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چکیده
Carpinusممرز (سرده L. ( که استي معتدله نیمکره شمالی هاجنگلمتداول هايتاکسوناز) ممرز، لور و سه گونه از آن

که روندشمار میبهاصلی برخی از جوامع گیاهی هیرکانی عنصرهاياز هاگونه. این هاي هیرکانی انتشار دارنددر جنگلکچف) 
ي کچف و ممرز در هاشگاهیروهاي محیطی و پوشش گیاهی ، ویژگیپژوهشدر این .دارندقابل توجهیاغلب حضور 

متغیرهاي محیطی با برخی پوشش گیاهی و يهاداده.شدهاي حفاظتی منطقه نقیبده و مزده ساري مطالعه هایی از جنگلقسمت
بالنکه انجام - هاي پوشش گیاهی بر اساس روش براونبرداشت و تحلیل داده.ندشديآورجمعثبت و نمونهقطعه46برداشت 

ازمتغیرهاي محیطیپوشش گیاهی در ارتباط باتجزیه و تحلیلو براي TWINSPANگیاهی از بندي پوششطبقهبراي .شد
بندي شد که به دو به چهار گروه طبقهمطالعهمورد، پوشش گیاهی TWINSPANبر اساس نتایجاستفاده شد.CCAبندي رسته

Djazirei:جامعه تعلق داشتند 1964Querco castaneifoliae-Carpinetum betuli وZelkovo carpinifoliae-Carpinetum

schuschaensis ass. nov.) شاخصهايگونهآزاد) با ترکیب - کچفجدیدجامعهCarpinus × schuschaensis،Zelkova

carpinifoliaوPyrus boissieriana.داشتند.دار اختالف معنی،مذکورتوپوگرافی و بافت خاك بین دو جامعهمتغیرهاي
با درصد سیلت ییهاخاكوغربیجهت جنوببا) درصد41متوسطشیب (کمنسبت بهيهادامنهدرجامعه اول طوري کهبه

با درصد شن ییهاخاكوشرقی جهت جنوببا)درصد74متوسطپرشیب (يهادامنهدردومجامعهاما ،حضور داشتبیشتر
-Parrotioجامعه در اتحادیهاین دو . بوداول از جامعه تربیشيداریمعنطوربهدومجامعهپوششتاج. بودشدهمستقربیشتر 

Carpinion Djazirei .گرفتندقرار 1964

.هیرکانیمحیط، - رابطه گونه، گیاهییشناسجامعه، البرزکلیدي:يهاواژه
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مقدمه
دلیل بههیرکانیيهاجنگلاز یتوجهقابلبخش 

از چوب درختان، تردد يبرداربهرهانسان، يهادخالت
و کوبیده شدن خاكانسان و دام و در پی آنمتوالی 
طبیعی و سیر تکاملی سیماي، از پوشش کفبهآسیب
بعضی از ،اما در این میان،فاصله گرفته استخود 
رقابلیغو یتوپوگرافدلیل شرایط خاص بههاعرصه

اعالمحفاظتی هايعنوان جنگلبه، بودندسترس
ها اتفاق نیفتاده در آنتغییرات مخرببنابراین ،اندشده

این مناطق است.شدهظ حفهاآنطبیعیهاي ویژگیو 
تر مناسبی را فراهم بس،براي مطالعات پوشش گیاهی

شناسیجامعهمطالعات پوشش گیاهی و.کنندیم
نیازموردهاي بنیادین بخش مهمی از داده،گیاهی

را تولید توسعهيزیربرنامهآمایش سرزمین و براي
در تنوع زیستیگام مهمی در حفاظت از ودنکنمی

.اي و زیستگاهی هستندگونههاي سطح
Carpinusسرده ممرز ( L.( از تیرهCorylaceae

Bisby(گونه است43داراي  et al., بیشترکه ) 2010
. انتشـار دارنـد  شـمالی نیمکـره  معتدلهيهاجنگلدر 

ووسعت رویشگاهعلتبهآنیشناسختیرزیاد تنوع
اینيهاگونهشناساییاحتمالی،يهادورگوجود نیز

,Sabetiاست (کردهرا مشکلجنس در ایران ). 2001
شامل سه گونهکهحضور دارندهایی از این سرده گونه

Carpinusممرز ( betulus L.) لور ،(C. orientalis

Mill.() هــاي زیرگونــهبــاC. orientalis subsp.

orientalisوC. orientalis subsp. macrocarpa

(Willk.) Browicz( ) و کچـفC. schuschaensis

H. J. P. Winkl.(   انـد ذکـر شـده  در منـابع مختلـف
)Browicz, 1972; Mobayen, 1979; Sabeti,

2001(.Browicz)1972(وGhahreman وAttar

بـین ممـرز و لـور    دورگگونهکیکچف را )1999(
و Chapolagh Paridariکـه یحالدر،اندکردهعرفی م

ـ عنوانبهکچف را ) 2012همکاران ( مجـزا  گونـه کی
در حـال  .دانستندو آنرا مترادف با لور هدرنظر نگرفت

.Cنــامبــاگونــهنیــا،حاضــر × schuschaensis

,Anonymousاسـت ( شـده رفتـه یپذ بـا  کـه ) 2010
,Browicz(فلـورا ایرانیکـا  استناد به الـدین  و) 1972

.هستندC. orientalisوC. betulusتالقی آن 
هاي جنگلبندیانمو ییندر ارتفاعات پاممرز
این یلور در ارتفاعات فوقاناما،انتشار داردهیرکانی 

,Sabeti(رویدیمهاجنگل Zoharyیدهعقبه).2001

-Quercus castaneifoliaاجتماعات ،)1973(

Carpinus betulus)Querco-Carpinetum

Djazirei Zelkovo-Parrotieteaردهدر) 1964

Zohary و هایهکوهپاکه به گیرندیميجا1973
اما به،تعلق داردیرکانیهيهاجنگلیرینزيهازون
(تا ترباالوتریینپاارتفاعطرفبه،ییزداجنگلدلیل

در.اندشدهکشیده) یااز سطح درباالترمتر1200
Parrotio-Carpinionاتحادیه Djazirei با1964

Parrotia persica(انجیلیشاخصهايگونه C. A.

Mey.(،خسبشبوممرز)Albizzia julibrissin

Durazz.(،ه شدردهبنامهیرکانیارتفاعکممناطقاز
,Djazirei(است Zoharyعقیدهبهکه)1964

عقیدهبهوZelkovo-Parrotieteaردهدر) 1973(
Assadollahi) و 1982و همکاران (Hamzeh’ee و

Querco-Fagetea) در رده 2008همکاران ( Br- Bl.

and Vlieg. in Vlieg. 1937 em. Klika رقرا1939
Carpinusازمختلفیجوامعترکیهدر.گیرندمی

اندگرفتهجايردهدودرکهاستشدهمعرفی
)Ketenoglu et al., Carpinusجوامع):2010

orientalis-Coryllus avellana Kilinc 1985

Carpinus betulus-Fagus orientalisو Akman,

Yurdakulol and Aydogdu در1983
Quercetea pubescentisرده Doingt و 1955

Carpino betuli-Populetum tremulaeجامعه

Korkmaz, Yalcin, Kutbay, Berk and Bilgin

Querco-Fageteaردهدر2008 Jakucs از. 1967
قفقازدرCarpinion orientalisاتحادیهرده دوم، 
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Ravanbakhsh(ه استشدذکرنیز  et al., در). 2016
Carpino betuli-Fagetaliaراسته ،فرانسه

sylvaticaeرده ازQuerco roboris-Fagetea

sylvaticae Braun-Blanq. & Vliegerه شده بردنام
Carpino-Fageteaرده بامترادف مذکور ردهاست و 

Jakucs قرار آندراروپارزمکه جوامع م1967
Bardatه شده است (گرفتدرنظردارند، et al.,

،چککشوریاهیمطالعات پوشش گدر. )2004
Carpinionیهاتحاد betuli با چهار جامعه در رده

Carpino-Fageteaگرفتقرار)Chytrý, 2010(.
مطالعات متعددي در ارتباط با شرایط رویشگاهی 

شدهانجام در نقاط مختلف دنیا هاي ممرز و لور گونه
بلوط - جوامع ممرزبر اساس نتایج پژوهشی، . است

هایی با ظرفیت خاكدرهاي مجارستان در جنگل
شتنددارویش جوامع راش نسبت بهرطوبت کمتري 

)Penksza et al., نتایج پژوهشی دیگر نشان ).1995
تغییرات پوشش گیاهی کف جنگل در داد که
، ماده آلیpHبا سیسوئي ممرز جنوب هاجنگل

Brunetدرختی ارتباط داشت (پوششتاجخاك و  et

al., يهاجنگلدر هاي ممرز رویشگاه). 1997
و وزن مخصوص ظاهريpHمقدارچالوس، بندنییپا

خاك بیشتر و رطوبت اشباع کمتري نسبت به 
Kooch(داشتندهاي انجیلی و بلندمازو رویشگاه et

al., جامعه،هاي خیرودکنار نوشهردر جنگل). 2011
Parrotio persicae-Carpinetum betuliارتفاع در

درصد با 30ي پنج تا هابیشمتر در 1230تا 1095
-Querco macrantheraeجهت غربی و جامعه 

Carpinetum orientalis 2016تا 2000در ارتفاع
ذکر صددر60تا 50ي جنوبی با شیب هادامنهو متر

Jashni(ندشد et al., 2012 .(
شناختیبومو تاکسونومیسینمطالعات رغمبه

تاکنونممرز و لور، يهاگونهدر ارتباط با متعدد 
يهاشگاهیرودر یشناسجامعهو شناختیبوممطالعات 

،روپیشپژوهشهدف ازاست. نشدهانجامکچف 
رویشگاه درپوشش گیاهیو محیطی شرایط بررسی
در منطقه نقیبده رویشگاه ممرز و مقایسه آن باکچف 

عالوه بر اجتماعات ،در این منطقه. بودو مزده ساري 
که هر دو دنشویمکچف، اجتماعات ممرز نیز دیده 

،پژوهشدر این . دارندنسل بذردهی و تجدید،گونه
و همقایسه شدمذکور اجتماعترکیب فلورستیک دو 

گیاهی تفسیر و تفکیک شدند.یشناسجامعهازنظر

هاروشمواد و 
مورد مطالعهمنطقه 

در سري a26حفاظتیدر پارسلروپیشپژوهش
) 69ه آبخیز ضجنگل نقیبده و مزده ساري (حودو

هکتار، 60پارسلاین. مساحت)1(شکلانجام شد
جهت ومتر800تا 600ارتفاع متوسط از سطح دریا 

جنوب غربی تا جنوب شرقی است. ،رویشگاهعمومی 
و ياماسهمارن، آهک ادر آهکی،نوع سنگ م

بر اساس آمار. استکنگلومرا و نفوذپذیري آن ضعیف 
ترین ایستگاه هواشناسی به منطقه مورد مطالعهنزدیک

متر از سطح 400ارتفاع در تنگهایستگاه سلیمان(
است،ترمیلیم724متوسط بارندگی ساالنه ،)دریا

با ماهبیشترین و تیرمتریلیم80با ماهآذرکهطوريبه
کمترین بارندگی را به خود اختصاص متریلیم41
,Anonymous(دهندمی 2012.(
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موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان مازندران-1شکل 

پژوهشروش 
از سطح دریاطبقه ارتفاعسهبه موردنظرمنطقهابتدا
با نقطه شروع نمونهخطیک ،در هر طبقه.شدتفکیک

خطوط میزان، در جهتو با حرکت مشخصتصادفی 
,Guinochet(پس از تشخیص و تفکیک افراد جامعه

جامعه ) در هر فردRelevé(نمونهقطعه، برداشت )1973
بر اساس گیاهیيهاگونه،نمونهقطعهدر هر شد. انجام 
، شکل يریپذجامعه،چیرگی- فراوانیهايمقیاس
,Raunkiaer(زیستی و نیروي زیستی)1934

)Vitality(شدندثبت)Braun-Blanquet, 1951( .
حلزونی و هاينمونهقطعهها با روش نمونهقطعهاندازه 
Mueller-Dombois(شدسطح تعیینکمینه  &

Ellenberg, مساحت مناسب،این اساسو بر)1974
،نمونهقطعهدر هر ،همچنین.شدآورد برمربعمتر400
،توپوگرافیهايویژگیمحیطی شامل هايداده
20صفر تا و یک نمونه خاك از عمق پوششتاج

,Jobbágy & Jackson(برداشت شدمترسانتی 2000( .
در آزمایشگاه خاكفیزیکی و شیمیاییهايعامل
با استفاده نیز هاي گیاهی شناسایی گونه.شديریگاندازه

,Assadiاز فلور ایران ( فلورا ایرانیکا) و1988-2017
)Rechinger, ) انجام شد.1963-2005

تجزیه و از گیاهیپوششو تحلیل بنديبراي طبقه
)TWINSPANشاخص (يهاگونهتحلیل دوطرفه

,Hill(استفاده شد بیشترینبا تجزیه و تحلیل . )1979

ییهاگونه،يبندطبقهپس از سطح تقسیم دو انجام شد و 
در هر گروه با ) Diagnosticتشخیصی (ارزشبا
JUICEافزارنرميریکارگبه 7.0)Tichý, تعیین ) 2002

هاي تشخیصی با استفاده از جدول تعیین شدند. گونه
,Braun-Blanquetها (درجه وفاداري گونه 1951 ،(

ها و بررسی منابع و کورولوژیک گونهشناختیبومسرشت 
و هاي شاخصو گونههشدتأییدکنترل و دوباره،مرتبط

جوامع بر اساس کد ،نهایتدرشدند. همراه تعیین
Weber(گیاهیشناسیجامعهيگذارنامالمللی بین et al.,

.شدتهیهتابلو فیتوسوسیولوژي و گذارينام)2000
هاي محیطی بین براي بررسی و مقایسه ویژگی

،TWINSPANاز دست آمدهبههاي پوشش گیاهیگروه
و مقایسه میانگین Anovaطرفهکتجزیه واریانس ی

Tukey .با آزمون هادادهنرمال بودن استفاده شد
ارتباط ارزیابیبراي .بررسی شدسمیرنوف- کولموگروف

بودن داریمعنوCCAبنديمحیط از روش رسته- گونه
محیط با روش - و همبستگی گونهCCAمحورهاي 

Monte-Carloچندمتغیره، تجزیه و تحلیل . در آزمون شد
,Palmer(ترکیب خطی متغیرهاي دیگر باشندنبایدمتغیرها

متغیرهاي بافت خاك (درصد شن، بیناز بنابراین،)1993
بندي رستهيهاداده) از سیلت(یک متغیر،سیلت و رس)

- شدن تفاوت گروهمشخصنمایش بهتر و برايحذف شد. 

حذف هاي همراه نادر هاي پرت و گونههنمونقطعهها، برخی 
,Kent & Coker(شدند هايها و آزمونتحلیل.)1994
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SPSSافزارهاينرمبا استفاده از در این بخشنظرمورد

22،Pcord Canocoو4 .شدندانجام4.5

نتایج 
شدهمطالعهفلور جوامع 

سهگونه و 79(شامل تاکسون82،مجموعدر
تیره گیاهی شناسایی شد (به 39متعلق به زیرگونه)

نسترنهاي تیرهجدول فیتوسوسیولوژي مراجعه شود). 
)Rosaceae()مرکبان (،گونه)هشتAsteraceae (

گونه) و هفت()Fabaceae(داراننیام(هشت گونه)،
بیشترین تعداد را گونه)شش) (Lamiaceaeنعناع (

38ها کریپتوفیتهمیشکل زیستی،نظرازد.داشتن
، درصد20ها تروفیت،درصد30ها ، فانروفیتدرصد

ها گونهدرصدپنج هاکامفیتودرصدهفت هاکریپتوفیت
.را شامل شدند

پوشش گیاهیلیتحلوهیتجز
بر نمونه برداشت شد که قطعه46،مجموعدر

- عهقط،TWINSPANازآمدهدستبهاساس نتایج 

دشدنيبندطبقهچهار گروهبه شدهبرداشتهاينمونه
(الف و ب). گرفتندجاي تربزرگدر دو گروه که

گروه الف و هايزیرمجموعه2الفو 1الفيهاگروه
. بودندگروه ب هايزیرمجموعه2بو 1بيهاگروه

يهاگونههمراهبههاگروهیک از هر1در جدول 
.اندشدهذکرو تشخیصی غالب

TWINSPANبر اساس نتایج و غالب تشخیصیهايگونهدو گروه اصلی (الف و ب) ودرپوشش گیاهیچهار گروه-1جدول 

گروه)Dominantي غالب (هاگونه)Diagnosticي تشخیصی (هاگونه
C. betulus, Q. castaneifolia, Polygala anatolicaC. betulus, Q. castaneifoliaالف
Alnus subcordata, Ruscus hyrcanus, Euphorbia amygdaloidesC. betulus, Q. castaneifolia1
P. anatolica, Onobrychis transcaspica, Astragalus aegobromus,
Anagalis arvensis

C. betulus, Q. castaneifolia, P. persica2
C. × schuschaensis, Zelkova carpinifolia, Pyrus boissierianaC. × schuschaensis, P. persicaب
-C. × schuschaensis, P. persica, C. betulus1
Z. carpinifoliaC. × schuschaensis, P. persica, Z. carpinifolia2

و در گـروه ب،  بلنـدمازو در گروه الـف، ممـرز و   
. عامـل تفکیـک   بودندغالب هاي گونهکچف و انجیلی 

در گروه الف و بلندمازواین دو گروه، حضور ممرز و 
.Zحضـور کچـف و آزاد (   carpinifolia (Pall.) K.

Koch ــود) در گـــروه ب ــاگونـــه. بـ ــکا هـ ي توسـ
)A. subcordata C. A. Mey. ،(ــه ــاسکول خ
)R. hyrcanus Woronow(فرفیــــــونو
)E. amygdaloides L.(ي هـا گونـه و 1در گروه الف

P. anatolica Boiss. & Heldr.،O. transcaspica

V. V. NikitinوA. aegobromus Boiss. &

Hohen.عامل تفکیک گروه الـف بـه   2در گروه الف ،
. حضور گونه آزاد در گـروه  بودندترکوچکدو گروه 

تـر کوچـک عامل تفکیک گروه ب بـه دو گـروه   2ب
شدهبرداشتهاينمونهقطعهبنابراین ،بود) 2و ب1(ب

- 1: الـف شـدند کیتفکبه چهار گروه پوشش گیاهی 
- ممـرز - 2الـف ؛توسـکا همـراه بـه بلنـدمازو ممرز، 
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- 2ممـرز و ب همراهبهکچف، انجیلی - 1ب؛بلندمازو
در دو گـروه اصـلی الـف    هاگروهآزاد که این - کچف

(گروه ممرز) و گروه اصـلی ب (گـروه کچـف) قـرار     
.گرفتند

پوشـش گیـاهی در ارتبـاط بـا متغیرهـاي      يهاگروه
محیطی
شـیب  مقدار، شدهمطالعهمتغیرهاي محیطی بیناز 

، از سـطح دریـا  درصد و ارتفاع99اطمیناندر سطح
95اطمینان شن و سیلت، در سطح درصد ، دامنهجهت

اصلی (الـف و  بین دو گروهيداریمعندرصد اختالف 
در )کچـف ب (گـروه  گـروه  کـه طوريبه،داشتندب)
سیلت خاك کمتر و شن با شیب بیشتر، ییهاشگاهیرو

(جـدول  گرفتندقرار )ممرزگروه الف (گروهبیشتر از 
گروه کچـف در ارتفـاع بـاالتر و جهـت     ،. همچنین)2

گـروه ممـرز   کهیحالدر،حضور داشتشرقیبجنو
. داشـت قـرار  غربیو جهت جنوب ترنییپادر ارتفاع 

طـور بهتوده نیز در رویشگاه کچف پوششتاجدرصد
متغیرهاي بقیه . بودبیشتر از رویشگاه ممرز يداریمعن

ـ بین دو گروه اخـتالف  شدهمطالعه ،نداشـتند داریمعن
،مثـال عنوانبه. شدمشاهده جزییيهاتفاوتاگرچه 
از رویشـگاه  بیشـتر رویشـگاه کچـف   در خاك آهک 
ازنیـز  هـا گروهبین زیراختالف.)2(جدول بودممرز 

در پوشـش تاجدرصد و خاكشیب، سیلتمقدارنظر
شــن در ســطح مقــداردرصــد و 99اطمینــان ســطح 

.بودندداریمعندرصد 95اطمینان 

بندي پوشش گیاهی و متغیرهاي محیطیرسته
بنـدي پوشـش گیـاهی در ارتبـاط بـا     نتایج رسته

متغیرهاي محیطی نشان داد کـه محـور اول در سـطح    
اســتریتفســو قابــل داریمعنــدرصــد 99اطمینــان 

). این محور، همبستگی مثبت زیادي با متغیر 3(جدول 
پوشش و همبستگی منفی با متغیـر جهـت   شیب و تاج

)، بنــابراین محــور اول 4جغرافیــایی داشــت (جــدول 
بیانگر یک گرادیان از این سه متغیر بود و بـا حرکـت   

پوشـش  در جهت مثبت محور اول، مقدار شیب و تـاج 
افزایش یافت. 

هـا را در  نمونـه و قطعـه هـا هگونتیموقع2شکل 
بـر  کهدهدیمهاي محیطی نشان امتداد گرادیان عامل

هاي گروه الف (ممرز) در جهـت  نمونه، قطعهآناساس
ي گروه ب (کچـف) در  هانمونهمنفی محور اول و قطعه

يهــاگونــهســمت مثبــت محــور اول قــرار داشــتند. 
C. betulus،Q. castaneifolia،A. subcordataو

P. anatolica گرفتنـد  قراردر جهت منفی محور اول
ــا محــور اول داشــتند.   ــادي ب و همبســتگی منفــی زی

.Cهاي گونه × schuschaensis،P. boissieriana

Buhse،Z. carpinifoliaوP. persica ــت در جه
همبستگی مثبـت  و داراي هداشتقرارمثبت محور اول 

هـا گونـه از دسـته دوزیادي با محور اول بودند. این 
ي هـا گـروه ي هانمونهترتیب با قطعهارتباط نزدیکی به

الف و ب داشتند. جهت گرادیـان متغیرهـاي اثرگـذار    
است. الزم به ذکر است روي دیاگرام نمایش داده شده 

، متغیرهـاي اثرگـذارتر طـول بیشـتري     2که در شکل 
ـ داشتند. بر ایـن اسـاس،    گفـت کـه ترکیـب    تـوان یم

هاي گـروه اول  گونهدر مقایسه باوه دومي گرهاگونه
انتشـار داشـته و درصـد    تـر بیپرشي هاشگاهیرودر 
پوشش بیشتري داشـتند. محـور دوم گرادیـانی از    تاج

ها در امتداد ایـن  نمونهو قطعههاگونهآهک خاك بود. 
شدند.مرتبگرادیان 

شناسی گیاهیجامعه
شناسی گیاهی، دو جامعه در تابلو جامعهبر اساس

): 5شدند (جدول کیتفکمورد مطالعهمنطقه 
- Querco castaneifoliae-Carpinetum betuli

Djazirei 1964

- Zelkovo carpinifoliae-Carpinetum

schuschaensis ass. nova hoc loco
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Holotypus: Table 5, rel. 26 )26، رلوه 5جدول (
Characteristic species: Carpinus ×

schuschaensis, Zelkova carpinifolia, Pyrus

boissieriana, Danae racemosa

درصد) 74هاي پرشیب (متوسط این جامعه در دامنه
متر از سطح دریا و جهت جنوب 700در ارتفاع متوسط 

هایی با بافت سنگین، متوسط اسیدیته شرقی با خاك
مستقر شده بود.درصد 9/4و متوسط کربن آلی 4/7

نتایج مقایسه همراهبه) 2و ب1، ب2، الف1(الفهارگروهیزي اصلی (الف و ب) و هاگروهمیانگین مقادیر متغیرهاي محیطی براي -2جدول 
هازیرگروهها و بین گروهمیانگین

2ب1ب2الف1الفبالفگروه

میانگینمتغیر
انحراف 

معیار
میانگین

انحراف 
معیار

میانگین
انحراف 

معیار
میانگین

انحراف 
معیار

میانگین
انحراف 

معیار
میانگین

انحراف 
معیار

pH5/7 a1/04/7 a1/04/7 a1/05/7 a1/04/7 a1/04/7 a2/0
کربن آلی 

)درصد(
5a2/19/4 a6/11/5 a2/15a3/19/4 a9/19/4 a5/1

5/4)درصد(آهک  a37/5 a5/24/3 a5/05a4/35/5 a2/38/5 a4/2
پتاسیم

(mg/kg soil)
670a432635a281769a760632a310626a269638a296

فسفر
(mg/kg soil)

9/8 a3/22/11 a8/62/9 a9/18/8 a5/28/9 a5/28/11 a8

جرم مخصوص
ظاهري

(gr/cm3)

5/1 a1/06/1 a1/05/1 a2/05/1 a1/06/1 a1/06/1 a1/0

رطوبت اشباع 
)درصد(

4/67 a3/71/65 a5/86/67 a5/53/67 a3/56/63 a4/108/65 a8

51a7/25/50)درصد(رس  a8/454a29/49 a27/50 a54/50 a9/4
34a7/95/26)درصد(سیلت  b2/822a3/55/38 b5/63/22 a1/73/28 ab1/8
15a823b2/1024ab46/11)درصد(شن  a3/627b3/92/21 ab4/10
از سطح ارتفاع
(متر)دریا

677a34705b36667a29681a37708a37703a36

جهت 
جغرافیایی 

(درجه)
217a33175b60210a52220a29202a55164a60

41a1574b1637a343a1776b2273b13)درصد(شیب 
پوششتاج
)درصد(

66a1079b1068ab765a1172ab982b9

دار است.معنی عدم وجود اختالف معنیدر هر سطر بهحروف مشابه 
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CCAمحیط براي سه محور اصلی -همبستگی گونههايمقادیر ویژه و ضریب-3جدول 

محور سومویژگی دوم اول
05/0 09/0 21/0 ** مقدار ویژه
7/70 6/59 7/45 محیط-هاي گونهدر دادهشدهتشریحواریانس تجمعی درصد 
8/36 31 8/23 هاي گونهدر دادهشدهتشریحواریانس تجمعی درصد 
8/0 82/0 93/0 ** محیط (پیرسون)-همبستگی گونه
6/0 53/0 74/0 ** محیط (کندال)-همبستگی گونه

درصد99اطمینان دار در سطح معنی**

(همبستگی کندال)CCAهمبستگی متغیرهاي محیطی با سه محور اول -4جدول

حور
م

یب
هتش

ج
ایی

رافی
جغ

فاع
ارت

دریا
طح 

ز س
ا

رسشن

باع
ت اش

طوب
ر

ري
ظاه

ص 
صو

 مخ
جرم

سفر
ف

سیم
پتا

ک
آه

آلی
بن 

کر

pH

تاج
شش

پو

181/048/0 -33/016/007/002/007/017/01/021/014/019/0 -56/0
205/028/0 -21/0 -05/0 -43/032/007/014/024/055/0 -35/024/0 -14/0 -
32/0 -25/021/01/04/035/0 -22/001/0 -37/0 -07/034/0 -38/026/0 -

بندي) در فضاي رسته*(هاگونه) و ∆ها (نمونهقطعه، نمایش CCAبندي دیاگرام رسته-2شکل 
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مطالعهموردتابلو فیتوسوسیولوژي منطقه -5جدول 

بحث
مورد منطقه پوشش گیاهی، آمدهدستبهنتایج بر اساس

). گروه 5جدول (گیاهی تفکیک شدجامعه به دومطالعه
Quercoمربوط به جامعه (گروه ممرز) الف

castaneifoliae-Carpinetum betuli Djazirei و 1964
Zelkovoمربوط به جامعه جدید ) گروه کچف(بگروه

carpinifoliae-Carpinetum schuschaensisکه با بود
.Cشاخص يهاگونهترکیب  schuschaensis،Z.

carpinifoliaوP. boissieriana حضورشد. معرفی
این که دادنشان بلندمازو وممرز،شاخص انجیلیيهاگونه
Parrotio-Carpinionاتحادیهجامعه در دو  Djazirei,

Zelkovoجامعه ،نیاازشیپ. درنداقرار 1964

carpinifoliae-Quercetum castaneifoliae Tregubov

& Mobayen ex Naqinezhad ياجلگهاراضی در2012
بودشدهیمعرفاین اتحادیه ازارتفاع هیرکانی و کم

)Naqinezhad et al., تشخیصی جامعهيهاگونه. )2012
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باقیمانده گرمادوست و يهاگونه) از بلندمازو- آزاد(مذکور
)Relic( یک جامعه عنوانبهاین جامعه از هستند.هیرکانی

Querco-Carpinetumبراي ینجایگز Djazirei 1964

يهاگونههمراهبهشرق هیرکانی ترخشکدر مناطق 
Naqinezhad(ه استشدبردهنامتر پسندیخشک et al.,

Zelkovo carpinifoliae-Carpinetum). جامعه 2012

schuschaensis جامعه نیز همانندZelkovo

carpinifoliae-Quercetum castaneifoliae مربوط به
يهادامنهدرو هبودتر هیرکانی هاي خشکرویشگاه

مستقر شده ترخشکسبک و هايبا خاكپرشیب جنوبی
و 2(جدول داشتاما در ارتفاع باالتري پراکنش ،بود

است. گیاهان کچف یک عنصر گیاهی دورگ.)2شکل 
با شرایطهايرویشگاهدر ،خودوالدینبرخالف دورگ
ها قابلیت رشد . دورگتوانند مستقر شوندنیز میتر سخت

که دارندخودسریع و سازش بیشتري نسبت به والدین
هايرویشگاهرا در رقابت و ایجاد و اشغال هاآنتوانایی 

,Stace(دهدمیجدید افزایش  پیش از این نیز .)1975
هاي دورگاشغال رویشگاه و تشکیل جامعه توسط گونه

Allegrezza(بودشدهگزارش et al., ،کلیطور به).2006
عنوان مرکز اصلی تکامل توانند بهطبیعی میهايدورگ
Vilàهاي جدید شوند (ایجاد گونهباعثو شوندتلقی  et

al., 2000.(
يداریمعنطوربهآزاد -جامعه کچفپوششتاج

، بنابراین نور رسیده به بودبلوط -از جامعه ممرزبیشتر
عمق بودنکمدلیلبه،دیگرسوياز بود.کمتر تودهکف 

آشکوبيهاگونهتراکم و غناي خاك و کمبود رطوبت،
ي در تابلو فیتوسوسیولوژاین موضوع. بودکف کمتر 

و Naqinezhadهايیافتهبر اساس .مشاهده شد
ل دلیبهنیز بلندمازو -جامعه آزاد،)2012همکاران (

آشکوبدرختی انجیلی و آشکوباندازوجود سایه
کف جنگل از فلور آشکوبو آزاد، در بلندمازوباالیی 
ارتباط پوشش گیاهی کف جنگل .نبودبرخوردارغنی 

ي ممرز جنوب هاجنگلدرختی در پوششتاجبا 
Brunet(ه استشدگزارشنیز سیسوئ et al., 1997.(

توسکا، يهاگونهحضوردلیلبهگروه الف (ممرز) 
Acer(پلت velutinum Boiss. ( در برخی خاسکولهو
. این )1(جدول تفکیک شدبه دو زیرگروههانمونهقطعه
و حضور فلورستیک هاي ویژگیازنظرگروه زیردو 
توسکا، يهاگونهحضوربودند.مشابههاي شاخص گونه
ییهامکانمربوط بهموضعی و طوربهخاسکولهو پلت

Querco castaneifoliae-Carpinetumاز جامعه 

betuli و بافت خاك بیشتررطوبت که بودهادرهمثل
به دو بگروه کیک تف.داشتند) 2(جدول تریرس

یشترو فرکانس بآزادکمترفرکانسواسطهبهزیرگروه، 
، بنابراین برخی از دبو1در زیرگروه بممرز
هاي این زیرگروه مربوط به ناحیه گذر و نمونهقطعه

و از تابلو شددادهحدواسط دو جامعه تشخیص 
,Guinochetی حذف شدند (شناسجامعه 1973،(

-Zelkovo carpinifoliaeجامعهدر ي دیگرهانمونههقطع

Carpinetum schuschaensis5گرفتند (جدول قرار.(
ي هاجنگل،)Zohary)1973بر اساس پژوهش 

-Zelkovoکه رده ندشديبندطبقههیرکانی در سه رده 

Parrotieteaهاي شاخص انجیلی، ممرز، با گونه
وهاهیکوهپامربوط به بلندمازو، آزاد، خرمندي و پلت 

. با توجه به تطابق هستندمتر 800ارتفاع کمتر از 
مورد ترکیب فلورستیک و رویشگاه این رده با منطقه 

-Zelkovo carpinifoliae، جامعهمطالعه

Carpinetum schuschaensisتواند در رده می
و Assadollahiگیرد. از سوي دیگر مذکور قرار
و همکاران Hamzeh’ee) و 1982همکاران (

وجود تغییراتی بهZoharyي بندمیتقس) در 2008(
-Quercoي هیرکانی را در رده هاجنگلو هآورد

Fagetea Br- Bl. & Vlieg. in Vlieg. 1937 em.

Klika هاي تاکسونومی جنگل. سیندادندقرار1939
.استداردنبالهو پیوستهمطالعاتمندهیرکانی نیاز
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Abstract
The genus Carpinus is considered as a common taxon in the temperate forests of the

northern hemisphere, of which three species (Carpinus betulus, C. orientalis and C.×
schuschaensis) were reported from the Hyrcanian forests of Iran. These are the main
species of a number of Hyrcanian plant associations and usually appear with a high
frequency. In this research, vegetation and the environmental conditions of C. betulus and
C.× schuschaensis habitats were studied at the protected areas of Naghibdeh and Mazdeh
forests. Data was collected using 46 relevés. Data collection and analysis were performed
according to the Braun-Blanquet method. TWINSPAN was used to classify and analyze
the vegetation data, and CCA ordination was used for the species-environment analysis.
Based on the results, the vegetation was classified into four groups belonging to two
associations: Querco castaneifoliae-Carpinetum betuli Djazirei 1964 and Zelkovo
carpinifoliae-Carpinetum schuschaensis ass. nov. in which the characteristic species of
the new association were C.× schuschaensis, Z. carpinifolia and Pyrus boissieriana. The
topographic and soil texture variables were significantly different between the two
communities. The first association was distributed on fairly low-gradient slopes (41% in
average) with southwest aspect and in the soils with a higher percentage of silt, whereas
the second one was established on steeper slopes (74% in average) with southeastern
aspect and in the soils with more sand. The canopy percentage of the second association
was significantly higher than that of the first one. These two associations are placed in the
Parrotio-Carpinion Djazirei 1964.

Keywords: Alborz, Hyrcanian, phytosociology, species-environment relationships.


