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  هچکید

. بدین منظور بوداری س فریم منطقۀشمشاد  های یشگاهرومعرف  یها گونهاکولوژیکی و تعیین  یبند طبقه، پژوهشهدف این 

مربع با توجه بهه اصه     متر 400به مساحت متری  400و  200ابعاد شناور با انتخابی  -صورت سیستماتیک به نمونه  عهقط 60

  گهروه  ششبندی و  طبقه شده اصالح TWINSPANمنطقه با استفاده از روش  یاهیگ  پوششمعرف در منطقه پیاده شد.  ۀتود

گونه  47گیاهی منطقه، فقط ۀ گون 77فاده از معیار تعلقه فی نشان داد از با است گونۀ معرف. نتایج تحلی  شداکولوژیک معرفی 

شمشاد منطقه معرفی شهدند.   یاهیگ  جوامعمعرف  یها گونهعنوان  به که (05/0P) ندمزبور یها گروهبه  دارای تعلقه مثبت

و  ها گونه ۀکلی) ها گونه پوشش تاجقادیر درصد برمبنای م DCAاکولوژیک از تحلی   یها گروهمنظور بررسی الگوی توزیع  به

و  DCAاکولوژیهک منطقهه در نمهودار تحلیه       یهها  گهروه  ۀنمون  قطعاتنمایش ابرنقاط . شداستفاده معرف(  یها گونهفقط 

 پوشهش  تهاج مزبور براساس مقادیر درصد  یها گروه بندی رستهبیانگر آن است که  شده درصد تجمعی واریانس توجیه ۀمقایس

نتهایج  . دههد  مهی را ارائه  یتر مناسبالگوی توزیع  درصد( 2/26) ها گونه ۀکلینسبت به درصد(  1/37)معرف  یها گونهط فق

 یهها  گونهه برمبنای فقهط   بندی رستهدر نمودار  ها گروه( نمونه  قطعاتنیز مبین آن است که ابرنقاط )پراکنش  MRPPتحلی  

 هها  داده کلیهۀ بهر مبنهای    بندی رستهبیشتری نسبت به حالتی که  گروهی بین ۀلفاصولی با  ،کمتر گروهی درون ۀفاصلمعرف از 

بهه بببهود    ممکن استمعرف  یها گونهکاربرد  کند یمطور کلی نتایج تحقیق حاضر تصریح  برخوردار است. به دگیر میانجام 

 .شود منجر مزبور  یها گروهبر  مؤثرعوام  محیطی  تر قیدقمنظور تعیین  گیاهی به یها گروه بندی رستهنتایج 
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 مقدمه
کهه تهرجیح    ییها گونه ،گیاهی  پوشش های بررسیدر 

گیاهی وقوع  یواحدهادر یک یا معدودی از  دهند یم

 ۀعه مطال و شهوند  یمه در نظر گرفته 1معرف ۀگون ،یابند

 یهاهی گ  جوامهع  ۀمحدوددلی  شناسایی و تعیین  آنبا به

اهمیهت  حهایز  در سطح یک رویشهگاه   شده یبند طبقه

کهه  انهد   ییهها  گونهه  شام معرف  یها گونه. [1]است 

 ای ینواححضور در  اکولوژیک محدود، بهدامنۀ دلی   به

و از تمایه  دارنهد    یا ژهیه وبا خصوصیات اکولوژیک 

اکولوژیکی  یها شاخصعنوان  ا بهاز آنب توان یم رو نیا

محیطهی    در بررسی خصوصیات زیسهت  یاهیگ  جوامع

یها تیییهرات خصوصهیات محیطهی آنبها       هها  شگاهیرو

 .[2] کرداستفاده 

معمول بها اسهتفاده از تحلیه     طور  بهمعرف  یها گونه

گیهاهی در   یهها  گونهه حضور یها وفهور   درجۀ بین رابطۀ 

از پههیش  یههها گههروهو  نمونههه  قطعههاتاز  یا مجموعههه

  قطعهات )برمبنهای اطالعهات همهان سهری از      شده تعیین

معهرف،   یها گونه. در واقع تحلی  شوند یم( تعیین نمونه

گیاهی بهه خصوصهیات محیطهی     یها گونه یریپذ حیترج

 تهوان  یمه و براساس نتهایج آن  دهد  میرویشگاه را نشان 

بهه  واحدهایی از رویشگاه با شرایط اکولوژیهک ویهژه را   

در آینهده شناسهایی کهرد     تحقیقهات برخی اجرای منظور 

د که مطالعهه  ناعتقاد دار( 2010و همکاران ) دکاسریز. [1]

خصوصهیات   ۀارائ .1 :منظور بهمعرف  یها گونهو تعیین 

شواهدی روشهن و   ۀارائ .2 ،حیاتی و غیرحیاتی رویشگاه

 .3و  ،عوامه  مخهرر رویشهگاهی    یرتأثقاب  درک برای 

 یههاهیگ  جوامههعگیههاهی و  یسههتیز  تنههوعظرفیههت  ۀارائهه

 .[2] رویشگاه ضرورت دارد

                                                           
1. Diagnostic species 

ی بند طبقهمبم در  یها لفهؤمی معرف یکی از ها گونه

کهه شناسهایی آنبها     شهوند  مهی محسهور   گیاهی  پوشش

ی گیهاهی بسهیار   شناسه  جامعهه در مکتب اروپهایی  ویژه  به

. [4-3]نیهز دارد  نسبت طوالنی  پیشینۀ بهو است  تیبااهم

به ههر یهک    ها گونهپذیری  اجتماع قدارمدر این مکتب به 

کهه   شهود  مهی اطهال    2یا وفاداری هتعلق گیاهی  جوامعاز 

یهک از   تمای  یا وقوع هر گونه به هر ۀدرج ،آن براساس

تعیهین وفهاداری    .شهود  مهی  بیهان موجهود   گیاهی  جوامع

صورت تجربی بود تها   بهبالنکه  -در روش براون ها گونه

 یهها  گونهه عهددی تحلیه    روش توسهعۀ  اینکه بعدها با 

( 1979توسهط هیه  )    TWINSPANیها معرف دوطرفه 

ایههن حقیقههت کههه . [5] شههدصههورت عههددی ارائههه  بههه

در  یمراتبه  سلسلهشناسان گیاهی با اتخاذ یک طرح  جامعه

 روش عههددی ۀتوسههعبههر  گیههاهی  جوامههع یبنههد طبقههه

TWINSPAN  است اثرگذار بودند مورد پذیرش همگان

 -استفاده از مهاتریس گونهه   با TWINSPANروش  .[2]

 ۀنمونه   قطعهات  مراتبهی  سلسهله  یبنهد  طبقهه  ،نمونه  قطعه

 ههر  معهرف  یهها  گونه همزمان و دهد می انجام را مربوط

سههمت  ههر و راسههت هههر یههک از سههطوح  طههرف دو

 مشهک   .دههد  میارائه  را مراتبی سلسله جدول یبند طبقه

 معهرف  یهها  گونه یینتعدر  TWINSPAN روش اصلی

 سهبب  مزبورتحلی   بودن  ندمتییره ماهیت که است این

در یهک گهروه    گونهه  کیه  بهودن  معرف ارزش شود می

گهروه تیییهر یابهد.     آن یها گونهسایر  فراوانی ثیرأتحت ت

 و  یتههری و همکههاران [3] (1997) دوفههرن و لجنههدره

و  3معهرف معیهار ارزش  توسهعۀ  ترتیب بها   به [6](2002)

وفهاداری هریهک از   یها   یریپذ اجتماع، 4فی هضریب تعلق

                                                           
2.  Fidelity 
3. Indicator  Value 

4. Phi Fidelity Index 
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 را جداگانهه  شهده  یبنهد  طبقهی از پیش ها گروهبه  ها گونه

معهرف ههر واحهد     یهها  گونهه که طی آن  کردندبررسی 

. [1] شهود  مهی )اجتماع( گیاهی با دقت قاب  قبولی ارائهه  

 یهها  گونهه در شناسهایی   ی وفهاداری کمّ استفاده از معیار

 یهها  روش بهه نسبت  یاهیگ  جوامعمنظور تعیین  بهمعرف 

را  یتهر  مناسهب اطالعات  اند تجربهسنتی آن که مبتنی بر 

 .[7] دهد میارائه 

 یهها  گونهه که مفهاهیم   دهد میمنابع نشان بررسی 

اغلهب بهرای    ،هها  گونهه  یریپذ اجتماعمعرف، تعلقه و 

محههدودۀ بازیههابی  ،[10-6] گیههاهی  جوامههعتوصههی  

 رسهی و بر [6] در سطح منطقهه  یاهیگ  جوامعپراکنش 

و تعیهین   گیاهی  جوامعهر یک از  به ها گونهوابستگی 

معهرف،   یهها  گونهه اینکه یک گونه در کدام گهروه از  

کهاربرد   ،ردیه گ یمقرار  [10]تفریقی، همراه یا تصادفی 

ولی تاکنون درخصوص قابلیهت آنبها در بببهود     ،دارد

ه گرفته تحقیقی انجهام ن  گیاهی  جوامع بندی رستهنتایج 

سهیریییدیس و  توسهط   معهرف  یها گونهاست. البته از 

 (2001) و اسههدی و همکههاران [9] (2007) همکههاران

گیاهی در  یها گروهمنظور نمایش ببتر جوامع/ به [11]

ولهی در خصهوص    شهد اسهتفاده   بنهدی  رسهته نمودار 

گیهاهی   یهها  گروهجوامهع/  بنهدی  رسهته نتهایج   ۀمقایس

 یها گونهو فقط  گیاهی  پوشش یها دادهکلیۀ براساس 

انجام نگرفته اسهت. بنهابراین تحقیهق     یا مطالعه عرفم

معهرف   یهها  گونهه معرفهی  حاضر در نظر دارد ضمن 

فهریم، کیفیهت    منطقهۀ اکولوژیهک شمشهاد    یهها  گروه

 یها گروه بندی رستهمعرف در  یها گونهگیری از  ببره

 بنهدی  رسهته اکولوژیک را نسبت به حالهت معمهولی )  

  کند. یگیاهی( ارزیاب یها گونهکلیۀ براساس 

 ها روشمواد و 
شمشهاد   یها رویشگاهدر  تحقیق منطقۀ: تحقیق منطقۀ

متهر   1600تا  1500ارتفاعی محدودۀ بوال ) 2سری  در

تها   1000ارتفهاعی  ۀ محهدود از سطح دریا( و شیالک )

شهرکت سهبامی    یهها  جنگ متر از سطح دریا(  1100

 11َ  5تها ً  o36 5َ1در مختصات جیرافیایی ً  ور فریم
o36 815ً و شمالی  رضعo53  ً  27َ  22تها o53   طهول 

اسههتان  اریشبرسههتان سهه غربههی  جنههوردر  شههرقی 

 ۀشمشهاد منطقهه در کلیه    یها توده. قرار داردمازندران 

 120جیرافیایی و از شیب صفر )مسطح( تا  یها جبت

متوسط بارندگی سالیانه حدود . یابند یمدرصد حضور 

ۀ درجه  4/10آن  ۀسهالیان و متوسط دمای  متر میلی 800

 نمهای  اقلهیم . اقلهیم منطقهه براسهاس    اسهت  گراد سانتی 

مادر از جنس آهکی  سنگ. استآمبرژه مرطور سرد 

سهنگی(،   کهوه  رشتهژوراسیک تحتانی )دورۀ مربوط به 

کرتاسهیک  دورۀ سهنگ و رس مربهوط بهه     آهکی ماسه

شناسهی، انهواع    تحتانی تشکی  شده است. از نظر خاک

نگلی تا راندزین در این منطقه ج یا قبوهتیر خاک از 

 .[12]وجود دارد 

 -روش بهراون  بهه  گیاهی پوشش ۀمطالع: یبردار نمونه

بهر ایهن   . گرفهت  انجهام  بهه روش رولهوه   بالنکه معروف

صورت انتخهابی   به یمربع متر 400نمونه  قطعه 60اساس 

  قطعهه در ههر  های شمشاد منطقه برداشهت شهد.    در تیر

همراه میزان وفهور   گیاهی به یها گونه ۀکلیفبرست  نمونه

و  [13] صهورت تخمینهی   بهه  آنبها  پوشهش  تاجیا درصد 

 شهد غلبه وان در مهارل ثبهت    -براساس ضرایب فراوانی

[13].  

 یههها گههروه یبنههد طبقههه: اکولوژیرر  یهررا گرررو 

 TWINSPANروششمشههاد بهها اسههتفاده از  اکولوژیههک
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 پوشهش  تهاج براساس مقهادیر درصهد    [14] 1شده اصالح

 -5 -5/12 -25 -50 -75 -100سطوح قطهع   و ها گونه

. در روش گرفهههههتانجهههههام  0)صهههههفر(  -1 -5/2

TWINSPAN در قالهب دو   هها  دادهنخست  ،شده                    اصالح

 2نهاهمگنی درجۀ و سیس  شده  یبند طبقهگروه )خوشه( 

محاسهبه   3در هر خوشه با استفاده از معیار واریهانس که   

حاوی بیشهترین نهاهمگنی   . در گام بعدی گروهی که شد

 ها گروهو تعداد  شود می  یبند طبقهباشد به دو گروه دیگر 

ناهمگنی بهرای  درجۀ . دوباره یابد یمبه سه گروه افزایش 

بیشهترین  سه گروه محاسبه شده و گروههی کهه حهاوی    

. شهود  مهی ناهمگنی باشد به دو گروه دیگر تقسهیم   ۀدرج

گروه برسد شش ه ب ها خوشهتعداد  که وقتیتا یند ااین فر

 ادامه یافت. 

 یبنهد  طبقهه پهس از  : معرر   یهرا  گونره تحلیر   

های تعیین گونهاکولوژیک،  یها گروهتبیۀ رویشگاه و 

. گرفهت با استفاده از ضریب تعلقهه فهی انجهام     معرف

ضهریب  محاسهبۀ   مبتنهی بهر  فی  تعلقضریب محاسبۀ 

کهه   ای یهده ا. [4]( است 1رابطۀ همبستگی مربع کای )

ایهن اسهت کهه بها      است تعلقه فی نبفته ورای ضریب

شده با فراوانی قاب  انتظهار در   مشاهدهفراوانی مقایسۀ 

مورد اینکه الگوی پراکنش یهک گونهه در یهک گهروه     

 شهود  مهی گیری  تصادفی یا ترجیحی بوده است تصمیم

. اگهر  اسهت متییهر   1تا  -1مقدار ضریب فی بین  .[6]

گر آن بیهان  ،ضریب فی نزدیک یا مساوی صهفر باشهد  

 داشتن یا نداشتنحضور   است که یک گونه تمایلی به

زیههاد در یههک گههروه مشههخص را نههدارد. مقههادیر    

آن است که حضور آن گونه به یک گهروه   ۀدهند نشان

                                                           
1. Modified TWINSPAN 
2. Heterogeneity 
3. Total inertia 

تعلق   بودن مقادیر فی بیانگرکم و تعلق دارد مورد نظر 

 . [15]است گونه به گروه مورد نظر نداشتن 
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 =؛ضریب فی  N ؛نمونه  قطعه= تعداد کل Np در  نمونهه   قطعه= تعداد

 هدفگروه  و  ها گروهمورد نظر در کل گونۀ = فراوانی  np و n؛ هر گروه

ی معهرف  ها گونهشایان ذکر است که در شناسایی 

یی کهه  ها گونهقرار گیرند.  مدنظرباید مقادیر مثبت فی 

فهی بهه یهک گهروه یها       هتعلقشاخص بیشترین ی دارا

گونۀ معهرف آن اجتمهاع    عنوان بهد ناجتماع گیاهی باش

فی آستانۀ . در این تحقیق حد شود میگیاهی محسور 

23/0 =  ی دار یمعنههدر نظههر گرفتههه شههد. بررسههی

 هها  گروهی معرف هر یک از ها گونهشاخص تعلقه فی 

. پهس از  [7]تعیهین شهد    4فیشر آزمون صحت یبرمبنا

 هتعلقه کهه   ییها گونهمعرف، با حذف  یها گونهتعیین 

نشهان   گانهه  شهش  یهها  گهروه خاصی به هیچ کهدام از  

  قطعهه  -گیهاهی   پوشهش مهاتریس  فبرسهت  ندادند )از 

 نمونه  قطعه -گونۀ معرفماتریس تبیۀ ( اقدام به نمونه

 یبنهد  طبقهه . شهود استفاده  بندی رستهشد تا در تحلی  

محاسهبات  کلیهۀ  و  گانهه  شهش اکولوژیهک   یهها  گروه

بسهتۀ  از  یهری گ ببهره مربوط به شاخص تعلقه فهی بها   

 .[16]گرفت انجام  JUICE6.3 یافزار نرم

 یهها  گروهمنظور بررسی الگوی توزیع  به: بندی رسته

5نااریبتطبیقی  بندی رستهاکولوژیک از روش 
 DCAیها   

ز اطالعهات  براساس دو سری ا DCA. تحلی  شداستفاده 

و  گیهاهی   پوشهش ترکیهب   یها دادهکلیۀ شام : ماتریس 

. بنهابراین دو  گرفهت معهرف انجهام    یهها  گونهه ماتریس 

براساس دو نوع  نمونه  قطعه -6ماتریس مقادیر بردار ویژه

                                                           
4. Fisher exact test 

5. Detrended Correspondence analysis 
6. Eigen vector 
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دست آمد. مهاتریس   هب DCAاطالعات ورودی به تحلی  

 نمونهه   قطعات، مختصات نمونه  قطعه -مقادیر بردار ویژه

کیفیهت نتهایج   . دههد  مهی نشهان   بنهدی  رستهدر نمودار را 

مزبههور براسههاس دو سههری از  یههها گههروه بنههدی رسههته

معرف( برمبنهای   یها گونهو فقط  ها گونهکلیۀ اطالعات )

مقایسه مقادیر سهبم تبیهین واریهانس محورههای تحلیه       

DCA   یهها  1جایگشههت ندگانههۀ و نتههایج تحلیهه  پاسهه

MRPP   ارزیابی شد. تحلیDCA بنای مقادیر درصد برم

معرف پس از انجام تلفیقهی   یها گونه/ها گونه پوشش تاج

و  2سازی با مقهدار بیشهینه   روش نسبی بهتبدی  فرایند دو 

 قطعهات از نیمهی  کهه در   ییها گونهبراساس  سازی ینسب

 یافهزار  نرم ۀو با استفاده از بست [17] 3حضور دارند نمونه 

CANOCO Ver. 4.5 [18]  گرفتانجام  . 

غیرپارامتریک  یروش MRPPتحلی  : MRPPتحلی 

. اسهتفاده  است برای آزمون اختالف میان دو یا  ند گروه

تا با در  دهد میاین فرصت را به محقق  MRPPاز تحلی  

محورههای  ویهژۀ  متییرها )مقادیر بهردار  کلیۀ نظر گرفتن 

را  هها  گهروه در تحقیق حاضر( اختالف بین  DCA تحلی 

این است کهه   MRPPمزایای تحلی  بررسی کند. یکی از 

 نیهازی نیسهت    هها  دادهبودن و همگنی واریانس  البه نرم

. [19]اکولوژیکی کاربرد دارند  یها دادهبنابراین برای اکثر 

بهرای   MRPPبر این اسهاس در ایهن تحقیهق از تحلیه      

 نمونهه   قطعات گروهی بینو  گروهی درونمقایسۀ فاصلۀ 

براسهاس   گانهه  شهش اکولوژیهک   یهها  گهروه مربوط بهه  

 قطعهه  -اطالعات دو سری از ماتریس مقادیر بردار ویهژه 

 نمونهه   قطعهه  -. هر ماتریس بردار ویژهاستفاده شد نمونه 

منتبههی بههه نتههایج  MRPPاجههرای تحلیهه  نتیجههۀ کهه در  

 ،حداق  شود گروهی درونحداکثر و  گروهی بیناختالف 
                                                           
1. Multi Response Permutation Procedure 
2. Relativization by maximum 
3. Info function of ubiquity 

 ۀنمونهه  قطعههاتاز الگههوی توزیههع  یتههر مناسههبنمههایش 

را نشان  DCA بندی رستهاکولوژیک در نمودار  یها هگرو

مناسهب   یقضهاوت  تهوان  یمه و بهر ایهن اسهاس     دههد  می

ورودی بهر کیفیهت نتهایج     یهها  دادهدرخصوص کیفیت 

بها اسهتفاده از    MRPP. تحلیه   داشهت  بندی رستهتحلی  

 .[17]گرفت انجام  PC- ORD for Win. Ver. 5 افزار نرم

 نتایج و بحث

را  تحقیههق منطقههۀاکولوژیههک  یدبنهه طبقههه، 1شههک  

با اسهتفاده از   گیاهی  پوششاطالعات ترکیب  براساس

بهر مبنهای شهاخص     شده     اصالح TWINSPANروش 

عنوان  ششم به قطع  سطح. دهد میناهمگنی تنوع نشان 

. شهد انتخهار   هها  گهروه  یریگ شک توق  برای نقطۀ 

 منطقهۀ شش گروه اکولوژیک در سهطح   تعدادبنابراین 

 .است یبند طبقهتفکیک و قاب  

معرف با استفاده از معیهار تعلقهه فهی     تحلی  گونۀ

 -نمونه  قطعهو  نمونه  قطعه -برمبنای دو ماتریس گونه

(. مقهادیر  1)جهدول   گرفهت گروه اکولوژیهک انجهام   

مهورد نظهر   گونۀ جدول بیانگر آن است که بدنۀ رنگی 

حهاوی   ،ها گروهدر آن گروه اکولوژیک نسبت به سایر 

گونۀ رو  است و ازاینشترین مقدار تعلقه یا وفاداری بی

بهر ایهن اسهاس از    . شود میآن گروه محسور  معرف

 یبنهد  طبقهه تحلی   و تجزیهگونۀ گیاهی که در  77میان 

گونهۀ گیهاهی    47، مقادیر تعلقهه تعهداد   شدندبررسی 

 رو یهن او از  (P<05/0ه )بهود  23آسهتانۀ  باالتر از حد 

 ی مزبور معرفی شد.ها هگروگونۀ معرف  عنوان به

 -کچه   -گروه گیاهی اول کهه نماینهدۀ تیهر راش   

و فسهتوکا   (Ilex spinigera)ممرز با زیراشکور خهاس  

(Festuca drymeja)  1750اسههت، در دامنههۀ ارتفههاعی-

ی بها  شهرق   جنهور متر از سطح دریا، جبت دامنهۀ   1600
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ی هها  گونهه یابهد.   درصهد حضهور مهی    56متوسط شیب 

، Crataegus microphyllaام  معههرف ایههن گههروه شهه 

Primula heterochroma،Polygonatum 

orientale،Galium odoratum،Brachypodium 

pinnatum،Quercus castaneifolia ،Mespilus 

germanica ،Hypericum androsaemum ،

Sanicula europaea ،Festuca drymeja ،Solidago 

virga-aurea ،Euphorbia amygdaloides، Tamus 

communis ،Salvia glutinosa ،Vicia cracca ،

Fragaria vesca ،Lathyrus laxiflorus ،Lecokia 

cretica ،Rubus hyrcanus ،Acer cappadocicum ،

Periploca graeca و Viola alba .است 

 

 
 شاخص ناهمگنی تنوع یبنابرم شده اصالح TWINSPANبا استفاده از روش  نمونه  قطعات یبند طبقه ۀدارنگار .1شکل 

 فریم منطقۀی اکولوژیک شمشاد ها گروهضرایب تعلقه فی در  .1جدول 
100× شاخص تعلقه فی    پایایی نسبی )درصد فراوانی نسبی(  

 ی اکولوژیکها گروه 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6

 نمونه  قطعهتعداد  6 15 3 7 9 20  6 15 3 7 9 20

 1ژیک معرف گروه اکولو یها گونه

3/12- 6/18- 6/18- 6/18- 6/18- ***6/86  5 0 0 0 0 83 Crataegus microphylla K.Koch 

24- 24- 7/8- 24- 6/2- ***3/83  0 0 14 0 20 100 Primula heterochroma Stapf 

24- 24- 7/8- 24- 6/2- ***3/83  0 0 14 0 20 100 Polygonatum orientale Desf. 

7/24- 7/24- 7/24- 7/24- 6/17 ***1/81  0 0 0 0 40 100 Galium odoratum Scop. 

8/15- 8/15- 8/15- 8/15- 8/15- ***1/79  0 0 0 0 0 67 Brachypodium pinnatum (L.) 
P.Beauv. 2/14- 2/20- 2/20- 2/20- 3/4- ***1/79  5 0 0 0 13 83 Quercus castaneifolia Pant. 

8/15- 8/15- 8/15- 8/15- 8/15- ***1/79  0 0 0 0 0 67 Mespilus germanica L. 

2/27- 2/27- 6/1 2/27- 4/6 ***6/73  0 0 29 0 33 100 Hypericum androsaemum L. 

4/27- 1/5- 2/1 4/27- 1/14- ***9/72  0 22 29 0 13 100 Sanicula europaea L. 

7/28- 7/28- 6/0- 7/28- 2/17 ***6/69  0 0 29 0 47 100 Festuca drymejaMert. 

&W.D.J.Koch 5/13- 5/13- 5/13- 5/13- 5/13- ***4/67  0 0 0 0 0 50 Solidago virga-aurea Auct. 

2/25- 2/25- 2/10- 7/9 2/11- ***62  0 0 14 33 13 83 Euphorbia amygdaloides Lam. 

8/34- 8/34- 8/34- 6/26 5/20 ***4/57  0 0 0 67 60 100 Tamus communis L. 

20- 20- 20- 20- 20 **60  0 0 0 0 33 67 Salvia glutinosa L. 

4/15- 4/15- 4/15- 4/15- 4 **4/57  0 0 0 0 13 50 Vicia cracca L. 

8/10- 8/10- 8/10- 8/10- 8/10 **2/54  0 0 0 0 0 33 Fragaria vesca L. 

8/10- 8/10- 8/10- 8/10- 8/10- **2/54  0 0 0 0 0 33 Lathyrus laxiflorus (Desf.) Kuntze 

8/10- 8/10- 8/10- 8/10- 8/10- **2/54  0 0 0 0 0 33 Lecokia cretica DC. 

1/7- 1/3- 5/4- 9/42- 8/10 *7/46  40 44 43 0 60 100 Rubus hyrcanus Juz. 

4/0- 2/25- 6 1/45- 5/20 *3/44  50 22 57 0 73 100 Acer cappadocicum Gled. 

2/21- 2/21- 2/21- 3/17 6/9 *6/36  0 0 0 33 27 50 Periploca graeca L. 

2/26- 3/0 14- 7/9- 3/14 *3/35  15 44 29 33 60 83 Viola alba Besser 
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 فریم منطقۀی اکولوژیک شمشاد ها گروه. ضرایب تعلقه فی در 1جدول ادامۀ 

100× شاخص تعلقه فی    پایایی نسبی )درصد فراوانی نسبی(  

 های اکولوژیک گروه 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6

 نمونه  قطعهتعداد  6 15 3 7 9 20  6 15 3 7 9 20

 2ی معرف گروه اکولوژیک ها گونه

6/51- 6/50- 4/19 8/32 ***8/32 2/17  10 11 86 100 100 83 Ilex spinigera Loes. 
 1/28- 1/28- 1/28- 38 **8/24 5/21  0 0 0 67 53 50 Cerasus avium (L.) Moench 

 5/12- 5/12- 5/12- 5/12- *6/33 3/16  0 0 0 0 27 17 Cephalanthera caucasica 
Kraenzl. 3/17- 5/2- 3/17- 3/17- *1/27 1/27  0 11 0 0 33 33 Epipactis helleborine (L.) Crantz 

7/17- 7/17- 1 7/17- *26 26  0 0 14 0 33 33 Acer mazandaranicum Amini, 

H.Zare&Assadi 4- 3/37- 7/7 1/13- *3/23 3/23  75 44 86 67 100 100 Fagus orientalis Lipsky 

 3معرف گروه اکولوژیک  یها گونه

6/31- 6/31- 6/31- **2/63 4/10- 2/19  0 0 0 100 33 33 Cornus australis C.A.Mey. 

5/37- 1/12- 6/3- *6/47 7/17 1/12-  1 3 3 3 10 2 Euonymus europaeus L. 

 4معرف گروه اکولوژیک  یها گونه 

2/34- 4/15 *7/26 7/26 4/6 41-  40 89 100 100 80 33 Danae racemosa Moench 

 5معرف گروه اکولوژیک  یها گونه

8/38- **5/31 0 6/8- 4/9 4/6  0 78 43 33 53 50 Carpinus schuschaensis 
H.J.P.Winkl. 9/20 *5/30 4/24- 5/30 9/7- 6/49-  90 100 43 100 60 17 Asplenium scolopendrium (L.) 

Newman 6اکولوژیک معرف گروه  یها گونه  

***4/67 5/13- 5/13- 5/13- 5/13- 5/13-  50 0 0 0 0 0 Polystichum woronowii Fomin 

***9/56 6/11- 5/32- 2/30 2/26- 8/16-  95 22 0 67 7 17 Acer velutinum Boiss. 

**6/46 3/9- 3/9- 3/9- 3/9- 3/9-  25 0 0 0 0 0 Carex sylvatica Maxim. ex 

Boeckeler **5/41 3/8- 3/8- 3/8- 3/8- 3/8-  20 0 0 0 0 0 Lamium album L. 

**1/33 1/7- 3/20- 3/20- 5/4- 2/19  45 11 0 0 13 33 Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-

Jenk. *9/26 3/26 7- 8/22- 7/0- 8/22-  45 44 14 0 20 0 Solanum kieseritzkii C. A. Mey 

 اکولوژیک  معرف در چند گروه یها گونه

3/24- 3/24- 3/24- 3/24- **6/32 **6/64  0 0 0 0 53 100 Dipsacus strigosus Willd. 

exRoem. & Schult. 9/29- 9/29- 2/2- 9/29- ***1/41 **8/50  0 0 29 0 73 83 Sorbus torminalis (L.) Crantz 

3/31- 3/31- 7/17- 3/31- ***8/63 *48  0 0 14 0 100 83 Daphne mezereum L. 

4/40- 4/40- 9/1- *5/49 ***5/43 4/10-  0 0 43 100 93 33 Taxus baccata Hook. 

9/22 **9/40 *9/40 19- 9/36- 9/48-  80 100 100 33 13 0 Parrotia persica C.A.Mey. 

***5/45 ***6/64 3/17- 9/30- 9/30- 9/30-  80 100 14 0 0 0 Pteris cretica L. 

***5/46 **5/46 21 43- 43- 1/28-  100 100 71 0 0 17 Ruscus hyrcanus Woronow 

*1/25 *1/43 7/4- 2/21- 2/21- 2/21-  40 56 14 0 0 0 Diospyros lotus L. 

 همراه یها گونه

21- 9/19- 6/30- 4/33 6/20 4/17  10 11 0 67 53 50 Mercurialis perennis L. 

4/38- 1/3- 21 1/13- 8/16 8/16  5 44 71 33 67 67 Asplenium adiantum-nigrum L. 

7/21 1/15- 1/15- 1/15- 3/14 4/9  25 0 0 0 20 17 Athyriumfilix-femina (L.) Roth 

 3/40- 8/6 9/1- 8/6 8/6 9/21  15 67 57 67 67 83 Carex divulsa Stokes 
 1/12 8/9- 4/18 8/23- 4/15- 4/18  95 78 100 67 73 100 Carpinus betulus L. 

 1/27- 2/5- 2/6 7/14 2/3- 7/14  20 44 57 67 47 67 Frangula alnus Mill. 

4/14 4/14 4/14 4/14 2/4 62-  100 100 100 100 93 50 Hedera pastuchovii Woronow 

 8/16 9/15- 4/17- 2/35 8/7- 8/10-  80 44 43 100 53 50 Polystichum aculeatum (L.) Roth. 

 8/21- 9/6 4/12- 9/6 6/13 9/6  5 33 14 33 40 33 Ulmus glabra Huds. 

30- 1/7 9/14 8/3- 8/15 8/3-  40 78 86 67 87 67 Tilia rubra DC. 

18 5/16- 5/16- 5/29 9/1 5/16-  25 0 0 33 13 0 Cardamine tenera S.G.Gmel. ex 

7/4- 7/4- 7/4- 7/4- 7/23 7/4-  0 0 0 0 7 0 Carex pendula Huds. 

13- 13- 13- 7/42 3/9 13-  0 0 0 33 13 0 Fraxinus excelsior L. 

 7/16 7/16 7/16 7/16 6/7 3/74-  100 100 100 100 93 33 Buxus hyrcana Pojark. 

3/17 6/22 5/10 6/30- 1/5- 7/14-  50 56 43 0 27 17 Cyclamen coum Mill. 

5/17- 8/10- 1/24 23- 6/13 6/13  5 11 43 0 33 33 Polypodium vulgare L. 

15- 15- 1/6 15- 7/4 3/34  0 0 14 0 13 33 Clinopodium umbrosum Matsum. 

3/3 7/8- 7/8- 7/8- 7/8- 3/31  5 0 0 0 0 17 Evonymus latifolia (L.) Mill. 
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 فریم منطقۀی اکولوژیک شمشاد ها گروه. ضرایب تعلقه فی در 1جدول ادامۀ 

100× شاخص تعلقه فی    پایایی نسبی )درصد فراوانی نسبی(  

 های اکولوژیک گروه 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6

 نمونه  هقطعتعداد  6 15 3 7 9 20  6 15 3 7 9 20

6/7- 6/7- 6/7- 6/7- 6/7- 8/37  0 0 0 0 0 17 Lapsana communis L. 

6/7- 6/7- 6/7- 6/7- 6/7- 8/37  0 0 0 0 0 17 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 

4/10- 4/10- 5/18 4/10- 4/10- 3/23  0 0 14 0 0 17 Calystegia sepium (L.) R. 

4/10- 4/10- 5/18 4/10- 4/10- 3/23  0 0 14 0 0 17 Carpesium cernuum L. 

4/10- 4/10- 5/18 4/10- 4/10- 3/23  0 0 14 0 0 17 Polygala anatolica Boiss.&Heldr. 

6/11- 6/11- 8/14 6/11- 7/0 2/19  0 0 14 0 7 17 Asplenium trichomanes L. 

1/14- 1/14- 2/8 9/37 7/3- 1/14-  0 0 14 33 7 0 Scutellaria tournefortii Benth 

7/4- 7/4- 7/4-
7/4 

7/4- 7/23 7/4-  0 0 0 0 7 0 Digitalis nervosa Steud.&Hochst. 
exBenth. 9/6 6/11- 8/14 6/11- 13 6/11-  10 0 14 0 13 0 Alnus subcordata C.A.Mey. 

 1/29 8/5- 8/5- 8/5- 8/5- 8/5-  10 0 0 0 0 0 Dryopteris filix-mas (L.) Schott. 

1/29 8/5- 8/5- 8/5- 8/5- 8/5-  10 0 0 0 0 0 Arum maculatum L. 

5/20 1/4- 1/4- 1/4- 1/4- 1/4-  5 0 0 0 0 0 Circaea lutetiana L. 

7- 7- 9/34 7- 7- 7-  0 0 14 0 0 0 Pterocephalus canus Coult. ex 

DC. 
 است. درصد  9/99و  99، 95الدر سطح احتم ها گروهبودن تفاوت مقادیر فی بین  دار یمعنبه ترتیب   ***و  **، *بیانگر فراوانی صفر در هر گروه اکولوژیک است.  0

 (.Ф>23/0درصد است ) 23آستانۀ بودن مقدار فی از حد بیشتر جدول بیانگر بدنۀ مقادیر فی خاکستری رنگ 

کچه  در   -تیهر راش نماینهدۀ  که  گروه گیاهی دوم

همراه شمشاد و سرخدار در اشهکور دوم   بهاشکور باال 

 (Danae racemosa)با زیراشهکور خهاس و همیشهک    

متر از سهطح دریها،    1200-1650ارتفاعی  ۀدر دامن است،

درصهد   70شمالی و شرقی با متوسهط شهیب    یها جبت

 Ilexمعرف ایهن تیهر شهام      یها گونهیابد.  حضور می

spinigera ،Cerasusavium ،Cephalanthera 

caucasica ،Epipactis helleborine ،Acer 

mazandaranicum  وFagus orientalis است. 

کچ  در  -تیر راشنمایندۀ اول و دوم  یها گروه

متمایز  ها گروهو بر این اساس از دیگر اند  منطقهسطح 

نسهبت زیههاد درختهان شمشههاد    توسههعۀ بهه . شهوند  یمه 

همهراه   بهه درصهد(   5/64 پوشهش  تهاج درصد  )متوسط

( در اشهکور دوم  Taxus baccata)درختان سرخدار 

گروه اکولوژیک دوم سبب تفکیک و تمایز این گهروه  

)شمشهاد بها متوسهط     شهود  میاز گروه اکولوژیک اول 

درصهد در گهروه اول    1کمتهر از   پوشهش  تهاج درصد 

دامنهۀ  (. شمشهاد در گهروه اول کهه در    ابدی یمحضور 

متهری از سهطح دریها و روی     1600 - 1750فاعی ارت

صهورت   بهه  ،قرار دارد یشرق جنورشرقی و  یها دامنه

. در واقهع  ابهد ی یمه حضور  الپراکنده و فرم رویشی نب

دامنهۀ  مجاورت این گهروه بها گهروه اکولوژیهک اول )    

تها   شدمتر از سطح دریا( سبب  1200-1650ارتفاعی 

 ین گروه منتق بذر شمشاد توسط عوام  بذرافشان به ا

در ایهن   النبه مرحلهۀ  و بر این اساس شمشاد در  شود

صهورت   بهیابد. حضور یافتن شمشاد  گروه حضور می

شمشاد به طبقهات   یها تودهتوسعۀ در این گروه،  النب

متر از سطح دریا )و بهاالتر( را داللهت    1700ارتفاعی 

گیهاهی شمشهاد در    یها گروه. همچنین معرفی کند یم

متههر  1700)گههروه دوم( تهها  1650اعی ارتفههمحههدودۀ 

  جوامهع )گروه اول( از سطح دریها، قابلیهت گسهترش    

 یهها  جنگ ارتفاعی از محدودۀ شمشاد در این  گیاهی

 .  کند یمهیرکانی را تصریح 

راش در  -تیر ممهرز نمایندۀ گروه گیاهی سوم که 

همراه شمشاد و سهرخدار در اشهکور    بهاشکور باال 

 (Hedera pastochovii)ست دوم با زیراشکور داردو

http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do;jsessionid=2960EEDEAA38EB5668A0D7D79EDDEE8A?id=319595-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Bjsessionid%3D2960EEDEAA38EB5668A0D7D79EDDEE8A%3Ffind_wholeName%3DPterocephalus%2Bcanus%2B%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do;jsessionid=2960EEDEAA38EB5668A0D7D79EDDEE8A?id=319595-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Bjsessionid%3D2960EEDEAA38EB5668A0D7D79EDDEE8A%3Ffind_wholeName%3DPterocephalus%2Bcanus%2B%26output_format%3Dnormal
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متهر از   1300-1350ارتفهاعی  دامنۀ در  و خاس است،

 55ههای شهرقی بها متوسهط شهیب       سطح دریا، جبت

و  (Cornus australis) الیابههد.  درصههد حضههور مههی

ی ها گونهعنوان  به ( Euonymus europaeus)شمشیر 

 معرف این گروه معرفی شدند.  

راش  -ممهرز تیهر  نمایندۀ گروه گیاهی  بارم که 

همراه شمشهاد در اشهکور دوم بها     بهدر اشکور باال 

دامنهۀ  در  اسهت، زیراشکور همیشهک، کولهه خهاس    

 یهها  دامنهه متر از سهطح دریها،    1100-1200ارتفاعی 

ابهد. در  ی درصد حضور مهی  88غربی با متوسط شیب 

سهبز   همیشهه زیراشهکور   این گروه نیز فقط یک گونۀ

 شد. تعیین گونۀ معرفعنوان  به همیشک

راش  -تیر ممرز نمایندۀسوم و  بارم که  یها گروه

به سبولت  ،اند منطقه با شمشاد در اشکور دوم در سطح

زیراشکور گونۀ و سرخدار و  الدرختی  توسط دو گونۀ

درختان زیاد شوند. فراوانی  همیشک از یکدیگر متمایز می

( نسهبت بهه   100در گروه سهوم )فراوانهی    السرخدار و 

بها فراوانهی    الو  43)سهرخدار بها فراوانهی    گروه  بارم 

( همیشهک در  پوشهش  تهاج همراه وفور )درصهد   بهصفر( 

درصهد(   33 پوشهش  تهاج گروه  بارم )متوسهط درصهد   

 7/5 پوشهش  تهاج نسبت به گروه سهوم )متوسهط درصهد    

درصد( سبب تفکیک و تمایز ایهن دو گهروه از یکهدیگر    

زیراشهکور همیشهک در گهروه    گونهۀ  . وفهور  شهود  می

بودن متوسهط  زیاد دلی   به ممکن استوژیک  بارم اکول

 زاده  یاسهماع  درصد( باشد. 88شیب دامنه در این گروه )

اکوسیستمی جنگ   یبند طبقهنیز در  (2011) و همکاران

با زیراشهکور   گیاهی  جوامعراش دارکال نشان دادند که 

مرطور و پرشیب با خاک  یها شگاهیروهمیشک معرف 

شمشیر  به  گونۀزیاد  هتعلقمچنین ه. [20]  استعمق  کم

منجهر  گروه سوم به تفکیک این گهروه از گهروه  بهارم    

 .شود می

کچه  در   -تیر ممرز نمایندۀگروه گیاهی پنجم که 

همههراه شمشههاد در اشههکور دوم بهها   بهههاشههکور بههاال 

دامنهۀ  در  اسهت، زیراشکور کولهه خهاس و داردوسهت    

شهرقی   یهها  دامنهمتر از سطح دریا،  900-1150ارتفاعی 

درصهد حضهور    75بها متوسهط شهیب     یشهرق  جنورو 

ی معرف مبهم ایهن تیهر شهام  کچه       ها گونهیابد.  می

(Carpinus schuschaensis)  دارو یزنگهههو سهههرخس 

(Asplenium scolopendrium) هستند. 

ممهرز در   -تیهر راش  نمایندۀگروه گیاهی ششم که 

همههراه شمشههاد در اشههکور دوم بهها   بهههاشههکور بههاال 

دامنهۀ  در  اسهت، ر کولهه خهاس و داردوسهت    زیراشکو

متر از سطح دریا، در تمامی جبهات   900-1200ارتفاعی 

ی هها  گونهه یابهد.   درصد حضور مهی  43با متوسط شیب 

 Polystichum woronowii ،Acerمعرف مبم این تیهر  

velutinum ،Carex sylvatica ،Lamium album ،

Dryopteris affinis وSolanum kieseritzkii ستنده. 
محهدودۀ   نیتهر  نییپها پنجم و ششم که در  یها گروه

 تحقیهق  منطقهۀ متر از سطح دریها(   900-1200ارتفاعی )

درختهان کچه  و کهاهش    توسهعۀ  دلیه    بهه  ،قرار دارند

درختان راش در گروه پنجم )با متوسط درصهد   شمگیر 

. شهوند  یمه درصهد( از یکهدیگر متمهایز     8/7 پوشش تاج

ه کاهش درختهان راش در  همرا بهحضور درختان کچ   

بهودن شهیب دامنهه    تنهد  دلیه    به ممکن استگروه پنجم 

درصد( باشد. در واقع افهزایش شهیب    75)متوسط شیب 

تها از انبهوهی درختهان راش کاسهته      شهود  میدامنه سبب 

درختهان  توسهعۀ  شده و در نتیجه زمینه بهرای حضهور و   

شرایط رویشهگاهی پرشهیب و خهاک     در برابرکچ  که 

 و همکهاران  زاده  یاسهماع ، فراهم شود. ردبارندعمق ب کم
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سهرخدار افراتختهه    گیهاهی   جوامعدر معرفی نیز  (2007)

، درصهد(  70بهیش از  تنهد )  یها بیشنشان دادند که در 

تنهد   یهها  بیشدر  (Carpinus orientalis)درختان لور 

 یاهیه گ ۀ جامعه و یهک  شوند  میجایگزین درختان ممرز 

Carpineto orientalis- Taxetum baccatae   تشههکی

 .  [21] دهند می

اکولوژیهک   یهها  گهروه  بنهدی  رسهته نمودار  2شک  

 کلیهۀ  پوشهش  تهاج ترتیب براساس مقادیر درصد  بهمنطقه 

معهرف )ر( را نشهان    یهها  گونهه )ال ( و فقهط   ها گونه

در اکولوژیک  یها گروه یبند طبقهنمایش نتایج . دهند یم

کهه   دههد  مهی ن نشها  DCAامتداد دو محهور اول تحلیه    

مزبهور براسهاس مقهادیر درصهد      یهها  گهروه  بنهدی  رسته

را  یتر مناسبمعرف، الگوی توزیع  یها گونه پوشش تاج

یهک از   ههر  نمونهه   قطعهات کهه   یا گونه به ،دهد میارائه 

ارائهه   هها  گهروه را بها دیگهر    تهری مناسهب تمهایز   ها گروه

 هها  گهروه  بنهدی  رسهته . این در حالی است که در کنند یم

، تهداخ   هها  گونهه  کلیۀ پوشش تاجمقادیر درصد  ساسبرا

ایهن  در یکدیگر بیشتر و تمایز آنبا کمتهر اسهت.    ها گروه

تمههایز بیههانگر آن اسههت کههه اسههتفاده از مقههادیر درصههد  

 هها  گونهه  کلیهۀ جهای   همعرف ب یها گونه فقط پوشش تاج

و افهزایش   گروهی درونسبب کاهش فاصله )عدم تشابه( 

 شهود  میمزبور شده و منجر  یها گروه گروهی بین فاصلۀ

 یهها  گهروه ) یبنهد  طبقهه از نتهایج   یتهر  مناسهب نمایش 

 ارائه شود. بندی رستهاکولوژیک( در نمودار 

شهده   مقادیر ویژه و درصد واریانس توجیهه  2جدول 

مقهادیر  ترتیب براساس  به DCAتوسط محورهای تحلی  

ی هها  گونهه )ال ( و فقهط   ها گونهپوشش کلیۀ  درصد تاج

.  بهار محهور اول تحلیه     دههد  میرا نشان  ف )ر(معر

DCA  هها  گونهه کلیهۀ   پوشهش  تاجمقادیر درصد براساس 

درصههد واریهانس تیییهرات ترکیههب    2/26طهور کلهی    بهه 

کننهد. ایهن در حهالی     یمه منطقه را توجیه  گیاهی  پوشش

مقهادیر  براسهاس   DCAاست که  بار محور اول تحلی  

طهور کلهی    هبه  ی معهرف هها  گونهفقط  پوشش تاجدرصد 

گیهاهی    درصد واریانس تیییهرات ترکیهب پوشهش    1/37

روشنی گویهای   نیز به این مسئله کنند.  یممنطقه را توجیه 

فقهط   پوشهش  تهاج آن است که استفاده از مقادیر درصهد  

سهبم   شود میسبب  ها گونهجای کلیۀ  ی معرف بهها گونه

هها و در نتیجهه تفسهیر     بیشتری از الگوی تیییرات گهروه 

ایهن ایهده   محیط ارائه شهود.   -ی از روابط گونهتر بمناس

های معرف شک  گرفتهه اسهت کهه     از ایدۀ گونه به تأسی

حضور آنبا در نواحی مشهخص مبهین شهرایط محیطهی     

ای در آن نواحی است و بر این اساس بها تفکیهک و    یژهو

ی معهههرف، تصهههویر درسهههتی از هههها گونههههشناسههایی  

. اسهدی و  شود میخصوصیات اکولوژیک در منطقه ارائه 

نیههز اعتقههاد داشههتند اجههرای تحلیهه    (2011همکههاران )

ی شهاخص بهه درک ببتهر    هها  گونهه برمبنهای   بندی رسته

یهاهی و محهیط در   گ  پوشهش روابط ممکهن بهین تیییهر    

 .  [11] شود میبندی منجر  های رسته ی تحل
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 های معرف )ب(گیاهی )الف( و فقط گونههای پوششداده های اکولوژیک منطقه براساس کلیهگروه DCAبندی . نمودار رسته2شکل 

 ها گونه ۀکلی پوشش تاجمقادیر درصد ترتیب براساس  به DCAتوسط محورهای تحلیل  شده مقادیر ویژه و درصد واریانس توجیه .2جدول 

 معرف )ب( یها گونه)الف( و فقط 

 4محور  3محور  2محور  1محور   

 )الف(
 152/0 23/0 317/0 638/0 مقادير ويژه

 9/2 6/4 2/6 5/12 درصد تبیین واريانس
 2/26 3/23 7/18 5/12 درصد تجمعی تبیین واريانس

 098/5= (Total inertia)واريانس کل 

      

 )ب(

 111/0 148/0 217/0 644/0 مقادير ويژه

 7/3 9/4 2/7 3/21 درصد تبیین واريانس

 1/37 4/33 5/28 3/21 درصد تجمعی تبیین واريانس

 019/3= (Total inertia)واريانس کل 
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 ها گونه ۀکلی پوشش تاجبرمبنای درصد  DCAروش  ۀنمون  قطعه -براساس ماتریس بردار ویژه ها گروه MRPP ۀگاندچن ۀمقایس .3جدول 

 6 5 4 3 2 1 ها گروه
1  1913/5- 6383/4- 1230/6- 6455/8- 3432/14- 
2 1913/5-  1634/4- 8670/1- 514/12- 8863/19- 
3 6383/4- 1634/4-  9021/2- 1726/6- 5306/6- 
4 1230/6- 8670/1- 9021/2-  7081/5- 8040/7- 
5 6455/8- 514/12- 1726/6- 7081/5-  2445/5- 
6 3432/14- 8863/19- 5306/6- 8040/7- 2445/5-  

 20 9 7 3 15 6 نمونه  قطعهتعداد 
 1107/0 2788/0 3174/0 0931/0 3690/0 3117/0 گروهی بین فاصلةمتوسط 

 -7617/10 -6569/7 -8808/4 -8814/4 -7244/8 -7882/7 گروهی درون فاصلةمتوسط 

 2434/0= ها گروهدرون  فاصلةمیانگین وزنی                     -51/8= ها گروهبین  فاصلةمیانگین وزنی 

 

 معرف یها گونه پوشش تاجبر مبنای درصد  DCAروش  ۀنمون  قطعه -ماتریس بردار ویژهبراساس  ها گروه MRPPمقایسۀ چندگانۀ  .4جدول 

 6 5 4 3 2 1 ها گروه
1  0717/4- 7682/4- 6708/6- 5360/8- 7983/14- 
2 0717/4-  6547/4- 3385/5- 4162/13- 5519/21- 
3 7682/4- 6547/4-  2535/4- 4559/5- 6393/6- 
4 6708/6- 3385/5- 2535/4-  1880/6- 8608/10- 
5 5360/8- 4162/13- 4559/5- 1880/6-  6394/6- 
6 7983/14- 5519/21- 6393/6- 8608/10- 6394/6-  

 20 9 7 3 15 6 نمونه  قطعهتعداد 
 1872/0 1896/0 2318/0 1866/0 2936/0 1935/0 گروهی بین فاصلةمتوسط 

 -098/12 -0471/8 -6624/6 -1544/5 -8066/9 -7691/7 گروهی درون فاصلةمتوسط 

 2196/0= ها گروهبین  ةمیانگین وزنی فاصل                           -10= ها گروهبین  ةمیانگین وزنی فاصل

 

 یریگ جهینت
گونهۀ   ،دهد مینتایج تحقیق حاضر نشان  که طور همان

از  یا گسهترده دامنهۀ  دلی  حضور یهافتن در   شمشاد به

تها   800ارتفهاعی  دامنۀ طقه )خصوصیات توپوگرافی من

اصهلی و فرعهی و شهیب     یهها  جبت کلیۀمتر،  1700

 یهها  گونهدرصد( با انواع مختلفی از  120تا  15 ۀدامن

 اسهت، مختلفهی   یشناخت بومگیاهی که دارای نیازهای 

در  .دههد  مهی  متمایزاکولوژیک  یها گونه گروهتشکی  

 ولمعرف گروه ا یها گونهبرخی  به توان یمزمینه این 

(، دافنه Polygonatum orientaleشقاق  ) مانند و دوم

(Daphne mezereumو بارانهههههک ) (Sorbus 

torminalis ) و آلوکک(Cerasus avium)   اشاره کهرد

 یهها  جنگه   گیهاهی   جوامعمعرف  یها گونهکه اغلب 

هیرکهانی قلمهداد    بنهد  انیمشمالی(  یها دامنهمرطور )

 گونهۀ نکه شمشاد با توجه اینکتۀ شایان . [20] شود می

کههه  (Acer mazandaranicum)مازنههدرانی  یافههرا

جههنس افههرا در از  شههده جدیههدترین تاکسههون معرفههی

گهروه  نیز تشکی  یک  [22] است هیرکانی یها جنگ 

 . دهد میگیاهی متمایز )گروه دوم( 

 یهها  دامنهه در نتایج همچنین نشهان داد کهه شمشهاد    

 یهها  گروه) ربا درختان سرخداپرشیب و مرطور منطقه 

)گهروه   و همیشهک  )گروه سهوم(  و شمشیر دوم و سوم(

و  تنهد  ههای  یبشه  معهرف  یهها  گونه ،که اغلب  بارم(

محسهور   الشهم  یهها  جنگه  مرطور برخی از نواحی 
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را تشهکی   اکولوژیهک متمهایز    یهها  گونه  گروه، شوند یم

 یهها  دامنهه شمشاد در  ۀگوناز سوی دیگر  .[21]دهد  می

 1000از  تهر کمعی پهایین منطقهه )  طبقات ارتفها  یبش کم

 Diospyrus) نظیر کلبو دوست حرارت یها گونهمتر( با 

lotus)،  انجیلههی(Parrotia persica)  و کولههه خههاس 

(Ruscus hyrcanus) تشههکی اکولوژیههک  ۀگونهه گههروه 

و  یشهناخت  بهوم  یهها  گونهه  گروهتشکی  . قابلیت دهد می

و کولهه  ی انجیله  ،کلبو یها گونهشمشاد با  یشناخت جامعه

 و( 2011) اسهههدی و همکهههاران  در تحقیهههقخهههاس 

 ۀشهد  در جنگه  حفاظهت   (2014) و اسدی زاده  یاسماع

زارع و زمینهه،  در ایهن  . [15،11] شدگزارش نیز خیبوس 

مزگا نشهان   یها جنگ در پژوهشی در  (1998) همکاران

دادند که شمشاد با درختان بردبار بهه خشهکی داغهداغان    

(Celtis australis)  دههد  مهی  تشکی یک اجتماع گیاهی 

تعیهین   کهه  کید داردأتنتایج تحقیق حاضر همچنین . [22]

 یهها  گهروه تنبا به منظور تعیین حدود  معرف نه یها گونه

 شهده در سهطح منطقهه کهاربرد دارد     بندی اکولوژیک طبقه

 بنههدی رسههتهاز آن در بببههود نتههایج  تههوان یمههبلکههه ، [7]

عوامه  محیطهی    تر قیدق منظور تعیین گیاهی به یها گروه

 .مزبور استفاده کرد یها گروهبر  مؤثر
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