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  دهیکچ

واقع در شرق شهرسـتان   یعیدانشکده منابع طب یو پژوهش یجنگل آموزش یناختشجامعه يواحدها حیو تشر ییهدف پژوهش حاضر شناسا

 400انتخابی بـا ابعـاد شـبکه     -به صورت سیستماتیک یمترمربع 400قطعه نمونه  139استان مازندران است. براي این منظور تعداد  ،يسار

اصـالح شـده و    TWINSPANبـا اسـتفاده از روش    یاهیوامع گج يبندمُعرِّف، در سطح منطقه پیاده شد. طبقه دهمتري با تأکید بر اصل تو

ـ بلوطستان، تاج ر -ممرزستان، آزاد-یلیانج یاهیپنج جامعه گ ییبالنکه منجر به شناسا-براون یروش سنتز جدول ـ  يزی راشسـتان،  -یجنگل

ـ جوامـع گ  شیلرگ شد. نمـا  بلندمازو، راش، ممرز و کیپیت رجامعهیچهار ز مراههراشستان به-یجنگل ونیو فرف ستانیلیانج -پلت در  یاهی

ـ از جوامع گ کی) نشان داد که قطعات نمونه هر DCAشده ( يریگقوس یقیتطب لیامتداد دو محور اول تحل ـ    یاهی  هیجنگـل دارابکـال حاش

مل ارتفـاع از  که عا نشان داد ،یکیوگرافیزیچندگانه عوامل ف ونیرگرس لیتحل جیهستند. نتا زیمتما گریکدیمخصوص به خود را داشته و از 

 یمعرف بر پژوهش افزون نیا جینتا ،یکل طوردارد. به یهمبستگ DCAبا دو محور اول  ییباال نییتب بیو با ضر داریمعن صورتبه ایسطح در

 و اربکـال د جنگل بهتر شناخت منظوربه قاتیتحق ریسا ییر بنایز يقابل استفاده در مطالعه تواندیجنگل دارابکال، م یاهیجوامع گ حیو تشر

  موجود در آن باشد. یشناختبوم قوانین درك

  

 
  

  مازندران ياصالح شده، جنگل داربکال TWINSPANبالنکه، -روش براون ،یاهیگپوشش يبندطبقه: يدیلک يهاواژه

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  .يسار یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورز یعیجنگل، دانشکده منابع طب یگروه علوم و مهندس .1

  يسار یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورز ،يخزر يها ستمیوهشکده اکوسپژ. 2

   h.asadi@sanru.ac.ir :یکیترونکال پست، اتباتکم مسئول :*
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  مقدمه

 Temperate Deciduousمعتدلـه خـزان کننـده (    يهـا جنگـل 

Forestsـ با جوامـع گ  ییهاسازگان) بوم متنـوع همـراه بـا     یهای

 در عمـدتاً  هاجنگل نی). ا38هستند ( کینادر و اندم يهاگونه

غـرب و مرکـز اروپـا، غـرب      ایو در شـرق آسـ   یشمال کرهمین

 يایـ جنـوب در  اه،یس يایبالکان، جنوب و شرق در رهیجزشبه

). در 43پـراکنش دارنـد (   کـا یمازندران و شـرق و شـمال آمر  

ب سه منطقه مجزا و بزرگ شامل مناطق در قال نیمنابع ا شتریب

کـه در   کـا یغرب و مرکز اروپا و شرق و شمال آمر ا،یشرق آس

 دادنــد،یمــ لیتشــک یشــمال مکــرهیرا در ن يگذشــته کمربنــد

کوچکتر، شامل  یمناطق مجزا توسط نواح نیا. اندگزارش شده

کـه   ایـ مالیو ه يمرکـز  يایآسـ  ،یرکانیقفقاز، ه ک،یپونت هیناح

بـا   تواننـد یمـ  شـوند، یشناخته م یمیاقل يهاهماندیباق عنوانبه

  ).10مرتبط باشند ( کریکدی

معتدلـه خـزان    يهـا خالف سه منطقه بـزرگ از جنگـل   بر

ـ ا ینینـاب یب يمجـزا  یدر مـورد نـواح   یکننده، اطالعات کم  نی

 ینـواح  نیـ در ا هیـ مطالعات پا رو،نیا از. دارد وجود هاجنگل

 هـا جنس ها،گونه بیکتر ،يآوند يهاگونه يشامل مطالعه غنا

 ،یطــیمح يرهــایموجــود در آنهــا، دامنــه متغ يهــاخــانواده و

 تیآنها از اهم یستیتنوع ز یابیو ارز یاهیپوشش گ يبندطبقه

 يهـا از جنگـل  ینینـاب یمناطق ب نیبرخوردار است. در ا يادیز

 یابـزار اصـل   یاهیـ پوشـش گ  يبنـد معتدله خزان کننده، طبقـه 

 يبنـد آن است؛ امّا هنوز طبقـه  يهاشگاهیرو يایحفاظت و اح

برنامـه   يکـه بـرا   ا،آنه یاهیاز پوشش گ ياشده دییجامع و تأ

پوشش  يبنداست، وجود ندارد. طبقه ازیحفاظت مورد ن يزیر

ست که در آن بـا  ا یاهیاز علم پوشش گ يارمجموعهیز یاهیگ

)، کیسـت یفلور بیـ موجـود (ترک  اهـان یتمرکز بـر مجموعـه گ  

 اسیـ عملکـرد) در مق  ایـ  یوگرافیزیبا ف سهیا(در مق يبندطبقه

 گـر، ی). به عبـارت د 8( شود یانجام م یاهیپوشش گ يهاتوده

 یمکان راتییخالصه کردن تغ ،یاهیپوشش گ يبندهدف طبقه

ـ اجتماعـات  گ  ایواحدها  يآن در تعداد محدود یو زمان  یاهی

  ).40و  7است (

 يهـا جنگل وستهیاز کمربند ناپ یقسمت یرکانیه يهاجنگل

از نقـاط داغ   یکیبوده و  یشمال کرهمیمعتدله خزان کننده در ن

از درختـان بازمانـده از دوران    یبرخ شگاهیو رو یستیز- تنوع

در  يادیز یاهی). مطالعات پوشش گ18کواترنر است ( خبندانی

اسـت.   دهانجـام شـ   یرکـان یه يهـا مختلف جنگل يهاقسمت

ده در سـطح  پراکنـ  يهـا توسط پـژوهش  يادیز یاهیجوامع گ

آنهـا   یطیمح اتیو توسط خصوص یمعرف یرکانیه يهاجنگل

در  یاهیـ جوامـع گ  حیاز آنهـا بـه تشـر    يتعداد. اندشده ریتفس

فقـط در   ی)، برخـ 25از جلگه تا ارتفاعـات (  یارتفاع انیگراد

فقــط در  ی) و برخــ29و  20، 13بنــد ( نییپــا يهــاشــگاهیرو

 یاهیجوامع گ حیرشمال به تش يهاباالبند جنگل يهاشگاهیرو

ـ ن هـا از پـژوهش  يتعـداد  ).42و  21، 11پرداخته انـد (  بـه   زی

 يهـا گونـه  يهـا شـگاه یرو یاهیپوشش گ حیو تشر يبندطبقه

و  14ماننـد راش و سـرخدار (   یرکـان یه يهاخاص در جنگل

نسـبتاً   يبند) پرداختند. طبقه3) و ممرز (19و  1)، شمشاد (28

 يهـا جنگـل  یاهیـ وشش گپ یتوسط بانک اطالعات زین یجامع

رولـوه انجـام گرفـت کـه منجـر بـه        1597مشتمل بر  یرکانیه

 اسـت  شـده  هاجنگل نیدر سطح ا یاهیاجتماع گ 21 ییشناسا

 يهـا بخـش  یاهیـ پوشش گ يبندهنوز طبقه حال،نیا با). 16(

امر لـزوم   نیاست. ا دهانجام نش یرکانیه يهااز جنگل یبزرگ

 یرکـان یه يهااز سطح جنگل کامل را یبانک اطالعات کی هیته

کـه   ییهـا انجام مطالعات پراکنده در قسمت ن،ی. بنابراطلبدیم

انجام نشده است به مرور زمان منجر  یاهیپوشش گ يبندطبقه

 یرکـان یه يهـا جنگل یاهیپوشش گ یبانک اطالعات لیبه تکم

ــل آموز  ــد. جنگ ــد ش ــخواه ــ - یش ــوم  یپژوهش ــگاه عل دانش

 نیــاز ا یبخشــ عنــوانبــه يســار یعــیو منــابع طب يکشــاورز

کهن در شرق استان مازندران است و لزوم مطالعـه   يهاجنگل

و حفاظـت آن احسـاس    تیریبـه منظـور مـد    یاهیـ پوشش گ

مطالعــه حاضــر در نظــر دارد تــا ضــمن  جــه،ی. در نتشــودیمــ

 يدارابکـال  یشو پژوه یجنگل آموزش یاهیجوامع گ ییشناسا

 یبررسـ  شگاهیرو یکیافوگریزیارتباط آنها را با عوامل ف ،يسار

  کند. 
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  هاو روش مواد

  مورد مطالعه منطقه

و  یجنگل دارابکال (جنگل آموزشـ  کی يمورد مطالعه سر منطقه

 ) بـه يسـار  یعـ یو منـابع طب  يدانشگاه علـوم کشـاورز   یپژوهش

 یو در جنـوب شـرق   74 زیـ هکتـار در حـوزه آبخ   2612مساحت 

 یشـرق  قهیدق 14درجه و  52 ییایطول جغراف نیب يشهرستان سار

اسـت   دهواقع ش یشمال قهیدق 28درجه و  36 ییایو عرض جغراف

مرطـوب   یلیجنگل دارابکال معتدل مرطوب تا خ می). اقل1(شکل 

ساله  26بوده و براساس اطالعات  ریو حرارت در فصول سال متغ

ـ ت يهاگرم ماه يقائم شهر در روزها لیقراخ کینوپتیس ستگاهیا  ری

مطلـق دمـا در    نهیو کم گرادیدرجه سانت 39 دما به نهیشیو مرداد ب

درجــه  - 2/4و بهمــن بـه صــفر تـا    يد يهـا سـرد مــاه  يروزهـا 

 16 انهیدرجـه حـرارت سـال    نیانگی. مرسدیصفر م ریز گرادیسانت

 8/983منطقـه   نیـ سـاالنه ا  یبارنـدگ  نیانگیو م گرادیدرجه سانت

ـ ا یدر سال برآورد شده که گاه متریلیم ات در ارتفاعـ  زشیـ ر نی

  ).27( شودیم دهید برف صورتبه

  

  يبردارنمونه روش

بالنکه معروف بـه روش   -پوشش گیاهی به روش براون مطالعه

 با) 23( سیستماتیک برداري). از روش نمونه2رولوه انجام شد (

 نمونـه  قطعـات  کردن پیاده براي نیز متر 400 × 400 شبکه ابعاد

 یمساحت قابـل تـوجه   کهنیبه ا توجه با مجموع در. شد استفاده

جنکـل دارابکـال بـا     زدرصد مساحت جنگل) ا 25هکتار،  653(

 139شده است، تعـداد   يکارجنگل یبوم ریو غ یبوم يهاگونه

شـد. انـدازه قطعـات نمونـه مطـابق       ادهیقطعه نمونه در جنگل پ

 جنگلـی  هـاي اندازه قطعه نمونه پیشنهادي براي مطالعه پوشـش 

متـري) در نظـر گرفتـه     20× 20ع (متر مرب 400 معتدله، نواحی

ابتدا موقعیت جغرافیـایی، ارتفـاع از    ونه). در هر قطعه نم8شد (

سطح دریا، شیب و جهت دامنه ثبت شد. سـپس فهرسـت کلیـه    

 آنهـا  پوشـش تـاج  درصد یا وفور میزان همراهگیاهی به يهاگونه

غلبـه وان در   -فراوانـی  بیضـرا  اسـاس  بر و تخمینی صورتبه

  ). 23د (مارل ثبت ش

  هاداده لیو تحل هیتجز روش

جنگل دارابکـال بـا اسـتفاده از     یاهیجوامع گ يبندابتدا طبقه در

ــتحل ــه  لی ــه گون ــادو طرف ــده    يه ــالح ش ــاخص اص ــش  ای

TWINSPAN پوشـش درصد تاج ریاصالح شده، بر اساس مقاد 

سطوح قطع  يقطعه نمونه برداشت شده و بر مبنا 139 يهاگونه

ــا بهــره 0 -1 -5/2 -5 -5/12 -25 -50 -75 -100 ــگب از  يری

 يهاگروه ب،یترتنی). بد37شد ( انجام JUICE يبسته نرم افزار

 یاهیـ گ يهـا جنگل درابکـال شـکل گرفـت. گـروه     یشناختبوم

اصالح شده  TWINSPAN يعدد لیشده توسط تحل يبندطبقه

ـ اول یاهیگ جوامع عنوانبه بالنکـه   -بـروان  بـه جـدول سـنتز    هی

 ییجابجـا  ،یاهیـ سپس در جدول سنتز جوامـع گ  شدند. یمعرف

ـ   هیاول يهااز گروه کیقطعات نمونه هر  و بـر   یبـه روش تجرب

(جوامـع   ییهـا به گـروه  لین منظوربه یطیمح اتیخصوص يمبنا

اخـتالف درون   نـه یو کم یگروهـ  نیاختالف ب نهیشی) با بیاهیگ

). در 24شوند ( یمعرف یینها یاهیانجام شد تا جوامع گ یگروه

غالـب (وفـور    ياز نام گونه ادههرگروه با استف يگذارنام تینها

درجـه   نیباالتر يکه حاو یباال در هر گروه) و نام گونه شاخص

درجـه تعلُّقـه    نیمثبت در گروه مربوطـه و کمتـر   يریپذاجتماع

و  etum يپسـوندها  بـا  باشـد  داشـته  را هـا گروه گریدر د یمنف

etosum 39انجـام شـد (   جامعـه ریجامعـه و ز  يبـرا  بیترتبه  .(

بدست آمـده از   یاهیشاخص جوامع گ يهاگونه نییتع منظوربه

(کم اثـر   یاهیاندازه جوامع گ لی) با تعد4( یف يشاخص وفادار

حضـور   يها) و دادهیاهیکردن تعداد قطعات نمونه هر جامعه گ

هـا توسـط بسـته    تعلُّقـه گونـه   ری). مقـاد 5استفاده شد ( ابیو غ

"idicspecies" افزار در نرمR ) 6محاسبه شد  .(  

ـ توز يالگـو  یبررسـ  يبرا از  کیـ قطعـات نمونـه در هـر     عی

جنگـل   یکیوگرافیـ زیروابط آنها با عوامـل ف  نییو تع یاهیگجوامع

 يریـ گقـوس  یقیتطب میرمستقیغ انیگراد تحلیلدارابکال، از روش 

 اسـتفاده  )DCA: Detrended Correspondence Analysisشـده ( 

ـ  نییمنظور تع. به)23شد ( حاصـل از   یاهیـ جوامـع گ  نیروابط ب

پـژوهش از   نیـ در ا یکیوگرافیـ زیف عوامـل بـا   يبنـد طبقه جینتا

  چندگانه استفاده شد. ونیرگرس
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  . موقعیت جنگل دارابکال (جنگل آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري)1شکل 

 

 "vegan "در بســته  "envfit "توســط تــابع  ونیرگرســ لیــتحل

ـ قبـل از انجـام تحل   ن،ی).  همچنـ 32انجـام شـد (   Rافزار نرم  لی

DCAــترک يهــا، نخســت اســتاندارد کــردن داده ــگ بی و  یاهی

ـ اثـر ار  ذفمنظـور حـ  بـه  یکیوگرافیـ زیعوامل ف يهاداده در  بی

هسـتند،   انسیوار نیشتریب يکه دارا ییرهایمتغ ای هاجهت گونه

از  کیـ هر و هـا گونـه  يارزش عـدد  نهیشـ یب ریبر اسـاس مقـاد  

 يهااختالف نییانجام شد. به منظور تع یکیوگرافیزیف يرهایمتغ

 يواحـد هـا   نیجنگل دارابکال ب یکیوگرافیزیدار عوامل ف یمعن

 سـه یمقا  يو بـرا  کطرفـه ی انسیـ وار تحلیـل از  یجامعه شـناخت 

جهـت دامنـه    ن،یاستفاده شـد. همچنـ   یتوک تحلیلها از نیانگیم

  از طریــق دو رابطــه  هــالیــوتحل هیــدر تجز يریکــارگبــراي بــه

)Cos A + 1) و (Sin A + 1 که در آن(A   آزیموت دامنه از بـاال

 گرایـی کمـی شـمال   يبه متغیرهـا  بیترتبه پایین شیب است به

)Northness( ییگرا) و شرقEastness   با دامنه تغییـرات صـفر (

) یق) تـا عـدد دو (جهـت شـمالی و شـر     ی(جهت جنوبی و غرب

  ).9تبدیل شد (

  

  جینتا

قطعــه نمونــه برداشــت شــده از ســطح جنگــل  139مجمـوع   از

 ياجـرا  جـه یثبـت شـد. در نت   یاهیـ گونـه گ  74دارابکال، تعداد 

درصــد  ریاســاس مقـاد اصـالح شــده بـر   TWINSPAN لیـ تحل

در منطقـه   هیاول یشناختبوم گروه هفت تعداد هاگونه پوششتاج

قطعــه  95و  44و گــروه شــد. ســطح قطــع اول بــه د ییشناســا

قطعــه  44شــد و در ســطح قطــع دوم گــروه  میتقســ ياهنمونــ

شد و گروه  میتقس ياقطعه نمونه 28و  16به دو گروه  يانمونه

قطعه نمونه شکل گرفت. در سـطح قطـع    16اول با  یشناختبوم

قطعــه  50و  45بــه دو گــروه  ياقطعــه نمونــه 95ســوم گــروه 

ـ  میتقس  يانمونه  عـه قط 45چهـارم بـا    یشـناخت ومشد و گروه ب

 ياقطعه نمونه 28شد. در سطح قطع چهارم گروه  لینمونه تشک

 يهـا شـد و گـروه   میتقسـ  يقطعه نمونـه ا  19و  9به دو گروه 

دوم و سوم شکل گرفتند. در سطح قطع پنجم گـروه   یشناختبوم

 میتقسـ  ياقطعـه نمونـه   31و  19به دو گروه  ياقطعه نمونه 50

قطعه نمونه شکل گرفت. در  31هفتم با  یشناختمشد و گروه بو

ـ انتها در سطح قطع ششم ن بـه دو   يقطعـه نمونـه ا   19گـروه   زی

ـ ترتو بـه  میتقسـ  ياقطعـه نمونـه   12و  7گروه   يهـا گـروه  بی

  ). 2شدند (شکل  لیپنجم و ششم تشک یشناختبوم

ـ بـراون بالنکـه بـا تأک    یسنتز جدول جینتا  يهـا بـر گونـه   دی

ــدول   ــاخص (ج ــا  )1ش ــاس نت ــاول جیو براس ــه هی ــدطبق  يبن
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  اصالح شده TWINSPANمنطقه با استفاده از روش شناختی بوم هايگروه بنديدارنگاره طبقه. 2 شکل
 

 لیـ تحل جیجنگل دارابکال و با استفاده از نتا یشناختبوم يهاگروه

TWIN SPAN  نشان داد کـه پـنج جامعـه    2اصالح شده (شکل (

ــگ ــیانج یاهی ــ- یل -Asso. 1: Parrotio persicaeتان (ممرزس

Carpinetum betuliــتان ( - )، آزاد  Asso. 2: Zelkovoبلوطس

carpinifoliae-Quercetum castaneifoliaeیجنگلـ  يزیـ ر)، تاج 

 Asso. 3: Solano kieseritzkii-Fagetumراشســــتان (- 

orientalis( ســتانیلیانج - )، پلــتAsso. 4: Aceri velutini-

Parrotietum persicaeــ) و فرف ــ ونیــ ــتان - یجنگلــ راشســ

)Euphorbio amygdaloidae-Fagetum orientale(  ــطح در س

ـ پیجامعـه ت  ریـ دو ز ن،یجنگل دارابکال پراکنش دارند. همچنـ   کی

ــوط (  Zelkovo carpinifoliae-Quercetum castaneifoliaeبل

subasso A typical subasso Quercetosum) و راش (Zelkovo 

carpinifoliae-Quercetum castaneifoliae subasso 

Fagetosum orientaleرجامعهیبلوطستان و دو ز- ) از جامعه آزاد 

ــرز (  Aceri velutini-Parrotietum persicae subassoممـ

Carpinetusum betuli ) و لـرگ (Aceri velutini-Parrotietum 

persicae subasso Pteroetosum fraxinifoliaeاز جامعه پلت ( -

  ).  3شد (شکل  ییدر سطح جنگل دارابکال شناسا ستانیلیجان

  

ـ یانج جامعـه  -Asso. 1: Parrotio persicaeممرزسـتان ( -یل

Carpinetum betuli(  

 Carpinus betulus ،Ruscusشامل جامعه،  نیشاخص ا يهاگونه

hyrcanus ،Crataegus microphylla ،Primula heterochroma ،

Rumex acetosa ،Cardamine tenera ،Polypodium vulgare ،

Mespilus germanica ،Smilax excelsa ،Cardamine 

impatiens ،Crocus caspius جامعه،  نیاغالب  يهاهستند. گونه

ـ بـا م  Carpinus betulusو  Parrotia persica يهـا گونـه   نیانگی

 یجامعه در بـازه ارتفـاع   نیا. هستند درصد 49 پوششدرصد تاج

و  یجنـوب  يهـا دامنـه  يرو ایـ ر ارتفاع از سطح درمت 524تا  194

 Crataegus يهاجنگل دارابکال پراکنش دارد. حضور گونه یغرب

microphylla ،Mespilus germanica ،Rumex acetosa ،Smilax 

excelsa در  بیـ جامعه نشـانگر وجـود عوامـل تخر    نیدر سطح ا

  است. یجامعه جنگل نیا

  

-Asso. 2: Zelkovo carpinifoliaeبلوطســـتان ( -آزاد

Quercetum castaneifoliae(  

ـ متـر از سـطح در   575تـا   201 یجامعه در بازه ارتفـاع  نیا و  ای

 نیـ جنگل دارابکال پـراکنش دارد. ا  یجنوب يهادامنه ياغلب رو

ــوط ( کیـــپیت رجامعـــهیدو ز يجامعـــه دارا  Zelkovoبلـ

carpinifoliae-Quercetum castaneifoliae subasso A 

typical subasso Quercetosum) و راش (Zelkovo 

carpinifoliae-Quercetum castaneifoliae subasso 

Fagetosum orientale .است (  

  

-Sasso. 2.1: Zelkovo carpinifoliaeبلوط ( کیپیت رجامعهیز

Quercetum castaneifoliae subasso A typical subasso 

Quercetosum(  

 Quercusشامل  رجامعه،یز نیلب اشاخص و نسبتاً غا يهاگونه

castaneifolia  وZelkova carpinifolia  ـ ترتبـه ـ بـا م  بی  نیانگی
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  پوششدارابکال با مقادیر درصد پایایی و میانگین درصد تاج جنگل شناختیجامعه هايبالنکه گروه-براون یسنتز جدول. 1جدول 

 یشناختجامعه يهاگروه  1  2  3  4  5  6  7

 هیاول شناختیبوم يهاهگرو  1  2  3  4  5  6  7

 رولوه ای نمونه قطعه تعداد  16  9  19  45  7  12  31

343-718  

)541(  

322-615  

)437(  

279-614  

)385(  

280 -860  

)648(  

201 -575  

)430(  

312-519  

)402(  

194-524  

)411(  

  بازه و

 (متر) ایاز سطح در ارتفاعمیانگین 

5-60  

)25(  

2-65  

)25(  

3-47  

)25(  

6-60  

)29(  

9-65  

)26(  

10-55  

)25(  

4-52  

)25(  

  و بازه

 (درصد) دامنه بیش نیانگیم

- جنوب

  شرق

-غرب

  جنوب

- جنوب

  غرب

 -شمال

  غرب

- جنوب

  غرب
  جنوب

- جنوب

  غرب
 دامنه جهت

2481  1042  46100  1876  3195  2256  49100  Carpinus betulus 
887  350  157  264  1295  21100  15100  Ruscus hyrcanus 

55  358  -  18  379  878  388  Crataegus microphylla 

23  -  29  18  5  33  50  Primula heterochroma 

10  -  29  -  11  11  31  Rumex acetosa 

-  -  29  2  5  -  25  Cardamine tenera 

3  -  29  9  -  -  25  Polypodium vulgare 

3  8  -  18  -  122  25  Mespilus germanica 

3  8  - - 5  11  19  Smilax excelsa 

-  -  29  -  -  -  19  Cardamine impatiens 

- - - - - - 113  Crocus caspius 

-  -  -  -  16  1889  26  Zelkova carpinifolia 

-  38  14  -  1768  35100  6  Quercus castaneifolia 
152  58  43  31  279  167  444  Carex remota 

6  25  -  4  26  11  6  Albizia julibrissin 
4090  517  14  68100  3084  511  13  Fagus orientalis 

19  -  -  64  26  11  6  Hypericum androsaemum 

32  -  -  153  -  -  13  Galium odoratum 

13  -  129  467  11  -  138  Cyclamen coum 
371  17  14  189  32  11  44  Euphorbia amygdaloides 

13  17  -  36  5  -  -  Dryopteris affinis 

29  133  29  158  16  -  6  Athyrium filix-femina 

-  -  -  122  11  11  -  Festuca drymeia 
310  28  14  324  -  -  -  Alnus subcordata 

-  -  -  7  -  -  -  Fragaria vesca 

-  -  14  29  16  11  6  Ulmus glabra 

29  25  14  136  5  -  -  Solanum kieseritzkii 

3  -  29  4  -  -  6  Pteridium aquilinum 

-  -  143  22  11  -  19  Carex divulsa 

13  17  257  4  16  22  31  Geum urbanum 
1671  1767  13100  362  768  33  163  Oplismenus undulatifolius 
565  3292  1586  553  21  411  6  Acer velutinum 
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  .۱ادامه جدول 

155  1492  243  233  16  11  6  Carex sylvatica 

-  17  -  -  -  -  -  Equisetum telmateia 

13  17  -  2  -  -  -  Petasites hybridus 
13  433  141  4  5  -  -  Pterocarya fraxinifolia 
681  892  243  60  158  22  463  Diospyros lotus 

3  225  -  -  11  11  6  Microstegium vimineum 

10  -  -  2  -  -  -  Sambucus ebulus 

26  -  -  9  21  11  6  Sanicula europaea 
271  283  71  162  147  11  44  Lamium album 
697  392  1100  362  384  78  381  Viola alba 
584  683  271  182  137  22  163  Pteris cretica 
568  542  457  660  158  133  663  Brachypodium pinnatum 
161  175  171  376  958  556  356  Rubus hyrcanus 
2594  22100  4486  1058  2295  24100  4994  Parrotia persica 

13  17  -  -  11  -  -  Acalypha australis 

71  167  171  147  274  11  169  Hedera pastuchovii 

26  25  14  24  11  -  6  Polystichum aculeatum 

13  8  -  9  21  22  6  Stellaria media 

29  8  229  20  26  22  44  Acer cappadocicum 

3  18  -  2  5  -  -  Ficus carica 

19  133  43  29  11  -  25  Asplenium scolopendrium 

19  25  -  20  16  33  25  Asplenium adiantum-nigrum 

6  225  -  7  16  -  -  Carex riparia 

10  -  29  4  11  11  25  Danae racemose 

19  -  -  4  11  11  19  Tamus communis 

13  17  -  2  -  -  -  Petasites hybridus 

3  -  14  4  -  -  6  Prunus divaricata 

6  -  -  2  - - - Arum maculatum 

10  -  -  4  11  -  6  Cephalanthera caucasica 

-  -  -  -  5  -  -  Stachys sp. 

-  -  14  -  -  -  -  Allium sp. 

-  -  -  -  -  111  6  Urtica dioica 

-  -  -  -  5  -  -  Carpesium abrotanoides 

-  -  -  -  5  -  6  Robinia pseudoacacia 

-  -  -  -  5  -  -  Clinopodium vulgare 

-  -  14  -  -  -  -  Ulmus carpinifolia 

-  8  -  -  5  -  -  Atropa belladonna 

-  8  -  -  -  -  -  Hypericum perforatum 

-  8  14  -  11  -  6  Oxalis corniculata 

-  -  -  2  -  -  -  Frangula alnus 

-  -  -  -  -  -  6  Plantago major 

-  -  -  4  -  -  -  Prunus avium 

-  -  -  2  -  -  -  Orobanche cernua 
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ـ پیت رجامعهیهستند. ز درصد 18 و 35 پوششدرصد تاج در  کی

ـ متـر از سـطح در   519تـا   312 یبازه ارتفاع  يهـا دامنـه  يرو ای

  ال پراکنش دارد. جنگل دارابک ینوبج

  

-Sasso. 2.2: Zelkovo carpinifoliaeراش ( رجامعــــهیز

Quercetum castaneifoliae subasso Fagetosum orientale   (  

 Carex remota ،Albiziaجامعه، شـامل   نیشاخص ا يهاگونه

julibrissin  وCrataegus microphylla  ــه ــتند. گون ــاهس  يه

ــنســبتا غالــب ا ــز نی  Fagusو Carpinus betulusجامعــه  ری

orientalis ـ با م بیترتبه  30و  31رصـد تـاج پوشـش    د نیانگی

متـر   575تا  201 یجامعه راش در بازه ارتفاع ریز درصد هستند

ـ  یجنوب يدامنه ها يرو ایاز سطح در جنگـل دارابکـال    یو غرب

 پراکنش دارد.  

  

ـ تـاج ر  جامعه ـ  يزی  Asso. 3: Solanoراشسـتان ( - یجنگل

kieseritzkii-Fagetum orientalis(  

راشسـتان، شـامل   -یجنگلـ  يزیرشاخص جامعه تاج يها گونه

Fagus orientalis ،Hypericum androsaemum  ،

Galiumodoratum ،Cyclamen coum ،Dryopteris affinis ،

Athyrium filix-femina ،Festuca drymeia ،Alnus 

subcordata ،Fragaria vesca ،Ulmus glabra  وSolanum 

kieseritzkii ـ . گونه غالب اندهست  Fagus orientalisجامعـه   نی

ـ ر تاج جامعه. است درصد 68 پوششدرصد تاج نیانگیبا م  يزی

 ایمتر از سطح در 860تا  280 یراشستان در بازه ارتفاع-یجنگل

جنگـل دارابکـال پـراکنش دارد.     یو غرب یشمال يدامنه ها يرو

متـر، در قسـمت    648 ایارتفاع از سطح در نیانگیجامعه با م نیا

  مرتفع جنگل دارابکال حضور دارد.     يها

  

ــه ــت جامع ــتانیلیانج -پل -Asso. 4: Aceri velutini( س

Parrotietum persicae(  

متـر از   615تـا   276 یدر بـازه ارتفـاع   ستانیلیانج -پلت جامعه

ـ  یجنـوب  يدامنـه هـا   يو اغلـب رو  ایسطح در جنگـل   یو غرب

ـ ارابکال پـراکنش دارد. ا د ممـرز   رجامعـه یدو ز يجامعـه دارا  نی

)Aceri velutini-Parrotietum persicae subasso 

Carpinetusum betuli) و لرگ (Aceri velutini-Parrotietum 

persicae subasso Pteroetosum fraxinifoliae  .است (  

  

 Sasso. 4.1: Aceri velutini-Parrotietumممـرز (  رجامعهیز

persicae subasso Carpinetusum betuli  (  

، Pteridium aquilinumشامل  رجامعه،یز نیشاخص ا يهاگونه

Carex divulsa ،Geum urbanum ،Acer velutinum  و

Oplismenus undulatifolius ریـ ز نیغالب ا يهستند. گونه ها 

بــا  بیــبــه ترت Parrotia persicaو  Carpinus betulusجامعــه 

 امعـه ج ریدرصد هستند. ز 44و  46درصد تاج پوشش  نیگانیم

دامنـه   يرو ایمتر از سطح در 614تا  279 یممرز در بازه ارتفاع

  جنگل دارابکال پراکنش دارد.   یو غرب یجنوب يها

  

 Sasso. 4.2: Aceri velutini-Parrotietumجامعه لـرگ (  ریز

persicae subasso Pteroetosum fraxinifoliae(  

 ،Acer velutinumشـامل   رجامعـه، یز نیـ شـاخص ا  يهـا گونه

Carex sylvatica ،Equisetum telmateia ،Pterocarya 

fraxinifolia ،Diospyros lotus ،Petasites hybridus   و

Microstegium vimineum  ــب ا ــه نســبتاً غال ــهســتند. گون  نی

ـ با م Acer velutinum رجامعهیز  32 پوشـش درصـد تـاج   نیانگی

متـر   615تـا   322 یجامعه لرگ در بازه ارتفاع ری. زاست ددرص

جنگـل دارابکـال    یو جنـوب  یغرب يدامنه ها يرو ایاز سطح در

ــآبدوســت در ا يپــراکنش دارد. حضــور گونــه هــا جامعــه  نی

بـاال جنگـل    ینـ یرزمیشاخص منـاطق مرطـوب بـا سـطح آب ز    

 داربکال است.

 

ـ فرف جامعـه  ـ  ونی  Asso. 5: Euphorbioراشسـتان ( -یجنگل

amygdaloidae-Fagetum orientale(  

 Euphorbiaجامعـــه، شـــامل  نیـــشـــاخص ا يهـــاگونـــه

amygdaloides  وSanicula europaea نیهستند. گونه غالب ا 
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  هاي جامعه شناختی جنگل دارابکالواریانس عوامل فیزیوگرافیکی در واحد تحلیل. نتایج 2جدول 

 داريعنیسطح م Fمقدار   میانگین مربعات  درجه آزادي  متغیر

  P > 01/0  77/21  238905  6  ارتفاع از سطح دریا

  ns  27/0  39/61  6  شیب دامنه

  ns  87/0  47/0  6 ییدرجه شمال گرا

  ns  28/1  59/0  6 ییشرق گرا درجه

01/0<Pدرصد،  99داراي در سطح : معنیnsداري: عدم معنی  

  

ـ بـا م  Fagus orientalisجامعه   40 پوشـش درصـد تـاج   نیانگی

 یراشستان در بـازه ارتفـاع  -یجنگل ونیفرف جامعه. ستا درصد

و  یجنـوب  يهادامنه يو اغلب رو ایمتر از سطح در 718تا  343

  جنگل دارابکال پراکنش دارد.  یقشر

عوامـل   انیـ نشان داد که از م طرفهکی انسیوار تحلیل جینتا

ـ  ایـ جنگل دارابکال، تنهـا ارتفـاع از سـطح در    یکیوگرافیزیف  نیب

 ياخـتالف آمـار   يجنگل داربکال دارا یشناختمعهجا يواحدها

و  یـی دامنه، شمال گرا بی) و عوامل شP>01/0است ( داریمعن

 يحـــدهاوا نیبـــ داریاخـــتالف معنـــ يدارا یـــیشـــرق گرا

آزمـون   جینتـا  ن،ی). همچن2منطقه نبودند (جدول  یشناختجامعه

نشـان داد   ایعامل ارتفاع از سطح در يبرا یتوک نیانگیم سهیمقا

-یجنگلـ  يزیـ چهـارم (جامعـه تـاج ر    یشناخته واحد جامعهک

اول  یشـناخت جامعه يمقدار و واحدها نیشتریب يراشستان) دارا

ـ پیت رجامعـه یممرزسـتان)، دوم (ز -یلـ ی(جامعه انج بلـوط از   کی

-راش از جامعـه آزاد  رجامعـه یبلوطستان)، سوم (ز-جامعه آزاد

) ستانیلیانج-ممرز از جامعه پلت رجامعهیبلوطستان) و پنجم (ز

 يواحـدها  ن،یمقدار است. همچن نیکمتر يجنگل دارابکال دارا

ــه ــناختجامع ــم (ز یش ــهیشش ــت  رجامع ــه پل ــرگ از جامع -ل

 يراشسـتان) دارا -یجنگلـ  ونیـ ) و هفتم (جامعه فرفستانیلیانج

  ).4(شکل هستند  ایحدواسط ارتفاع از سطح در ریمقاد

 يهادابر نقاط قطعات نمونه واحـ  یشعاع شی) نما5( شکل

 لیـ جنگل دارابکال در امتـداد دو محـور اول تحل   یشناختجامعه

 شـکل  در کـه  طـور . همـان دهـد یرا نشـان مـ   DCA يبندرسته

مزبور  یشناختجامعه يواحدها نمونه قطعات در است مشخص

مخصـوص بـه خـود     هیحاشـ  يبـوده و دارا  زیمتمـا  گریکدیاز 

 ژهیــو ریبــا مقــاد DCA تحلیــلاول و دوم  ي. محورهــاتندهســ

ـ ترک راتییدرصد از کل تغ 4/3و  5/4 بیترتبه 41/0و 71/0  بی

 جی). نتـا 3(جـدول   دهدیجنگل دارابکال را نشان م یکیستیفلور

جنگـل دارابکـال بـا     یکیوگرافیـ زیچندگانـه عوامـل ف   ونیرگرس

ـ متغ نعنـوا محورهـا بـه   ری(مقـاد  DCAاول و دوم  يمحورها  ری

وابسـته) هماننـد    ریـ غعنـوان مت به یکیوگرافیزیمستقل و عوامل ف

 داریارتباط معنـ  کینشان داد که تنها  طرفهکی انسیوار تحلیل

ـ با عامل ارتفـاع از سـطح در   DCAمحور اول  نیب ) 2r=36/0( ای

مؤثر  یطیعامل مح نیترعنوان مهموجود داشته و عامل مزبور به

جنگل دارابکـال محسـوب    یشناختمعهجا يدر پراکنش واحدها

  ).4(جدول  شودیم

 

  يریگجهیو نت بحث

که در آنها مطالعـات پوشـش    یدر مناطق یاهیجوامع گ ییشناسا

انجام نشده است، مورد توجه متخصصان پوشش  یجامع یاهیگ

ـ ). از ا13 و 1است ( یاهیگ تـاکنون   کـه نیبـا توجـه بـه ا    رو،نی

 يبــرا یکیســتیفلور يهــابــر داده یمبتنــ يامطالعــه گونــهچیهــ

ل داربکـال انجـام نشـده اسـت و     جنگـ  یاهیـ جوامع گ ییشناسا

جنگل دارابکال  یو پژوهش یبا توجه به کارکرد آموزش نیهمچن

ـ ا جیاست. نتـا  تیپژوهش حاضر حائز اهم جی، نتا پـژوهش   نی

ـ یانج یاهیـ نشان داد که پنج جامعه گ  :Asso. 1ممرزسـتان ( -یل

Parrotio persicae-Carpinetum betuliبلوطســـتان  -)، آزاد

)Asso. 2: Zelkovo carpinifoliae-Quercetum 

castaneifoliaeــاج ــر)، ت ــ يزی  :Asso. 3راشســتان (-یجنگل

Solano kieseritzkii-Fagetum orientalisستانیلیانج -)، پلت    
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  جامعه-1

  ممرزستان -انجیلی

  جامعه

  بلوطستان -آزاد

  جامعه -4

  راشستان  -یجنگل يزیتاج ر 

  جامعه 

  انجیلیستان  -افراپلت

  جامعه -7

  راشستان -فرفیون جنگلی

    زیرجامعه ممرز -5    زیرجامعه تیپیک بلوط -2  

    زیرجامعه لرگ -6    زیرجامعه راش -3  

 

ها، نشان دهنده میانگین . نمودار جعبه اي ارتفاع از سطح دریا در واحد هاي جامعه شناختی جنگل درابکال. (اعداد باالي جعبه4شکل 

  نتایج مقایسه میانگین هاي توکی می باشند)معنی داري ین غیر مشابه نشان دهنده شاخص در هر واحد بوده و حروف الت

  

  

  جامعه-1

  ممرزستان -انجیلی

  جامعه

  بلوطستان -آزاد

  جامعه -4

  راشستان  -یجنگل يزیتاج ر 

  جامعه 

  انجیلیستان  -افراپلت

  جامعه -7

  راشستان -فرفیون جنگلی

    رز زیرجامعه مم-5    زیرجامعه تیپیک بلوط -2  

    زیرجامعه لرگ -6    زیرجامعه راش -3  

 

  جنگل دارابکال یجامعه شناخت يواحد ها DCA بندي . نمودار رج5شکل 
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  DCA. مقادیر ویژه و درصد واریانس توجیه شده محورهاي 3جدول 

  4محور   3محور   2محور   1محور   هامتغیر

  28/0  29/0  37/0  46/0  مقادیر ویژه

  56/2  89/2  22/3  87/3  طول شیب تغییرات

 80/2 00/3  40/3  50/4  درصد تبیین واریانس

 70/13 90/10  90/7  50/4  درصد تجمعی تبیین واریانس

  DCA =40/1مقدار واریانس تشریح شده  توسط چهار محور اول              63/11= (Total inertia)واریانس کل 

  

 شده يریگقوس یقیتطب میرمستقیغ انیگرادتحلیل  ابکال با دو محور اول. رگرسیون چندگانه عوامل فیزیوگرافیکی جنگل دار4جدول 

)DCA ( 

  هاریمتغ
  یهمبستگ

  )2r( نییتب بیضر

  2 محور  1 محور

  81/0**  -32/0  -95/0  ایدر سطح از ارتفاع

-64/0  -77/0  دامنه بیش  35/0  

  01/0  91/0  -42/0  ییگراشمال درجه

  01/0  43/0  90/0  ییگراشرق درجه

  آمده است.دستتکرار به 999با  گشتیتوسط آزمون جا يداریمعن. درصد 9/99 و 99، 95 نانیاطم حدود با يداریمعن بیترتبه ***و  ** ، *

  

)Asso. 4: Aceri velutini-Parrotietum persicaeونیـ ) و فرف 

ــ ــتان (-یجنگل  Euphorbio amygdaloidae-Fagetumراشس

orientale( ـ پیجامعه ت ریبه همراه چهار ز  Zelkovoبلـوط (  کی

carpinifoliae-Quercetum castaneifoliae subasso A 

typical subasso Quercetosum) و راش (Zelkovo 

carpinifoliae-Quercetum castaneifoliae subasso 

Fagetosum orientaleــهی)، ز ــرز ( رجامع -Aceri velutiniمم

Parrotietum persicae subasso Carpinetusum betuli و (

 Aceri velutini-Parrotietum persicae subassoلــرگ ( 

Pteroetosum fraxinifoliae     در سـطح جنگـل دارابکـال قابـل (

  شناسایی و تفکیک هستند.

ـ یانج هیـ ممرزستان متعلق به اتحاد-یلیانج جامعه ممـرز   -یل

)Parrotio persicae-Carpinion betuli   ــط ــه توس ــوده ک ) ب

مزبـور در   هیـ شده است. اتحاد ی) معرف16اران (و همک زادهیقل

تـا   بنـد نییپـا  يهـا مخصوصاً جنگـل  ،یرکانیه يهاسطح جنگل

دارد.  یعیسـ کـم، پـراکنش و   يدامنه يهابیو ش بندانیم يابتدا

جنگـل   بنـد نییدر ارتفاعـات پـا   زیـ ممرزستان ن -یلیجامعه انج

بـور  غالـب جامعـه مز   يهاگونه ن،یداربکال پراکنش دارد. همچن

ممـرز و بلـوط    ،یلـ یممرز درختـان انج  -یلیانج هیهمانند اتحاد

 زیبلوطستان ن -ممرز جامعه آزاد -یلیانج هی). از اتحاد16( ستا

ـ پراکنش دارد. ا کالداراب يهادر سطح جنگل جامعـه توسـط    نی

سـطوح   يشده است. عمده یمعرف زی) ن16و همکاران ( زادهیقل

 یرکـان یه يهـا سطح جنگـل  بلوطستان در -پراکنش جامعه آزاد

ـ تـا مسـطح بـوده و از نظـر ترک     بیکم ش يهادامنه پوشـش   بی

 یاهیپوشش گ بیترک راتییتغ که يطورههمگن است. ب یاهیگ

پراکنش آن محـدود اسـت. بـه عـالوه، بـا       یجامعه در نواح نیا

جامعـه (آزاد و   نیغالب ا يهاچوب گونه يتوجه به ارزش باال

 یرقـانون یو غ یقـانون  بـرداران بهـره بلوط)، همواره مورد توجـه  

از  يادیز يهامساحت رو،نیبوده است. از ا یرکانیه يهاجنگل

در  رییـ دسـتخوش تغ  ای یرکانیه يهاجامعه در سطح جنگل نیا

 ن،یبنابرا). 36( اندرفته نیاز ب ای و اندشده یاهیپوشش گ بیترک

 يبلوطستان ضـرور -حفاظت از مناطق تحت پوشش جامعه آزاد

ــ ــه انجاس ــیت. دو جامع ــتان و آزاد -یل ــتان از  -ممرزس بلوطس
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 جنگـل  تـر خشـک  يهـا قسـمت  نـده یممـرز نما  یلیانج هیاتحاد

ـ (ز تـرِ نییپا ارتفاع در عمدتاً که داربکال، متـر از سـطح    400 ری

جنگل پراکنش دارند، هستند. الزم بـه ذکـر اسـت دو     نی) اایدر

ــه و اتحاد ــجامعـ ــهیمزبـــور ز هیـ ــته  رمجموعـ -Lathyroراسـ

Carpinetalia caucasicae   )33( و رده Carpino-Fagetea 

sylvaticae 16( هستند  .(  

 -یجنگلـ  ونیـ راشستان و فرف -یجنگل يزیرجامعه تاج دو

که  ابندییراشستان، که در بخش مرتفع جنگل دارابکال حضور م

) Solano kieseritzkii-Fagion orientalis  )16 هیاتحاد ندهینما

و  )Rhododendro pontici-Fagetalia orientalis  )33و راسته

 يزیـ رجامعـه تـاج   .تندهس Carpino-Fagetea sylvaticae رده

 يهـا راش خالص بـا خـاك   يهاتوده ندهیراشستان نما -یجنگل

کــه عمومــاً در  اســت یرکــانیه يهــادر جنگــل يدینســبتاً اســ

ـ ارتفاعات م گرگـان   ارتیـ و از آسـتارا تـا حـدود دره ز    بنـد انی

کـه جامعـه    دهـد ی). البته مرور منابع نشـان مـ  16کنش دارد (پرا

 گـر یشاخص مختص خود، در د يهانهراشستان با گو -سوالنوم

بـا   یرکـان یه يهـا نقـاط جنگـل   ریدر سا یشناسمطالعات جامعه

-) و کوله خـاس Fagetum orientalaeراشستان ( کیپیت ينامها

 یم معرفـ ) هـ Rusco hyrcani- Fagetum orientalisراشستان (

 همـراه جامعه به نی). الزم به ذکر است که ا21و  12شده است (

ــه ــفرف جامع ــی ــرا  -یون جنگل ــه ب ــ يراشســتان ک ــارنیاول در  ب

مرتفع جنگـل   يهادر بخش شود،یم یمعرف یرکانیه يهاجنگل

ـ ا حـال،  نیدارابکال حضور دارند. با ا بـا   سـه یجامعـه در مقا  نی

جنگـل   یانیـ رتفاعـات م راشسـتان در ا -یجنگل يزیرجامعه تاج

است.  يشاخص کمتر يهاگونه يو دارا ابدییداربکال حضور م

 در) درصـد  40 پوشـش درصد تاج نیانگیغلبه راش (م نیچنهم

 يزیـ رراشستان نسـبت بـه جامعـه تـاج     -یجنگل ونیفرف جامعه

ـ (م راشسـتان -یجنگل درصـد)   60درصـد تـاج پوشـش     نیانگی

ر راش در ارتفاعـات  حضـو  نـه یبه طیفراهم نبـودن شـرا   لیدلبه

 درصد نیانگیو ممرز با م یلیانج يهاکمتر بوده و گونه تر،نییپا

  اند.  افتهیجامعه حضور  نیدرا يشتریب پوششتاج

لـرگ و ممـرز،    رجامعـه یبـا دو ز  سـتان یلیانج -پلـت  جامعه

 يجنگل داربکال بـر رو  یانیکم ارتفاع و م يهاعموماً در قسمت

پـراکنش دارنـد. حضـور     یت لـوم با باف یآهک یآبرفت يهاخاك

، Pterocarya fraxinifoliaماننـد   یشاخص و آبدوست يهاگونه

Equisetum telmateia ،Carex sylvatica ،Petasites hybridus 

 یلـ یغالـب ممـرز و انج   يهـا گونه همراهبه Acer velutinumو 

جنگـل   مناطق مرطوب ندهیاست که جامعه مزبور نما نیا انگریب

شـاخص و غالـب    يهابا توجه به گونه ن،یاست. همچندارابکال 

ـ را بـه اتحاد  لستانیانج-جامعه پلت توانیذکر شده در باال، م  هی

Alnion subcordatae( )16(راســـــــته ، )33( Lathyro-

Carpinetalia caucasicae و رده Carpino-Fagetea 

sylvaticae .نسبت داد  

چندگانه بـر   ونیرگرس لیتحل همراه به انسیوار تحلیل جینتا

عوامـل   انیـ نشان داد که از م DCAدو محور اول  ریاساس مقاد

تنها عامل  ایعامل ارتفاع از سطح در ،یمورد بررس یکیوگرافیزیف

جنگل دارابکال است. عامـل   یاهیدر پراکنش جوامع گ رگذاریتأث

دمـا و بـارش دارد،    يرو بـر کـه   يریبا تـأث  ایارتفاع از سطح در

و  رانیـ مختلـف ا  یشـ یدر مناطق رو يادیز همواره در مطالعات

پراکنش  يبر الگو رگذاریاز عوامل مهم و تأث یکیعنوان به جهان

و  30، 22شده است ( یمعرف یاهیها و به طبع آن جوامع گگونه

ـ با توجه به دامنه تغ زیمطالعه ن نی). درا31 در  يمتـر  700 راتیی

و  بنـد نییپـا  یارتفاع هیوجود دو ناح زیسطح جنگل داربکال و ن

عامل  نیترمهم ایجنگل، عامل ارتفاع از سطح در نیدر ا بندانیم

شد. مرور منـابع   یمعرف یاهیدر پراکنش جوامع گ یکیوگرافیزیف

نـه تنهـا بـر پـراکنش      ایـ عامل ارتفاع از سـطح در  دهدینشان م

و شـکل   یسـت یزتنـوع  ،ياگونـه  يبلکه بـر غنـا   ،یاهیجوامع گ

). مـرور  15اسـت (  رگـذار یتأث زیف نمختل یشیمناطق رو یستیز

ـ ا یشیمختلف رو ینواح يمنابع در پژوهش ها ـ ن رانی نشـان   زی

 نیتـر عنوان مهمنه تنها به ایدهد که عامل ارتفاع از سطح در یم

در  یطـ یعامـل مح  نیتـر مهـم  عنـوان بلکه بـه  یوگرافیزیعامل ف

و  ییشــده اســت. پوربابــا یمعرفــ یاهیــگ يهــاپــراکنش گونــه

 يدره استان کردستان، ذاکـر  وانید يها) در جنگل35همکاران (

و  ییغـرب مازنـدران، پوربابـا    يهـا ) در جنگل41و همکاران (
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و  یلمـ یردیم الن،یاسالم اسـتان گـ   يها) در جنگل34همکاران (

 يچهارباغ استان گلستان و گـودرز  يها) در جنگل26( یحشمت

ع از ارتفـا  ،يبـادام اسـتان مرکـز    يها) در جنگل17و همکارن (

 يگـذار در الگـو   ریثأفاکتور مهم و تـ  کیعنوان را به ایسطح در

  کردند.  یمعرف یاهیگ يهاپراکنش گونه

ـ  يکـه بـرا   قیـ تحق نیا جینتا یکل طوربه منجـر بـه    بـار نیاول

جنگل دارابکال شـده،   یشناختجامعه يواحدها حیو تشر ییشناسا

 منظورشـناخت به قاتیتحق ریسا يبرا ییبنا ریز يامطالعه تواندیم

موجـود در آن   یشـناخت بوم قوانین درك نیز و داربکال جنگل بهتر

کارآمـدتر و   تیریمنجـر بـه مـد    قیـ تحق نیا جینتا نیباشد. همچن

  حفاظت بهتر جنگل داربکال خواهد شد. 

  

   يسپاسگزار

 لیپـور و اسـماع   انیـ صـادق کاو  انیاز زحمات آقا لهیوس نیبد

را متحـل   يادیـ زحمات ز ییصحرا يکه در نمونه بردار زادهیول

 ياجـرا  نهیهز ن،یشود. همچن یم یشدند، کمال تشکر و قدردان

 یعـ یو منـابع طب  يپژوهش توسط دانشـگاه علـوم کشـاورز    نیا

  پرداخت شده است. يسار
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Abstract 

This study focused on vegetation classification of Darabkola forest in the middle part of Hyrcanian forests in north of 
Iran. For this purpose, 139 releves were sampled using systematic- selective method in 400 m grid dimensions by the 
consideration of indicator stands concept. Based on modified TWINSPAN method and Braun-Blanquet 
phytosociological method, five associations (Parrotio persicae-Carpinetum betuli, Zelkovo carpinifoliae-Quercetum, 
Solano kieseritzkii-Fagetum orientalis, Aceri velutini-Parrotietum persicae and  Euphorbio amygdaloidae-Fagetum 
orientale) and four sub-associations (Zelkovo carpinifoliae-Quercetum castaneifoliae subasso a typical subasso 
Quercetosum, Zelkovo carpinifoliae-Quercetum castaneifoliae subasso Fagetosum orientale, Aceri velutini-Parrotietum 
persicae subasso Carpinetusum betuli and Aceri velutini-Parrotietum persicae subasso Pteroetosum fraxinifoliae) were 
distinguished. Demonstration of plant communities along the first two axes of detrended correspondence analysis 
(DCA) showed that these associations had almost distinct pattern. Also, results of multiple regression of topographic 
factors with the two first ordination axes of DCA indicated that elevation was the most important topographic factor in 
distribution of the associations in the Darabkola forests. In addition, the results of this study can lead to the more 
efficient management and better protection of Darbakla forest. 
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