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 9گروه جنگلداری ،دانشكده منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،ساری ،ایران
 3گروه جنگلداری ،دانشكده منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران

چکیده
هدف از این تحقیق ،طبقهبندی گروههای بومشناختی و تحلیل گرادیان آنها بر اساس ویژگیهای فیزیكی -شییمیایی
خاک در ذخیرهگاه جنگلی شمشاد سیسنگان اسیت .بیرای ایین منریور 25 ،قطعیه نمونیه بیه صیور سیسیتماتیك-
انتخابی با ابعاد شبكه  333متری به مساحت  233متر مربع ،در سطح منطقه پیاده شد .در هر قطعه نمونیه ،ابتیدا مقیادیر
درصد تاج پوشش گونهها بر اساس ضرایب فراوانی -غلبه براون -بالنكه ثبیت و سی ن نمونیهبیرداری خیاک در دو
عمق  96-3و  33 -96سانتیمتر به منرور اندازهگیری خصوصیاتی نریر کیربن آلیی ) ،(OCنیتیرونن ) ،(Nفسیفر )،(P
پتاسیم ) ،(Kنسبت کربن به نیترونن ) ،(C/Nاسیدیته ) ،(pHهدایت الكتریكی ) ،(ECآهك ) ،(Limeبافیت و درصید
رطوبت انجام شد .با اسیتفاده از تحلییل  TWINSPANو بیر مبنیای درصید تیاج پوشیش گونیههیا ،تعیداد سیه گیروه
بومشناختی در منطقه تعیین و با استفاده از دو روش تحلیل تطبیقی قوسگیری شده ) (DCAو تحلیل تطبییق متعیارفی
) ،(CCAروابط بین گروههای بومشناختی با خصوصیا فیزیكی -شیمیایی خاک تبیین شد .نتیای نشیان داد کیه در
شكلگیری گروههای بومشناختی گیاهی منطقه ،عوامل خاکی شامل درصد ذرا سیلت و رس ،کربن آلی ،نیترونن
و  C/Nدر عمق اول ،درصد رطوبت و مقدار فسفر قابل جذب در تیپ فاقد شمشاد و درصید شین ،اسییدیته ،هیدایت
الكتریكی ،آهك ،پتاسیم قابل جذب ،کربن آلی ،نیترونن کیل و  C/Nدر عمیق دوم در تییپ شمشیادی میؤثر بیوده
است .نتای طبقهبندی گروههای بومشناختی در دو پالتی گونه -محیط و قطعه نمونه -محیط تحلییل  CCAنشیان داد
که قطعا نمونه و گونههای شاخص هر یك از واحدها در دیاگرام رستهبندی نیز از یكدیگر متمایز هستند.
واژههای کلیدی :رستهبندی ،سیسنگان ،شمشاد ،عوامل خاکی ،گروههای بومشناختیTWINSPAN ،

*نویسنده مسؤول :نشانی پست الكترونیك ،h.jalilvand@umz.ac.ir :شماره تماس39633223103 :
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جنییوب میشیییگان )،(Archambault et al., 1990

مقدمه
جوامع طبیعی گیاهی روی زمین بیر حسیب اتفیا و

ویسكانسین ) ،(Hix, 1988رویشگاههای جنگلیی کیاج

تصادف به وجیود نیامیدهانید ،بلكیه بیین آنهیا و شیرایط

زرد ) (Pinus ponderosaدر ایالیت آریزونیا (Abella

بومشناختی حاکم بیر محییطهایشیان ارتبیات تنگیاتنگی

) and Covington, 2006a, 2006bو طبقهبندی جوامع

وجود دارد ) .(Barnes, 1998در حال حاضر ،نگهداری

جنگلی یونان )(Bergmeier and Dimopoulos, 2008

و حفظ تنوع زیستی بیه عنیوان معییار سینجش پاییداری

به کیار رفتیه اسیت .بیا توجیه بیه اینكیه پوشیش گییاهی

جنگل و محیط ،یكی از اهداف اصیلی در جنگیلداری

استقرار یافته بر روی خاک در هیر منطقیه نشیان دهنیده

بییه شییمار میییرود ;(Hagan and Whitman, 2006

پایداری خصوصیا مطلوب فیزیكی و شیمیایی خیاک

) .Vackar et al., 2011گروه گونیههیای بیومشیناختی

و نیییز مسییاعد بییودن شییرایط اقلیمییی اسییت (شییهنوازی،

شییامل مجموعییهای از گونییههییای گیییاهی بییا نیازهییای

9303؛  ،)Greig-Smith, 1983لذا ،مطالعه شاخصهای

بومشناختی و بردباری مشابهی هستند که معموال به طور

فیزیكی و شیمیایی خاک و ارتبات آنها بیا ویژگییهیای

مكییرر بییا یكییدیگر در نییواحی ویییژهای بییا ترکیییبهییای

گروههای بومشناختی الزم به نرر میرسد.

یكنییواختی از عوامییل محیطییی (از نرییر رطوبییت ،نییور،

 )9110( Zahedi Amiriارتبییات پوشییش گیییاهی و

خصوصیییا فیزیكییی -شیییمیایی خییاک و  )...حضییور

ویژگیییییهییییای خییییاک در تییییوده راش -بلییییوت و

مییابند ) .(Grabher et al., 2003اگر چه بین دو گونه

زبان گنجشك را در کشور بلژیك بررسی کرد و به این

گیاهی اشتراک بوم شناختی محضی وجود نیدارد ،ولیی

نتیجییییه رسییییید کییییه ترکیییییب روش فلوریسییییتیك و

می توان آنها را بر مبنیای توزییع مشیابهی کیه نسیبت بیه

خصوصیا فیزیكی -شیمیایی خاک میتواند پیشبینی

عوامییل محیطییی دارنیید ،در قالییب یییك گییروه در نرییر

قابل قبولی از ویژگییهیای خیاک را بیا جوامیع گییاهی

گرفته ،آنها را بر مبنای عكینالعمیلهایشیان نسیبت بیه

نشیییان دهییید .محمیییودی و همكیییاران ( )9302نییییز در

کییرد ) .(Barnes, 1998بییا

طبقهبندی جنگل بر مبنای گروه گونههای بومشناختی و

مطالعه گروه گونههای بومشیناختی ،اجتماعیا گییاهی

بررسی ویژگیهای فیزیكی -شیمیایی و زیسیتی خیاک

که در شرایط محیطی مشابهی حضور مییابند ،تفكییك

دریافتند که خصوصییا خیاک بیه وییژه ویژگییهیای

و عوامل محیطی میؤثر در پیراکنش گونیههیای گییاهی

فیزیكیییی آن نقیییش میییؤثری در جیییدایی گیییروههیییای

شناسایی مییشیوند .(Bergeron and Bochard, 1983

بومشناختی و گسیترش جوامیع گییاهی دارد .در مطالعیه

هر ییك از گیروههیای بیومشیناختی ،حیاوی اطالعیا

جامعهشناسی تودههیای شمشیاد خیزری در جنگیلهیای

بومشناختی محل انتشار خود بوده ،میتواننید بیه راحتیی

شیییمال ،جوامیییع راش -شمشیییاد )(Fageto-Buxetum

اطالعییا بییا ارزشییی از خصوصیییا خییاک و دیگییر

(حمییزه )9333 ،و ون -شمشییاد )(Fraxino-Buxetum

متغیرهایی که اندازهگیری آنها نسبتا مشكل است ،فراهم

(طبری )9303 ،معرفی شدند .با وجود کاهش چشیمگیر

آورنید ) .(Pregitzer et al., 1983ایین گیروهگونیههیا

رویشگاههای شمشاد به عنوان یكی از جوامع جلگیهای،

برای شناسایی انیواع بیومنریامهیا در جنگیلهیای بلیوت

هنوز اطالعا کیاملی از اجتماعیا و جوامیع جنگلیی

عوامییل محیطییی توصییی

اثر عوامل خاکی در پراکنش گروههای بومشناختی گیاهی (مطالعه موردی :ذخیرهگاه جنگلی شمشاد سیسنگان)

این گونه با ارزش در دسیترس نیسیت ،بنیابراین تحقییق

اقلیییمنمییای آمبییرنه جییزو منییاطق خیلییی مرطییوب بییا

حاضییر سییعی دارد تییا بییا اسییتفاده از تجزیییه دو طرفییه

زمستانهای معتدل محسوب میشود.

گونههای شاخص و تحلییلهیای  DCAو  CCAکیه بیه

جمعآوری دادهها

ترتیب به عنوان مهمترین تجزیهکنندههای غیرمسیتقیم و

نمونهبرداری از پوشیش گییاهی بیا اسیتفاده از روش

مستقیم رجبنیدی محسیوب مییشیوند (کنیت و کیاکر،

سیسیییتماتیك -انتخیییابی انجیییام شییید (اسییماعیلزاده و

 ،)9303طبقه بندی بومشناختی و تعیین مهمترین عوامیل

همكییاران9313 ،؛ Barbur et al., 1999؛ Krebs,

محیطی مؤثر (عوامل فیزیكیی -شییمیایی خیاک) را بیه

) .1999بییرای اییین منرییور ،نخسییت ترانسییكتهییایی بییا

منرور شناسایی الگوی پراکنش گروههای بیومشیناختی

فواصل مشخص ،در جهت گرادییان ارتفیاع (عمیود بیر

ذخیرهگاه جنگلی شمشاد سیسنگان بررسی کند.

خطوت میزان منحنی) در نرر گرفتیه شید ،سی ن تعیداد
 25قطعییه نمونییه بییه صییور انتخییابی بییا ابعییاد شییبكه

مواد و روشها

 333 × 333متییری در امتییداد ترانسییكتهییا پیییاده شیید.

منطقه مورد مطالعه

مسییاحت قطعییا نمونییه مطییابق انییدازه قطعییه نمونییه

محییدوده پییارک جنگلییی سیییسیینگان در بخییش

پیشیینهادی بییرای مطالعییه پوشییشهییای جنگلییی نییواحی

جلگه ای حاشیه جنوبی دریای خزر واقع شیده اسیت .از

معتدله 233 ،متر مربع ( 33  33متر) در نرر گرفتیه شید

نرر رویشگاه جنگلی ،به ویژه با اختالت گونه شاخصیی

) .(Kent and Coker, 1992در هر قطعه نمونه ،فهرست

مانند شمشاد ،این پارک یكی از نادرترین و منحصیر بیه

همه گونههای گیاهی به همراه میزان وفور یا درصد تاج

فردترین رویشگاهها محسوب میشود .این رویشیگاه در

پوشش آنهیا ثبیت شید .انیدازهگییری وفیور گونیههیای

حیید فاصییل شییهرهای رویییان و نوشییهر و در عییر

درختی و درختچهای به صور عینی و وفور گونههیای

جغرافیییییایی 35° 33 ′ 33″تییییا  35° 36 ′ 33″و طییییول

علفی به صور تخمینی (به درصید نسیبت بیه مسیاحت

جغرافیییایی 69° 23′33″تییا  69° 21′ 33″قییرار گرفتییه

پال ) بر اساس مقییاس فراوانیی -غلبیه بیراون -بالنكیه

است .سطح پارک  619/56هكتار است .از ایین مییزان،

) (Braun-Blanquet, 1932انجام شد .نمونههای خاک

 623/612هكتییار آن متعلییق بییه بخییش حفا ییت شییده

در مرکز هر پال و در زیر الیه الشبرگ با استفاده از

شمشادی است .شیب کلی عرصه در کالسه  6-3درصد

متییه (اوگییر) بییه قطییر  0سییانتیمتییر در دو عمییق  96-3و

و بسیییار مالیییم بییوده و از ارتفییاع  -35متییر در بخییش

 33-96سانتی متر برداشت شد .نمونههای خاک پین از

ساحلی شروع و تا ارتفاع  936متر از سطح دریا به طرف

انتقال به آزمایشگاه و اندازه گیری درصد رطوبت آنهیا،

جنگلهای کوهستانی ادامه مییابید (بیینیام .)9303 ،بیا

در معییر

هییوا خشییك شییده و پیین از جییدا کییردن

اسییتفاده از آمییار و اطالعییا نقشییههییا و سییالنامییههییای

ریشهها ،سنگ و سایر ناخالصیها ابتدا تمیامی نمونیههیا

اقلیم شناسی ایستگاه هواشناسی نوشهر متوسط بارنیدگی

کوبیییده شییده و از الییك بییا قطییر  3میلیییمتییر عبییور داده

سالیانه منطقیه  9332میلییمتیر ،متوسیط درجیه حیرار

شییدند .ویژگیییهییای خییاک شییامل اسیییدیته ،هییدایت

سییالیانه  90درجییه سییانتیگراد و اقلیییم منطقییه بییر اسییاس

الكتریكی ،کربن آلیی ،نیتیرونن کیل و سی ن محاسیبه
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نسبت کربن بیه نیتیرونن ،فسیفر و پتاسییم قابیل جیذب،
آهك و بافت خاک در آزمایشگاه با روشهیای رایی ،
اندازهگیری شد.

)Analysis

پیین از طبقییهبنییدی رویشییگاه و تعیییین گییروههییای
بومشیناختی ،محاسیبه ارزش شیاخص (IV, Indicator

طبقهبندی

برای تسهیل درک مفهوم تغییرا تدریجی ترکییب
پوشش گیاهی و کمك به فهم بهتر ارتبات بین گونیههیا
و عوامل محیطی ،قطعا نمونه از نرر ترکییب گونیهای
مشییابه بییه گییروههییایی طبقییهبنییدی میییشییوند .تعیییین
گروهگونههای بومشناختی با استفاده از تحلیل گونههای
شیییاخص دو طرفیییه )(TWINSPAN

تحلیللل گو للههللای شللاخ

(Indicator Species

(Two Way

) Indicator Analysisبییر اسییاس مقییادیر درصیید تییاج
پوشش گونهها و سطوح قطیع ،36 ،93/6 ،6 ،3/6 ،9 ،3
 36 ،63و  933انجام شد .طبقیهبنیدی  TWINSPANبیا
اسییتفاده از نییرمافییزار  PC-Ord for Win.نسییخه 2/93

) Valueگونههیا بیرای معرفیی گونیههیای شیاخص هیر
گروه با اسیتفاده از تحلییل ارزش شیاخص ییا روش IV

انجام شید ) .(McCune and Mefford, 1999ارزییابی
معنیدار بودن مقیادیر ارزش شیاخص نییز بیا اسیتفاده از
آزمییون مونییت کییارلو ) (Monte Carloانجییام شیید
) .(McCune and Mefford, 1999بییر اییین اسییاس
گونییهای کییه دارای بیشییترین ارزش شییاخص در یییك
گروه باشد (با تفاو معنیدار آماری) بیه عنیوان گونیه
شاخص آن گروه یا اجتماع گیاهی معرفی شد (کنیت و
کاکر .)9303 ،محاسبه ارزش شاخص و معنییداری آن
طبق رابطه  ،9با استفاده از نرمافیزار PC-Ord for Win.

) (McCune and Mefford, 1999انجام شید .ارزییابی

نسخه  2/93انجام شد.

طبقهبندی اکولونیك با بهرهگیری از تحلیل تشخیص و

رابطه 9

صییحت طبقییهبنییدی جوام یع گیییاهی حاصییل از فرآینیید
بر مبنای عوامل خیاک قطعیا نمونیه توسیط نیرمافیزار

100× RFJK × IVJK= RAJK

 SPSSنسییخه  93تعیییین شیید .توابییع تشییخیص ،نییه تنهییا

در این رابطه :IVJK ،ارزش شاخص گونه  Jدر گروه

مهمتییرین متغیرهییای محیطییی مسییتقل مییؤثر بییر الگییوی

k؛  :RAJKوفیییور نسیییبی گونیییه  Jدر گیییروه  kو ،RFJK

پراکنش جوامع گیاهی را انتخاب میکنند ،بلكه احتمال

فراوانی نسبی گونه  Jدر گروه  kاست.

اختصاص هر قطعه نمونه به هر یك از گروههای گیاهی

تحلیل گرادیان

را نشان داده ،بر این اسیاس درصید طبقیهبنیدی صیحیح

بییه منرییور بررسییی الگییوی پییراکنش گییروههییای

گروه ها تعیین میشود .در این تحقیق ،از آماره المبدای

بییومشییناختی و نیییز تعیییین روابییط آنهییا بییا ویژگیییهییای

ویلكین ) (Wilks lambdaو آمیاره کاپیا ) (Kappaبیه

فیزیكیی-شییمیایی خییاک ،روشهیای تحلییل گرادیییان

ترتیب بیرای ارزییابی سیطح معنیی دار بیودن و ارزییابی

مستقیم  CCAو غیر مستقیم  DCAبه کار برده شد .البته

آماری صحت پییشبینیی توابیع تشیخیص اسیتفاده شید

در تحلیییلهییای رسییتهبنییدی فقییط از دادههییای پوشییش

).(Legendre and Legendre, 1998

گییییاهی گونیییههیییای معیییرف اسیییتفاده شییید (Muller-
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اثر عوامل خاکی در پراکنش گروههای بومشناختی گیاهی (مطالعه موردی :ذخیرهگاه جنگلی شمشاد سیسنگان)

Dombois and Ellenberg, 1974؛ McNab et al.,

pastochowii

).1999

 ،Acer cappadocicumبیه ترتییب بیا مقیادیر شیاخص

تحلیلهای گرادیان با استفاده از نرمافزار CANOCO

نسخه  (Ter Braak, 1998) 2/6انجام شد .در تحلیلهای

persica ،Hedera

 Parrotiaو

اهمیت  22/3 ،50/9و  22/2به عنوان گونههای شیاخص
این گروه شناسایی شدند.

گرادیان ،به منرور حذف اثر اریب در جهت گونیههیا ییا

گروه دوم :این گروه  93قطعه نمونه را که اکریرا در

متغیرهایی که دارای بیشترین واریانن هسیتند ،بیر اسیاس

توده شمشاد خالص قرار داشتند ،شامل شید .گونیههیای

مقادیر بیشینه نسبی ) (Maximum Relativizitionارزش

 Celtis australis ،Buxus hyrcanaو Ficus carica

گونهها و متغیرهای محیطیی ،اسیتاندارد کیردن دادههیای

بیییه ترتییییب بیییا مقیییادیر شیییاخص  39/3 ،69/5و 33/3

پوشییش گیییاهی و خییاکی بییه طییور جداگانییه انجییام شیید

گونههای شاخص این گروه شناخته شدند.

) .(McCune and Mefford, 1999همچنین ،در اجیرای

گروه سوم :این گروه  96قطعه نمونه را که در تیوده

هر دو تحلییل بیرای کیاهش خطیا ،گونیههیای نیادر وزن

فاقد شمشاد قرار داشتند ،شامل شد .گونههیای شیاخص

کمتییری گرفتنیید ) .(Leps and Smilauer, 2003در

این گروه و دو گروه اول و دوم در جدول  3نشیان داده

تحلیییل  CCAبییه منرییور بررسییی و تبیییین روابییط گونییه-

شده است.

محییییط از ضیییرایب همبسیییتگی ( Intrasetهمبسیییتگی

تحلیل چنلد متییلره تشل ی

متغیرهای محیطی با مقادیر نمرا قطعا نمونیه بیر روی

گروههای بومشناختي

محورها) استفاده شد .آزمیون مونیت کیارلو بیرای تعییین
سطح معنیداری ارزش وییژه ) (Eigen valueمحورهیای
 CCAاستفاده شد ).(Jongman et al., 1987

عواملل خلاکي در

بررسییی تحلیییل تشییخیص بییرای تعیییین معنیییداری
متغیرهای خاک در بیین گیروههیای بیومشیناختی و نییز
بررسی صحت طبقه بندی گروههیا بیه کیار گرفتیه شید.
نتییای اییین تحلیییل نشییان داد کییه تعییداد  3متغیییر شییامل

تایج

هدایت الكتریكی ،پتاسیم قابل جذب ،نسیبت کیربن بیه

تجزیه و تحلیل پوشش گیاهي

نیترونن ،اسیدیته ،رطوبت و درصد کربن آلی به ترتیب

بییا اسییتفاده از تحلیییل  TWINSPANو بییر اسییاس

اهمیت در طی  3مرحله در توابع دوگانه ارزییابی شیدند

مقییادیر درصیید تییاج پوشییش ،تعییداد  63گونییه گیییاهی

که هر کدام در سطح خطای  9درصد نیز معنیدار بودند

مربوت به  25قطعه نمونیه رویشیگاه سییسینگان در سیه

(جدول .)3

گروه بومشناختی در سطح دوم طبقیهبنیدی ،شناسیایی و

این تحلیل نشان داد که با اسیتفاده از متغییرهیای ییاد

تفكیك شد (جیدول  .)9تلفییق نتیای تجزییه و تحلییل

شده ،تعداد دو تیابع تشیخیص تشیكیل مییشیود .مییزان

 TWINSPANو تحلیل گونههای شاخص به شرح زییر

اهمیت توابع دوگانه بر مبنای سهم تبییین وارییانن آنهیا

بود:

از تابع اول ( 13/6درصد) به تیابع دوم ( 1/6درصید) بیه

گروه اول :این گروه  90قطعه نمونه را کیه اکریرا در

شد کاهش مییابید (جیدولهیای  2و  .)6در نهاییت،

توده شمشاد آمیخته قرار داشتند ،شامل شید .گونیههیای

جییدول تییوافقی تحلیییل تشییخیص ،صییحت طبقییهبنییدی
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گروههای بومشناختی منطقه بر مبنای  32متغییر محیطیی

عالئم اختصاری گونههای شاخص که در تحلییل CCA

اندازهگیری شده را  19/13درصد نشان میدهد (جدول

استفاده شده است ،در جیدول  1آمیده اسیت .تجزییه و

 .)5در واقع عضویت پذیری مشابه قطعیا نمونیه در دو

تحلیییل دادههییای پوشییش گیییاهی و عوامییل محیطییی بییا

سیییری از طبقیییا گیییروههیییا یعنیییی  TWINSPANو

اسییتفاده از تحلیییل  ،CCAبیییانگر روابییط میییان تغییییرا

گروههای حاصل از طبقهبندی تحلییل تشیخیص معیادل

عوامل محیطی و تغییرا پوشش گیاهی است .با توجیه

 19/13درصیید اسییت .در اییین ارتبییات ضییریب کاپییا

به جدول  93مشاهده میشود که چهار محور اول تحلیل

) (Kappaمیییزان تطبیییق گییروههییای بییومشییناختی بییا

 CCAبا مقادیر ویژه  3/323 ،3/336 ،3/599و  3/393به

گروههای حاصل از تحلیل تشیخیص را  3/139ارزییابی

ترتیب  0/5 ،93/3 ،39/3و  3/2درصد واریانن تغییرا

نمود (جدول  ،)3به عبار دیگر ،بر مبنای معییار کاپیا،

ترکیب پوشش گیاهی و خصوصیا محیطیی منطقیه را

صحت طبقیهبنیدی گیروههیا در تحلییل تشیخیص 13/9

تبیین مینمایند .میزان همبستگی گونه-محیط محورهای

درصد برآورد گردید.

اول ،دوم ،سوم و چهارم به ترتیب ،r=3/133 ،r =3/109

تحلیل گرادیان

 r =3/190و  r =3/019محاسیییبه شییید .ایییین نتیییای بیییه

تجزیه و تحلیل تطبیقي غیر جهتدار )(DCA

پیوستگی و ارتبات قوی بین پوشش گیاهی و متغیرهیای

با استفاده از تحلیل  DCAدادههای پوشش  30گونه

محیطییی وارد شییده در نمییودار دو پالتییی تحلیییل CCA

گیاهی معرف مربوت به  25قطعه نمونه ،به منرور تعییین

اشییاره دارد .در واقییع ،مقییادیر بییاالی همبسییتگی گونییه-

گرادیییان اصییلی پوشییش گیییاهی تجزیییه و تحلیییل شیید.

محیط محورهای رجبندی نشان میدهد که محورهیا بیه

چهییار محییور اول تحلیییل  DCAبییا مقییادیر ویییژه ،3/52

خوبی بیانگر متغیرهای محیطی اندازهگیری شده هستند.

 3/39 ،3/33و  3/99بییییه ترتیییییب  5/3 ،3/6 ،91و 3/2

آزمون معنیداری مونت کارلو برای بررسی معنییداری

درصد از کل تغییرا در ترکیب فلوریستیك گونههای

مقادیر ویژه محورهای رجبندی نشان داد که مقدار ویژه

شاخص سه گروه بومشناختی را تبییین نمودنید (جیدول

محور اول در سطح  11درصد ) (P<0.01و مقادیر ویژه

 .)0دیاگرام رج بندی  DCAگونههای معرف و قطعیا

محیییور دوم و سیییوم در سیییطح  16درصییید )(P<0.05

نمونه گروههای بومشناختی نشان داد که قطعا نمونه و

معنیدار اسیت .ایین نكتیه بییانگر آن اسیت کیه الگیوی

گونههای شاخص هر یك از گروهها از یكدیگر متمایز

مشاهده شده در تحلیل  CCAدر اثر شیانن و تصیادف

شییدهانیید و نتییای طبقییهبنییدی تحلیییل  TWINSPANو

نبیییوده اسیییت .جیییدول  93حیییاکی از معنییییدار بیییودن

رجبندی  DCAبا یكدیگر انطبا داشتند (شكل .)9

) (P<0.05تحلیل همبستگی انجام شده برای متغیرهیایی

تحلیل تطبیقي متعارفي )(CCA

مانند اسیدیته ،هدایت الكتریكیی ،فسیفر و پتاسییم قابیل

شكل  3نمیایش توزییع قطعیا نمونیه و گونیههیای

جذب ،مقدار نیترونن کیل در الییه اول ،درصید کیربن

شاخص گروههای بیومشیناختی را در امتیداد دو محیور

آلی و آهك در الیه دوم ،نسبت کربن به نیترونن کیل،

اول و دوم تحلیل  CCAکه بیشترین سهم تغییرا تبیین

درصیید رطوبییت ،درصیید ذرا شیین و رس و درصیید

شده را به خیود اختصیاص داده اسیت ،نشیان مییدهید.

ذرا سیلت در عمق دوم است .نمایش دو پالتی توزیع

اثر عوامل خاکی در پراکنش گروههای بومشناختی گیاهی (مطالعه موردی :ذخیرهگاه جنگلی شمشاد سیسنگان)

قطعا نمونه گروههای بیومشیناختی و عوامیل محیطیی

گونییهای تقریبییا مشییابه ،ولییی از نرییر معیییار درجییه تییاج

نشان میدهد که همانند نتای تحلییل ،DCAگیروههیای

پوشییش متفییاو اسییت و اییین سییبب شیید تییا نمییایش

اول و دوم (تودههیای شمشیادی) توسیط گرادییانهیای

گروه هیای تفكییك شیده از تحلییل  TWINSPANدر

محیطیییی بافیییت ،درصییید رطوبیییت ،آهیییك ،هیییدایت

دیاگرام رجبندی در کنیار یكیدیگر باشیند ،ولیی همیان

الكتریكی و اسیدیته از گروه سوم (تیپ غییر شمشیادی)

گونه که نمودارهای رجبندی نشان میدهند ،اگرچیه دو

متمایز شدهاند .گروه سوم (تیپ غیر شمشادی) به علیت

گروه تا انیدازه اییی در کنیار یكیدیگر قیرار دارنید ،امّّیا

همبسییتگی بییاال بییا گرادیییانهییای درصیید ذرا رس و

قطعا نمونه گروهها کامال از یكدیگر مجزا است.

سیلت ،درصد رطوبت ،نسبت کربن به نیترونن و مقیدار

با توجه به نكاتی که اشیاره شید ،هیدف اصیلی ایین

فسفر قابیل جیذب از دو گیروه دیگیر متمیایز اسیت .در

تحقیق شناسایی واحدهای بومشیناختی و تفسییر عوامیل

ارتبات با گروههیای اول و دوم ،نتیای دو پالتیی توزییع

خاکی مؤثر در تفكیك آنها بود .واضح اسیت کیه گیام

قطعه نمونه و عوامل محیطی تحلیل  CCAتقریبا با نتای

نخسیییت ایییین تحقییییق ،شناسیییایی واحیییدهای همگییین

توزیع گروههای بومشناختی تحلیل  DCAانطبا داشته،

بومشناختی است .طبقهبندی بومشیناختی رویشیگاههیای

همپوشانی بین دو گروه کامال مشهود است.

جنگلی به روشهای مختلفی انجام میشیود کیه بهتیرین
روش آن اسییتفاده از گییروه گونییههییای اکولونیییك یییا

بحث
بییا اسییتناد بییه نتییای حاصییل از تحلیییل طبقییهبنییدی

مجموعهای از گونههای گیاهی با نیازهای بومشناختی و

 TWINSPANو تحلیل های رج بنیدی میی تیوان ا هیار

بردباری مشابهی هسیتند کیه معمیوال بیه طیور مكیرر بیا

داشت که روش گروه گونه های بومشیناختی ،توصیی

یكدیگر در نواحی ویژهای بیا ترکییبهیای مشیابهای از

مناسییبی را از وضییعیت پوشییش گیییاهی منطقییه ارایییه

عوامییل محیطییی (از نرییر رطوبییت ،نییور ،خصوصیییا

مییینماییید کییه اییین تحلیییل بییا نتییای بییه دسییت آمییده از

فیزیكیییی -شییییمیایی خیییاک و  )...حضیییور میییییابنییید

سیایر پژوهشیگران انطبیا دارد (Phillips et

) .(Grabher et al., 2003در این تحقییق ،ابتیدا تیالش

al., 2002؛ Picard and France, 2003؛ White and

شد تا با استفاده از یك روش نمونهبرداری مناسب همیه

) .Hood, 2004البته گروههای اول و دوم به علت اینكه

نییاهمگنی پوشییش گیییاهی (تغییییرا سیییمای ییاهری

به تودههای شمشادی منطقه مربوت اسیت و در واقیع بیه

پوشش گیاهی) منطقه ثبت شده و س ن تجزیه و تحلیل

علت تیثثیری کیه حضیور شمشیاد بیر دیگیر گونیههیای

دادههییا بییا اسییتفاده از روشهییای عییددی طبقییهبنییدی و

گیاهی منطقه دارد ،لذا ترکیب گییاهی دو گیروه تقریبیا

رسته بندی ،به ترتیب بیه منریور طبقیهبنیدی گیروههیای

یكسان است ،امّّا مقادیر غلبه گونههای دو گروه (درجیه

گیاهی و تفسیر آنها بر اساس عوامل فیزیكیی-شییمیایی

تاج پوشش گونههیا) تحیت تیثثیر درصید تیاج پوشیش

خاک انجیام شیود .حتیی در ایین ارتبیات بیا اسیتفاده از

درختان شمشاد ،در دو گیروه متفیاو اسیت .در واقیع،

تحلیل عددی گونههای شاخص (معروف بیه روش )IV

ترکیییب گونییههییای گیییاهی در دو گییروه از نرییر غنییای

اقدام بیه معرفیی گونیه هیای معیرف در هیر گیروه شید.

تحقیقا

بومشناختی است .گیروه گونیههیای اکولونییك شیامل

26
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تفكییییك سیییه گیییروه گییییاهی مشیییخص در تحلییییل

مشخصا خاک ،نتای حاصل از این مطالعیه نشیان داد

 TWINSPANکه تمایز آنها در تحلییلهیای رجبنیدی

که استفاده از تحلیل چند متغیّیره درک بهتیری را بیرای

 DCAو  CCAنیز به روشنی قابیل مشیاهده اسیت و نییز

تعیین ارتبات بین عوامل محیطی و پوشیشهیای گییاهی

باال بیودن مقیادیر همبسیتگی ضیرایب گونیه-محییط در

کی

جنگییل متییثثر از تییودههییای متمییایز شییده فییراهم

تحلیییل  CCAهمگییی مؤییید تفییاو در ویژگیییهییای

میییآورد کییه اییین نتیجییه در پییژوهشهییای  Cornyو

فیزیكی-شیمیایی خاک و بیه تبیع آن تغیییرا ترکییب

همكاران ( )3335نیز حاصل شید .بیا توجیه بیه شیباهت

گونه گیاهی در رویشگاه سی سینگان بیوده اسیت ،لیذا،

الگوی پراکنش گروههای گیاهی در نمیایش دو پالتیی

تعداد سه گروه اکولونیك متمیایز در ایین رویشیگاه را

تحلیلهای رجبندی غیر مستقیم  DCAو مسیتقیم CCA

تثیید میکند .معرفی تعداد  30گونه معرف که در نتیجه

و نیز باال بودن مقادیر همبستگی گونه-محییط در چهیار

تحلیل  IVارایه شید ،دلییل دیگیری بیر اجتمیاعپیذیری

محور اول تحلیل  CCAنسبت به تحلیل  DCAمیتیوان

مشخص تعداد معینی از گونههای گیاهی در هر ییك از

استنبات کرد که رابطهای نسبتا قوی بین پوشیش گییاهی

گروههای سهگانه اسیت .نتیای ایین تحقییق بیه روشینی

منطقیه بیا متغیرهیای محیطیی وجیود دارد (He et al.,

نشان داد که رویشگاه سی سنگان رویشگاهی یكنواخت

) .2007مقایسییییه مقییییادیر واریییییانن تشییییریح شییییده

نیست .در واقع ،تغییرا خصوصیا فیزیكی-شییمیایی

) (Trace=2.863توسییط محورهییای  CCAنسییبت بییه

خاک و ارتبات آن با ترکیب گونههیای گییاهی منطقیه،

واریانن کل ) (total inertia=3.4تشریح شیده توسیط

تفكیك سه گروه مشخص و متمایز را داللت مییکنید.

تحلیل  DCAنشان میدهد که سیهم عمیدهای (بییش از

در این ارتبات میتوان به مقایسه واریانن تشریح شده به

 02درصد) از میزان تغییرا در الگوی پراکنش ترکیب

واریانن کیل اشیاره کیرد کیه نتیجیه نشیان داد کیه 02

پوشش گیاهی منطقیه توسیط متغیرهیای محیطیی میورد

درصد از تغییرا خاک توسط ترکیب پوشیش گییاهی

مطالعییه تبیییین میییشییود .بیشییتر بییودن مقییادیر ضییرایب

منطقه تبیین شده است.

همبستگی گونه-محیط محورهای تحلییل  CCAنسیبت

با توجه به هموار و جلگیهای بیودن منطقیه مییتیوان

به محورهیای  DCAو همچنیین ،بیا توجیه بیه اینكیه در

بیان داشت که تغییر مشخصا خاک با پوشش گییاهی

تحلیل  ،CCAمقادیر دادههای محیطی بیه طیور مسیتقیم

در ارتبات مستقیم اسیت (صیالحی و همكیاران،)9302 ،

در محاسبه نمرا محورهای رجبندی گونهها و قطعا

زیرا در این طبقهبنیدی هیر گیروه گییاهی نشیان دهنیده

نمونه به کار میرود ،سبب شد تا تحلییل  CCAتشیریح

شییرایط محیطییی منحصییر بییه فییرد از نرییر خصوصیییا

بهتری از الگوی پراکنش گروههیای بیومشیناختی را بیه

فیزیكی و شیمیایی خاک اسیت .همچنیین ،بیرای تعییین

نمییایش گذاشییته ،تفسیییر مناسییبتییری از گرادیییانهیای

ارتبییات بییین گییروه گونییههییای بییومشییناختی و تغییییر

محیطی ارایه دهد.
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جدول  -9نتای حاصل از تحلیل  TWINSPANبرای طبقهبندی پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه
کد گونه

شماره قطعه نمونه

گونهها

9319  پاییز، شماره سیزدهم، سال چهارم،زیستشناسی گیاهی
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 اخیتالف، ** و * به ترتیب نشانگر عدم اختالف معنیدار،ns . مقادیر بیشینه ارزش شاخص گونههای گیاهی در هر گروه بومشناختی-3 جدول
.) سوم (تیپ فاقد شمشاد،) دوم (تیپ شمشاد خالص،) اول (تیپ شمشاد آمیخته: درصد؛گروه بومشناختی6  و9 معنیدار در سطح احتمال
گونه

گروه

مقدار شاخص

Prunella vulgaris

سوم

02/1 **

Smilax exelsa

سوم

Lamium album

گونه

گروه

مقدار شاخص

Hedera pastuchovii

اول

50/9 **

03/1 **

Parotia persica

اول

22/3 *

سوم

31/3 **

Acer cappadocicum

اول

22/2 **

Microstegium vimineum

سوم

31/6 **

Phyllitis scolopendrium

اول

23/6 ns

Carpesium abrotanoides

سوم

33/0 **

Asplenium adiantum- nigrum

اول

36/9 ns

Bidens tripartite

سوم

53/1 **

Diospyrus lotus

اول

95/3 ns

Polypodium vulgare

سوم

53/3 **

Tilia platyphyllos

اول

95/3 ns

Cornus australis

سوم

59/3 **

Crataegus microphylla

اول

93/5 ns

Carex sylvatica

سوم

53 **

Albizia julibrissin

اول

93 ns

Potentilla reptans

سوم

53 **

Cyclamen coum

اول

1/3 ns

Rumex acetosella

سوم

61/0 **

Buxus hyrcana

دوم

69/5 **

Jasminum officinale

سوم

61/3 **

Rubus hyrcanus

دوم

22/6 ns

Cardamine impatiens

سوم

63/3 **

Celtis australis

دوم

39/3 **

Geum urbanum

سوم

63/3 **

Zelkova carpinifolia

دوم

30/2 *

Conyza canadensis

سوم

63/2 **

Ficus carica

دوم

33/3 *

Carpinus betulus

سوم

20/3 **

Atropa belladonna

دوم

33/1 ns

Ajuga reptans

سوم

25/3 **

Gerauim robertianum

دوم

93/3 ns

Poa trivalis

سوم

26/1 **

Solanum nigrum

دوم

93/9 ns

Tamus communis

سوم

23/1 **

Evonymus latifolia

دوم

1/2 ns

Quercus castaneifolia

سوم

33 *

Acer velutinum

دوم

5/0 ns

Pteris cretica

سوم

32/3 *

Viola alba

سوم

11/5 **

Carex divulsa

سوم

33/3 **

Brachypodium sylvaticum

سوم

11/2 **

Mentha aquatica

سوم

33/3 **

Carex remota

سوم

13/0 **

Ilex spinigera

سوم

35/3 **

Carex riparia

سوم

15/0 **

Stellaria media

سوم

35 *

Oplismenus undolatifolius

سوم

13/3 **

Gleditschia caspica

سوم

96/3 ns

Ruscus hyrcanus

سوم

03/3 **
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جدول  -3جیدول شیاخصهیای آمیاری متغیرهیای وارد شیده در

جییدول  -5جییدول عضییویتپییذیری قطعییا نمونییه و صییحت

توابع تشخیص

طبقه بندی گروه های بوم شناختی .میانگین درصید انطبیا = 19/13
درصد
متغیرهای

آماره Wilks

مقدار

محیطی

Lambda

P

K

3/936

3/333

عمق 96-3

رطوبت

3/329

3/333

سانتیمتر

C/N

3/309

3/333

EC

3/233

3/333

pH

3/323

3/333

رطوبت

3/350

3/333

C

3/310

3/333

عمق 33-96
سانتیمتر

گروههای پیشبینی شده

گروههای
اکولونیك

توسط تحلیل تشخیص بر

تعداد

مبنای متغیرهای محیطی

قطعا

گروه

گروه

گروه

اول

دوم

سوم

درصد
انطبا

نمونه

اول

90

3

3

90

933

دوم

3

99

3

93

02/5

سوم

3

3

96

96

933

جدول  -3گزارش ضریب کاپا در تعیین دقت گروههای پیشبینی
شده توسط تحلیل تشخیص

جدول  -2جدول خالصه آمارههای توابع تشخیص کانونی
توابع

درصد

3/

ضریب

مقدار ویژه

تبیین واریانن

همبستگی کانونی

3

3/

33

3/

اسكویر

3

356
3/

1/6

/560
3

653
3/

5

/933
333

333
3/

واریانن کل )3/2 = (total inertia

کای

9

333

13/6

/130

350

92

/209

333

جدول  -0همبستگی بیین محورهیای  DCAو متغیرهیای محیطیی.

مقدار P

آماره

Wilks Lambda

3/139

3/339

3/333

درجه آزادی

مقدار ضریب Kappa

اشتباه معیار

معنیداری

جییدول  -6مییاترین ضییرایب کییانونی اسییتاندارد شییده متغیرهییای
محیطی و توابع تشخیص
توابع تشخیص

متغیرهای محیطی

تابع 9

تابع 3

رطوبت

3/162

-3/955

عمق 96-3

K

3/133

3/613

سانتیمتر

C/N

3/239

3/219

EC

3/633

-3/323

رطوبت

3/331

-3/666

pH

3/113

3/220

C

3/516

3/362

عمق 33-96
سانتیمتر

محور 9

محور 3

محور 3

محور 2

مقادیر ویژه

3/52

3/33

3/39

3/99

طول گرادیان محورها

3/63

3/26

3/29

9/20

درصد تبیین واریانن

91

3/6

5/3

3/2

91

35/1

33/9

35/6

درصد تجمعی تبیین
واریانن

9319  پاییز، شماره سیزدهم، سال چهارم،زیستشناسی گیاهی

63

 گونههای شاخص (سمت چپ) و قطعا نمونه (سمت راست) در گروههای بومشناختیDCA رستهبندی-9 شكل

CCA  محیط (سمت چپ) تحلیل- محیط (سمت راست) و قطعه نمونه- رستهبندی گونههای شاخص-3 شكل

) ذکر شده است6  و2 (عالمت اختصاری و گونهها و گرادیانهای محیطی به ترتیب در جدولهای
) سمت راست3  عالیم اختصاری و اسامی گونههای شاخص (شكل-1 جدول
نام گونه
Acer cappadocicum
Ajuga reptans
Bidens tripartita
Brachypodium sylvaticum
Buxus hyrcana
Cardamine impatiens
Carex divulsa
Carex remota
Carex riparia
Carex sylvatica
Carpesium abrotanoides
Carpinus betulus
Celtis australis
Conyza canadensis
Cornus australis
Ficus carica
Gerauim robertianum
Hedera pastochowii
Ilex spinigera

عالمت
Acer cap
Ajug rep
Bide tri
Brac syl
Buxu hyr
Card impa
Care div
Care rem
Care rip
Care syl
Carp abr
Carp bet
Celt aus
Cony can
Corn aus
Ficu car
Geum urb
Hede pas
Ilex spi

نام گونه
Jasminum officinale
Lamium album
Mentha aquatica
Microstegium vimineum
Oplismenus undulatifolius
Parrotia persica
Peteris cretica
Poa trivalis
Polypodium vulgar
Potentilla reptans
Prunella vulgaris
Quercus castaneifoila
Rumex acetosella
Ruscus hyrcanus
Smilax excelsa
Stellaria media
Tamus communis
Viola alba
Zelkova carpinifolia

عالمت
Jasm off
Lami alb
Ment aqu
Micr vim
Opli und
Parr per
Pete cre
Poa triv
Poly vul
Pote rep
Prun vul
Quer cas
Rume acs
Rusc hyr
Smil exc
Stell med
Tamu cum
Viol alb
Zelk car
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جدول  -93همبستگی بین محورهای  CCAو متغیرهای محیطی ** ،ns .و * به ترتییب نشیانگر عیدم اخیتالف معنییدار ،اخیتالف معنییدار در
سطوح احتمال  11و  16درصد.
عالمت اختصاری

محور 9

محور 3

محور 3

محور 2

متغیرهای محیطی
اسیدیته

pH1

** 3/50

-3/335 ns

3/33 ns

3/390 ns

هدایت الكتریكی

EC1

**

ns

3/955

ns

ns

ns

3/323

آهك

-3/3

3 /3

OC1

-3/32 ns

-3/956 ns

3/335 ns

نیترونن کل

N1

* -3/326

3/331 ns

3/33 ns

-3/92 ns

فسفر قابل جذب

P1

**

ns

3/369

پتاسیم قابل جذب

K1

ns

-3/36

نسبت کربن به نیترونن

CN1

رطوبت

moist1

درصد شن

SAND1

درصد سیلت
درصد رس

3/353

-3/353

ns

-3/993

3/333

ns

3/36

-3/353 ns

** -3/36

3/333 ns

* 3/335

**

-3/532

ns

ns

3/335

ns

3/356

**

3/519

ns

-3/35

ns

3/959

ns

3/363

-3/320

SILT1

-3/333 ns

-3/360 ns

3/359 ns

CLAY1

** -3/533

3/319 ns

-3/9333 ns

-3/3 ns

**

3/533

ns

**

3/336

اسیدیته
هدایت الكتریكی

EC2

کربن آلی

*

-3/65

ns

ns

3/906 ns

pH2

آهك

عمق  33-96سانتیمتری خاک

3/910

ns

ns

3/33 ns

کربن آلی

عمق  96-3سانتیمتری خاک

LIME1

ns

3/31

-3/93

-3/31

LIME2
OC2

نیترونن کل

N2

-3/963

ns

3/921

ns

-3/933

ns

-3/333

ns

-3/332

ns

-3/333

* 3/309

-3/363 ns

-3/353 ns

3/359 ns

**

ns

3/993

ns

3/3953

ns

ns

3/331

ns

-3/333

3/530

ns

3/35

ns

3/953

-3/352

فسفر قابل جذب

P2

-3/936 ns

3/903 ns

** -3/39

3/930 ns

پتاسیم قابل جذب

K2

** 3/633

* -3/369

3/33 ns

3/396 ns

CN2

** 3/639

-3/3310 ns

3/99 ns

3/33 ns

نسبت کربن به نیترونن
رطوبت

moist2

درصد شن

SAND2

درصد سیلت
درصد رس

SILT2
CLAY2

*

-3/2

** 3/05
**

-3/039

**

-3/32

*

3/393

*

3/29

3/333 ns

-3/326 ns

ns

ns

3/303

ns

3/393

-3/932

ns

3/395

ns

3/335

3/99 ns
ns

3/329

ns

-3/90

مقادیر ویژه

3/599

3/336

3/323

3/393

همبستگی گونه -محیط

3/109

3/133

3/190

3/019

درصد تبیین واریانن

39/3

93/3

0/5

3/2

درصد تجمعی تبیین واریانن

39/3

33

23/5
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نمایش دو پالتی گونه-محیط و قطعیه نمونیه-محییط

گیروههییا در فضیای دو محییور اول و دوم حضیور دارنیید.

تحلیییل  CCAنشییان میییدهیید کییه گونییههییای شییاخص و

مقایسییه مقییادیر همبسییتگی متغیرهییا بییا محورهییای تحلیییل

قطعا نمونه هر گروه بومشناختی در مجاور یكیدیگر

 CCAو نیییز بررسییی طییول بییردار متغیرهییای محیطییی در

و مسییتقل از گونییههییای شییاخص و قطعییا نمونییه سییایر

نمییایش دو پالتییی نشییان میییدهیید کییه متغیرهییای بافییت،

زیستشناسی گیاهی ،سال چهارم ،شماره سیزدهم ،پاییز 9319
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هدایت الكتریكی ،اسیدیته ،کربن آلیی ،مقیدار پتاسییم و

حاصلخیزی خیاک از جملیه عوامیل میؤثر در تمیایز بیین

فسفر قابل جیذب و در نهاییت نسیبت کیربن بیه نیتیرونن

گروههای بومشناختی اسیت (زاهیدی امییری و محمیدی

خییاک بییه عنییوان مییؤثرترین گرادیییانهییای محیطییی در

لیمایی .)9309 ،درصد رس خاک بیشیترین همبسیتگی را

تفكیك و تمایز گروه گونههای بوم شناختی منطقه میورد

با سمت منفی محور اول (گروه سوم) دارد که بیه تبیع آن

مطالعه محسوب میشیوند .بیا توجیه بیه شیكل  3مشیاهده

بیشترین مقدار رطوبیت نییز در ایین گیروه مشیاهده شیده

میشود که اسیدیته خاک یكی از مهمترین عوامیل میؤثر

است ،بنابراین بافت خاک ،اساسیترین ویژگیی فیزیكیی

در تفكیك گروههای بومشناختی منطقه اسیت (محمیدی

خییاک محسییوب میییشییود کییه تییاثیر بسیییار زیییادی در

لیمیایی9303 ،؛ محمیودی و همكیاران9302 ،؛ (Zahedi

جداسازی گروههیای بیومشیناختی در ییك بیومسیازگان

.Amiri, 1998

دارد (محمییودی و همكییاران9302 ،؛ Schoenholtz et

بییا توجییه بییه اینكییه گونییه شمشییاد بییه اسیییدیته خییاک

) .al., 2000بیشترین مقدار هیدایت الكتریكیی در گیروه

حساسیتی ندارد و روی اغلب خاکها حتیی خیاکهیای

اول (تیپ شمشاد آمیخته) و کمترین مقیدار آن در گیروه

آهكی رشد میکند (مصد  )9330 ،میتوان علت بیشیتر

سییوم (تیییپ فاقیید شمشییاد) مشییاهده شیید و اخییتالف بییین

بودن درصد آهیك و مقیدار اسییدیته تییپ شمشیادی را

گروهها از لحاظ این عامل معنیدار بوده است (جعفری و

توجیه نمود .مقدار پتاسیم قابل جیذب نییز در گیروه دوم

همكییاران .)9309 ،درصیید کییربن آلییی در عمییق دوم و

(تیپ شمشاد خالص) بیشترین و در گروه سوم (تیپ فاقد

نسییبت کییربن بییه نیتییرونن نیییز در تفكیییك گییروههییا از

شمشاد) کمترین مقیدار خیود را داراسیت و تفیاو بیین

یكدیگر مؤثر بودهاند که این موضوع با نتیای صیالحی و

گییروههییا از نرییر اییین متغیییر معنیییدار بییوده اسییت (زارع،

همكاران ( )9302مطابقت دارد .نسبت کربن بیه نیتیرونن

 )9309که این نتای با یافتههای حاصیل از بررسیی قلنیدر

نیییز در عمییق اول در گییروه دوم (تیییپ شمشییاد خییالص)

آیشی ( )9303در جنگل شمشاد چشمه بلبل لیوان -بنفشه

بیشترین مقدار را دارا بوده است .نتای ایین تحقییق مشیابه

ت ه مطابقت دارد .درصد شن نیز مؤید آن است کیه بافیت

نتای  McNabو همكاران ( )9111است که نشیان دادنید

خاک میتواند نقش قابل توجهی در رشد جوامع شمشیاد

پراکنش گروههای بومشناختی به طور عمده تحیت تیثثیر

داشته باشید (رسیتمی شیاهراجی .)9351 ،در ایین تحقییق

خصوصییییا فیزیكیییی -شییییمیایی خیییاک قیییرار دارد.

همچنین تثکید شده است که در خاکهای مناطق رویش

همچنییین Abella ،و  3335( Covingtonالیی ) نیییز در

شمشاد به طور کلی هیی گونیه محیدودیتی از نریر میواد

مطالعه گروه گونههای بومشناختی و تحلیل آنها با عوامیل

غذایی و رطوبت وجود نداشیته ،جیزو خیاکهیای بسییار

محیطییی در جنگییلهییای کییاج زرد ایالییت آریزونییا نشییان

غنی و حاصلخیز هستند که این نتیجه بیا نتیای حاصیل از

دادند که پراکنش گروه گونههای گیاهی بیه مقیدار زییاد

تحقییییق حاضیییر مطابقیییت دارد ،زییییرا ویژگییییهیییای

تحییت تییثثیر عوامییل فیزیكییی-شیییمیایی خییاک بییوده،

حاصییلخیزی خییاک در سییمت مربییت محییور اول کییه

متغیرهییای فیزیییوگرافی بییه علییت پییایین بییودن ضییرایب

توده هیای شمشیادی در ایین سیمت حضیور دارنید ،قیرار

همبسییتگی آنهییا بییا سییاختار پوشییش گیییاهی (محورهییای

گرفته اسیت؛ بنیابراین ،مییتیوان بییان داشیت کیه عامیل

رجبندی) نقش مؤثری ندارند.
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Edaphic effects on distribution of plant ecological groups
(Case study: Sisangan Buxus (Buxus hyrcana Pojark.) forest reserve)
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Abstract
The purpose of this study was to classify ecological groups and their gradient analysis
according to soil physio-chemical properties in the forest reserve park of Sisangan under the
Buxus hyrcana Pojark. For this purpose, 46 systematic sample plots of 400 m2 (20×20 m)
were selected. In each sample plot, canopy cover values by species abundance-dominance
coefficients based on Brown-Blanquet's method were measured and then soil samples were
taken in the both depth of 0-15 and 15-30 cm to analyze some properties such as OC, N, P, K,
C/N, pH and EC, texture, lime and moisture content. Using TWINSPAN analysis of species
cover percentages, three ecological groups determined in the area and using methods of
Detrended Correspondence Analysis (DCA) and Canonical Correspondence Analysis (CCA)
were used to explain relationships between ecological groups and soil properties. The results
showed that the shape of the ecological groups in the area and soil factors including: silt and
clay, organic carbon, nitrogen and C/N in the first depth, moisture content and available
phosphorus in non-Buxus type and percentage of sand, acidity, electrical conductivity, lime,
available potassium, organic carbon, total nitrogen and C/N in second depth in Buxus type
were relatively correlated to each other. The results of ecological groups' classification into
species-environmrntal factors and releve-environmental CCA biplot showed that sample plots
and indicator species of each unit from each other in ordination diagrams were separated.
Key words: Ordination, Sisangan, Buxus (Buxus hyrcana Pojark.), Soil factors, Ecological
groups, TWINSPAN
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