
 295 232 تا 295 ۀصفح ،9313تابستان   ،2 ۀشمار م،شش سال ران،یا یجنگلبان انجمن ران،یا جنگل ۀمجل

 

 

  (TPFIM)فی  ةتعلقمعرفی مدل مجموع شاخص 

 گیاهی های اکولوژیکگروهتحلیل ودر تجزیه

 

 

 2حامد اسدی و ٭1زادهامید اسماعیل

 منابع طبيعی دانشگاه تربيت مدرس استادیار دانشکدۀ 9
 منابع طبيعی دانشگاه تربيت مدرس دانشجوی دکتری دانشکدۀ 2

 (3/3/9313: ؛ تاریخ پذیرش9/3/9312)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

گيیاهی جنگیل    اکولوژیی   هیای  گیروه معیر    هیای  گونی  ، (Φ)فیی   ۀتعلق شاخصنخست با کاربرد در تحقيق حاضر 

و  یتمیای   شیاخص همیراه دو  بی   فیی  تعلقی  مجموع شاخص مدل  ۀبا توسعو سپس  شده نييتعخيبوس  ۀشد حفاظت

شیاخص  نتایج  اساسبر. شدتشریح م بور  های گروه یندب طبق معر  در ارزیابی کيفيت  های گون  ارزش، انحصارگرایی

-چیوبی و للفیی بی     های گون ک  سهم  شدگياهی فاقد شمشاد معرفی  های گروهمعر  برای  گونۀ 33فی تعداد  ۀتعلق

معیر    هیای  گونی   فهرسیت این در حالی اسیت کی  در    ،گون ( بود 99درصد ) 3/33ن ( و گو 22درصد ) 7/77ترتيب 

 للفی حضور نداشیتند. کیاربرد مزمیون نيکیویی بیرازش مربیع کیای         های گون  گون ( اصالً 7شمشاد )گياهی  های گروه

(25 =df  2= 17/232وχ  ( ضیریب کاپیا ،)781/0=K  ( و ضیریب همبسییتگی اسیپيرمن )135/0=rs  در بررسیی تاییابق )

ایج این دو روش بیا  نشان داد نت TWINSPAN یبند طبق  و TPFI پذیریلضویتگياهی حاصل از دو روش  های گروه

و  TPFIMنتیایج دو روش  ارزییابی کيفيیت   . و با یکیدیگر انابیاد دارنید    يستنددرصد از یکدیگر مستقل ن 11ال احتم

TWINSPAN کی  متوسیم مقیادیر ایین دو شیاخص در       دهید  یمی و تمای ی نشان  انحصارگرایی شاخصاساس دو بر

 هیای  گیروه ( همواره در ساح باالتری نسبت بی   Sh=77/33و  72/88=U) TPFIMروش  ب  شده ارائ گياهی  های گروه

شیود کی    گيری می( قرار دارد. بنابراین نتيج Sh=18/21و  59/79=U) TWINSPAN از طریق روش شده ارائ گياهی 

بنیدی  در طبقی   TWINSPANکارممید در بهبیود نتیایج روش     یروش لنوان ب  تواند یم TPFIM پذیریلضویت روش

 ربرد داشت  باشد.گياهی کا های گروه
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  و هدف مقدمه

برمیندی از خصوصيات محيای هیر   گياهیپوشش

تمام نمای خصوصیيات رویشیگاهی    مناق  بوده و مین 

یی    لنیوان  بی   توانید  یمی بنیابراین   ،اسیت من مناقی   

 یشییناخت بییومشییرایم نمییای مناسییب در قضییاوت راه

 (Barnes et al., 1998).مناق  دخالت داشیت  باشید   

گيیاهی،  پوششبررسی و توصيف  یها روشیکی از بهترین 

 کیامالً است ک  نتیایج   9روش ترکيب گياهی یا فلوریستي 

 ایجیاد میی نمایید   مفيدی را بیرای در  و فهیم رویشیگاه    

(Mueller- Domboise and Ellenberg, 1974). 

 یشیناخت  بومگياهی با نيازهای  های گون از  یا مجمول 

و بردباری  مشاب  کی  معمیوال بیا همیدیگر در نیواحی      

ای از لوامیل محيایی   مشیاب   یهیا  بيی ترکبیا   یا ژهیو

 -في یوگرافی، رطوبت، نور، خصوصيات في یکیی  ازنظر)

اکولوژیی    گونۀگروه  ،ابندی یمشيميایی خا ( حضور 

 ;Spies and Barnes, 1985) شییوند یمییناميییده 

Grabherr et al., 2003)   . 

اکولوژی  بر این فرضي  استوار  های گون ایده گروه 

و تکیاملی ملیل    یریپیذ  اجتمیاع  ینیدهای فرماست ک  

رقابت در طول سیاليان متمیادی، سیبب حضیور یی       

گياهی در شیرایم محيایی خاصیی     های گون سری از 

بهتیر   ها گون  دیگربت ب  ک  در من شرایم نس شود یم

. (Kashian et al., 2003) ندکنند و سازگارترلمل می

گيیاهی   گونیۀ  بين دو اگرچ ک   گفت توان یمبنابراین 

 تیوان  یمی  محضی وجیود نیدارد،   سيستماتي اشترا  

ی ک  نسیبت بی  لوامیل    منها را بر مبنای توزیع مشابه

در نظیر  اکولوژیی   در قالب ی  گیروه   ،محيای دارند

یکی از اهدا  رایج در  .(Barnes et al., 1998)رفت گ

ن و توصیيف  مشیکار کیرد  اکولوژی ،  های گروهتحليل 

 2معیر   هیای  گون و شناسایی مختلف  های گون  ارزش

ویژگی مهیم در  از معر  یکی  های گون  .استهر گروه 

 ;Whittaker, 1962) گياهی اسیت پوشش یبند طبق 

Barkman,1989; Durfrene and Legendre, 1997; 

Chytry et al., 2002a)    در  وییژه ک  شناسیایی من بی

 تيی اهمگيیاهی بسیيار    یشناسی  جامع مکتب اروپایی 

معیر    هیای  گون  (.Chytry and Tichy, 2003)92دارد

 هیای  گونی  و  2، تفریقیی 3متمیای ی  های گون ک  اغلب 

ی هیای  گونی  مشیتمل بیر    ،شیوند  یمی  ناميیده  5شاخص

بیرای حضیور در یی  واحید      تمایل خاصیک   هستند

 درجیۀ فراوانیی و غلبیۀ   دارنید.   وییژه )اجتماع( گياهی 

ییا   گياهیپوششبيانگر نوع خاصی از  معر  های گون 

 از خصوصییییيات اکولوژییییی    یا ژهیییییوشییییرایم 

 در شناسیییییایی  رو نییییییازاو  اسیییییترویشیییییگاه 

  نیییدگيیییاهی بسیییيار مفيد هیییای گیییروهو تفکيییی  

(De Caceres et al., 2008) . 

 اولییين بییار توسییم     معییر   هییای  گونیی   ایییدۀ 

Brockman-Jeroch (1907)  کیی  در من  شیید ارائیی

گياهی پوششک  حضور منها ب  ی  واحد را ی های گون 

من  معیر   هیای  گونی   لنوان ب ، شود یمخاص محدود 

 هیای  گون در معرفی  Koch (1926). دکر معرفیواحد 

 طیور  بی  ی ک  حضور منهیا  های گون معر  اظهار داشت، 

 شیده  متمرکی  گياهی پوششدر ی  واحد  چشمگيری

پیراکنش منهیا    اسیاس محیدودۀ   بیر  ک  یطور ب است، 

 گيیاهی پوشیش واحیدهای   سهولت محدودۀب  توان یم

 ، در زمییرۀم بییور را از واحییدهای مجییاور متمییای  کییرد

کی    گفیت  توان یم واقع در. قرار دارندمعر   های گون 

ییا   تعلقی  م بیا مفهیو  همیواره  معیر    های گون مفهوم 

میرتبم   ب  ی  واحید گيیاهی خیاص    ها گون  7ریاوفاد

 یهیا  روش. (Chytry and Tichy, 2003)بیوده اسیت   

و  گيیاهی ههنیی اسیت    های گون تعيين وفاداری  اوليۀ

ممیاری   یهیا  روش بیرای توسیعۀ   ییها تالشبعد از من 

و  Goodall (1953)تعيیين وفیاداری توسیم     منظور ب 

Juhasz-Nagy (1964) ایین مقولی      استام گرفتانج .

 یها روشللوم رایان  و کاربرد  با توسعۀ اخير طی دهۀ

 تعلقی   شاخص، گياهیپوششتحليل ودر تج ی مماری 

 
1
 Floristic 

2
 Diagnostic species 

3
 Character species 

4
 Differential 

5
 Indicator species 

6 
Fidelity 
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گياهی  های گروه یبند طبق گسترده در مبحث  طور ب 

 . (Chytry and Tichy, 2003) شدمارح 

اسیت   تعلقی   شاخصشاخص لددی از  ،ضریب فی

گياهی را بر مبنای  گونۀهر  یریپذ اجتماعک  وضعيت 

رائ  فراوانی نسبی من گون  در هر گروه یا تيپ گياهی ا

شیاخص کیاربرد    هیای  گون در تعيين رو ایناز کند،می

ی کی  دارای  هیای  گونی   .(Chytry et al., 2002b)دارد 

فی بی  یی  گیروه ییا اجتمیاع       شاخص تعلقۀباالترین 

ع گيیاهی  معیر  من اجتمیا   هیای  گونی   ،دنگياهی باش

شیاخص تعلقیۀ فیی بیر      . محاسیبۀ دنشیو  یممحسوب 

ضریب همبسیتگی مربیع کیای شیکل      مبنای محاسبۀ

بر این اسیاس بیا تنظیيم جیدول تیوافقی       .گرفت  است

و فراوانی قابل انتظار  شده مشاهدهبررسی فراوانی  2×2

فیی   شاخص تعلقی  ک  در ورای  یا دهیا. رديگ یمشکل 

سیی  فراوانییی اییین اسییت کیی  بییا مقای  ،اسییت نهفتیی 

بیا فراوانیی قابیل انتظیار در میورد اینکی         شده مشاهده

 صیورت  بی  الگوی پیراکنش یی  گونی  در یی  گیروه      

 شیود  یم یريگ ميتصم ،تصادفی یا ترجيحی بوده است

(Tichy and Chytry, 2006) . 

Chytry et al. (2002b)  ضییریب  بییا توسییعۀ

گيیاهی   هیای  گروه معر  های گون ، پذیری فی اجتماع

عی جمهوری چی  را معرفیی کردنید. نتیایج ایین      مرت

فی ک  تنها بر مبنیای   شاخص تعلقۀتحقيق نشان داد 

نتایجی  ،شود یمکيفی فراوانی نسبی محاسب   شاخص

9شیاخص  های گون ارزش  مشاب  روش
کی  بیر مبنیای     

محاسب   3و فراوانی نسبی 2ترکيبی وفور نسبی شاخص

سیهولت   دليیل کنید، بنیابراین بی    ، ارائی  میی  شیود  یم

مالیات گيیاهی   اجت معر  های گون در تعيين  تواند یم

 Tichy and Chytry (2006) کییاربرد داشییت  باشیید.

گيیاهی   یهیا  پيت معر  های گون شناسایی و تفکي  

چ  را بر مبنای ضریب فی و مقیادیر   جمهوریمراتع 

 ( انجیام دادنید و نتیایج   IVشیاخص )  های گون ارزش 

شیاخص در تفسیير    ایهی  گونی  شناسایی  ک  نشان داد

 گياهی بسيار مهم است یها پيتیا  ها گروه یاکولوژیک

 شاخص تعلقیۀ  دليل ارائۀزمين  ضریب فی ب   نیا در و

 (لیدم تماییل حضیور   )و منفیی   (تمایل حضور)ملبت 

شییاخص م یییت  هییای گونیی  نسییبت بیی  ضییریب ارزش

از  یريگ بهرهبا  Boublik et al. (2007) .بيشتری دارد

 ،فیی  تعلقۀ شاخصو  TWINSPAN یدبن طبق روش 

 یبنید  طبقی  جنگلی راش در کشور چی  را   های گروه

 های گون در معرفی  Tsiripidis et al. (2007) .کردند

در  (Fagus sylvatica)جنگلیی راش   های گروه معر 

 شیاخص از  یريی گ بهیره کی   نشان دادنید  شمال یونان 

 یهییا تفییاوتاز  یتییر قيییدقفییی، امکییان در   تعلقییۀ

اسییاس را حتییی بر جنگلییی هییای گییروهیسییتيکی فلور

کمیی در سیاح    پاییایی نسیبتاً   ی ک  با درجیۀ های گون 

 923 .کند یمفراهم ، مناق  حضور یافتند

و یا  ها گروههای معر  در  در ارتباط با تعيين گون 

های  گياهی در داخل کشور تاکنون فقم از روش  گروه

 IndValهییای شییاخص موسییوم بیی  روش  ارزش گونیی 

(Durfrene and Legendre, 1997)   توسم محققينیی

و  زاده لياسیمال (، 9382همچون بصيری و همکیاران ) 

(، 9387(، اسییحاقی راد و همکییاران )9387همکیاران ) 

(، اسیدی و همکیاران   9388و همکاران ) زاده لياسمال

 ه،( بکار گرفت  شید 9319(، رودی و همکاران )9310)

 شیاخص کیاربرد  ا بنابراین تحقيق حاضر در نظر دارد ت

 هیای  گیروه معیر    هیای  گونی   در تعيیين را  فی تعلقۀ

ا و بی  ارائی  دهید   خيبیوس  شیدۀ  اظتحفگياهی جنگل 

ییا   2فیی  تعلقیۀ مجمیوع شیاخص   مدل لددی معرفی 

TPFIM  و  5متمییای  بییودن  شییاخصدو همییراه بیی

 هیای  گون  ارزشمعر ،  های گون ترکيب  7انحصارگرایی

  هیای  گیروه  ینید ب طبقی  معر  را در ارزییابی کيفيیت   

 تشریح کند.م بور 

 
1
 Indicator value species analysis 

2
 Relative abundance 

3
 Relateve frequency 

4
 Total Phi Fidelity Index Model 

5
 Sharpness 

6
 Uniqueness 
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 ها روشمواد و 

 بررسیمورد  منطقة -

خيبیوس کی     شیدۀ  حفاظیت جنگل این تحقيق در 

 راشیکوب یزراش بیا   مميختیۀ  یهیا  تیوده بستر روییش  

هيرکانی مرکی ی اسیت، انجیام     یها جنگلشمشاد در 

گیروه  تعیداد شیش    از   است. بیرای ایین منظیور   گرفت

 -Laurocerasus officinalis) راش -جیل  اکولوژیی  

Fagus orientalis)راش -، کولیی  خییاس (Ruscus 

hyrcanus- Fagus orientalis)راش -، شمشیییاد- 

 -Buxus hyrcana- Fagus orientalis)انجيلییی

Parrotia persica) ممیرز   -راش -، شمشیاد(Buxus 

hyrcana - Fagus orientalis- Carpinus betulus)، 
 Buxus hyrcana - Fagus)پلییت  -راش -شمشییاد

orientalis- Acer velutinum)  نمییدار -شمشییادو 
(Buxus hyrcana- Tilia rubra)  اسیییدی و  کییی

. شیید اسییتفاده کردنیید،( معرفییی 9310همکییاران )

 o37 97َ  55ً  در مختصات جغرافياییم بور  های گروه

   تیییا o53 9َ  20ً  لیییرم شیییمالی و o37 20َ  50تیییا ً

ً95  َ2 o53 ۀمبخيی  تیاالر )حیوز    ۀزدر حو طول شرقی 

 یهیا  جنگیل  طیرح جیامع   یبنید  ميتقسب  73 ۀشمار

سییاليان   دگیمتوسییم بارنیی. داردقییرار  شییمال کشییور(

 ۀمتوسم دمای سیاليان  ومتر ميلی 9700مناق  حدود 

اساس . اقليم مناق  براستگراد سانتی ۀدرج 2/93 من

. اقليم نمای ممبرژه در اقلیيم مرطیوب سیرد قیرار دارد    

 دهید  یمی مناق  را واحد سنگی تشکيل  قسمت الظم

 یهیا  سین  و از ک  ب  رسوبات پليوسين مرتبم اسیت  

 انید  افتی  یمارنی تشکيل  یها مه ی با کمی کنگلومرای

  (.9310اسدی و همکاران، )

 ترکیب گیاهی یبردار نمونه یها روش -

گيییاهی  هییای گییروهاز  هرکییدامدر اییین تحقيییق 

 هیای  گونی  وه گیر  ۀ مناق  ک  بر مبنیای اییدۀ  گان شش

شیاخص   هیای  گونی  با استفاده از تحليیل  اکولوژی  و 

توسیم   (Rolecek et al., 2009) 9شده اصالح ۀدوطرف

 
1
 Modified TWINSPAN 

 ،شدندو معرفی  یبند طبق ( 9310اسدی و همکاران )

قییرار  میدنظر  یبیردار  نمونی  طبقیات اصیلی    لنیوان  بی  

بیا رلاییت    نمونی   قاع  72منظور تعداد  بدین گرفتند.

 اتاساس تغييیر بر( و 9372لصری، معر  ) اصل تودۀ

. شید م بور طراحی  های گروهدر  گياهیپوششترکيب 

 میورد  یبیردار  نمونی  کی  روش   گفت توان یمبنابراین 

 یريیییگ نمونییی در تحقيیییق حاضیییر روش  اسیییتفاده

معییر   بییا رلایییت اصییل تییودۀ   شییدهیبنیید طبقیی 

 در خیرداد  یبیردار  نمون انتخابی( است.  یبردار نمون )

گيیاهی در سیاح    یهیا  گونی   بيشتر رود یمک  انتظار 

، انجیام  انید  دهيرسو ب  رشد کامل مناق  حضور دارند 

سهم قاعات  .(9388و همکاران،  زاده لياسمال) گرفت

متناسیب   گياهی مناقی   های گروهنمون  در هر ی  از 

 و مسیاحت منهیا   گياهیپوششهمگنی ترکيب  ۀاندازبا 

 ازۀمسیاحت قاعیات نمونی  مایابق انید      .شدمشخص 

 یهییا پوشییش بررسیییپيشیینهادی بییرای  ۀنمونیی قاعیی 

  20 20) مربییع متییر 200جنگلییی نییواحی معتدلیی ، 

در (. Barnes et al., 1998)متری( در نظر گرفت  شید  

همیراه  گياهی ب  یها گون  ۀفهرست کلي نمون  قاع هر 

 تخمينیی ییا ههنیی    صیورت  بی  پوشش منها تاجدرصد 

شید ثبت بالنک   -نبراو ۀغلب -براساس مقياس فراوانی

(Braun-Blanquet, 1932)  

 معرف های گونهتحلیل وتجزیه -

گياهی با اسیتفاده   گروههر معر   های گون تعيين 

لمیل  ب   (Chytry et al., 2002a)ۀشاخص تعلقاز 

شاخص تعلقیۀ فیی در    برای محاسبۀن منظور بدیممد. 

( 9)جیدول   شديم تنظ 2×2جدول توافقی  گام نخست

یی   هر ضریب فی برای  9 و سپس با استفاده از راباۀ

 شد.محاسب   گياهی در هر گروه هاگون 

 شده مشاهدهجدول توافقی فراوانی  -9جدول 

  گروه مورد نظر ها گروهدیگر 

pnn 
 pn

 
 حضور گون 

pp nnNN 
 pp nN 

 
 لدم حضور
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 N:  ؛نمون  قاع تعداد کل 

pN:  ؛در هر گروه نمون  قاع تعداد 

n:  ؛ها گروهمورد نظر در کل  گونۀفراوانی 

pn:  مورد نظر در گروه مورد نظر ونۀگفراوانی. 

. اگیر  اسیت متغيیر   9تیا   -9مقدار ضریب فی بين 

بيیانگر من   ،ضریب فی ن دی  ییا مسیاوی صیفر باشید    

یا لیدم حضیور در   است ک  ی  گون  تمایلی ب  حضور 

این ضریب ب  سمت  هرچ  ی  گروه مشخص را ندارد.

و  مورد نظیر  ب  گروهمن گون  تعلق بيانگر  ،ميل کند 9

 دهنیدۀ ، نشیان ميل کند -9چ  ضریب فی ب  سمت هر

اگیر   . اسیت من گون  بی  گیروه میورد نظیر      تعلقلدم 

بيانگر من است  ،ضریب فی ی  گون  مساوی ی  باشد

گیروه میورد نظیر     نمونیۀ قاعیات ک  من گون  در تمام 

نمونیۀ  قاعیات در هيچ ی  از  ک  یدرحالحضور دارد و 

فیی مسیاوی    ها حضور ندارد و اگیر ضیریب  دیگر گروه

الگویی معکوس حالت قبلیی را نشیان    ،منفی ی  باشد

 . (Tichy and Chytry, 2006) دهدمی

هر گروه گياهی ک  بر  ها درگون مقادیر ضریب فی 

لمیده تحیت    طیور  ب  ،ندیم یم دستب  9 مبنای راباۀ

بیر   .رار داردق من گروه گياهی نمونۀقاعاتتعداد  ريتأث

ارائ  ضریب با  Tichy and Chytry (2006) این اساس

 )رابایۀ  برممدندصدد رفع این نقيص  در شده لیتعدفی 

 اثیر  یبی  جی  يدرنتو  s در این رابا  با تعریف ممارۀ(. 2

( در تعيیين  نمونی   قاع گروه )تعداد  اندازۀ ريتأثشدن 

ی کی  بیا   هیای  گونی   نادر و های گون  فی، شاخص تعلقۀ

وزن  ،دفراوانی کمتیر در سیاح مناقی  حضیور یافتنی     

در حالی است ک  در ضریب فی این  .ابندی یمبيشتری 

در اغلیب  کی    بیا فراوانیی زییاد    هیای  گون نشده تعدیل

وزن بيشییتری  ،ابنییدی یمییبیی رح حضییور  هییای گییروه

در ماالعیات   شیده  لیتعید کاربرد ضریب فی  .ابندی یم

گيیاهی بیا    های گروهب   اغلبگياهی ک   یشناس جامع 

ضرورت بيشیتری   ،شود یمهی منتتعداد رولوه متفاوت 

 .(Tichy and Chytry, 2006)دارد 

 2 ۀرابا
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  از: ندلبارتاج ای این رابا   
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s =( نمونی   تعداد قاعی  متوسم اندازه ) ییا   هیا  گیروه

حاصل تقسيم لدد واحد ی  بی   ک  از ی گياه های گروه

. در (s= 9/هیا  گیروه )تعداد  دیم یم دستب  ها گروهتعداد 

 هیای  گیروه معر  در  های گون این تحقيق برای بررسی 

 .در نظر گرفت  شد s= 977/0 گان  ششگياهی 

معیر    هیای  گون شایان هکر است ک  در شناسایی 

ی کی   های  گوند. قرار گير مدنظرباید مقادیر ملبت فی 

فیی بی  یی  گیروه ییا       شاخص تعلقیۀ دارای باالترین 

معر  من اجتماع  گونۀ لنوان ب  ،دناجتماع گياهی باش

در اسیتفاده از ضیریب    البت . دنشو یمگياهی محسوب 

  9ی  حد مسیتان   بایدشاخص  های گون فی در بررسی 

 گون هر ک  مناسب برای این ضریب )حداقل مقدار 

قیرار   میدنظر شاخص  گونۀ لنوان ب باید داشت  باشد تا 

ضیریب   ين حید مسیتانۀ  تعيگرچ  ا .گيرد( تعریف شود

، (Chytry and Tichy, 2003) استدلخواه  طور ب فی 

د تعيين شو یطور ب فی  باید در نظر داشت حد مستانۀ

شیاخص در گیروه    گونیۀ هرفراوانیی نسیبی    ۀانیداز ک  

 هیا  گیروه  دیگیر در  انیدازه از این  دو برابر بيشتر مدنظر

د در این تحقيیق حی  . (Tsiripidis et al., 2007) باشد

در نظیر گرفتی     =  23 ٪ یا =  23/0 فی مستانۀ

 هیای  گونی   فیی  تعلقۀ شاخص یدار یمعنبررسی  .شد

 
1 
Threshold 
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 9بر مبنای مزمون صحت فيشر ها گروهمعر  هر ی  از 

 کليییۀ. (Tichy and Chytry, 2006) شییدتعيییين 

فیی بیا اسیتفاده     شیاخص تعلقیۀ  محاسبات مربوط بی   

 .انجام شد Juice 6.3 اف ار نرم

 فی  تعلقةمدل مجموع شاخص  -

فیی ییا    تعلقیۀ مجمیوع شیاخص    2مدل پيشنهادی

TPFIM  و وفیور ییا   فی  تعلقۀضرایب اساس مقادیر بر

 نمونی   اعی  قهیر  گيیاهی   هیای  گون پوشش درصد تاج

 تعلقی   انیدازۀ  ،TPFI(. مدل 3 )راباۀ شود یممحاسب  

ییا اجتمیاع    بی  یی  گیروه    نمونی   قاع یا وفاداری هر 

از  تیوان  یمی  روازایین  دهد،می مشخص را نشان گياهی

سیینجی در ییی  روش لییددی التبار  لنییوان بیی من 

. گياهی بهره برد های گروه نمونۀپذیری قاعاتلضویت

یا  ها گروه یبند طبق زیابی صحت اراین روش  واقع در

مبنای خصوصیيات فلورسیتيکی    گياهی را بر های گروه

 .دهد یممنها انجام 

 3ۀرابا



)(

, )(
hjK

kkjh CTPFI  

k:  گونیۀ هر شیده  لیتعدفی  شاخص تعلق (j در )

 ؛(k)هر گروه 

kC:  وه در هر گر هرگون تاج پوشش نسبی(k). 

در هر ی  از  نمون  قاع برای هر  TPFIMشاخص 

بی  تفکيی  محاسیب     مناق  گياهی  های گروهطبقات 

 نمونی   قاعی  هر  TPFIMشد. با تعيين باالترین مقدار 

نمون  قاعاتپذیری تعلق درجۀ، اجتماع گياهیدر ی  

 درواقیع  .شود یمگياهی برمورد  های گروهب  هر ی  از 

در ییی   نمونیی  قاعیی هییر  TPFIMین مقییدار بيشییتر

بی  من   نمونی   قاعی  بيیانگر تعلیق من   اجتماع گيیاهی  

 یبنید  طبقی  نتیایج   . بیا مقایسیۀ  اسیت اجتماع گياهی 

TPFI  گيیییاهی مناقییی  و براسیییاس  هیییای گیییروهو

، درصید انابیاد   نمونی   قاعیات پذیری مشاب   لضویت

 شیده  ینی يب شيپی  های گروهبا گياهی مناق   های گروه

کيفيیت   ،و بیر ایین اسیاس    نيیي تع TPFIتوسم مدل 

 مناقی  بیر مبنیای اییدۀ     گياهی های گروه یبند طبق 

ارزییابی انابیاد نتیایج    . شید معر  ارزییابی   های گون 

گياهی مناقی  بیا اسیتفاده از دو     های گروه یبند طبق 

مزمون نيکیویی  از طریق  TPFIو  TWINSPANروش 

، شیاخص  جدول تیوافقی(  یها دادهبرازش مربع کای )

 اسییپيرمنکاپییا و ضییریب همبسییتگی  یریپییذ تاییابق

 . شدبررسی 

 923گیاهی های گروه یبند طبقهکیفیت  ارزیابی -

تمییای ی و  لییددی   شییاخص بییا اسییتفاده از دو  

 شیده  یمعرفی گيیاهی   هیای  گروه، کيفيت ییانحصارگرا

از  یريی گ بهیره ( ک  با 9310توسم اسدی و همکاران )

 اصیالح  دوطرفی  شیاخص   هیای  گون  یبند طبق روش 

گياهی حاصیل  از کیاربرد    های گروهو  شدتعيين  ،دهش 

و اهميیت میدل    یابیی ارزدر ایین تحقيیق    TPFIمدل 

TPFI  گيیاهی   هیای  گروه یبند طبق در بهبود کيفيت

 .شدمناق  بررسی 

معر  در هر واحید   های گون شاخص تمای ی، تعداد 

من  یا گونی  )اجتماع( گياهی را نسبت ب  متوسم غنای 

. یی   (Chytry and Tichy, 2003) هدد یمواحد ارائ  

واحد گياهی زمانی نسبت ب  دیگیر واحیدها متمیای تر    

من انحصیاری   هیای  گونی  از  یا لمیده سیهم   کی  است 

 هیای  گیروه م بیور در دیگیر    هیای  گون و  خودش باشد

شیاخص تمیای ی بیا     یا اینک  نادر باشند. گياهی غایب

شیاخص   . دامنیۀ شیود  یممحاسب   2 استفاده از راباۀ

. مقیدار بیاالی ایین    اسیت  تیی نها یبی تا  0تمای ی بين 

ک  ی  اجتماع گيیاهی،   دیم یم دستب شاخص زمانی 

 فی باال داشت  باشد.  معر  با درجۀ گونۀتعداد زیادی 

 2 راباۀ
j
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ij: گونۀ تعلق i  در اجتماع گياهیj؛          

jR:  ميانگين تعداد گون  در اجتماع گياهیj. 

سیییتيکی ی، تشیییاب  فلورییانحصیییارگراشیییاخص 

 
1
 Fisher exact test 

 این مدل را نگارندگان تحقيق حاضر ارائ  کردند.  -2
3 Total Phi Fidelity Index Model 
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معر   های گون  نظرز اگياهی ی  مناق  را  های گروه

. ی  اجتمیاع گيیاهی زمیانی منحصیر     ندکیمارزیابی 

معیر  من در دیگیر    یهیا  از گونی    یی  چيهی است ک  

ییا   ؛شدمعر  مارح نبا گونۀ لنوان ب گياهی  های گروه

معیر    های گون معر  من با  های گون  ،ب  دیگر سخن

  گيییاهی مناقیی  مشییاب  نباشیید   هییای گییروهدیگییر 

(Chytry and Tichy, 2003) اییین شییاخص در دو .

نخسییت شییاخص تشییاب   ؛شییود یمییمرحلیی  محاسییب  

و   J گياهیپوششنامتقارن بين هر جفت از واحدهای 

K شیاب   فرمیول شیاخص ت  (. در 5 محاسب  شد )راباۀ

 میدنظر  5باالتر از  ikو  ijفقم  (5نامتقارن )راباۀ 

برای  ییانحصارگرادوم شاخص  . در مرحلۀرديگ یمقرار

برمورد  7 اجتماع گياهی با استفاده از راباۀهر واحد یا 

 900تیا   0شاخص انحصیارگرایی بیين    . دامنۀدشو یم

 .است

 5 ۀرابا
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 7 راباۀ
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ij: گونۀ تعلق i  در واحد رویشیj؛ 

ik: گونۀ تعلق i  در واحد رویشیk.  
 

 نتایج

ییا وفیاداری هیر ییی  از     تعلقی  ضیرایب   2جیدول  

جنگیل   ۀگانششگياهی  های گروهگياهی ب   های گون 

فیی   تعلقیۀ  شیاخص  اسیاس برخيبوس را  شدۀ حفاظت

گيیاهی   گونیۀ  52ن بیي اساس از  این بر. دهد یمنشان 

شیاخص   هیای  گونی  ) یبند طبق تحليل وک  در تج ی 

تعداد  تعلقۀند، مقادیر ( بررسی شدشده اصالح دوطرف 

 روایین از بود، 23گياهی بيشتر از حد مستان   گونۀ 31

کی    م بور معرفی شدند های گروهمعر   گونۀ لنوان ب 

 32شمشیاد   فاقید  گيیاهی  هیای  گروهسهم ن منها از بي

 7فقیم  شمشیاد  دارای گيیاهی   های گروهگون  و سهم 

 (Ruscus hyrcanus) خاس کول  گونۀ. البت  استگون  

معیر  هیر دو سیری از     گونۀ لنوان ب مشتر   طور ب 

  .شدگياهی شمشاد و فاقد شمشاد معرفی  های گروه

  شیییده ارائییی معیییر   گونیییۀ 32د کیییل از تعیییدا 

شیامل   گونی   1، گيیاهی فاقید شمشیاد    هیای  گیروه در 

Alnus subcordata،  Cardamine tenera ، 

Danae racemosa ، Dryopteris dilatata،  

Prunus laurocerasus ، Polystichum woronowii، 

Solanum kieseritzkii، Lamium album و 
Polygonatum orientale   اول  گيیاهی  گیروه  متعلق بی

 شامل گون  29 تعداد . در این زمين است (راش -تيپ جل)

Galium odoratum ،Asplenium adiantum-nigrum، 
Athyrium filix- femina، Carex pendula، 

Circaeae lutetiana، Crataegus microphylla، 
 Dryopteris affinis ، Euphorbia amygdaloides ، 
Fagus orientalis، Hypericum androsaemum ،

Oplismenus undulatifolius ،Polystichum aculeatum ،

Ulmus glabra ،Viola alba ،Tamus communis، 

Fragaria vesca،  Ilex spinigera ،Mespilus germanica، 

Asplenium scolopendrium و  Sanicula europaea 

 -تيیپ راش )گيیاهی دوم  گیروه  معیر    گونۀ لنوان ب 

 ، Carex remota ۀگونییی 3 تعیییداد و (خیییاس کولییی 

Rubus hyrcanus  وC. sylvatica   مشتر   طور ب ني

گيیاهی فاقید شمشیاد     هیای  گروهمعر   گونۀ لنوان ب 

فیی   تعلقیۀ نتیایج سینت  جیدول     معرفی شدند.مناق  

معییر   هییای گونیی کیی  نییين حییاکی از من اسییت همچ

و  شیامل انجيلیی   گيیاهی شمشیاد مناقی     هیای  گروه

(، 2گيیاهی  گیروه  (، پلیت ) 3گياهی گروه ) خاس کول 

گيیاهی  گیروه  نمدار )، شيردار و (5گياهی گروه ممرز )

 گونیۀ  لنیوان  ب مشتر   طور ب شمشاد ک  همراه ب  (7

همگیی   ،شید معرفی  5و  2، 3گياهی  های گروهمعر  

اغلب در اشکوب باالی جنگیل همیراه    و چوبی هستند

البت  در این خصیوص  . ابندی یمغالب راش حضور  گونۀ

 3گيیاهی  گیروه   راشیکوب یزدر  خیاس  کول  گونۀفقم 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-26601334
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   .رديگیم( قرار 2گياهی گروه معر  مشتر  با  گونۀ)

بررسییی فییرم رویشییی )للفییی یییا چییوبی بییودن(   

مناقی  نشیان    گيیاهی  هیای  گیروه معر  در  های گون 

 هیای  گیروه معیر    گونیۀ  33ک  از تعداد کیل   دهد یم

للفیی و چیوبی    هیای  گون شمشادی، سهم غير  گياهی

گونی (   99درصید )  3/33گون ( و  22) 7/77ترتيب ب 

 هیای  گونی   . این در حالی اسیت کی  در فهرسیت   است

 گون ( اصیالً  7گياهی شمشاد مناق  ) های گروهمعر  

 .(9)شکل  ابندی ینمللفی حضور  های گون 

 مدل مجموع شاخص تعلقة فی  -

گياهی مناق  را بیر  های  گروهی بند طبق ، 3جدول 

فیی نشیان    تعلقیۀ مبنای مدل مجموع ارزش شیاخص  

ییا درجیۀ    TPFIMمقادیر  ،جدول الداد بدنۀ. دهد یم

هیای   در هیر یی  از گیروه    نمون  قاع پذیری هر تعلق

ین مقیدار  ربيشیت . دهید  یمی را ارائی    گانی   ششگياهی 

TPFIM  هیای   گیروه در هر یی  از   نمون  قاع برای هر

در جدول مشخص  رن  یخاکستر صورت ب گياهی ک  

بی  اجتمیاع گيیاهی     نمونی   قاع بيانگر تعلق من  ،است

پذیری قاعات لضویتو بر این اساس، است  نظر مورد

گيیاهی مناقی  بیر مبنیای مقیادیر      های  گروهنمون  ب  

 بدنیۀ  رنی   یخاکستری ها ولسلشاخص فی ارائ  شد. 

گياهی های  گروهنمون  ب  پذیری قاعاتلضویتجدول، 

بررسیی  . دهید  یمی را نشیان   TPFIMمناق  بی  روش  

نمونی  در دو سیری از   مشیاب  قاعیات   پیذیری لضویت

و  TPFIMدو روش گياهی حاصیل  از  های  گروهطبقات 

TWINSPAN  ک  نتایج دو روش م بور  دهد یمنشان

درصیید بیا یکییدیگر   5/77 انیدازۀ بی    متوسییم طیور  بی  

 انیدازۀ (. همچنين در بررسیی  3ماابقت دارند )جدول 

 اسیاس برگيیاهی حاصیل از دو روش   هیای   گروهتاابق 

نيکییویی  ( و مزمییون2 )جییدولتییوافقی  جییدول نتییایج

مشیخص  ( 2χ= 17/232و  df= 25) مربع کیای  برازش

بیییا  TWINSPANو  TPFIMشییید نتیییایج دو روش 

و بیا   يسیتند ز یکیدیگر مسیتقل ن  درصید ا  11ال احتم

تایابق و   ۀانیداز  ایین زمينی   در  یکدیگر اناباد دارند.

بیییر  TWINSPANو  TPFIMهمبسیییتگی دو روش 

-بی   و ضریب همبستگی اسپيرمن 9مبنای ضریب کاپا

 (.5درصد برمورد شد )جدول  5/13و  1/78 ترتيب

 های گیاهی ی گروهبند طبقهکیفیت  -

رایی در هیر یی    مقادیر شاخص انحصارگ 7جدول 

های گياهی حاصل  از دو روش را نشان  از طبقات گروه

مقیادیر   ،دهد یمنشان  7ک  جدول  طور همان. دهد یم

های گيیاهی شمشیادی    شاخص انحصارگرایی در گروه

هیای گيیاهی    )متوسم شاخص انحصارگرایی در گیروه 

ی تیر  نیيپیا ( مناق  همواره در ساح 87/51شمشاد= 

اهی فاقید شمشیاد )متوسیم    هیای گيی   نسبت ب  گیروه 

هییای گيییاهی فاقیید   شییاخص انحصییارگرایی در گییروه 

مقیادیر   مقایسیۀ ( قرار دارد. همچنين 72/13شمشاد= 

هیای   هیای معیر  در گیروه    شاخص انحصارگرایی گون 

 دهید  یمی ی نشیان  بند طبق گياهی حاصل  از دو روش 

هیای   ک  متوسم مقادیر شاخص انحصارگرایی در گروه

( در 72/88  =U) TPFIMوش گيیییاهی حاصیییل  از ر 

هیای گيیاهی حاصیل  از     ساح باالتری نسبت ب  گیروه 

 ( قرار دارد.59/79  =U) TWINSPANروش 

در بررسی شاخص تمای ی در هیر یی  از طبقیات    

ی بنیید طبقیی هییای گيییاهی حاصییل  از دو روش  گییروه

های گياهی  مشخص شد، مقادیر شاخص تمای ی گروه

انحصارگرایی در فاقد شمشاد مناق  )متوسم شاخص 

همیواره در  ( 05/50های گيیاهی فاقید شمشیاد=     گروه

هیای گيیاهی شمشیادی     گروه ساح باالتری نسبت ب 

هییای گيییاهی   )متوسییم شییاخص تمییای ی در گییروه  

(. بررسیییی 7( قیییرار دارد )جیییدول 57/91شمشیییاد= 

هیای گيیاهی    های معر  در گروه وضعيت تمای ی گون 

من اسیت کی     ی حیاکی از بند طبق حاصل  از دو روش 

هیای گيیاهی    متوسم مقادیر شاخص تمای ی در گیروه 

( در سیییاح 77/33  =Sh) TPFIMحاصیییل  از روش 

هیای گيیاهی حاصیل  از روش     گیروه  ب  نسبتباالتری 

TWINSPAN (18/21  =Sh  .قرار دارد )   

 
1 
Kappa 
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 خيبوس شدۀ حفاظتجنگل  اکولوژی  های گروهفی در  تعلقۀضرایب  -2جدول 

  پایایی نسبی )درصد فراوانی نسبی(  111× فی  شاخص تعلقه

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

 نمونه قطعهتعداد  6 12 14 11 11 5  5 11 11 14 12 6

9اکولوژی   گروهمعر   های گون   

2/1-  92-  3/9-  5/92-  1/8  1/32 *  . . 7 . 92 20 Alnus subcordata 

2/92-  2/98-  20-  3/3-  9/20  8/29 *  . . . 90 22 70 Cardamine tenera 

2/92-  2/98  20-  3/97-  3/9-  8/29 *  . 25 . . 92 70 Danae racemosa 

7/92-  3/99-  9/92-  7/91-  5/91  5/28 **  . 8 7 . 21 80 Dryopteris dilatata 

2/92-  9/7  20-  3/97-  92-  77***  . 97 . . 7 900 Prunus 

Laurocerasus  

1/92-  9/92  9/8-  2/32-  7/7  1/38 **  97 50 21 . 29 900 Polystichum 

woronowii  

8/93-  7/20-  8/22-  2/5  9/93  7/59 **  . . . 20 22 80 Solanum 

kieseritzkii 

9/2  2/98-  7/8-  3/97-  9/20  2/22   97 . 7 . 22 20 Lamium album 

8/5-  7/8-  5/1-  7/7/-  5/1  2/28   97 97 37 30 77 80 Polygonatum 

orientale 

2اکولوژی  گروه معر   های گون   

9/7-  7/90-  7/99-  5/1-  1/37 * 5/7-   . . . . 98 . Galium odoratum 

93-  1/7-  2/29-  5-  7/27 * 7/29   . 8 . 90 21 20 Asplenium 

adiantum-nigrum 

9/20-  9/30-  5/0  1/27-  1/28 *** 7/20   . . 21 . 75 70 Athyrium filix- 
femina  

9/2  2/98-  20-  3/97-  5/29 ** 7/7   97 . . . 35 20 Carex pendula 

7/98-  7/27-  8/29-  5 9/55 *** 2/3-   . . 7 30 75 20 Circaea lutetiana 
 

3/90-  5/95-  97-  1/0  3/29 ** 2/1-   . . . 90 21 . Crataegus sp. 

8/39-  9/92-  2/0  7/29-  7/37 ** 8/29   97 50 72 20 12 900 Dryopteris affinis  

9/20-  9/30-  9/33-  8/9  7/72 *** 7/7   . . . 30 77 20 Euphorbia 

amygdaloides 

5/31-  9/23  7/3-  2/92-  1/28 * 8/95-   33 900 71 70 900 70 Fagus orientalis 

3/23-  8/32-  3/38-  9/5  2/78 *** 7/95   . . . 20 88 70 Hypericum 

andorosaemum 

97-  7/95-  1/98-  5/8  2/25 *** 2/95-   . 8 7 30 53 . Oplismenus 
undolatifolius 

7/90-  2/27-  7/8-  1/99-  7/31 ** 3/29   . . . . 7 20 Polystichum 

aculeatum 

2/7-  7/27-  7/30-  5 27*** 9/90   97 . . 30 51 20 Ulmus glabra 

8/97-  7/27-  3/21-  8/97  2/50 *** 2/2-   . . . 20 51 20 Viola alba 

93-  2/91-  2/29-  3/7  7/37 ** 5  . . . 20 35 20 Tamus communis 

8/5-  7/8-  5/1-  7/7-  1/21  2/5-   . . . . 92 . Fragaria vesca 

8/5-  7/8-  5/1-  7/7-  1/21  2/5-   . . . . 92 . Ilex spinigera 

3/8-  2/92-  7/93-  9/99-  3/28  5/97   . . . . 98 20 Mespilus 

germanica 

1/8-  7/3-  7/97-  5/8-  3/23  2/95   77 75 72 70 12 900 Asplenium 
scolopendrium 

8/5-  7/8-  5/1-  7/7-  1/21  2/5-   . . . . 92 . Sanicula europaea 

3اکولوژی  گروه معر   های گون   

2/8-  9/29-  7/22-  7/21 *** 5/97  2/98-   8 7 80 29 . 97 Parrotia persica 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Circaea_lutetiana
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 2جدول ادام  

  پایایی نسبی )درصد فراوانی نسبی(  111× شاخص تعلقه فی 

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

 نمونه قطعهتعداد  6 12 14 11 11 5  5 11 11 14 12 6

2اکولوژی  گروه معر   های گون   

2/29  28-  2/30 * 8/25-  7/90  5/97   83 . 71 20 51 80 Acer velutinum 

5اکولوژی  گروه معر   های گون   

7/90-  8/32 ** 2/1-  93 2/9-  2/20-   50 900 57 80 75 . Carpinus betulus 

7اکولوژی  گروه معر   های گون   

5/21 *** 7/93-  9/27-  9/91  9/8-  2/7-   900 97 7 50 22 20 Acer 

cappadocicum 

2/25 ** 2/9  8/22-  5/98-  2/7-  5/91   77 97 . . 92 20 Tilia rubra 

اکولوژی گروه معر  در چند  های گون   

8/93-  2/37-  2/33-  2/2  7/55 *** 7/25   97 . 7 20 82 80 Carex remota  

8/97-  7/27-  3/21-  5/3-  2/50 *** 9/25   . . . 20 51 70 Rubus spp. 

8/97-  7/27-  5/2-  8/23-  5/33 * 1/38 **  . . 29 . 27 80 Carex sylvatica  

7/0  2/22-  2/21-  9/39 ** 5/23 *** 2/3-   77 22 29 900 900 70 Ruscus hyrcanus 

1/20  2/39 ** 2/32 ** 28* 9/77-  9/32-   900 900 900 900 92 20 Buxus hyrcana 

همراه های گون   

9/7-  7/90-  7/99-  8/90  9/20  5/7-   . . . 90 92 . Brachypodium 
pinnatum 

9/2-  7/9-  7/7-  2/5-  1/20  7/3-   . . . . 7 . Carex riparia 

2/1-  1/0  2/95-  5/92-  22 2/93   . 8 . . 98 20 Cephalanthera 
caucasica  

7/30  92-  2/95-  5/91  3/2-  5/8-   33 . . 20 7 . Cerasus avium 

8/93-  1/1-  9/2  2/8  7/8  2/2-   77 75 87 10 88 80 Diospyros lotus 

9/2-  9/7-  7/7-  2/5-  1/20  7/3-   . . . . 7 . Epipactis 

helleborine 

9/2-  9/7-  7/7-  2/5-  1/20  7/3-   . . . . 7 . Equisetum 
telmateia 

2/31  9/7-  7/7-  2/5-  7/7-  7/3-   97 . . . . . Evonymus latifolia 

8/5-  2/92  5/1-  7/7-  5/1  2/5-   . 8 . . 7 . Ficus carica 

9/2-  9/7-  7/7-  2/5-  1/20  7/3-   . . . . 7 . Frangula alnus 

9/2  9/7  8/23-  2/5  7/7  7/3   900 900 13 900 900 900 Hedera 

pastochowii 

2/7  7/9  7/92  3/22-  9/2  5/97   83 75 87 30 77 900 Pteris cretica 

7/90  92-  2/95-  5/92-  22 2/93   97 . . . 98 20 Primula 

heterochroma 

9/2-  9/7-  7/7-  2/5-  1/20  7/3-   . . . . 7 . Quercus 

castaneifolia 

9/2-  9/7-  7/7-  2/5-  1/20  7/3-   . . . . 7 . Solidago virga- 
aurea 

  بیودن  دار یمعنی  **. (P<05/0درصید )  15در سیاح   هیا  گیروه تفاوت مقادیر فی بين   بودن دار یمعن * است. گروه اکولوژی بيانگر فراوانی صفر در هر 

و  (P<009/0درصید )  1/11در سیاح   ها گروهتفاوت مقادیر فی بين   بودن دار یمعن *** .(P<09/0درصد ) 11در ساح  ها گروهتفاوت مقادیر فی بين 

 .(Ф > 23/0درصد است ) 23 باال بودن مقدار فی از حد مستانۀ بدن  جدول بيانگر رن  یخاکسترمقادیر فی 
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0 5 10 15 20 25 30 35

جوامع گياهی شمشاد

جوامع گياهی فاقد

شمشاد

تعداد گون  معر 

 گون  غيرچوبی گون  چوبی

 
 خيبوس ۀشد حفاظتگياهی شمشاد و فاقد شمشاد جنگل  های گروهر معر  د های گون تعداد  -9شکل 

 

 فی تعلقۀگياهی مناق  بر مبنای مدل مجموع ارزش شاخص  های گروه یبند طبق  -3 جدول

 فی قاعات نمون   تعلقۀمدل مجموع ارزش شاخص جدول بيانگر باال بودن  بدنۀ رن  یخاکستر TPFIMمقادیر )

 .(گياهی م بور است گروه  ب نمون  قاع تعلق من  ج يدرنتگياهی و  گروهدر من 
 

 فی  تعلقهگیاهی حاصله از مدل مجموع شاخص  های گروه
 TWINSPANگیاهی حاصله از روش  های گروه نمونه قطعه

6 5 4 3 2 1 

85/2 98 28/0 71/2 37/91 02/21 29 

 9گياهی  گروه
79/27 80/7 57/7 20/9 20/99 73/900 27 
15/97 01/7 90/97 19/9 93/8 12/12 27 
71/90 93/5 77/90 57/0 52/7 22/909 28 
79/92 95/25 52/95 80/95 33/8 70/73 21 
33/0 95/98 009/0 92/97 22/37 72/0 9 

 2گياهی گروه 

07/2 78/22 9/9 53/2 18/28 80/3 2 
27/2 79/29 01/0 15/99 53/35 02/2 5 
32/0 29/99 02/9 57/99 25 77/2 8 
33/0 75/93 95/0 02/90 05/28 89/9 99 
2/0 21/97 08/0 7/1 21/32 2 92 
39/0 87/20 03/0 77/7 97/39 25/9 93 
59/0 57/98 25/0 52/90 57/32 79/2 92 
82/0 27/92 95/0 92/29 29/20 35/7 95 
98/98 32/28 17/91 22/27 81/23 82/2 97 
18/0 08/22 002/0 28/20 80/38 30/9 91 
98/0 23/98 2/0 78/92 29/33 23/1 29 
28/0 22/29 07/0 72/95 22/25 82/8 22 
78/3 21/25 73/2 31/21 77/20 32/92 35 
9 15/92 0 75/25 72/28 17/0 23 
57/8 29/20 57/7 58/30 15/27 99/92 50 
25/92 17/95 0 53/97 88/95 52/2 70 
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 3جدول ادام  

 گیاهی حاصله از مدل مجموع شاخص تعلقه فی های  گروه
 TWINSPANهای گیاهی حاصله از روش  گروه نمونه قطعه

6 5 4 3 2 1 

25/22 22/22 31/22 77/33 97/22 9/0 7 

 3گياهی گروه 

79/29 58/25 12/22 92/38 52/21 37/3 1 
75/97 30/31 27/98 75/22 28/29 35/0 23 
75/97 51/30 27/98 97/31 77/22 95/0 22 
02/92 39/39 37/95 27/32 20 98/0 25 
80/97 7/39 32/98 02/28 17/22 22/0 27 
32/25 70/27 59/27 72/20 03/29 85/0 51 
02/25 97/38 29/27 82/77 19/97 29/0 72 
73/27 23/21 78/21 58 22/20 97/3 77 
77/27 72/33 20/27 29/55 38/97 29/0 77 
85/22 37/21 72/22 1/98 27/92 57/2 2 

 2گياهی گروه 

58/20 05/39 71/23 72/23 93 98/2 90 
78/30 1/22 27/32 38/22 03/1 7/90 97 
57/21 82/22 31/32 72/27 38/7 7 98 
2/21 27/27 29/32 59/22 22/7 27/7 20 
23/35 98/32 88/37 28/39 99/5 12/8 30 
22/33 81/25 79/32 73/32 11/7 77/8 39 
07/25 17/38 5/27 28/39 23/92 87/9 32 
08/32 5/37 52/32 75/21 52/93 73/8 33 
51/29 93/38 71/29 73/27 21/39 25/1 37 
07/20 58/32 75/22 3/38 02/8 28/92 20 
22/27 52/22 19/28 87/33 82/8 83/9 53 
01/30 27/38 72/30 29/38 92/8 99/2 52 
52/33 17/22 22/32 35/32 32/99 75/7 57 
9/5 58/91 29/5 98/7 87/90 38/0 3 

 5گياهی گروه 

7/91 33 29/29 1/20 35/93 99/9 7 
9/33 02/59 02/21 73/31 1/2 23/2 21 
73/27 57/27 52/27 33/28 25/22 08/2 32 
72/22 07/52 52/27 29/32 87/8 31/0 37 
2/25 15/50 59/27 78/39 95/93 52/0 31 

25 05/28 2/27 29/27 51/22 27/0 22 
29/27 01/22 03/21 78/32 85/7 22/9 25 
22/28 73/20 07/21 75/39 11/3 3/99 52 
83/27 28/70 09/28 88/38 77/2 8/39 55 
59/22 57/50 99/23 82/21 83/92 2/35 57 
58/27 22/57 32/28 38 35/7 01/9 58 
72/27 32/37 57/25 22/29 57/99 03/98 27 

 7گياهی گروه 

95/23 13/20 15/37 13/35 39/5 03/90 38 
77/27 78/33 91/31 35/37 23/7 97/90 22 
71/70 51/28 23/22 53/28 75/8 21/23 59 
07/38 72/28 51/37 32 22/90 92/90 73 
92/52 22/28 27 28/39 01/2 12/90 72 

 



 227 232 تا 295 ۀصفح ،9313تابستان   ،2 ۀشمار م،شش سال ران،یا یجنگلبان انجمن ران،یا جنگل ۀمجل

 

 TWINSPANو  TPFIMدو روش بررسی استقالل نتایج  جدول توافقی -2جدول 

 

 TWINSPANو  TPFIMاناباد و همبستگی دو روش  اندازۀگ ارش ضریب کاپا و همبستگی اسپيرمن در بررسی  -5جدول 

 یدار ینمع اشتباه معيار مقدار ضریب کاپا

781/0 058/0 **000/0 

 000/0**                                                                              135/0ضریب همبستگی اسپيرمن= 

      (**: 009/0 > P  درصد( 11)اناباد و همبستگی در ساح 

 

 هی مناق گيا های گروهمقادیر شاخص انحصارگرایی و تمای ی در  -7جدول 

 

 TPFIMگياهی  های گروه 
 

 9 2 3 2 5 7 نمون  قاع تعداد  درصد اناباد
900 5 0 0 0 0 0 5 9 

گياهی  های گروه
TWINSPAN 

35/88 97 0 9 . 2 92 0 2 

70 90 0 3 0 7 0 0 3 

79/35 92 0 8 5 9 0 0 2 

19 92 9 99 0 0 0 0 5 

900 7 7 0 0 0 0 0 7 

 نمون  قاع تعداد  5 95 92 8 98 7 72 

 Sig 25 =df 17/232 =2χ=  000/0 5/77ميانگين وزنی درصد اناباد دو روش= 

 
 TPFIM  گياهی حاصل  از روش  های گروه

 
 گياهی حاصل  از روش  های گروه

TWINSPAN 
9 2 3 2 5 7 9 2 3 2 5 7 

 7 92 92 90 97 8  7 22 5 92 92 5 نمون  قاع تعداد 

-متوسم غنای گون 

 ای
2/20 2/29 8/92 2/1 5/1 2/90  2/20 7/20 2/92 1 9/1 2/90 

 900 87/52 75/50 13/57 82/13 28/13  900 37/85 900 71/77 87/12 52/13 گراییشاخص انحصار

 91/22 38/97 13/8 75/98 77/27 22/35  91/22 57/20 17/95 22/28 13/71 22/35 شاخص تمای ی

 88/ 72=  ییانحصارگرامتوسم  

 77/33متوسم تمای ی = 

 87/51شمشاد=  های گروهگرایی در متوسم انحصار

 72/13فاقد شمشاد=  های گروهگرایی در صارمتوسم انح

 59/79= ییانحصارگرامتوسم  

 18/21متوسم تمای ی = 
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 حثب

 لنوان ب ( ک  Фفی ) شاخص تعلقۀدر این تحقيق، 

معییر  در  هییای گونیی  معرفیییییی  روش لییددی در 

 مکاتییب اروپییاییگيییاهی  هییای گییروهتحليییل وتج ییی 

(Chytry et al., 2002a; Tichy and Chytry, 2006; 

Tsiripidis, et al., 2007; De Caceres et al., 2008 )

 ،کییاربرد دارد (Kusbach et al., 2012)و ممریکیایی  

گيیاهی   هیای  گیروه شاخص  های گون معرفی  منظور ب 

تعيين  قرار گرفت. مدنظرخيبوس  شدۀ حفاظتجنگل 

ی کی  حیاوی   های گون معر  همانند شناخت  های گون 

پاییدار( و بیاالترین    هیای  گون فراوانی ) ۀاندازبيشترین 

، غالب( هستند های گون وفور یا پوشش ) مقادیر درجۀ

گيیاهی   هیای  گیروه دليل اهميتی کی  در شناسیایی   ب 

انتشار منها  ه در مناق  و تعيين محدودۀشدیبند طبق 

. ضمن اینکی  بیا کیاربرد    رسد یمنظر ، ضروری ب دارند

 انیدازۀ ، TPFIM ییا  فیی  تعلقیۀ مدل مجموع شیاخص  

گيیاهی   هیای  گیروه بی   نمونی   هر ی  از قاعیات  تعلق

 TWINSPANروش  از طریییق قییبالًکیی   گانیی  شییش

 شدو بر این اساس مشخص  یبررس ،شدند یبند طبق 

از  TWINSPANو  TPFIMکیییی  نتییییایج دو روش  

 و بیا یکیدیگر انابیاد دارنید.     یکدیگر مستقل نيسیتند 

همبسیتگی   ۀانیداز نتایج تحليل همبستگی اسیپيرمن،  

و روش  TPFIMبیییين مقیییادیر لیییددی شیییاخص   

درصد ارزیابی کرد  5/13را  TWINSPAN یبند طبق 

بیاالی دو روش داللیت    نسبتاًارتباط  بر ک  این مسئل 

 د.  دار

 TWINSPANو  TPFIMنتیایج دو روش   مقایسۀ

و تمییای ی نشییان  ییانحصییارگرا شییاخصاسییاس دو بر

در کیی  متوسییم مقییادیر اییین دو شییاخص   دهیید یمیی

 TPFIMروش  بی  وسیيلۀ   شیده  ارائ گياهی  های گروه

(72/88=U  77/33و=Sh ) همییواره در سییاح بییاالتری

روش  از طرییق  شیده  ارائی  گيیاهی   های گروهنسبت ب  

TWINSPAN (59/79=U  18/21و=Sh )  قیییرار دارد

ب   یبند طبق کيفيت نتایج  نباال بودب  ک  این مسئل  

داللیت   TWINSPANنسبت بی  روش   TPFIMروش 

گيییاهی  هییای گییروهضییرایب م بییور در  مقایسییۀ. دارد

حاکی گياهی فاقد شمشاد های  گروهب   شمشاد نسبت

گيیاهی   هیای  گیروه ضیرایب م بیور در   از من است کی   

، در سیییییاح  (Sh=57/91و  U=87/51شمشیییییاد ) 

گيیاهی فاقید شمشیاد     هیای  گیروه نسبت ب   یتر نیيپا

(72/13=U  77/33و=Sh.قرار دارد )   

تمای ی و انحصیارگرایی در   یها شاخصبودن پایين 

گيیاهی   هیای  گیروه نسبت بی    گياهی شمشاد های گروه

بیودن   تیر دليل کماول و دوم( ب  های گروه) فاقد شمشاد

 گيیاهی شمشیاد    هیای  گیروه در  معیر   های گون تعداد 

 گيیاهی فاقید شمشیاد     هیای  گیروه گون ( نسیبت بی     7)

 Chytry and Tichy در ایین زمينی   گون ( اسیت.   33)

کی  مقیادیر لیددی دو شیاخص      دارند التقاد (2003)

 ريتیأث مسیتقيم تحیت    طیور  ب تمای ی و انحصارگرایی 

مقادیر دو شاخص م بور و  معر  است های گون تعداد 

معیر  بيشیتر در    گونیۀ گياهی بیا تعیداد    های گروهدر 

 گونۀگياهی با تعداد  های گروهساح باالتری نسبت ب  

منها همچنیين التقیاد داشیتند     ارد.معر  کمتر قرار د

 گونۀگون  غنی هستند ولی  ازنظرگياهی ک   های گروه

معر  کمی دارند، شاخص تمای ی و انحصارگرایی منها 

کمتیر کی     یا گون گياهی با غنای  های گروهنسبت ب  

معیر  هسیتند کمتیر     گونۀی  یا دو  یدارا کم دست

ر  در هیر  مع های گون تعداد  طورمعمول ب . البت  است

من رابای  مسیتقيم    یا گونی  اجتماع گياهی بیا غنیای   

، گون  غنی هستند نظر ازگياهی ک   های گروهداشت  و 

تر است معر  در منها ني  بيش های گون حضور  احتمال

(Chytry and Tichy, 2003). تییراکم زیییاد واقییع در 

گيیاهی   هیای  گروهدر اشکوب دوم در شمشاد درختان 

فضا و نور کیافی بیرای    تا شود یم شمشاد مناق  سبب

 للفیی  هیای  گونی   ژهیی و ب زیراشکوب  های گون رویش 

معیر    هیای  گونی  از تعیداد   جی  يدرنتو  فراهم نباشید 

 همییين مسییئل  سییبب   .شییود یمییکاسییت   شییدت بیی 

چیوبی   های گون فی، فقم  تعلقۀدر جدول سنت  تا  شد

  ، پلییییت(Parrotia persica) انجيلییییی ماننیییید

(Acer velutinum)ممیییرز ، (Carpinus betulus) ،
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کی  اغلیب در    و شمشاد (A. cappadocicum)شيردار 

 ،(خیاس  کول اشکوب باالی جنگل حضور دارند )غير از 

گياهی شمشیاد   های گروه معر  در های گون  لنوان ب 

اسییت کیی  در  یدرحییالاییین  ماییرح باشییند.مناقیی  

دليل حضیور نداشیتن   گياهی فاقد شمشاد ب  های گروه

جنگیل، لرصی  بیرای     دومان شمشاد در اشکوب درخت

گيییاهی الییم از درختییی،   هییای گونیی حضییور دیگییر 

و  للفیی فیراهم اسیت    هیای  گون  ژهیو ب و  یا درختچ 

( و 9310)اسیدی و همکیاران،    یا گون غنای  ج يدرنت

   .ابدی یممعر  ني  اف ایش  های گون من تعداد  تبع ب 

 هیای  هگیرو معر  در  های گون بررسی فرم رویشی 

از  یا لمیده بخیش  گياهی فاقد شمشاد نشیان داد کی    

 هیای  گونی  م بور مربوط بی    های گروهمعر   های گون 

 زمينی    نیی ا درو  گون ( اسیت  22درصد،  7/77للفی )

گونی (   99درصید،   3/33) سیوم   یی چیوبی   های گون 

نتیایج  . دهنید  یمی معر  را ب  خود اختصاص  های گون 

 بیودن ارزش معیر  ییا    تحقيق حاضر از این نظیر بیاال  

 هیای  گیروه للفی در تفکي  و تمای   های گون شاخص 

دليیل دارا  بی  للفی  های گون . کند یمگياهی را تصریح 

اکولوژیی  محییدودتری   ۀدامنی  ،یسیاح  ۀ شی یربیودن  

تغييیرات   رو ایین ازو  داردچیوبی   هیای  گون نسبت ب  

 یبنید  طبقی   جی  يدرنتو خصوصيات محيای رویشگاه 

دقییت بيشییتری نسییبت بیی  را بییا اهی گيیی هییای گییروه

  دهیییییدچیییییوبی ارائییییی  میییییی هیییییای گونییییی 

(Muller- Dombois and Ellenberg, 1974)  درو 

معر  را ب  خود  های گون سهم باالیی از ليست  ج ينت

 .دده یماختصاص 

کی    دهید  یمنتایج تحقيق حاضر نشان  یکل طور ب 

 گیروه خيبوس تعداد شش  شدۀ حفاظتدر جنگل  اوالً

در  TPFIMو نتییایج  داشییت متمییای  وجییود  گيییاهی

گيیاهی مناقی     های گروهنمون  قاعات یریپذلضویت

ثانيیاً   ؛دارد TWINSPANاناباد نسبتاً باالیی با روش 

در مواردی ک  بیا یکیدیگر    م بورتفاوت نتایج دو روش 

و  ییانحصییارگرااسییاس ضییرایب ، برهمخییوانی نییدارد

روش تمییای ی حییاکی از من اسییت کیی  دقییت نتییایج   

TPFIM  یبنید  طبق در ساح باالتری نسبت ب  روش 

TWINSPAN  .قیرار داردet al. (2006)  Dai    نيی  بیا

 TIVموسیوم بی     9مدل مجموع ارزش شیاخص  توسعۀ

و  IndValیا  ها گون اساس مقادیر ارزش شاخص ک  بر

 انیدازۀ ، شیود  یمی محاسیب    نمون  قاع وفور منها در هر 

گيییاهی  هییای گییروهبیی   نمونیی  قاعیی هییر  تعلییق

و اظهیار داشیتند کی      را ارزیابی کردند شده یبند طبق 

 توانید  یمی  تنهیا  ن مدل حاصل  از مقادیر ارزش شاخص 

مفيیید در ارزیییابی صییحت نتییایج   یروشیی لنییوان بیی 

 TWINSPANتحليیل   از طرییق  شده ارائ  یبند طبق 

 میثثر  یروش لنوان ب  تواند یمبلک  کاربرد داشت  باشد، 

ینید  کی  در فرا  یا نمون قاعات تعلق و سریع در تعيين

 .     حضور نداشتند ب  کار رود یبند طبق 

 یریپیذ لضیویت شود کی    گيری می بنابراین نتيج 

اسیاس میدل مجمیوع    هی برگيا های گروه نمون قاعات

 نلنوا ب  تواند یم TPFIMفی موسوم ب   تعلقۀشاخص 

گيییاهی  هییای گییروه یبنیید طبقیی میید در ی کاراروشیی

ای جنگلی کاربرد داشیت  باشید. البتی  ایین     ه رویشگاه

جیایگ ین روش   TPFIMبدان مفهوم نيست ک  روش 

از من تیوان  میی بلک   ،باشد TWINSPAN یبند طبق 

از  شیده  ارائی   یبنید  طبق بهبود کيفيت نتایج  منظور ب 

البت  کاربرد بهره جست.  TWINSPANتحليل  طریق

در صیورت برداشیت   تیا   شیود  یمسبب  TPFIMروش 

ز رویشیگاه )اضیاف  شیدن    جدیید ا  ۀنمون قاع عدادی ت

گيیاهی(   هیای  گیروه نمون  پس از تفکي  شمار قاعات

بلک  بیا   ،نبوده یبند طبق روش  نيازی ب  اجرای دوبارۀ

 ییا اختصیاص   تعلق  توان یم TPFIMاستفاده از روش 

گيیاهی   هیای  گیروه جدیید بی     نمونۀهر ی  از قاعات

   م بور را تعيين کرد.

 
1 
Total indicator value 
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 منابع

 رضیا  محمید اميیری،   الدین زاهیدی ، قوامجواد راد،یاسحاق

. 9385مهاجر، مصیافی اسیدی و اسیدال  متیاجی،      مروی

گيییاهی  هییای گییروهدر  یا گونیی ارزیییابی و مقایسیی  تنییوع 
Carpino- Fagetum orientalis, Fagetum 

orientalis, Querco-Carpinetum betulii   ماالعیی(

رازبن جنگیل مموزشیی و   هیای نمخانی  و گی    موردی: بخش

خيرودکنار، نوشیهر(، تحقيقیات جنگیل و صینوبر      یپژوهش

 .337-327: 92ایران، 

، زاده لياسیمال محسن حسينی و اميید   اسدی، حامد، سيد

 شیده  حفاظیت گيیاهی مناقی     یها اجتماعمعرفی . 9310

خيبوس و بررسی ارتباط منها با خصوصیيات في ییوگرافی و   

: 72چیوب،   یهیا  رموردهفی ، جنگیل و  تنوع زیستی گيیاهی 

907-927. 

-محسن حسينی و مسعود طبری ، اميد، سيدزاده لياسمال

جنگلیی سیرخدار    هیای  گیروه . بررسی 9387کوچکسرایی، 
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اکولوژی  بی  روش   های گون . تعيين گروه 9382حسينی، 

Anglo- American   دی: مناقی  قاميشیل    )ماالعی  میور

 .18 -81: 37، یشناس ميمحمریوان(، 
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Abstract 

This study extracts diagnostic species of plant communities of Khybus protected forest based 

on statistical analysis of phytosocilogical data. The affinity of vascular plants was calculated 

using a statistically defined coefficient of fidelity. Additionally, with the development of 

Total Phi Fidelity Index, TPFI, as a new criterion in fidelity attention with sharpness and 

uniqueness indices the evaluation of plant communities was created. It is shown that there are 

33 diagnostic species in the plant communities without box tree (Buxus hyrcana Pojark.) 

based on Φ coefition in which the contribution of herbaceous species were 76.7% (22 species) 

and the contribution of woody species were 33.3% (11 species), while in the list of diagnostic 

species in the box tree plant communities (with 7 species) the herbaceous species were never 

presented. Chi- square goodness of fit test (χ
2
= 234.97, df= 25) in reviewing the consistence of 

TPFI and TWINSPAN are not independent and they are applicable together with 99% 

probability. In this case, conformity and correlation between the two mentioned methods were 

assessed 78.9% and 93.5% from basis of Kappa index and Spearman correlation coefficient. 

Also, quality assessment of TPFI and TWINSPAN results based on sharpness and uniqueness 

showed that the mean values of these two indices in the provided vegetation units by the TPFI 

method (Sh=33.76, U=88.74) is consistently higher than the submitted plant communities by 

TWINSPAN (Sh=29.98, U=71.51). Totally, we are concluded that TPFI method can be used 

as a new approach in improvement of TWINSPAN results in plant community classification. 

Keywords: Phi fidelity index (Φ), Plant community, Total phi fidelity index (TPFI), 

TWINSPAN. 
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