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چکیده
پژوهش حاضر در نظر دارد کاربرد روش ترکیب گونه های معرر

را در طبقره بنردی بانرک هرای اطالعراتی پوشرش

گیاهی بزرگ بررسی کند .برای این منظرور ،از بانرک اطالعراتی پوشرش گیراهی شمشراد در اسرتان هرای گلسرتان و
مازندران مشتمل برر  442رولروه و  89گونره اسرتفاده شرد .بررای اجررای روش ترکیرب گونره هرای معرر  ،نخسرت
طبقه بندی اولیه توسط روش  TWINSPANاصالح شده انجام شد و با اجرای آنالیز تعلقه فی در گروه های حاصرل از
سطح قطع دوم این طبقه بندی ،پنج گونه که دارای باالترین مقدار تعلقه بودند ،انتخاب شد .سرسس ،برا بررسری وقروع
مشترک هر یک از این پنج گونه توسط آنالیز اجتماع پذیری فی با دیگرگونههای بانک اطالعاتی ،گرروه گونرههرای
گیاهی تشکیل شد .در پایان ،با استفاده از فرمول نویسی گروه گونه های مزبور (معرو

به فرمرول هرای منطقری و برا

تخصیص  379رولوه به فرمول های مزبور ،تعداد  21اجتماع گیاهی در بانک اطالعاتی شمشاد شناسایی شد که متعلق
به تعداد شش واریانت 17 ،زیرجامعه 11 ،جامعه ،چهار اتحادیه ،یک رده و یک راسته گیاهی است .همچنین ،تعرداد
 63رولوه کره توسرط فرمرول هرای منطقری بره هریچ کردام از اجتماعرات گیراهی اختصرا
اجتماعپذیری  FPFIبه اجتماع گیاهی که دارای بیشترین مقدار این شاخص بودند ،اختصرا

نیافتنرد ،توسرط شراخص
یافرت .بره طرور کلری،

نتایج تحقیق حاضر تصریح میکند که با توجه به انطباق  91درصدی دو روش طبقه بنردی برراون -بالنکره و ترکیرب
گونههای معر  ،میتوان روش ترکیبی را به عنوان جرایگزین مناسرب روش مبتنری برر تجربره برراون -بالنکره بررای
طبقهبندی بانکهای اطالعاتی پوشش گیاهی بزرگ به متخصصان پوشش گیاهی داخل کشور پیشنهاد کرد.
واژههای کلیدی :روش ترکیب گونههای معر  ،روش براون -بالنکه ،طبقهبندی پوشرش گیراهی ،شراخص تعلقره
فی ،بانکهای اطالعاتی پوشش گیاهی ،شمشاد

مقدمه.

) .Caceres et al., 2015اهمیررت ایررن امررر در علرروم
خرود بره منظرور

پوشش گیراهی بره حردی اسرت کره بردون طبقره بنردی

ملموستر کرردن آن امرری اجتنرابناپرذیر اسرت (De

پوشررش گیرراهی شررناخت مناسرربی از ویژگرریهررای آن

نیاز بشر به طبقه بندی محیط اطرا
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حاصررل نمرریشررود ) .(Daubenmire, 1968از ایررن رو،

این رو ،از آن بجای یک روش علمی به عنوان یک هنر

طبقررهبنرردی پوشررش گیرراهی یکرری از موضرروعات مهررم

یاد مریکننرد ) .(Austin and Smith, 1989امرروزه برا

بومشناسی گیاهی اسرت کره برر اسراس آن ،گرروه هرای

توسعه علوم رایانه و در نتیجه بهررهگیرری از روشهرای

گیاهی مشتمل بر گیاهرانی برا سرشرت و نیازهرای مشرابه

عررددی چنرردمتغیره در فرآینرردهای طبقررهبنرردی پوشررش

اکولوژیررک کرره در طبیعررت کنررار هررم مسررتقل هس رتند

گی راهی (ماننررد روشهررای خوشررهای و TWINSPAN

شناسایی و تفکیرک مریشروند ) .(Witte, 2002هرد

تالش برای کاهش عامل ذهنیت (یا تجربه کره در روش

اولیه طبقه بندی پوشش گیاهی ،خالصه کرردن تغییررات

سنتز جدولی براون -بالنکه مطررح اسرت در توصریف

(مکررانی و زمررانی آن در تعررداد محرردودی واحرردها یررا

پوشش گیاهی به منظور درک هرچه صرحیحترر روابرط

اجتماعرات گیراهی ) (plant communitiesاسرت (De

پوشش گیاهی و عوامل محیطی با اسرتفاده از معیارهرای

) .Caceres et al., 2015اما به طرور کلری ،طبقرهبنردی

واضررح و روشررن مطرررح هسررت (Grabherr et al.,

عمررده انجررام مرریشررود:

) .2003البته آنچره کراربرد روش طبقره بنردی مبتنری برر

 -1تعیررین و نررامگررذاری واحرردهای متمررایز از پوشررش

تجربرره بررراون -بالنکرره را نسرربت بررا روشهررای عررددی

گیاهی یک منطقه به منظور شرناخت مناسرب از الگروی

طبقهبندی پوشش گیاهی برجستهتر میسازد ،ایرن اسرت

تغییرررات ترکیرررب پوشررش گیررراهی یررک رویشرررگاه؛

که در روش براون -بالنکه هرگونه اشکال یا پیچیردگی

 -2پیش بینی بسیاری از ویژگیهای رویشرگاه (ترکیرب

در فرآیند طبقهبندی بر اساس تجربه محقق (آگاهی کره

گونه ای ،شرایط رویشگاه و فرآیندهای اکولوژیرک از

محقررق در مررورد رفتررار گونررههررا نسرربت برره تغییرررات

دادن گروه هرای گیراهی بره واحردهای

خصوصیات محیطی رویشگاه دارد قابل رفع اسرت ،امرا

پوشش گیاهی و  -3تعیین الگوی وقوع مشترک گونهها

چنین قابلیتی در روشهای عددی وجرود نردارد .ضرمن

برره منظررور پرریشبینرری دامنرره اکولوژیررک انتشررار آنهررا

این که نتایج طبقه بندی عرددی در مقیراسهرای برزرگ

).(Dengler et al., 2008

برردون اتکررا برره دانررش تجربرری بررا خطررا همررراه اسررت

پوشررش گیرراهی بررا سرره هررد

طریق اختصا

روش طبقهبندی براون -بالنکه (Braun-Blanquet,

).(Dengler et al., 2008

) 1964کررره معررررو تررررین و پرکررراربردترین روش

برای دوری از این مشکالت ،به ترازگی طبقره بنردی

طبقه بندی پوشش گیاهی به شمار می رود ،با ارایره یرک

نظرارتشرده ) (supervised classificationاز اهمیرت

چرارچوب مشرخص و بررا کمرک تجربرره متخصرص ،برره

نسرربی برراالیی برخرروردار شررده اسررت .روش ترکیررب

دنبررال بهترررین ترکیررب گررروههررای گیرراهی برره منظررور

گونههای معر

طبقررهبنرردی پوشررش گیرراهی اسررت .ایررن روش برره دلیرل

) 1995یکی از روشهای طبقهبندی نظرارتشرده اسرت

مشکالت اشرتباه در نمونرهبررداری (عردم رعایرت اصرل

که تقلیردی از روش برراون -بالنکره اسرت و بره منظرور

و عدم شرفافیت فرآینرد طبقره بنردی (عردم

احیای آن شکلگرفتره اسرت ) .(Douda, 2008توسرعه

قانونمندی و شفافیت همرواره مرورد انتقراد قررار داشرته

روش ترکیب گونه های معر

عامرل

اسرت )Rolecek, 2007؛  .(Dengler et al., 2008از

محدودیت اثر تجربه محقق در نتیجه فرآیند طبقره بنردی

توده معر

)(Bruelheide and Jandt, (cocktail

و در نتیجه حذ
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در طبقهبندی پوشش گیاهی

و ارایه نتایج آن به صورت توابع عددی سبب گردیرد ترا

یک سو برای انجام تحلیل های آماری کراربرد دارد و از

نترررایج حاصرررل از آن ،ضرررمن دقرررت بررراال در سرررطوح

سوی دیگر ،به عنوان یک منبرع داده فلوریسرتیک بررای

بینالمللی (به دلیل قابلیت تکراری که دارنرد نیرز قابرل

مطالعات تغییرات ترکیب پوشش گیاهی طی زمرانهرای

ارایه باشد ) .(Bruelheide and Chytry, 2000ایرن در

مختلف کاربرد دارد .همچنین ،این اطالعرات مری توانرد

حالی است که کیفیت نتایج روش سنتز جدولی برراون-

برای اهدا

دیگری مانند تعیین متغیرهای مهم محیطی،

بالنکه به دلیل تأثیرپذیری از میزان تجربه محقق متفاوت

برآورد آشریان اکولوژیرک گونره هرا ،ارزیرابی ضررایب

است و بنابراین تنها در سطوح منطقهای و یا ملی قابلیرت

معررر

النبرررگ ،تهیرره نقشرره پررراکنش برررای هرگونرره و

ارایه دارنرد .البتره ایرن روش بره دلیرل اسرتفاده از معیرار

مدلسازی پتانسیل گسترش گونه ها و رویشگاهها مرورد

حضور -غیاب گونه های گیاهی در فرآینرد طبقره بنردی

استفاده قرار گیرنرد .از ایرن رو ،اسرتفاده روش ترکیرب

(که بره عنروان مهرمتررین معیرار در فرآینرد طبقره بنردی

گونههای معرر

در طبقرهبنردی پایگراههرای اطالعراتی

جوامررع گیرراهی بررا روش سررنتز جرردولی بررراون -بالنکرره

پوشش گیاهی اجتناب ناپرذیر اسرت .بنرابراین ،پرژوهش

مطرح است و نیز تشابه اصول پرردازش داده هرا در ایرن

حاضررر در نظررر دارد ضررمن معرفرری اجررزای ایررن روش

روش بررا روش بررراون -بالنکرره )Bruelheide, 2000؛

طبقه بندی ،کاربرد آن را در طبقهبندی بانرک اطالعراتی

) ،Boublik, 2010امکررران ارایررره نترررایج مطالعرررات

جنگررلهررای شمشرراد هیرکررانی (Buxus hyrcana

جامعهشناسی گیراهی کره قربال توسرط محققران باتجربره

) Pojark.در استانهای گلستان و مازندران بررسی کند.

انجامشده است را بهصورت توابع عددی فراهم میسازد
) .(Koci et al., 2003از ایررن رو ،روش طبقررهبنرردی

مواد و روشها.

ترکیبی طی دو دهه اخیرر بره منظرور معرفری اجتماعرات

بانک اطالعاتی پوشش گیااهی :طری سرال هرای

گیاهی در سطح رویشگاهها در مقیاس های برزرگ ملری

 1390تا  1394رویشگاه های مهم شمشراد هیرکرانی از

و بررینالمللرری مرردنظر محققرران علرروم پوشررش گیرراهی

منطقه حفاظت شده چشمه بلبل بندرگز اسرتان گلسرتان

قرارگرفترره اسررت )Bruelheide, 2000؛ Rolecek,

برره عنرروان شرررقیترررین ناحیرره پررراکنش ای رنگونرره در

2007؛ Silc and Carni, 2007؛ Douda, 2008؛

جنگل های هیرکانی تا جنگل های لیره سرر تنکرابن در

Simonova, 2008؛ Boublik, 2010؛ Hegedusova

اسررتان مازنرردران نمونررهبرررداری شررد (شررکل  . 1ایررن

et al., 2012؛ Li et al., 2013؛ Landucci et al.,

رویشگاه ها در محدوده ارتفاعی  50متر از سرطح دریرا

2015؛ Li et al., 2015؛ .(Douda et al., 2016

(پارک جنگلی سیسنگان تا  1750متر از سطح دریرا

نیاز بره ایجراد پایگراه اطالعراتی پوشرش گیراهی در

(جنگل های فریم سروادکوه و بره عنروان مرتفرع تررین

مقیاس های بزرگ (در نواحی رویشری مختلرف و یرا در

رویشگاه شمشاد در جنگل های هیرکانی ،قررار دارنرد.

سطوح پراکنش گونه هرا و طبقره بنردی آنهرا بره منظرور

به طور کلی ،در رویشگاههای مزبور ،تعداد  442رولوه

شررناخت تنرروع جوامررع گیرراهی ،در ایررران نیررز احسرراس

( 400مترمربعرری بررا روش بررراون -بالنکرره (Braun-

می شود .چنین مجموعه الکترونیک از داده های اولیره از

) Blanquet, 1964و بررا رعایررت اصررل ترروده معررر
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برداشت شد .مهمترین نکتره در روش برراون -بالنکره

نمونررهبرررداری در هررر رویشررگاه ترکیبرری از دو روش

پررراکنش مناسررب رولرروههررا (قطعررات نمونرره و تعیررین

خطری و انتخرابی برود ).(Esmailzadeh et al., 2011

صحیح آنها است .برای این منظرور ترانسرکتهرایی برا

در هر یک از رولوهها فهرست کلیه گونه هرای گیراهی

فواصل  400متر به عنوان خطوط مبنرا در امترداد شریب

به همراه درصد تاج پوشش آنها برر اسراس مقیراس وان

تغییرات ارتفاع از سطح دریا (عمود بر خطوط منحنری

درمارل با اندکی تغییر ( :0غایرب،1-2/5 :2 ،0-1 :1 ،

میزان در نظر گرفته شد و رولوه ها برا در نظرر گررفتن

:7 ،25-50 :6 ،12/5-25 :5 ،5-12/5 :4 ،2/5-5 :3

هرگونه تغییر احتمرالی در پوشرش گیراهی منطقره و برا

 75-50و  75-100 :8درصررد ثبررت شررد .در نهایررت،

) (Asri, 1995در هررر

بانک اطالعاتی شمشاد هیرکانی در استان های گلستان

تأکی رد بررر اصررل ترروده معررر

رویشرررگاه پیررراده شرررد .بنرررابراین ،طراحررری شررربکه

و مازندران با  442پالت و  89گونه تشکیل شد.

شکل  -1رویشگاههای شمشاد موجود در دو استان گلستان و مازندران مطالعه شده به منظور تهیه بانک اطالعاتی شمشاد هیرکانی

.روش طبقه بندی ترکیب گونه هاای معارف یاا

طور معمول ،گونه هایی که حضور مشرترک در قطعرات

روش ترکیبی ) :(cocktailفرآیند طبقره بنردی ترکیرب

نمونه یکسان دارند ،دارای نیازهای رویشگاهی مشرابه و

برا پیردا کرردن گروهری از گونره هرای

در نتیجرره آن پررراکنش مشررابه هسررتند .مفهرروم گررروه

گیاهی (گروه گونه های جامعه شناختی کره در قطعرات

گونررههررای گیرراهی در روش ترکیبرری اشرراره برره اصررل

نمونه بانک اطالعاتی پوشش گیاهی تمایرل بره حضرور

اجتماعپرذیری گونرههرا دارد ) (Doing, 1969و مشرابه

مشترک دارند ،آغاز می شود .هرر چره بانرک اطالعراتی

مفهوم گونه های معر

برای واحدهای پوشرش گیراهی

بزرگ تر و شرامل رویشرگاه هرای بیشرتری باشرد ،تعیرین

در جامعه شناسی گیاهی است .به بیان دیگر ،گروه گونه

گروه گونه های گیاهی با دقت بیشتری انجام می شود .به

گیاهی مشتمل بر گونه هایی است که در قطعات نمونه با

گونه های معر

کاربرد روش ترکیب گونههای معر
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خصوصیات رویشگاهی مشابه حضور مشرترک دارنرد و

تفکیک می شوند .در تخصیص قطعرات نمونره بره یرک

در نتیجه پراکنش آنها مشابه است .از این رو ،میتوان از

اجتماع گیاهی ،هر قطعره نمونره ای کره حرداقل نیمری از

یرک اجتمراع گیراهی

گونههای یک گروه گونه جامعهشناختی را شرامل شرود

آنها به عنروان گونره هرای معرر
خا

به آن اجتماع گیاهی مزبور تعلق مییابرد (Koci et al.,

قلمداد کرد.
به منظور ایجاد یک گروه گیاهی جامعره شرناختی،

) .2003در ادامه ،به منظور تعیین اجتماعرات گیراهی در

نخسررت چنررد گونرره تفریقرری )(differential species

یک سطح طبقهبندی ،میتروان اقردام بره اجررای مجردد

اولیرره از بانررک اطالعرراتی انتخرراب مرریشررود .تعیررین

کلیره مراحررل برراال در هررر یرک از جوامررع مزبررور کرررد.

گونه های تفریقری اولیره برر اسراس تجربره و تخصرص

بدین صورت تمامی اجتماعات گیاهی بانرک اطالعراتی

محقق ،مطالعرات انجرام شرده قبلری در آن منطقره و یرا

پوشش گیاهی شناسایی میشوند.

کره برر مبنرای نترایج یرک

مرحله نهایی روش طبقهبندی ترکیبی ،معرفی عددی

نتایج تحلیرل گونره معرر

طبقه بندی اولیه شکل گرفته است ،انجرام مری شرود .در

اجتماعررات گیرراهی بررهدسررتآمررده در مراحررل قبلرری بررا

پرررررژوهش حاضرررررر ،نترررررایج روش TWINSPAN

استفاده از فرمولهای منطقی ) (logical formulaاست.

اصررالحشررده ) (Rolecek et al., 2009برره عنرروان

هرررر فرمرررول منطقررری از تعررردادی شررررایط عضرررویت

طبقهبندی اولیه مدنظر قرار گرفت.

) (membership conditionتشررکیل شررده اسررت کرره

پس از تعیین گونه های تفریقی اولیره ،درصرد وقروع

توسررط عملگرهررای منطقرری ) (logical operatorبرراهم

مشترک آنها با ترکیب گیراهی منطقره برا بهررهگیرری از

ترکیب میشوند .هر شرایط عضویت هم از اصطالحاتی

روشهای عددی اجتماع پذیری مانند ضریب تعلقره فری

) (termsتشررکیلشررده اسررت کرره توسررط عملگرهررای

) (Chytry et al., 2002) (TPFIMبررسی شده است و

رابطرررهای ) (relational operatorsبررره هرررم مررررتبط

بر این اساس گونه های گیاهی که با همردیگر (بره طرور

می شوند .اصطالحاتی که در شررایط عضرویت بره کرار

معمول چهرار یرا پرنج گونره در یرک سرری از قطعرات

گرفته می شود ،معموال شامل نرام گونره هرا ،حرد آسرتانه

نمونرره وقرروع مررییابنررد ،برره عنرروان گررروه گونررههررای

درصررد ترراجپوشررش گونررههررا و گررروه گونررههررای

جامعررهشررناختی معرفرری مرریشرروند Bruelheide and

جامعه شناختی است .در مطالعه حاضر ،به منظور اجررای

)Chytry, 2000؛ ) .Koci et al., 2003به دیگر سرخن،

طبقررهبنرردی ترکیبرری و معرفرری عررددی جوامررع گیرراهی

با محاسبه درصد اجتماع پذیری ،گونه هایی که پرراکنش

شمشاد از نررمافرزار  Juiceویررایش (Tichy, 7/0/160

مشررابهی بررا گونررههررای تفریقرری اولیرره دارنررد ،شناسررایی

) 2002و شاخص اجتماع پذیری (تعلقه فی تعدیل شرده

میشوند .در نهایت ،تخصیص قطعات نمونه (رولروههرا

) (Tichy and Chytry, 2006اسررتفاده شررد .در زیررر

به هر یک از گروه گونه های جامعه شرناختی (برر مبنرای

نمونه ای از فرمول منطقی بره دسرت آمرده بررای یکری از

حضور -غیاب گروه گونره هرای جامعره شرناختی در هرر

جوامررع گیرراهی رویشررگاههررای شمشرراد در اسررتانهررای

یک از قطعات نمونه بررسی شرده ) (Willner, 2011و

مازندران و گلستان به منظرور معرفری عالیرم و جزییرات

بررر ایررن اسرراس اجتماعررات گیرراهی متم رایز از یکرردیگر

آن (جدول  1به عنوان مثال ارایه میشود:
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(((<Ruscus hyrcanus GR00>OR<Diospyros
lotus
GR00>)NOT(<Taxus
baccata
<GR00>OR
Zelkova
carpinifolia

<GR00>))AND(<Parrotia persica GR00>OR
Gleditsia
caspica
GR00>))NOT<Fagus
>orientalis GR30

جدول  -1معرفی عالیم و جزییات فرمولهای منطقی جوامع گیاهی در نرمافزار Juice

نوع عالیم

توضیحات

عالیم
هر دو شرایط عضویت باید باهم اتفاق بیفتد

AND

عملگرهای منطقی

حداقل یکی از دو شرایط عضویت باید اتفاق بیفتد

OR

شرایط عضویت نباید اتفاق بیفتد

NOT
GR

بیشتر از

EQ

برابر با

GE

بیشتر یا مساوی با

شرایط عضویت

><

برای تشکیل یک شرایط ضویت از این عالیم استفاده میشود

گروهی از شرایط عضویت

( یا [] یا {}

عملگرهای رابطهای

برای تشکیل گروهی از شرایط عضویت از این عالیرم اسرتفاده مری شرود .هرر سره نروع عالیرم عملکررد
یکسانی دارند و تفاوتی باهم ندارند.

معموال پس از اجرای طبقهبندی ترکیبی و اختصا

شاخص اجتمراعپرذیری اسرت کره در مطالعرات زیرادی

رولوه ها به جوامع گیاهی تعیین شده توسرط فرمرولهرای

استفاده شرده اسرت )Boublik et al., 2007؛ Douda,

منطقی ،ممکن است تعدادی از رولوهها به هریچیرک از

2008؛ Boublik, 2010؛ Janisova et al., 2010؛

جوامع گیاهی تعیین شرده اختصرا

پیردا نیابرد و یرا بره

Landucci et al., 2013؛ Rodriguez-Rojo et al.,

بیشتر از یک جامعه گیاهی اختصا

یابند .رولروه هرای

) .2014در پررژوهش حاضررر ،برره منظررور از اختصررا

مزبرور کره بره آنهرا رولرروههرای اشرتباه طبقرهبنردیشررده

رولرروههررای بررهاشررتباه طبقررهبنرردیشررده از شرراخص

) (misclassified releveاطررالق مرریشررود معمرروال بررا

اجتماع پذیری  FPFIاستفاده شرد (جردول  . 2براالترین

استفاده از یکی از شاخصهرای اجتمراعپرذیری (تشرابه

مقدار عددی شاخص  FPFIهر یک از رولوه هرا در هرر

قطعه نمونه-گروه ،به یکی از جوامرع گیراهی اختصرا

یک از اجتماعات گیراهی تعیرین شرده در منطقره بیرانگر

پیدا خواهند کررد ) .(Koci et al., 2003شراخصهرای
اجتماع پذیری قطعه نمونه-گروه متعرددی در ایرن زمینره

اختصا

آن رولوهها به اجتماعات گیاهی مزبور است.

در پایرران ،بررا بهرررهگیرری از جرردول ترروافقی ،میررزان

وجود دارد که میتوان به شاخص مجموع ارزش معر

انطباق نتایج حاصل از روش ترکیبی طبقه بنردی جوامرع

)،(Dai et al., 2006) (TIV, Total Indicator Value

گیرراهی شمشرراد هیرکررانی بررا نتررایج روش سررنتز جرردول

(FPFI,

براون -بالنکه ارزیابی شد .طبقهبندی جوامرع گیراهی برا

)(Tichy, .Frequency-Positive Fidelity Index

روش سنتز جدولی براون -بالنکه بر مبنرای نترایج اولیره

) 2005و شاخص مجموع تعلقه فی (TPFI, Total Phi

 TWINSPANاصرررالحشرررده و برررا تکیر ره برررر نترررایج

(Esmailzadeh and Asadi,

اجتماع پذیری گونره-گرروه حاصرل از روش تعلقره فری

شررراخص تلفیقررری فراوانررری -تعلقررره مثبرررت

). Fidelity Index

) 2014اشاره کررد .از میران آنهرا FPFI ،پرکراربردترین

اصالحشده در محیط نرمافزار  Juiceانجام شد.

کاربرد روش ترکیب گونههای معر
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جدول  -2اجزای شاخص تلفیقی فراوانی -تعلقه مثبت
شاخص

توضیحات

فرمول
iR FQi

فراوانی نسبی

 iR FQi 

 iC FQi 

تعلقه مثبت

 iR FDi 

 iC FDi 

FQI  100  

= مجموع فراوانی یا پایایی نسبی ترکیب گیاهی موجود که در هر رولوه (R
iC FQi

حضور دارند؛

= مجموع مقادیر فراوانی یا پایایی نسبی کلیه گونه هایی کره در

هر گروه گیاهی ) (Cحضور دارند .دامنه این شاخص از  0تا  100است.
روش محاسبه این شاخص کامال شبیه روش محاسبه شاخص فراوانی است با ایرن تفراوت

PFDI  100  

که به جای مقادیر فراوانی از مقادیر مثبت ضرایب تعلقه فی اسرتفاده مریشرود .دامنره ایرن
شاخص از  0تا  100است.

تلفیقی

این شاخص میانگین دو شاخص فراوانی و تعلقه مثبت را ارایه میدهد .دامنه این شراخص

FPFI = 100 × (FQI +
PFDI)/2

فراوانی -تعلقه

از  0تا  100است.

مثبت

نتایج.

مشابه بودند ،گروه های جامعه شناختی یا سین تاکسون هرا

.تعیین اجتماعات گیاهی با روش براون -بالنکه:

شکل گرفتند .بدین ترتیب ،تعداد  21اجتماع گیاهی برر

به منظور طبقهبندی جوامع گیاهی رویشگاه های شمشراد

اساس حضور و مرتب سازی گونه های معر

در تابلوی

با استفاده از روش سلسله مراتبی برراون -بالنکره ،نترایج

جامعهشناسی برراون -بالنکره شناسرایی و تفکیرک شرد.

طبقه بندی حاصل از  TWINSPANاصالح شده (شرکل

تابلوی جامعهشناختی براون -بالنکه در پرژوهش حاضرر

 2به عنوان طبقه بندی اولیره وارد جردول سرنتز برراون-

ارایرره نشررده اسررت و فقررط از مرراتریس رولرروه -اجتمرراع

بالنکه شد .در روش سرنتز جردولی برراون -بالنکره ،برا

گیاهی حاصل از آن برای مقایسه با نتایج روش ترکیبری

جابهجایی قطعات نمونهای که دارای گونرههرای معرر

استفاده شد.
442

329

113

88
56

32

شماره گروه

241

13

19

17

43

233
39

137

13

19

17

7

32

13

19

17

7

32

96

70

36

63

67

44

19

70

8

17

26

27

8

17

26

27

43
8

35

33

8

17

26

27

26

9

8

33

8

17

26

27

26

9

8

8

17

26

27

26

9

8

15
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17
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34

53

14

13

19

17

7

32

13

23

34

53

19 23 21 14

33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13 12 11 10

14
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تعیین اجتماعات گیااهی باا روش ترکیبای :برر

گیاهی طبقه بنردی شرد .شرکل  3و جردول  4بره ترتیرب

اسررراس طبقرررهبنررردی عرررددی اولیررره TWINSPAN

دارنگاره طبقه بندی سلسله مراتبی و ترابعنویسری جوامرع

اصالحشده ،گروههای اولیه شناسرایی شرد و گونرههرای

گیاهی روش ترکیبی را نشران مریدهرد .البتره در نتیجره

چهار گروه سطح قطع دوم توسط شاخص تعلقره

اجرررای توابررع روش ترکیبرری تعررداد  63رولرروه بانررک

فی شناسایی شد .سسس ،از میران گونره هرای مزبرور پرنج

اطالعاتی شمشاد توسط روش ترکیبی بره هریچ کردام از

گونررره ،Taxus baccata ،Zelkova carpinifolia

نیافت یا بره بیشرتر

معر

اجتماعات گیاهی جدول  3اختصا

یافت .رولوههای مزبور

 Parrotia persica ،Ruscus hyrcanusو Fagus

از یک اجتماع گیاهی اختصا

 orientalisکرره دارای برراالترین مقرردار تعلقرره بودنررد برره

( 63رولوه به عنوان رولوههای طبقره بنردی نشرده تلقری

عنرروان گونررههررای تفریقرری اولیرره برررای شناسررایی گررروه

شدند و توسط شاخص اجتماع پذیری قطعهنمونه-گرروه

گونه های جامعه شناختی بانک اطالعاتی شمشاد انتخاب

 FPFIبه اجتماع گیاهی کره دارای بیشرترین مقردار ایرن

شدند .سسس ،هر کردام از گونره هرای مزبرور ،جداگانره

شرراخص بودنررد اختصررا

یافتنررد .همرران طررور کرره در

وارد تحلیل اجتماعپذیری فی شد ترا گونرههرایی کره برا

دارنگاره طبقه بندی روش ترکیبی مشخص است ،تعرداد

آنها دارای براالترین وقروع مشرترک و وفراداری هسرتند

 23اجتمرراع گیرراهی شناسرراییشررده از بانررک اطالعرراتی

شناسایی شوند .نتایج حاصل از تحلیل اجتماع پذیری در

رویشررگاه شمشرراد هیرکررانی در اسررتانهررای گلسررتان و

جدول  3ارایه شده است .هر چه مقدار عرددی شراخص

مازندران در قالب تعداد  8سطح سلسله مراتبی به منظور

اجتمرراعپررذیری فرری گونررههررای جرردول  3بیشررتر باشررد،

انجام مطالعات تکمیلی سینتاکسونومیک در آینده قابل

نشاندهنده تمایل وقوع مشترک باالتر گونههرای مزبرور

ارایه است.

با گونه های تفریقی اولیه و در نتیجه کیفیت بهتر آنها در

بررسی عضویتپرذیری مشرابه رولروه هرا در جوامرع

اجرای طبقه بندی ترکیبی است .گونه های ارایره شرده در

گیاهی حاصل از دو روش طبقره بنردی ترکیبری برا سرنتز

جدول  3به عنوان گروه گونههای جامعهشناختی مردنظر

جرردولی بررراون -بالنکرره نشرران داد کرره  401رولرروه از

قرار گرفتند .در روش ترکیبی بر مبنای وقوع (حضرور-

مجموع  442رولوه بانک اطالعاتی به طور مشرابه در دو

غیرراب گررروه گونررههررای جامعررهشررناختی مزبررور و بررا

روش مزبور طبقهبندی شدند ،از این رو انطباق برین ایرن

بهرهگیری از توابع اشتراک و اجتماع تعداد  23اجتمراع

دو روش  91درصد ارزیابی شد.

جدول  -3گروه گونههای جامعهشناختی بانک اطالعاتی پوشش گیاهی شمشاد هیرکانی به منظور اجرای روش طبقهبندی ترکیبی
گونهها (مرتبشده بر اساس مقدار تعلقه فی

مقدار تعلقه

گونههای تفریقی اولیه

Celtis australis, Quercus castaneifolia, Cornus australis, Ficus carica

58-11

Zelkova carpinifolia

Prunus laurocerasus, Euonymus europaeus, Ilex spinigera, Tilia rubra

51-42

Taxus baccata

Hedera pastuchovii, Carpinus betulus, Pteris cretica, Asplenium
scolopendrium, Acer velutinum

44-25

Ruscus hyrcanus

Carpinus betulus, Smilax excels, Ruscus hyrcanus, Carex remota

32-17

Parrotia persica

Dryopteris affinis, Hedera pastuchovii, Polystichum aculeatum, Daphne
mezereum

43-33

Fagus orientalis
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،3  سطح:SO ،2  سطح:O ،1  سطح:C(  نمودار نتایج روش طبقهبندی ترکیبی بانک اطالعاتی شمشاد در استانهای گلستان و مازندران-3 شکل
. 8  سطح:V ،7  سطح:Sa ،6  سطح:As ،5  سطح:Sal ،4  سطح:A
 طبقه بندی سلسله مراتبی و فرمول های منطقی اجتماعات گیاهی شمشاد اسرتانهرای گلسرتان و مازنردران برا اسرتفاده از روش ترکیبری-4 جدول
8  سطح:V ،7  سطح:Sa ،6  سطح:As ،5  سطح:Sal ،4  سطح:A ،3  سطح:SO ،2  سطح:O ،1  سطح:C(
(C)
<Carpinus betulus GR00>OR<Buxus hyrcana GR03>
(O)
(<Ruscus
hyrcanus GR00>OR<Diospyros
GR00>OR<Zelkova carpinifolia GR00>)

lotus

GR00>)NOT(<Taxus

baccata
(SO)

(<Ruscus hyrcanus GR00>OR<Diospyros lotus GR00>)NOT <Zelkova carpinifolia GR00>
(A1)
<Taxus baccata GR00>OR<Primula heterochroma GR03>
(As1)
(<Taxus baccata GR00>OR<Primula heterochroma GR03>)AND(<Fagus orientalis
GR00>AND<Ilex spinigera GR00>)
(Sa1)
((<Taxus baccata GR00>OR<Primula heterochroma GR03>)AND(<Fagus orientalis
GR00>AND< Ilex spinigera GR00>))AND< Parrotia persica GR00>
(Sa2)
((<Taxus baccata GR00>OR<Primula heterochroma GR03>)AND(<Fagus orientalis
GR00>AND<Ilex spinigera GR00>))AND< Daphne mezereum GR00>
(As2)
(<Taxus baccata GR00>OR<Primula heterochroma GR03>)AND<Prunus laurocerasus
GR00>
(Sa3)
(((<Taxus baccata GR00>OR< Primula heterochroma GR03>)AND<Prunus laurocerasus
GR00>)AND<Smilax excelsa GR00>)AND(<Ruscus hyrcanus GR00>AND<Polystichum
aculeatum GR00>)
(Sa4)
((<Taxus baccata GR00>OR<Primula heterochroma GR03>)AND<Prunus laurocerasus
GR00>)AND< Smilax excelsa GR00>
(V1)
(((<Taxus baccata GR00>OR<Primula heterochroma GR03>)AND<Prunus laurocerasus
GR00>)AND<Smilax excelsa GR00>)AND(<Epimedium pinnatum GR00>OR< Tamus
communis GR00>)
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(V2)

(((<Taxus baccata GR00>OR<Primula heterochroma GR03>)AND< Prunus laurocerasus
GR00>)AND< Smilax excelsa GR00>)AND< Diospyros lotus GR00>
(A2)
((<Ruscus hyrcanus GR00>OR<Diospyros lotus GR00>)NOT(<Taxus baccata
GR00>OR<Zelkova carpinifolia GR00>))AND(<Fagus orientalis GR30>OR<Alnus
subcordata GR00>)
(As3)
(((<Ruscus hyrcanus GR00>OR<Diospyros lotus GR00>)NOT(<Taxus baccata
GR00>OR<Zelkova carpinifolia GR00>))AND(<Fagus orientalis GR30>OR<Alnus
subcordata GR00>))NOT(<Parrotia persica GR00>OR<Polystichum woronowii GR00>)
(Sa5)
((((<Ruscus hyrcanus GR00>OR<Diospyros lotus GR00>)NOT(<Taxus baccata
GR00>OR<Zelkova carpinifolia GR00>))AND(<Fagus orientalis GR30>OR<Alnus
subcordata
GR00>))NOT(<Parrotia
persica
GR00>OR<Polystichum
woronowii
GR00>))NOT<Fagus orientalis GR00>
(Sa6)
((((<Ruscus hyrcanus GR00>OR<Diospyros lotus GR00>)NOT(<Taxus baccata
GR00>OR<Zelkova carpinifolia GR00>))AND(<Fagus orientalis GR30>OR<Alnus
subcordata
GR00>))NOT(<Parrotia
persica
GR00>OR<Polystichum
woronowii
GR00>))AND<Fagus orientalis GR00>
(As4)
(((<Ruscus hyrcanus GR00>OR<Diospyros lotus GR00>)NOT(<Taxus baccata
GR00>OR<Zelkova carpinifolia GR00>))AND(<Fagus orientalis GR30>OR<Alnus
subcordata GR00>))AND(<Parrotia persica GR00>OR<Polystichum woronowii GR00>)
(Sa7)
((((<Ruscus hyrcanus GR00>OR<Diospyros lotus GR00>)NOT(<Taxus baccata
GR00>OR<Zelkova carpinifolia GR00>))AND(<Fagus orientalis GR30>OR<Alnus
subcordata GR00>))AND(<Parrotia persica GR00>OR<Polystichum woronowii
GR00>))NOT(<Solanum kieseritzkii GR00>OR<Ulmus glabra GR00>)
(Sa8)
((((<Ruscus hyrcanus GR00>OR<Diospyros lotus GR00>)NOT(<Taxus baccata
GR00>OR<Zelkova carpinifolia GR00>))AND(<Fagus orientalis GR30>OR<Alnus
subcordata GR00>))AND(<Parrotia persica GR00>OR<Polystichum woronowii
GR00>))AND(<Solanum kieseritzkii GR00>OR<Ulmus glabra GR00>)
(V3)
(((((<Ruscus hyrcanus GR00>OR<Diospyros lotus GR00>)NOT(<Taxus baccata
GR00>OR<Zelkova carpinifolia GR00>))AND(<Fagus orientalis GR30>OR<Alnus
subcordata GR00>))AND(<Parrotia persica GR00>OR<Polystichum woronowii
GR00>))AND(<Solanum kieseritzkii GR00>OR<Ulmus glabra GR00>))NOT(<Carpinus
schuschaensis GR00>OR<Tilia rubra GR00>)
(V4)
(((((<Ruscus hyrcanus GR00>OR<Diospyros lotus GR00>)NOT(<Taxus baccata
GR00>OR<Zelkova carpinifolia GR00>))AND(<Fagus orientalis GR30>OR<Alnus
subcordata GR00>))AND(<Parrotia persica GR00>OR<Polystichum woronowii
GR00>))AND(<Solanum kieseritzkii GR00>OR<Ulmus glabra GR00>))AND(<Carpinus
schuschaensis GR00>OR<Tilia rubra GR00>)
(A3)
(((<Ruscus hyrcanus GR00>OR<Diospyros lotus GR00>)NOT(<Taxus baccata
GR00>OR<Zelkova carpinifolia GR00>))AND(<Parrotia persica GR00>OR< Gleditsia
caspica GR00>))NOT< Fagus orientalis GR30>
(Sal1)
((((<Ruscus

hyrcanus

GR00>OR<Diospyros

lotus

GR00>)NOT(<Taxus

baccata
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GR00>OR<Zelkova carpinifolia GR00>))AND(<Parrotia persica GR00>OR< Gleditsia
caspica GR00>))NOT< Fagus orientalis GR30>)NOT < Acer cappadocicum GR00> OR
Quercus castaneifolia GR00>)
(As5)
(((((<Ruscus hyrcanus GR00>OR<Diospyros lotus GR00>)NOT(<Taxus baccata
GR00>OR<Zelkova carpinifolia GR00>))AND(<Parrotia persica GR00>OR< Gleditsia
caspica GR00>))NOT< Fagus orientalis GR30>)NOT < Acer cappadocicum GR00> OR
Quercus castaneifolia GR00>))AND<Gleditsia caspica GR00>
(As6)
(((((<Ruscus hyrcanus GR00>OR<Diospyros lotus GR00>)NOT(<Taxus baccata
GR00>OR<Zelkova carpinifolia GR00>))AND(<Parrotia persica GR00>OR< Gleditsia
caspica GR00>))NOT< Fagus orientalis GR30>)NOT < Acer cappadocicum GR00> OR
Quercus castaneifolia GR00>)) NOT <Gleditsia caspica GR00>
(Sal2)
((((<Ruscus hyrcanus GR00>OR<Diospyros lotus GR00>)NOT(<Taxus baccata
GR00>OR<Zelkova carpinifolia GR00>))AND(<Parrotia persica GR00>OR< Gleditsia
caspica GR00>))NOT< Fagus orientalis GR30>) AND < Acer cappadocicum GR00> OR
<Quercus castaneifolia GR00>)
(As7)
((((<Ruscus hyrcanus GR00>OR<Diospyros lotus GR00>)NOT(<Taxus baccata
GR00>OR<Zelkova carpinifolia GR00>))AND(<Parrotia persica GR00>OR<Gleditsia
caspica GR00>))NOT<Fagus orientalis GR30>)AND(<Tilia rubra GR00>OR<Danae
racemosa GR00>)
(Sa9)
(((((<Ruscus hyrcanus GR00>OR<Diospyros lotus GR00>)NOT(<Taxus baccata
GR00>OR<Zelkova carpinifolia GR00>))AND(<Parrotia persica GR00>OR<Gleditsia
caspica GR00>))NOT<Fagus orientalis GR30>)AND(<Tilia rubra GR00>OR<Danae
racemosa GR00>)) NOT <Ficus carica GR00>
(V5)
((((((<Ruscus hyrcanus GR00>OR<Diospyros lotus GR00>)NOT(<Taxus baccata
GR00>OR<Zelkova carpinifolia GR00>))AND(<Parrotia persica GR00>OR<Gleditsia
caspica GR00>))NOT<Fagus orientalis GR30>)AND(<Tilia rubra GR00>OR<Danae
racemosa GR00>)) NOT <Ficus carica GR00>)AND<Fagus orientalis GR00>
(V6)
((((((<Ruscus hyrcanus GR00>OR<Diospyros lotus GR00>)NOT(<Taxus baccata
GR00>OR<Zelkova carpinifolia GR00>))AND(<Parrotia persica GR00>OR<Gleditsia
caspica GR00>))NOT<Fagus orientalis GR30>)AND(<Tilia rubra GR00>OR<Danae
racemosa GR00>)) NOT <Ficus carica GR00>)NOT<Fagus orientalis GR00>
(Sa10)
(((((<Ruscus hyrcanus GR00>OR<Diospyros lotus GR00>)NOT(<Taxus baccata
GR00>OR<Zelkova carpinifolia GR00>))AND(<Parrotia persica GR00>OR<Gleditsia
caspica GR00>))NOT<Fagus orientalis GR30>)AND(<Tilia rubra GR00>OR<Danae
racemosa GR00>)) AND<Ficus carica GR00>
(As8)
(((((<Ruscus hyrcanus GR00>OR<Diospyros lotus GR00>)NOT(<Taxus baccata
GR00>OR<Zelkova carpinifolia GR00>))AND(<Parrotia persica GR00>OR< Gleditsia
caspica GR00>))NOT< Fagus orientalis GR30>) AND < Acer cappadocicum GR00> OR
<Quercus castaneifolia GR00>)) AND(<Quercus castaneifolia GR00>OR< Celtis australis
GR00>)
(Sa11)
((((((<Ruscus hyrcanus GR00>OR<Diospyros lotus GR00>)NOT(<Taxus baccata
GR00>OR<Zelkova carpinifolia GR00>))AND(<Parrotia persica GR00>OR< Gleditsia
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caspica GR00>))NOT< Fagus orientalis GR30>) AND < Acer cappadocicum GR00> OR
<Quercus castaneifolia GR00>)) AND(<Quercus castaneifolia GR00>OR< Celtis australis
GR00>)) AND<Quercus castaneifolia GR00>
(Sa12)
((((((<Ruscus hyrcanus GR00>OR<Diospyros lotus GR00>)NOT(<Taxus baccata
GR00>OR<Zelkova carpinifolia GR00>))AND(<Parrotia persica GR00>OR< Gleditsia
caspica GR00>))NOT< Fagus orientalis GR30>) AND < Acer cappadocicum GR00> OR
<Quercus castaneifolia GR00>))AND(<Quercus castaneifolia GR00>OR< Celtis australis
GR00>)) AND< Celtis australis GR00>
(A4)
((<Zelkova carpinifolia GR00>OR<Celtis
GR00>OR<Diospyros lotus GR00>))

australis

GR00>)NOT(<Pteris

cretica
(Sal3)

((<Zelkova

carpinifolia

GR00>OR<Celtis

australis

GR00>)NOT(<Pteris

cretica

GR00>OR<Diospyros lotus GR00>)))AND < Acer cappadocicum GR00> OR <Hedera
pastuchovii GR00>)
(As9 )
((<Zelkova

carpinifolia

GR00>OR<Celtis

australis

GR00>)NOT(<Pteris

cretica

GR00>OR<Diospyros lotus GR00>)))AND < Acer cappadocicum GR00> OR <Hedera
pastuchovii GR00>)
(Sa14)
( ((<Zelkova

carpinifolia

GR00>OR<Celtis

australis

GR00>)NOT(<Pteris

cretica

GR00>OR<Diospyros lotus GR00>)))AND < Acer cappadocicum GR00> OR <Hedera
pastuchovii GR00>))AND< Acer cappadocicum GR00>
(Sa15)
( ((<Zelkova

carpinifolia

GR00>OR<Celtis

australis

GR00>)NOT(<Pteris

cretica

GR00>OR<Diospyros lotus GR00>)))AND < Acer cappadocicum GR00> OR <Hedera
pastuchovii GR00>))AND<Hedera pastuchovii GR00>
(Sal4)
((<Zelkova

carpinifolia

GR00>OR<Celtis

australis

GR00>)NOT(<Pteris

cretica

GR00>OR<Diospyros lotus GR00>)))NOT < Acer cappadocicum GR00> OR <Hedera
pastuchovii GR00>)
(As10)
( ((<Zelkova

carpinifolia

GR00>OR<Diospyros

lotus

GR00>OR<Celtis

australis

GR00>)))NOT <Acer

GR00>)NOT(<Pteris

cappadocicum

cretica

GR00>OR<Hedera

pastuchovii GR00>))AND(<Ficus carica GR00>OR<Cornus australis GR00>)
(Sa16)
(( ((<Zelkova

carpinifolia

GR00>OR<Diospyros

lotus

GR00>OR<Celtis

australis

GR00>)))NOT <Acer

pastuchovii GR00>))AND(<Ficus
NOT<Cornus australis GR00>

carica

GR00>)NOT(<Pteris

cappadocicum

GR00>OR<Cornus

cretica

GR00>OR<Hedera
australis

GR00>))

Fico- Buxetum cornosetosum australis)  زیر جامعه ال-Sa17
(( ((<Zelkova

carpinifolia

GR00>OR<Celtis

australis

GR00>)NOT(<Pteris

cretica
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GR00>OR<Hedera
))>GR00
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cappadocicum

australis

GR00>)))NOT <Acer

GR00>OR<Cornus

carica

lotus

GR00>OR<Diospyros

pastuchovii GR00>))AND(<Ficus
>AND<Cornus australis GR00

)(V7
cretica

GR00>)NOT(<Pteris

GR00>OR<Hedera
))>GR00

australis

cappadocicum

australis

GR00>OR<Celtis

GR00>)))NOT <Acer

carpinifolia
lotus

((( ((<Zelkova

GR00>OR<Diospyros

pastuchovii GR00>))AND(<Ficus carica GR00>OR<Cornus
>AND<Cornus australis GR00>)NOT<Acer cappadocicum GR00

)(V8
cretica

GR00>)NOT(<Pteris

GR00>OR<Hedera
))>GR00

australis

cappadocicum

australis

GR00>OR<Celtis

GR00>)))NOT <Acer

carpinifolia
lotus

((( ((<Zelkova

GR00>OR<Diospyros

pastuchovii GR00>))AND(<Ficus carica GR00>OR<Cornus
>AND<Cornus australis GR00>)AND<Acer cappadocicum GR00

)(As10
cretica

GR00>)NOT(<Pteris

GR00>OR<Hedera

australis

cappadocicum

GR00>OR<Celtis

GR00>)))NOT <Acer

carpinifolia
lotus

( ((<Zelkova

GR00>OR<Diospyros

)>pastuchovii GR00>))NOT(<Ficus carica GR00>OR<Cornus australis GR00

بحث.

) ،(Taxus baccataکولهخراس )،(Ruscus hyrcanus

روش ترکیبرری )(Bruelheide and Jandt, 1995

انجیلررررری )persica

 (Parrotiaو راش

(Fagus

مانند روش براون -بالنکره )(Braun-Blanquet, 1964

) orientalisو پررر رسازآن تشرررررکیل پرررررنج گرررررروه

یک روش طبقهبنردی مخرتص مطالعرات جامعرهشناسری

جامعررهشررناختی و بهرررهگیررری از توابررع اشررتراک و یررا

گیاهی است و نتایج آن به ارایه و نامگذاری اجتماعرات

اجتماعپذیری روش ترکیبی مریتروان یرک طبقرهبنردی

گیرراهی برره همررراه معرفرری گونررههررای غالررب و معررر

مناسب از اجتماعات گیراهی شمشراد هیرکرانی را ارایره

اجتماعات گیاهی مزبور منجر می شرود .در واقرع ،روش

داد .چررون در نتیجرره اجرررای روش ترکیبرری ،همرره 23

ترکیبی به منظور احیای روش براون -بالنکه کره در آن

اجتماع گیاهی شمشاد که در نتیجه روش سرنتز جردولی

روش هرای عرددی

براون -بالنکه با تکیه بر گروه های گیاهی اولیره حاصرل

مانند  TWINSPANو روش هرای خوشره ای برر اسراس

از روش  TWINSPANاصالح شده ایجاد شدند ،مرورد

تجربه متخصص انجام مریشرود ،معرفری شرد .در واقرع،

تأیید قرار گرفتند .البته در این رابطه ،روش ترکیبی قادر

روش ترکیبررری برررا اسرررتفاده از تحلیر رلهرررای عرررددی

به طبقه بنردی مسرتقیم تعرداد  63رولروه از مجمروع 442

اجتماعپذیری گونه-گروه و قطعهنمونه-گروه و فرمولره

رولوه نبوده است .رولوههای مزبور ( 63رولوه باقیمانده

کررردن نتررایج طبقررهبنرردی ،در صرردد رفررع نقررایص روش

به علت این که سهم گونههای تفریقی در آنها نسبت بره

مبتنی بر تجربه براون -بالنکه برآمد.

بقیه رولوهها کمتر بود ،توسط توابع روش ترکیبی یرا بره

طبقه بندی پوشش گیراهی بررخال

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که با انتخاب پنج گونه
تفریقی اولیره آزاد ) ،(Zelkova carpinifoliaسررخدار

هیچ گروهی اختصا
اختصررا

پیدا نکردند و یا بره چنرد گرروه

یافتنررد .برره ای رن رولرروههررا در روش ترکیب ری
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رولوههای بره اشرتباه طبقرهبنردی شرده مریگوینرد .ایرن

تفکیررک و طبقررهبنرردی چهررار اتحادیرره متمررایز شمشرراد

رولوههرا اگرچره برا بهررهگیرری از روش  FPFIبرهطرور

هیرکررانی را ارایرره داد .همچنررین ،بهرررهگیررری از نتررایج

یافتند ،اما نترایج

تحلیل اجتماعپذیری گونههای مزبور با تعرداد  19گونره

بررسی انطباق دو روش ترکیبری و روش سرنتز جردولی

گیاهی دیگرر (جردول  3از میران  89گونره موجرود در

براون -بالنکه نشان داد کره بخرش اصرلی عردم انطبراق

بانک اطالعاتی پوشش گیاهی شمشاد سربب شرد ترا 85

رولوههرای

درصد ( 379رولوه از  442رولوه از رولروه هرای بانرک

با استفاده از روش  FPFIاست .از این رو ،نتایج تحقیرق

اطالعاتی پوشش گیاهی مورد مطالعه یرک انطبراق 100

حاضررر تصررریح مرریکنررد کرره اگرچرره بهرررهگیررری از

درصدی را با نتایج طبقهبندی براون -بالنکه ارایه دهند.

رولروههرای برهاشرتباه

اساس کار طبقه بندی  85درصد از رولوه های بانرک

طبقه بندیشرده در روش ترکیبری امرری اجتنراب ناپرذیر

اطالعاتی پوشش گیاهی شمشراد توسرط روش ترکیبری

بهرررهگی رری دیگررر

مشابا روش براون -بالنکه و به صورت شناسرایی گرروه

روش های جرایگزین نظیرر مجمروع شراخص تعلقره فری

گونررههررای جامعررهشررناختی و مرزبنرردی آنهررا در بانررک

) (Esmailzadeh and Asadi, 2014به منظرور حصرول

اطالعاتی پوشش گیاهی بر اسراس پرراکنش گونره هرای

نتایج مناسب تر خوش بین بود .به بیان دیگرر ،بررای رفرع

تفریقرری ) (differential speciesاسررت .شناسررایی ایررن

نقررص موجررود در روش ترکیبرری کرره همررواره در آن

گروه هرا در روش برراون -بالنکره بره صرورت ذهنری و

تخصیص رولوه ها با ترکیب گونره هرای گیراهی معرر

مبتنی بر تجربه متخصص و از میان گونه هرایی برا درجره

فقیرر برا اشرکال همرراه اسرت ) .(Koci et al., 2003در

پایایی متوسط تا کم ( 60ترا  10درصرد )Asri, 1995؛

واقع ،استفاده از روش مجموع شاخص تعلقه فی به دلیل

 (Esmailzadeh et al., 2013انجرام مریگیررد ،امرا در

بهرهگیری از دو معیار اجتماعپذیری گونرههرا (شراخص

روش ترکیبی بر اساس شاخص عرددی اجتمراع پرذیری

تعلقه فی و درصد تاجپوشش گونهها میتواند نسبت به

فی تعیین می شود .استفاده از شاخص تعلقه فی در روش

روش  FPFIکه در آن فقط به معیار تعلقه گونهها توجره

ترکیبی در شناسایی گونه های تفریقی بانک اطالعراتی،

میشود ،نتایج دقیقتری ارایه نماید.

به دلیل این کره ایرن شراخص وضرعیت اجتمراع پرذیری

غیرمستقیم به گروه های اولیه اختصا

نتایج این دو روش مربوط به نتایج اختصا

شاخصهرای تشرابه در اختصرا
اسررت ،امررا مرریترروان در خصررو

نتایج تحقیق حاضر نیرز کیفیرت مناسرب گونره هرای

هرگوه گیاهی را بر مبنای فراوانی نسبی آنگونره در هرر

تفریقرری حاصررل از روش ترکیبرری در تفکیررک و تمررایز

گروه گیاهی ارایه میکند (Esmailzadeh and Asadi,

اجتماعات گیاهی در رویشگاههای شمشاد در استانهای

) 2014و همچنین یک روش عددی به شرمار مریرود و

گلستان و مازندران را تبیین میسازد .همان طرور کره در

درک دقیقتری از ترجیحات گونههای تفریقی را فراهم

نتایج جدول طبقه بندی سلسله مراتبی اجتماعات گیراهی

مریسرازد )( (Tsiripidis et al., 2007بره دلیرل ارایره

شمشاد استان های گلستان و مازندران با استفاده از روش

ترجیحات نسبی مثبت (تمایرل حضرور یرا منفری (عردم

ترکیبی مشخص است ،بر مبنای پنج گونه تفریقی اولیره

تمایل حضور گونه ها در گروه گیاهی بانک اطالعراتی

آزاد ،سرررخدار ،انجیلرری ،راش و کولررهخرراس مرریترروان

پوشش گیاهی ) ،(Tichy and Chytry, 2006نسبت بره

کاربرد روش ترکیب گونههای معر
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روش ذهنی براون -بالنکه از مزیت بیشرتری برخروردار

میتوان رولوههای مشابه از نظرر ترکیرب پوشرش گیراهی

است .ضمن این که انتخاب گونه های تفریقی به صورت

که در چندین بانرک اطالعراتی مختلرف قررار دارد را در

ذهنی در روش براون -بالنکه در بانرک هرای اطالعراتی

یرک گرروه قررار دارد ) .(Landucci et al., 2015ایرن

بزرگ پوشش گیاهی همواره با مشرکالت و اشرتباهاتی

مسأله برای شناسایی جوامع گیاهی مشرابه در منراطق و یرا

همراه است ).(Bruelheide and Chytry, 2000

کشورهای مختلف از اهمیت ویژهای برخوردار است.

یکی دیگر از مزیت های استفاده از روش ترکیبری در

در پایرران ،بررا توجرره میررزان انطبرراق  91درصرردی دو

طبقهبندی پوشش گیاهی ،یکسان سازی نتایج آن برا ارایره

روش طبقه بنردی برراون -بالنکره و ترکیبری و همچنرین

تعریف اجتماعات گیاهی توسط فرمول های منطقی است.

مزیت های یادشرده روش ترکیبری در پرژوهش حاضرر،

یکسان سازی و وضروح بیشرتر نترایج روش هرای مختلرف

می توان روش مزبور را به عنوان جایگزین مناسب روش

طبقه بندی از دغدغه های مهم متخصصان پوشرش گیراهی

کارآمررد طبقررهبنرردی بررراون -بالنکرره برررای طبقررهبنرردی

اسرت ) .(De Caceres and Wiser, 2012اهمیرت ایرن

بانکهای اطالعاتی پوشش گیاهی بزرگ به متخصصان

موضوع زمانی بیشتر میشود که بخواهیم نتایج طبقهبنردی

پوشش گیاهی داخل کشور معرفی کرد.

رویشگاه هرای مشرابه را در سرطح ناحیره و یرا کشرورهای
مختلف با هرم مقایسره کنریم .فرمرولهرای منطقری مزبرور

سپاسگزاری.

توسط ترکیرب گرروه گونرههرای جامعرهشرناختی توسرط

نگارنررردگان از زحمرررات ارزشرررمند جنررراب آقرررای

ربطدهنده هرای  OR ،ANDو  NOTبره دسرت مریآیرد.

مهندس بهروز محمدی ناظر مسؤول شرکت چوب فریم

پس از تعریف یرک فرمرول منطقری بررای یرک اجتمراع

و آقای مهندس رضا شیخپور کارشناس شررکت چروب

گیاهی ،می توان تقریبا کلیه رولوه های آن اجتماع گیراهی

کاغرذ مازنردران (دفترر آمرل بره خراطر فرراهم سراختن

را در بانک اطالعاتی فراخوانی کرد و در یک گروه قرار

امکان نمونهبرداری از جنگلهرای شمشراد در دو حروزه

داد .مهم ترین مزیت ارایه فرمول های منطقی این است که

فریم و غرب هراز ،کمال تشکر و امتنان را دارند.
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Abstract
This study intends to assess the application of Cocktail method in the classification of large vegetation
databases. For this purpose, Buxus hyrcana dataset consisted of 442 relevés with 89 species were used
and by the modified TWINSPAN. For running the Cocktail method, first primarily classification was
done by modified TWINSPAN, and by performing phi analysis in the groups resulted five species
were selected which had the highest fidelity value. Then sociological species groups were formed by
examining co-occurrence of these 5 species with other species in the database. 21 plant communities
belongs to 6 variant, 17 sub associations, 11 associations, 4 alliance, 1 order and 1 class were
recognized by assigning 379 releves to the sociological species groups by using logical formulas.
Also, 63 releves by the logical formula were not assigned to any sociological species groups, by FPFI
index were assigned to the sociological species groups which had the most index value. According to
91% classification agreement with Brown-Blanquet classification and Cocktail classification, we
suggest Cocktail method to vegetation scientists as an efficient alternative of Braun-Blanquet method
to classify large vegetation databases.
Key words: Cocktail method, Braun-Blanquet method, Vegetation classification, Phi fidelity index,
Vegetation database, Buxus hyrcana
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