون بالنكه همراه با اندازه  گيرى برخى متغيرهاى مهم محيطى انجام پذيرفت. براى طبقه بندى پوشش گياهى از 
ـ محيط از تجزية واريانس  TWINSPAN، تحليل پوشش گياهى از نرم افزار JUICE، و براى بررسى روابط پوشش گياهى 
(ANOVA) و رج بندى CCA و PCA بهره گيرى شد. بر اساس نتايج به دست آمده شش گروه پوشش  گياهى مشخص شد 
كه از لحاظ فلورستيك و اكولوژى متمايز بودند و ويژگى هاى رويشگاهى هريك با تعيين گونه هاى غالب و معرف تشريح شد. 
 Juniperus excelsa - Rhamnus pallasii، Juniperus excelsa - :اين گروه ها در سه تيپ اصلى جاى گرفتند
Cotoneaster nummularius و Juniperus excelsa - Lonicera iberica. گروه اول در ارتفاعات پايين تر و 
خاك هاى فقيرتر از نظر ازت و مادة آلى رويش دارد؛ در حالى  كه گروه دوم در ارتفاع باالتر و خاك هايى با ازت، مادة آلى، 
و ظرفيت رطوبت اشباع بيشترى رويش دارد. گروه سوم نيز مختص مناطقى تحت تأثير رژيم رطوبتى با منشأ هيركانى است. 

ـ محيط، طبقه بندى پوشش  گياهى، فيروزكوه. واژگان كليدي: اُرس، البرز، آناليز گونه 

E. mail: h.ravanbakhsh@semnan.ac.ir * نويسنده مسئول     تلفن: 09124717088 

1391/7/16 پذيرش:  تاريخ 
1391/1/18 دريافت:  تاريخ 

ايران

 



278

مقدمه
رويشى  ناحية  ارتفاعات  درختى  گونه هاى  از  اُرس1 
ايران و تورانى است كه در كشور ما گونه اى ارزشمند 
زيستى  شرايط  و  كوهستانى  خشك  جنگل هاى  نماد  و 
شرق  از  گونه  اين  پراكنش  شده  است.  شناخته  دشوار 
مديترانه، بالكان، تركيه، كوهستان هاى ايران تا افغانستان 
جنگل هاى  در  ارس  جوامع   .[2  ،1] است  پاكستان  و 
كوهستاني فالت مركزي ايران در محدودة 1700 متر تا 
2500 متر (3400 متر در ارتفاعات جنوب كشور) انتشار 
باستانى2  گونة  به  منزلة  را  ايران  ارس  زهرى  دارند [3]. 
كه  منطقه  اين  جنگل هاى  وسيع  گسترة  از  باقى مانده  و 
دامنة آن به خارج از ايران نيز كشيده شده مى داند [4]. 
او عقيده دارد عالوه بر عامل انسانى، شرايط اقليمى و 
فرسايش مناطق كوهستانى نيز در تجزية اين جنگل ها 
ارس  جنگلى  جوامع  زهرى  بيان  به  بوده  است.  مؤثر 
 Junipereto - Pistacietea نوعى جنگل استپى از ردة
بوده و اين رده عالوه بر ارس و بنه، گونه هاى مختلف 
گونه هاى  و  ديگر  درختچه اى  گونه هاى  برخى  بادام3، 
جوامع  پراكنش  كلين  مى گيرد.  بر  در  را  گون4  مختلف 
ارس البرز جنوبى را در ارتفاع 1800ـ3200 متر از سطح 
دريا اعالم كرده كه در ارتفاع بيش از 2500 متر با برخى 
درختچه ها و گونه هايى از خانوادة چتريان همراه مى شود 
 Onobrychidetae [5]. او در باالى جوامع ارس از ردة
كاله  و  خاردار  گون هاى  گونه هاى  با  كه   ،cornutae
جامع  مطالعات  از  مى برد.  نام  است،  همراه  ميرحسن5 
و  كرورى  مطالعات  به  بايد  ايران  در  ارس  جنس 
همكاران اشاره كرد [6]. ايشان از رويشگاه هاى قديمى 
ارس در فيروزكوه و دماوند، كه براى مطالعات جوامع 
همكاران  و  روانبخش  مى كنند.  ياد  مناسب اند،  ارس 
دامنة  در  را  راناس6  و  ـ شيرخشت  ارس  جنگل هاي 

جنگل هاي  و  متر  2500ـ2600  تا   2000 ارتفاعي 
ـ زرشك و نسترن7 را از 2500ـ2600 متر تا ارتفاع  ارس 
2850 متر از البرز مركزى معرفى كرده اند [7]. نجفى و 
 Aceri جامعة  گنو  گياهى  جوامع  مطالعة  در  همكاران 
در  را   monspessulani - Juniperetum excelsae
مناطق مصون از تخريب شديد ذكر كرده اند [8]. مؤمنى   
مقدم ويژگى هاى اكولوژيك رويشگاه هاى ارس كپه داغ 
شيروان را مطالعه كرده و شيب و ارتفاع از سطح دريا 
را از عوامل مؤثر بر خصوصيات رويشى ارس مى داند 
معموالً  مديترانه  حوزة  در  انجام شده  پژوهش هاى   .[9]
تاتلى  و  كارگى اقلو  برده اند.  نام  ارس ـ  بلوط  جوامع  از 
 Querco vulcanicae را شاخص جامعة J. excelsa
زيادى  انتشار  كه  دانسته   -Juniperetum excelsae
و  دارد  متر  1000ـ2600  ارتفاع  در  تركيه  آناتولى  در 
ديده  مديترانه اى  كوهستانى  كمربند  فوقانى  بخش  در 
 Querco جامعة  همكاران  و  ماتوسكى   .[10] مى شود 
خاك هاى  با  را   trojanae - Juniperetum excelsae
آهكى كم عمق از مقدونيه معرفى كرده اند [11]. ميليوس 
يونان  در  ارس  رشد  اكولوژى  بر  مطالعاتى  همكاران  و 
انجام داده اند و ارس را به  عنوان گونه اى بردبار به سايه با 
انعطاف  پذيرى8 زياد معرفى مى كنند كه البته سايه دوست 
نيست و در آفتاب كامل هم مى تواند جوانه زنى بذر داشته 
 باشد [12]. آن ها عقيده دارند انعطاف  پذيرى باالى ارس 
باعث نگه دارى آن در شرايط   آشفته9 و دشوار محيطى 
شده  است. آبيدو و كوربايسا وضعيت جنگل هاى ارس 
لبنان را بررسى كرده و حد پايينى انتشار اين جنگل ها 
در  همكاران  و  احمد  كرده اند [13].  ذكر  متر  را 1880 
مطالعة جوامع جنگلى هيماليا در نواحى اقليمى پاكستان، 
جنگل هاى  و  خشك  معتدلة  نواحى  به  متعلق  را  ارس 
متفاوت  جهات  در  كه  مى دانند  تك گونه  سوزنى  برگ 
1. Juniperus excelsa
2. Relic
3. Amygdalus spp.
4. Astragalus spp.
5. Acantholimon spp.
6. J. excelsa- Cotoneaster spp.- Cerasus microcarpa
7. J. excelsa- Berberis spp.- Rosa canina
8. Plasticity
9. Disturbed
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جغرافيايى از 2100 تا 2800 متر انتشار دارند [2]. فيشر 
و گاردنر فقط جمعيت ارس در شبه جزيرة عربستان را 
كوه هاى  در  ايزوله  جمعيت  اين   .[14] كرده اند  مطالعه 
شمال عمان و باالتر از 2100 متر انتشار دارد كه گونة 
Olea europea در پايين تر از 2300 متر با ارس گونة 

غالب را تشكيل مى دهد.
مطالعات  ايران،  در  ارس  چشمگير  گسترش  به رغم 
انجام  شده در رابطه با جوامع گياهى ارس در مقايسه با 
است.  ناچيز  بسيار  آن  پراكنش  حوزة  كشورهاى  ساير 
همچنين نشناختن جوامع و رويشگاه هاى گياهى، به  ويژه 
گذشته  ساليان  در  درختچه اى،  و  درختى  رويشگاه  هاى 
صنعتى،  شهرى،  توسعة  در  آن ها  ناديده انگاشتن  باعث 
كشاورزى، و روستايى شده و نابودى برخى گونه ها و 
جوامع گياهى را در پى داشته است. از اين رو، در اين 
ويژگى هاى  و  ارس  جنگل هاى  پوشش  گياهى  تحقيق 
بررسى  البرز  كوهستان  از  بخشى  در  آن ها  رويشگاهى 

شده  است.
مواد و روش ها

فاصل  حد  ارس  طبيعى  رويشگاه هاى  در  پژوهش  اين 
شمال استان تهران از مختصات 548500 تا شمال  غرب 
جغرافيايى  طول   686500 مختصات  به  سمنان  استان 
S39 در مبناى UTM) انجام شد. اين رويشگاه ها  (ناحية 
شامل توده  هاى پراكنده و همچنين جنگل پيوستة ارس 
بوده اند  فيروزكوه،  و  دماوند  بين  كوهستانى  منطقة  در 

پوشش  گياهى  داده هاى  برداشت   .(2 و   1 (شكل هاى 
بر اساس روش براون بالنكه انجام شد. در اين روش 
قطعات نمونه يا رلوه ها در فردجامعه هايى، كه بر اساس 
سيماى ظاهرى و بررسى اولية تركيب فلورستيك مجزا 
برداشت  و  منطقه  پيمايش  مى شوند.  برداشت  شده اند، 
نقطة  با  ترانسكت هايى  روى  فردجامعه ها،  در  انتخابى 
با  نيز  نمونه  قطعات   اندازة  شد.  انجام  تصادفى  شروع 
شد  تعيين  حداقل  سطح  و  حلزونى  پالت هاى  روش 
در  رلوه ها  براى  مناسب  اندازة  روش  اين  با   .[15]
فردجامعه هاى گوناگون عمومًا 15×15 متر محاسبه شد. 
در هر رلوه دو گروه داده، شامل 1. گونه هاى گياهى در 
ـ علفى بر اساس ويژگى هايى  اشكوب جنگلى و بوته اى 
ـ چيرگى، جامعه پذيرى، و نيروى زيستى  از جمله فراوانى 
توپوگرافى  وضعيت  جمله  از  محيطى  داده هاى   .2 و 
شد.  برداشت  طبيعى  سيماى  و  خاك،  شكل  زمين،  و 
 [16] بالنكه  براون  مقياس  اساس  بر  ـ چيرگى  فراوانى 
با  خاك  با  مرتبط  محيطى  داده هاى  و  شد  گرفته  به كار 
سانتى مترى  15ـ40  عمق  از  خاك  نمونه  يك  برداشت 
خاك شناسى  آزمايش هاى  انجام  با  و  رلوه  هر  در 
به وضوح  عمق  اين  در  شدند.  اندازه گيرى  مربوطه، 
چوبى  گونه هاى  جمله  از  مختلف  گونه هاى  ريشه هاى 
مشاهده مى شد. داده هاى گونه ها و داده هاى محيطى در 
جدول ها  اين  و  شدند  مرتب  جداگانه  خام  جدول هاى 

يا ماتريس داده ها وارد مرحلة تحليل و بررسى شدند.
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شكل 2. نمايى از رويشگاه هاى  ارس فيروزكوهشكل 1. موقعيت عمومى رويشگاه هاى مورد مطالعه
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تحليل و بررسى داده هاى پوشش  گياهى با استفاده 
از نرم افزار JUICE 7,0 انجام شد. JUICE يك نرم افزار 
ويرايش و تحليل و بررسى جدول هاى فيتوسوسيولوژى 
جامع  آناليز  براى  كه  است  طبقه بندى  پيشرفتة  ابزار  با 
پوشش  گياهى توسعه يافته  است [17]. براى تحليل و 
بررسى داده هاى پوشش  گياهى، آناليز گونه هاى شاخص 
دوطرفه يا TWINSPAN [18] به كار گرفته شد. براى 
كنترل نتايج حاصل از TWINSPAN داده ها يك بار نيز 
فاصلة  ضريب  به كارگرفتن  با  خوشه اى  آناليز  به وسيلة 
اقليدسى و روش Ward بررسى شدند. پس از طبقه بندى 
ارزش  با  گونه هايى   ،TWINSPAN با  گياهى  پوشش  
تشخيصى  تعيين شدند. تعيين ارزش تشخيصى1 گونه ها 
است.  استوار  وفادارى2  مفهوم  بر   JUICE نرم افزار  در 
براى محاسبة وفادارى از روش كيترى و همكاران [19] 
استفاده  شد. در اين روش انحرافات مقادير مشاهده شده 
از مقادير قابل انتظار براى هر گونه در هر واحد پوشش  
گياهى محاسبه شده و با استفاده از ضريب فى مقادير 
تحت  كم  و  بيش  فى  ضريب  مى شوند.  تعيين  وفادارى 
تأثير اندازة نسبى واحدهاى پوشش گياهى است (تعداد 
استانداردكردن  با  بنابراين،  واحد)؛  هر  به  منتسب  رلوه 
اندازة همة واحدهاى پوشش  گياهى، اين مسئله برطرف 
مى شود [19]. به اين ترتيب، اندازة كلية واحدها به يك 
گونه ها  فركانس  اما  مى شود،  استاندارد  مشخص  مقدار 
تغيير نمى كند. با انجام آزمون فيشر3 معنى داربودن مقادير 
وفادارى بررسى شده و مقادير معنى دار در سطح احتمال 
گونه هاى   .[17] گرفتند  قرار  استفاده  مورد  درصد   1
تعيين  جدول  از  استفاده  با  مرحله  اين  در  تشخيصى 
مرتبط  منابع  بررسى  و   [16] گونه ها  وفادارى  درجة 
سرشت  درنظر گرفتن  با  و  شده  تأييد  و  كنترل  مجدداً 
اكولوژيك گونه ها در آناليز رج بندى4، گونه هاى معرف5 

تعيين شدند.
بررسى  و  محيطى  متغيرهاى  بررسى  و  تحليل 

 SPSS18 ـ محيط با استفاده از نرم افزارهاى روابط گونه 
يك طرفه  واريانس  تجزية  شد.  انجام   PC-ORD4 و 
براى   Tukey به  روش  ميانگين  مقايسة  و   ANOVA
پوشش  مختلف  گروه هاى  در  محيطى  شرايط  مقايسة 
گياهى به كار رفت. روش توكى فقط اختالف هايى را كه 
مقدار آن ها به نسبت زياد است، معنى  دار نشان مى دهد 
آزمون  با  محيطى  متغيرهاى  داده هاى  نرمال  بودن   .[20]
ـ اسميرنوف بررسى شد. در ميان متغيرهاى  كولموگروف 
محيطى، pH و ازت خاك داراى توزيع غيرنرمال بودند. 
بنابراين، براى آناليزهاى آمارى مربوط به اين دو متغير 
استفاده   Kruskal Wallis آزمون  و  ناپارامترى  آمار  از 

شد.
رج بندى،  مناسب  روش  به كارگيرى  براى 
روش هاى  بررسى  شد.  داده ها  گونه اى  پاسخ   مدل 
خطى  گونه اى  پاسخ   مدل  نوع  دو  اساس  بر  رج بندى 
حالت هاى  مدل ها  اين  يافته اند.  توسعه  گوسى  و 
پيچيده تر  اشكال  واقعيت  در  و  هستند  ساده شده اى 
 CCA روش هاى   .[21] مى افتد  اتفاق  پاسخ  منحنى 
DCA متناسب با مدل هاى غيرخطى اند. اگر همراه  و 
در  نيز  خوبى  محيطى  داده هاى  گونه ها،  داده هاى  با 
است  روش  مناسب ترين   CCA باشند،  دسترس 
[22]. داده  هاى گونه  هاى اصلى در اين مطالعه عمومًا 
در  بودند.  غيرخطى  گونه اى  پاسخ  منحنى  نشان  دهندة 
داشت؛  زنگوله اى  شكل  آشكارا  منحنى  موارد  برخى 
هر  به  نشد.  مشاهده  واضحى  شكل  نيز  مواردى  در 
حالت  در  برازش شده،  منحنى    r2 ضريب  حال، 
چندجمله اى بيش از حالت خطى بوده است. بنابراين، 
يا  متعارفى  تطبيقى  (آناليز   CCA غيرخطى  روش 
استفاده  مورد   (Canonical Correspondence A.
به  توجه  با  رج بندى  به كارگيرى  براى  گرفت.  قرار 
محيطى،  متغيرهاى  متفاوت  اندازه گيرى  واحدهاى 
اين داده ها با ميانگين صفر و واريانس واحد استاندارد 
1. Diagnostic
2. Fidelity
3. Fisher’s Exact Test
4. Ordination
5. Indicator
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 CCA شدند [23]. معنى دار بودن محورهاى رج  بندى 
 Monte-Carlo روش  با  ـ محيط  گونه  همبستگى  و 
محيطى  متغيرهاى  چندمتغيره،  آناليز  در  شد.  آزمون 
براى  باشند.  ديگر  متغيرهاى  خطى  تركيب  نبايد 
خاك  بافت  متغيرهاى  مورد  در  موضوع  اين  مثال، 
يكى  و  مى افتد  اتفاق  رس)  و  سيلت،  شن،  (درصد 
از آن ها بايد حذف شود [24]. در اينجا متغير سيلت 
از داده هاى رج بندى CCA حذف شد. در روش هاى 
چند  بين  كه  هنگامى   چندگانه،  رگرسيون  بر  مبتنى 
بروز  هم خطى  شود،  مشاهده  بااليى  همبستگى  متغير 
مى توان  اثر  اين  رفع  براى   CCA در   .[25] مى كند 
در   .[23] كرد  حذف  را  همبسته  متغيرهاى  از  يكى 
 93 همبستگى  ازت  و  خاك  آلى  مادة  متغير  دو  اينجا 
درصد و در سطح 1 درصد معنى  دار داشتند و از آنجا 
كه داده هاى ازت خاك نرمال نبودند، اين متغير براى 
CCA انتخاب شد. براى نمايش بهتر نتايج  حذف از 
پس   .[22] شدند  حذف  پرت  رلوة  چهار  رج بندى 
شدند.  نرمال  نيز   pH داده هاى  رلوه ها  اين  حذف  از 
اصلى  جهت  چهار  اساس  بر  جغرافيايى  جهت  متغير 
(90، 180، 270، و 360 درجه) برداشت و به  صورت 
نتايج  شد.  آناليز  وارد  چهار طبقه  اى  مصنوعى  متغير 
 .[24] مى دهد  ارائه  را  آسان ترى  تفسير  روش  اين 
در  نيز  درصد   5 از  كمتر  فركانس  با  نادر  گونه هاى 

رج بندى از ماتريس گونه ها حذف شدند.
رج بندى  روش هاى  بين  انتخاب  ديگر  روش 
مراجعه به طول گراديان1 پس از اجراى DCA است. 
از  مى  بايست  باشد،   4 از  بزرگ تر  مقدار  اين  اگر 
روش هاى غيرخطى استفاده شود و اگر كوچك تر از 3 
باشد، احتماالً روش هاى خطى انتخاب بهترى خواهند 
گراديان  طول  به  توجه  با   .[21] لزومًا)  نه  (اما  بود 
به دست آمده معادل 2/5، داده ها يك بار نيز با استفاده از 
بررسى  اصلى)  مؤلفه  هاى  (تحليل   PCA خطى  روش 

شدند.

نتايج
طبقه بندى پوشش گياهى

در 68 رلوة برداشت  شده در مجموع 280 گونة گياهى 
درختچه اى  و  درختى  گونه   21 كه  شد  شناسايى 
(فانروفيت) و بقيه به  ترتيب همى كريپتوفيت، تروفيت، 
كامفيت، و ژئوفيت، و سه گونه نيز از گياهان انگل و 
 TWINSPAN

sp
 

تحليل و  تجزيه  با  بوده اند.  نيمه انگل 
در  فلورستيك  تركيب  اساس  بر  مطالعه شده  رلوه هاى 
ادامه،  در  شدند.  طبقه بندى  پوشش  گياهى  گروه   6
فراوانى  لحاظ  به  غالب  گونه هاى  ذكر  با  گروه ها 
(گونه هاى پايدار2) و گونه هاى معرف هر يك تشريح 

مى شوند.
گروه 1) با گونه هاى غالب:

 Juniperus excelsa, Rhamnus pallasii,
Stachys inflata

و گونه هاى معرف:
 Astragalus podolobus, Johrenia platycarpa,
Bupleurum exaltatum

غربى  شمال  در  واقع  بشم  منطقة  در  گروه  اين 
استان سمنان پراكنش دارد. دامنة ارتفاع از سطح دريا 

2200ـ2400 متر و جهت عمومى جنوبى است.
گروه 2) با گونه هاى غالب:

 Juniperus excelsa, Rhamnus pallasii,
Tanacetum polycephalum

و گونه هاى معرف:
 Gypsophila aretioides, Pimpinella tragium,
 Helichrysum oligocephalum, Paronychia
kurdica, Valanthia .
در  ارس  صخره اى  رويشگاه هاى  در  واقع  رلوه هاى 
جهات  در  گروه  اين  رلوه هاى  گرفتند.  قرار  گروه  اين 
جغرافيايى گوناگون و دامنة ارتفاعى 2170 تا 2600 متر 

1. Lengths of Gradient
2. Constant

از صفحه 277 تا 292



282

از سطح دريا پراكنش داشته اند.
ـ تنگرس با گونه هاى  گروه 3) رويشگاه تيپيك ارس 

غالب:
Juniperus excelsa, Rhamnus pallasii

با گونة معرف:
Rhamnus pallasii

رويشگاه  ظاهرى  سيماى  لحاظ  به  گروه  اين 
زياد  سنگى  بيرون  زدگى  و  كم عمق  خاك  با  كوهستانى 
ارتفاع  دامنة  است.  واقع  جنوبى  دامنه هاى  بر  عمدتًا 

2000ـ2400 متر است.
با  ـ شيرخشت  ارس  تيپيك  رويشگاه   (4 گروه 

گونه هاى غالب:
 Juniperus excelsa, Cotoneaster
 nummularius, Lonicera nummularifolia,
Berberis integerrima

و گونه هاى معرف:
 Cotoneaster nummularius, Lonicera
 nummularifolia, Astragalus aegobromus,
Dactylis glomerata

اين گروه پراكنش وسيعى دارد و بيشترين رلوه هاى 
مطالعه  شده را در خود جاى مى  دهد و به طور عمده، بر 
جنگل هاى  انبوه  سيماى  و  دارد  گسترش  جنوبى  دامنة 
آن  ارتفاعى  گسترش  دامنة  مى دهد.  تشكيل  را  ارس 

2250 تا 2750 متر از سطح درياست.
گروه 5) با گونه هاى غالب:

 Juniperus excelsa, Berberis integerrima,
Bromus tomentellus

و گونه هاى معرف:
Pterocephalus canus, Silene aucheriana

اين گروه از نظر ارتفاع از سطح دريا مثل گروه قبل 
نامساعدتر از  است، اما عمدتًا رويشگاه هايى با شرايط 
جمله رويشگاه هاى واقع بر دامنه هاى شمالى مرتفع و 

سرد را تشكيل مى دهند.
گروه 6) با گونه هاى غالب:

 Juniperus excelsa, Lonicera iberica,
Berberis integerrima

و گونه هاى معرف:
 Lonicera iberica, Cerasus pseudoprostrata,
Campanula stevenii, Astragalus confusus

توده هاى  تأثير  تحت  ارس  رويشگاه هاى  گروه  اين 
هواى مرطوب ناحية هيركانى را تشكيل مى دهد و در 

حدود ارتفاع 2600 متر از سطح دريا پراكنش دارد.
بنابر نتايج TWINSPAN اين گروه ها در دو گروه 

بزرگ تر جاى مى گيرند:
را  آن ها  مى توان  كه   :3 و   ،2  ،1 گروه هاى  الف) 

ـ تنگرس1 دانست. اجتماعات ارس 
اجتماعات  واقع  در  كه   :5 و   4 گروه هاى  ب) 

ـ شيرخشت2 هستند. ارس 
در  گياهى  پوشش   داده هاى  خوشه اى  آناليز  نتايج 
مى شود،  مالحظه  كه  همان طور  آمده  است.   3 شكل 
گروه هاى TWINSPAN در اين روش نيز از يكديگر 

تفكيك شده اند.
آناليز گروه هاى پوشش گياهى در ارتباط با متغيرهاى 

محيطى
نتايج توصيفى مربوط به متغيرهاى محيطى مورد  مطالعه 
واريانس  تجزية  است.  آمده   1 جدول  اول  بخش  در 
آزمون  و  نرمال)  داده هاى  (براى   ANOVA يك  طرفة 
داد  نشان  غيرنرمال)  داده هاى  (براى   Kruskal Wallis
در ميان متغيرهاى محيطى، مادة آلى خاك، ازت خاك، 
ظرفيت رطوبت  اشباع خاك، شيب، جهت جغرافيايى، 
از  به دست آمده  طبقات  در  دريا  سطح  از  ارتفاع  و 
 .(1 (جدول  معنى دارند  اختالف  داراى   TWINSPAN
با  گروه 6  اختالف   ،Tukey ميانگين  مقايسة  اساس  بر 
گروه هاى 1، 3، 4، و 5 مربوط به مادة آلى و ازت خاك 
1. J. excelsa- Rhamnus pallasii
2. J. excelsa- Cotoneaster nummularius
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 3.             TWINSPAN           .  

 1.          ANOVA   Kruskal Wallis  
              FSig.

( )  8/16 6/29 1 3/8  5  282/127  032/2  088/0  
  ( )  7/3 2/11 7/0 1/2  5  520/19  885/6  000/0  

( )  70/40 84/69 98/16 72/12  5  803/51  301/0  910/0  
 ( )  43/32 78/53 56/13 12/8  5  603/94  494/1  207/0  

( )  88/26 25/52 60/7 88/9  5  955/144  554/1  188/0  
  ( )  59/46 13/78 25 37/9  5  311/312  630/4  001/0  

  .  .)m(2380 2735 1975 175  5  780/172019  699/9  000/0  
  ( )  200 360 90 70  5  968/16556  322/4  002/0  
 ( )  45 120 10 16  5  720/911  366/4  002/0  

         Chi-square   -  Sig.
pH8/7 2/8 7/6 24/0  5  814/10   -  055/0  

( )  16/0 46/0 05/0 09/0  5  994/20   -  001/0  

است؛ به  طورى كه مقادير اين متغيرها در گروه 6 بيش 
از ساير گروه ها بوده و اين اختالف در سطح 5 درصد 
(با گروه 4) و 1 درصد (با ساير گروه ها) معنى دار است. 
متغير مادة آلى براى گروه 4 نيز به طور معنى دارى بيش 
از گروه هاى 1 و 3 است. تفاوت گروه 2 با گروه هاى 1، 
3، و 4 مربوط به متغير شيب است؛ به  طورى كه شيب 

اختالف  اين  و  بوده  گروه ها  ساير  از  بيش   2 گروه  در 
با گروه 1 در سطح 5 درصد و با گروه هاى 3 و 4 در 
سطح 1 درصد معنى دار است. در رابطه با متغير جهت 
 جغرافيايى، گروه 5 با گروه هاى 3 و 4 در سطح 1درصد 
رلوه هاى  بررسى  با  است.  معنى دار  اختالف  داراى 
همة  تقريبًا  كه  مى شود  مشخص  گروه 5  در  قرارگرفته 

از صفحه 277 تا 292
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قرار  گروه  اين  در  شمالى  دامنة  بر  قرارگرفته  رلوه هاى 
عمده  به طور   4 و   3 گروه هاى  حالى  كه  در  گرفته اند؛ 
متغير  لحاظ  از  جنوبى اند.  جهت  رلوه هاى  به  مربوط 
ميانگين  بيشترين  داراى   6 گروه  دريا،  سطح  از  ارتفاع 
است.   3 و   2 گروه هاى  با  معنى دار  اختالف  و  ارتفاع 
اختالف ارتفاع بين گروه هاى 3 و 4 نيز معنى دار است.

با مقايسة متغيرهاى محيطى در دو گروه اصلى الف 
 J. excelsa- C.) و ب (J. excelsa- Rh. pallasii)
nummularius) اختالف اين دو گروه در ميزان مادة 
سطح  از  ارتفاع  و  خاك،  ظرفيت  رطوبتى  خاك،  آلى 
درياست. به طورى كه ميزان مادة آلى و ظرفيت  رطوبتى 
خاك در گروه ب به طور معنى دارى بيشتر از گروه الف 
است و گروه ب در ارتفاع باالترى از سطح دريا نسبت 

به گروه الف قرار مى گيرد.
رج بندى و ارتباط پوشش گياهى و متغيرهاى محيطى
مثبت  همبستگى  اول  محور  داد  نشان   CCA نتايج 
خاك  آلى  مادة  و  دريا  سطح  از  ارتفاع  متغير  با  بااليى 

يك  بيانگر  اول  محور  بنابراين،   .(2 (جدول  دارد 
همبستگى  به  توجه  با  است.  متغير  دو  اين  از  گراديان 
باالى ازت خاك با مادة آلى، اين متغير را نيز مى توان 
منفى  همبستگى  نيز  دوم  محور  داد.  قرار  گروه  اين  در 
حركت  با  ديگر،  به  عبارت  دارد.  شيب  متغير  با  بزرگى 
در جهت منفى محور دوم، مقدار شيب افزايش مى  يابد. 
اين محور با ميزان رس نيز همبستگى مثبت دارد. محور 
جهت  متغير  با  بااليى  مثبت  همبستگى  نيز   CCA سوم 
براى   Monte Carlo آزمون  انجام  با  دارد.  جغرافيايى 
سه محور اول مقادير p=0/01 برآورد مى شود كه نشان 
از معنى داربودن سه محور اول دارد. محورهاى اول و 
دوم كه داراى بيشترين ارزش ويژه اند براى نمايش نتايج 
رلوه ها  دياگرام  اين  در   .(4 (شكل  شدند  گرفته  به كار 
شده اند.  مرتب  محيطى  متغيرهاى  گراديان  امتداد  در 
متغيرهاى اثرگذارتر پيكان بلندترى دارند. سه محور اول 
رج بندى نزديك به 63 درصد واريانس مربوط به ارتباط 
داده هاى  با  رابطه  در  مى كنند.  توجيه  را  ـ محيط  گونه 
گونه ها، اگرچه دياگرام رج بندى حاصل، 16درصد كل 

  
 2.            CCA (  )

    
 1  

 
2  

 
 3  

 3   
 2  

  
 1  

 
(     )  

pH**26/0- *25/0 09/0 13/0 **39/0  12/0  Juniperus excelsa
( )  

  ( )  
**35/0-  
**41/0  

18/0  
**27/0-  

00/0  
05/0  

 10/0 15/0 -  **52/0  Cotoneaster nummularius  
09/0 -  04/0 -  **42/0  Lonicera nummularifolia

( )  00/0 08/0- **34/0- 09/0- 08/0  **56/0 -  Rhamnus pallasii
( )  07/0 **41/0 16/0  *25/0 01/0  **48/0-  Epherdra major  

  ( )  **25/0 *18/0- **26/0  19/0- 09/0 -  **46/0 -  Amygdalus lycioides
  . ) .m(**73/0 12/0- 18/0-  03/0 *27/0-  **51/0  Dactylis glomerata

( )  06/0- **51/0- *20/0-  14/0- 02/0  **30/0  Astragalus aegobromus
( )  10/0 *26/0- **50/0  01/0 08/0 -  **32/0Silene aucheriana

   **24/0 **13/0 **09/0  01/0- 15/0 -  **48/0  Veronica biloba  
 

  
 
( )

  
 4/8  9/12  1/16  

 13/0 *25/0  **44/0-  Veronica capillipes
01/0  16/0  **56/0 -  Teucrium polium

   
 -  8/26  51  8/62  

 14/0- **40/0-  17/0 -  Tanacetum polycephalum
03/0  *26/0-  09/0 -  Pimpinella tragium

  -   **69/0 *63/0 60/0  04/0 **34/0-  09/0 -  Gypsophila aretioides  
*:     5 **:     1   
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بايد  اما  مى كند،  توجيه  را  گونه ها  داده هاى  واريانس 
توجه داشت حتى يك دياگرام رج بندى، كه درصد كمى 

از واريانس را توضيح مى  دهد، ممكن است كامًال مفيد 
و داراى اطالعات باشد [23].

  

  
  

 4.     CCA    )R(     )      :  Clay   :
Elevation     :Water    :Organic  :   Aspect  : Slope :  Lime :

 (  

 J.اصلى گروه   (4 (شكل   CCA دياگرام  در 
excelsa- C. nummularius (شامل گروه هاى 4 و 5 
طبقه بندى TWINSPAN) با خط بسته در سمت راست 
 Rh. pallasii ـ   J. excelsa اصلى  گروه  و  دياگرام، 
 (TWINSPAN شامل گروه هاى 1، 2، و 3 طبقه بندى)
شده اند.  مشخص  دياگرام  چپ  سمت  در  بسته  خط  با 
رويشگاه  زيرگروه  به  مربوط  رلوه هاى  تجمع  همچنين 
صخره اى ارس عمدتًا در سمت منفى محور دوم بوده 
كه با خط چين مشخص  شده  است. رلوه هاى مربوط به 
دليل  به  رلوه)  (سه   TWINSPAN طبقه بندى   6 گروه 

ايجاد نقاط پرت و اشكال در نمايش حذف شده اند.

 Cotoneaster nummularius، گونه هاى 
 ،Lonicera nummularifolia، Dactylis glomerata
قرار  اول  محور  مثبت  جهت  در   Veronica biloba و 
دارند  اول  محور  با  بااليى  مثبت  همبستگى  و  گرفته 
(شكل 5، براى جلوگيرى از ناخواناشدن دياگرام، فقط 
برخى از گونه ها نمايش داده شده است). اين گونه ها 
در مقايسه با گونه هاى قرارگرفته در سمت منفى محور 
اول در ارتفاع باالترى رويش داشته و در امتداد گراديان 
غنى ترى  رويشگاه هاى  در  خاك،  آلى  مادة  و  ازت 
 Rhamnus pallasii، گونه هاى  مقابل  در  دارند.  قرار 
 Ephedra major، Amygdalus lycioides، Veronica
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capillipes و Teucrium polium در جهت منفى محور 
اول قرار داشته و همبستگى منفى بااليى با اين محور 
قبل  دستة  گونه هاى  با  مقايسه  در  گونه ها  اين  دارند. 
در ارتفاع پايين ترى رويش داشته و در امتداد گراديان 
مادة آلى و ازت خاك در رويشگاه هاى فقيرترى ديده 
 Tanacetum polycephalum، گونه هاى  مى شوند. 
 Gypsophila aretioides و   ،Pimpinella tragium
همبستگى  و  گرفته  قرار  دوم  محور  منفى  سمت  در 

منفى باالترى با اين محور دارند. بنابراين، مى توان اين 
خاك هاى  و  منطقه  پرشيب  رويشگاه هاى  با  را  گونه ها 
گونة  به  عنوان  ارس  گونه  دانست.  مرتبط  رسى  غير 
و  گرفته  قرار  نمودار  ميانة  در  رلوه ها  تمام  در  حاضر 
با  (همبستگى  است  متمايل  رس  بردار  سمت  به  كمى 
پوشش  و  فراوانى  مى دهد  نشان  امر  اين  دوم).  محور 

ارس در رلوه هايى با خاك رسى بيشتر بوده  است.

  
  

 5 .       CCA                 
             )         )        

 TWINSPAN   2((

داده هاى  براى   (PCA) اصلى  مؤلفه هاى  آناليز 
پوشش گياهى و متغيرهاى محيطى نشان داد كه از ميزان 
كل واريانس، 23 درصد مربوط به سه محور اصلى اول 

است (جدول 3 و شكل 6). اين مقدار براى 10 محور 
اول به 50 درصد مى رسد. محور اول باالترين همبستگى 
همبستگى  دارد.  آلى  مادة  و  دريا  سطح  از  ارتفاع  با  را 
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 3.            PCA (  )  

    1   2   3    3   2   1     
(     )  

pH*23/0 -  19/0-  12/0-    **34/0 - 10/0-  16/0  Juniperus excelsa

 ( )  **27/0 -  **26/0- 01/0-    11/0  03/0  **62/0  Cotoneastern ummularius  

  ( )  **35/0  15/0  12/0    08/0  17/0  **51/0  Lonicera nummularifolia

 ( )  02/0-  06/0  02/0    12/0-  11/0  **59/0 - Rhamnus pallasii

 ( )  12/0  *22/0  12/0-    08/0-  16/0 -  **53/0 - Epherdra major  
  

( )  
*21/0  03/0  27/0-    01/0  11/0  **41/0 - 

Amygdalus lycioides

  .  .
)m(

**54/0  10/0  14/0    *21/0  19/0  **59/0  
Dactylis glomerata

 ( )  07/0-  16/0 -  *21/0    15/0-  15/0  **37/0  Astragalus aegobromus

) (  10/0  13/0-  17/0    21/0  17/0  **52/0  Veronica biloba  
   8/12  2/9  8/7   **31/0 - 04/0  **38/0 - Veronica capillipes

Broken-Stick42/5  42/4  92/3   08/0-  09/0-  **54/0 - Teucrium polium

   
 ( )  1/10  3/17  4/23  

  **36/0  *25/0  **35/0 - Tanacetum
polycephalum

  07/0  05/0  *23/0 -  Pimpinella tragium

03/0  **43/0  *22/0 -  Stachys inflata 19/0  02/0  *25/0 -  Gypsophila aretioides  
:*     5**:     1   

  

  
 6 .    PCA    )R(     )         TWINSPAN  .

  4  5        J. excelsa- C. nummularius            1  2  3   
  J. excelsa Rh. pallasii          .       1 2  5  

           ) ( .)      4(  
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داده هاى ماتريس گونه ها با اين محور نيز مانند رج بندى 
CCA است (جدول 3). بر اين اساس همانند آنچه در 
پوشش  اصلى  گروه  دو  شد،  مشاهده    CCA دياگرام 
گياهى در امتداد مثبت و منفى محور اول مستقر شده اند 
(شكل 6). اين نتايج با نتايج حاصل از CCA همخوانى 
ميزان  با  معنى دارى  همبستگى   PCA دوم  محور  دارد. 
آهك و pH خاك و محور سوم با درصد رطوبت اشباع 
خاك دارد كه اين همبستگى ها چندان بزرگ نيست و 
ـ محيط روى اين محورها چندان قابل  تفسير روابط گونه 

اعتماد نخواهد بود.
بحث

بر اساس نتايج TWINSPAN و آناليز خوشه اى جوامع 
گياهى مورد مطالعه به شش گروه با تركيب فلورستيك 
قرار  اصلى  گروه  دو  در  كه  شدند  تفكيك  متمايز 

 Juniperus excelsa - Rhamnus الف)  گرفتند: 
 J. excelsa - Cotoneaster ب)  و   pallasii

جامعة  دو  nummularius كه در واقع مى توان آن ها را 
و  سين تاكسونومى  بررسى  (البته  دانست  ارس  جنگلى 
تعيين جايگاه فيتوسوسيولوژى آن ها خود مبحث مفصلى 
است كه خارج از موضوع اين مقاله بوده و در آينده به 
 Rh. pallasii آن پرداخته خواهد  شد). گونة درختچه اى
 C. nummularius گونة معرف گروه اول و گونه هاى
و L. nummularifolia به عنوان گونه هاى معرف گروه 
دوم هستند. تفكيك اين گروه ها روى نمودار رج بندى 
CCA و PCA نيز به  وضوح مشاهده مى شود (شكل هاى 
ـ شيرخشت در سمت مثبت  4 و 6). رلوه هاى گروه ارس 
منفى  سمت  در  ـ تنگرس  ارس  رلوه هاى  و  اول  محور 
محور اول مشخص شده اند. به  عبارت ديگر، گروه اصلى 
ـ شيرخشت در ارتفاع از سطح درياى باالترى نسبت  ارس 
ـ تنگرس قرار دارد؛ خاك آن ظرفيت  به گروه اصلى ارس 
رطوبت باالترى دارد و به لحاظ مادة آلى و ازت خاك 
غنى تر است. تجزية واريانس ANOVA نيز دقيقًا همين 
موضوع را تأييد مى كند. گونه هاى معرف هر گروه نيز 
روى دياگرام رج بندى CCA مشاهده مى شوند. با توجه 
جوامع  پيوستگى  نظرية  اساس  بر  رج بندى  اينكه  به 

گياهى است، رلوه هاى حد واسط نيز در امتداد گراديان 
مشخص شده اند.

 TWINSPAN از ميان گروه هاى تفكيك شده به وسيلة
ـ تنگرس  گروه 3 و 4 به ترتيب رويشگاه هاى تيپيك ارس 
ـ شيرخشت اند. گروه 1 و 2 به دليل حضور گونة  و ارس 
ـ تنگرس قرار  شاخص Rh. pallasii در گروه اصلى ارس 
 C. گرفته و گروه 5 نيز به  دليل حضور گونه هاى شاخص
nummularius و L. nummularifolia در گروه 
گروه  مى شود.  گرفته  نظر  در  ـ شيرخشت  ارس  اصلى 
رويشگاه هاى  به  مربوط   TWINSPAN طبقه بندى   2
رويشگاه ها  ساير  از  معموالً  كه  است  ارس  صخره اى 
اختالف  معنى دار بودن  با  موضوع  اين  پرشيب ترند. 
متغير شيب براى گروه 2 و ساير گروه ها تأييد مى شود 
دياگرام هاى  روى  نيز  گروه  اين  گونه هاى  و  رلوه ها  و 
رج بندى در امتداد محور شيب يا محور دوم رج بندى 
CCA جاى مى گيرند. همان طور كه گفته شد، تيپ غالب 
كه  تفاوت  اين  با  بوده  ـ تنگرس  ارس  نيز  گروه  اين  در 
گونة  Tanacetum polycephalum به عنوان گونة 
غالب زيراشكوب، ظاهر شده و حضور خاص گونه  هاى 
صخره دوست از جمله Gypsophila aretioides اين 
گروه را متمايز مى كند. بنابراين، گونه هاى صخره  دوست 
مى شوند.  شناحته  گروه  اين  معرف  گونه  هاى  به  عنوان 
گروه 1 تفكيك شده به وسيلة TWINSPAN مربوط به 
به  نسبت  كه  است  ـ تنگرس  ارس  تيپ  از  رويشگاهى 
گرفته   قرار  كوير  از  كمى  فاصلة  در  رويشگاه ها  ساير 
گروه  اين  در   Atriplex sp. مثل  گونه هايى  مشاهدة  و 
در  گروه  اين  رلوه هاى  است.  مطلب  اين  تأييدكنندة 
سمت منفى محور اول رج  بندى قرار دارند و قرارگرفتن 
ـ تنگرس  ارس  اصلى  گروه  رلوه هاى  مجاور  در  آن ها 
گروه  مى كند.  تأييد  اصلى  گروه  اين  به  را  آن ها  تعلق 
از  گروهى  به عنوان  نيز   TWINSPAN طبقه بندى   5
ـ شيرخشت، متعلق به رويشگاه هايى با شرايط  تيپ ارس 
دشوارتر است. رلوه هاى اين گروه يا در مناطق سردتر 
با  اراضى  به  يا  بوده اند  مرتفع  و  شمالى  دامنه هاى  و 
حضور دام و عرصة تخريب شده تعلق داشته اند. بررسى 
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در  را  گروه  اين  رلوه هاى  موقعيت  نيز   CCA دياگرام 
ششم  گروه  مى دهد.  نشان  جهت  پيكان  مثبت  سمت 
TWINSPAN مربوط به رويشگاه ارس در محل تالقى 
هيركانى  ناحية  فوقانى  ارتفاعات  رويش هاى  با  خود 
است. اين گروه به   لحاظ فلورستيك با گروه هاى ديگر 
 Juniperus excelsa كامًال متفاوت بوده و تشكيل تيپ
جمله  از  معرفى  گونه هاى  با   - Lonicera iberica
 Cerasus pseudoprostrata و   Lonicera iberica
كه از گونه هاى مناطق نيمه مرطوب هستند، را مى دهد. 
در ميان متغيرهاى محيطى، ازت و مادة آلى عامل ايجاد 
اختالف معنى دار اين گروه با ساير گروه ها هستند. تفاوت 
پوشش  و  محيط  بيشتر  رطوبت  به سبب  مشاهده شده 
متراكم تر در نتيجة افزايش زيست توده قابل توضيح است. 
دليل عدم تفكيك اين گروه در CCA و PCA اين بود 
كه سه رلوة آن به  علت ايجاد نقاط پرت (بى قواره) روى 
نتايج،  نمايش  قراردادن  تأثير  تحت  و  رج بندى  دياگرام 
حذف شده بودند. قطعات نمونة پرت معموالً شامل چند 
گونه اند كه فقط در آن قطعات بوده و جاى ديگرى از 
داده ها وجود ندارد و راه حل معمول حذف آن ها است؛ 
البته در تفسير نتايج بايد علت حذف تشريح شود [22]. 
واضح است دورافتادن رلوه هاى گروه سوم روى دياگرام 
خود دليل تمايز تركيب گونه اى و شرايط اكولوژيك آن ها 

از ساير گروه هاست.
روش  و   TWINSPAN روش  به  طبقه بندى  در 
رويشگاه  رلوه هاى  دربرگيرندة  كه   4 گروه  خوشه اى، 

و  است   J. excelsa- C. nummularius تيپيك 
 J. گروه هاى 1 و 2 و 3 كه دربرگيرندة رلوه هاى رويشگاه
excelsa- Rh. pallasii هستند كامًال از يكديگر تفكيك 
شده اند. گروه 5 در روش TWINSPAN در كنار گروه 
4 قرار مى گيرد، اما در آناليز خوشه اى در كنار گروه 6. 
گروه 5 به لحاظ گونه هاى شاخص و فرماسيون كلى به 
گروه 4 شبيه است. اما همان طور كه گفته شد، از آنجا 
كه به رويشگاه هاى سردتر و دامنه هاى شمالى با تابش 
و تبخير كمتر مربوط است، به لحاظ تركيب فلورستيك 

با گروه 6، كه به رويشگاه هاى مرطوب تر مربوط است، 
كه  خوشه اى،  آناليز  در  همين  براى  دارد.  شباهت هايى 
تركيب فلورستيك به  تنهايى مبنا قرار گرفته است، در كنار 
گروه 6 ديده مى شود، اما در TWINSPAN كه گونه هاى 
شاخص اهميت بيشترى دارند در كنار گروه 5 قرار گرفته 

 است.
ـ محيط  نتايج CCA، 56 درصد واريانس روابط گونه 
و 17 درصد واريانس داده هاى گونه ها را تفسير مى كند. 
را  گونه ها  داده هاى  در  توجيه  شده  تغييرات  پايين  بودن 
قطع  جمله  از  محيطى  آشفتگى هاى  به  دليل  مى توان 
درختان در گذشته و چراى دام دانست كه باعث حضور 
گونه هاى گياهى مهاجم و تغييرات در فلور شده است. 

دربارة اين موضوع بايد مطالعات بيشترى انجام بگيرد.
بنا بر نتايج به دست آمده، رويشگاه هاى مختلف ارس 
داراى  خاك  ميزان آهك  و   ،pH خاك،  بافت  لحاظ  به 
تفاوت معنى  دارى نيستند. به  عبارت ديگر، رويشگاه  هاى 
يا  همگن اند  يا  اين ها  با  رابطه  در  مطالعه  شده  گوناگون 
اينكه در امتداد گراديان محيطى موجود تغييراتى نشان 
اشتراك  نقطه  مى تواند  همگن  وضعيت  اين  نمى دهند. 
جوامع ارس و عامل تمايز آن ها از ساير جوامع مرتعى 
و استپى مجاور باشد كه اين موضوع بايد بررسى شود.

در رويشگاه هاى كمتر دست  خوردة ارس، الية نسبتًا 
ضخيمى از الشبرگ مشاهده مى شود و مطالعة هوموس 
و افق هاى خاك در جنگل هاى ارس نيز مى تواند موضوع 

تحقيقات آينده باشد.
مى شود  مشخص  گوناگون  مطالعات  بررسى  با 
 Cotoneaster، Lonicera، سرده هاى  از  گونه هايى 
و  معرف  گونة  به  عنوان   Berberis و   ،Rhamnus
ماتوسكى  شده اند.  معرفى  جوامع  بسيارى  در  شاخص 

- جامعة  معرفى  در  همكاران  و 
 J. گونه هاى مقدونيه،  از   Juniperetum excelsae
گونه هاى  به عنوان  را   J. foetidissima و    excelsa
را   Rhamnus rhodopeus گونة  و  جامعه  شاخص 
 .[11] كرده اند  معرفى  آليانس  متمايزكنندة1  به عنوان 
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ويژگى هاى رويشگاهى اين جامعه خاك كم عمق و سنگ 
بستر آهكى و دامنة جنوبى و آفتاب گير ذكر شده  است 
ـ تنگرس البرز شباهت دارد. ازكان  كه با رويشگاه ارس 
جنوب  در  ارس  رويشگاه هاى  مطالعة  در  همكاران  و 
را   Cotoneaster nummularia گونة  آناتولى  غرب 
احياى  براى  عرصه  معرف  درختچه اى  گونة  به  عنوان 
كارگى اقلو   .[25] كرده اند  معرفى  ارس  جنگل هاى 
 Cotoneaster nummularia، گونه هاى  تاتلى  و 
 Berberis crateagina و   ،Juniperus oxycedrus
جامعة  درختچه اى  اشكوب  شاخص  گونه هاى  از  را 
در   Querco vulcanicae-Juniperetum excelsae
Yandag تركيه برشمرده اند [10]. اين جامعه بر سنگ 
بستر آهكى، خاك قهوه اى جنگلى، در ارتفاع 1300 تا 
انتشار  درصد  5ـ20  شيب  و  دريا  سطح  از  متر   1600

دارد. مالحظه مى شود Cotoneaster در تركيه شاخص 
در   Rhamnus و  عميق تر،  خاك هاى  بر  ارس  جوامع 
ذكر  كم عمق  خاك هاى  در  شاخص  به  عنوان  مقدونيه 
دارد.  همخوانى  البرز  از  به دست آمده  نتايج  با  كه  شده 
احمد و همكاران در مطالعة جوامع جنگلى هيماليا در 
پاكستان، جامعة ارس را در جهات گوناگون جغرافيايى 
درختچه اى  گونه هاى  حضور  با  متر  تا 2800  از 2100 
نام   Rosa laccrans و   Cotoneaster racemiflora
برده اند [2]. اين جامعه نيز با حضور جنس شيرخشت و 
ـ شيرخشت  دامنة ارتفاع از سطح دريا مشابه جامعة ارس 
 Cotoneaster nummularia، گونه هاى  است.  البرز 
از   Rhamnus palaestina و   ،Berberis cretica
جنگل هاى ارس لبنان نيز در باالتر از 1880 متر از سطح 

دريا به عنوان گونه هاى مهم گزارش شده  است [13]. 
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