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  4و سید جلیل علوي 3شفیعیعباس بانج  ،2گهرنغمه پاك ،1*رادجواد اسحاقی
  ایران ،ارومیه ،ارومیه دانشگاه طبیعی، منابع دانشکده جنگلداري، گروه دانشیار -1
  ، ایرانارومیه، ارومیهکارشناسی ارشد جنگلداري، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه  -2
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  23/10/94تاریخ پذیرش:       10/08/94تاریخ دریافت: 
  

  چکیده

، تحقیق از این هدفگذارند، می تأثیر پوشش گیاهی بنديرسته نتایجها بر روي گونه تعداداز آنجا که 
) Fagus orientalisاصلی در جوامع راش ( مؤلفۀنادر براي بهبود نتایج آنالیز  هايحذف گونه تأثیربررسی 

منظم تصــادفی با ابعاد شــبکه  برداريروش نمونه با براي بررســی پوشــش گیاهی اســت. براي این منظور
در پارسل شاهد برداشت شد. نوع  نمونهقطعه 13و  شدهمدیریتدر پارسل  نمونهقطعه 13، متر 200×100

براي  اصلی مؤلفۀآنالیز هاي گیاهی بر اساس مقیاس براون بالنکه تخمین زده شد. و درصــد پوشــش گونه
ـــش گیاهی داده بین تحلیل تجزیه و ـــد بههاي مختلف پوش ـــۀبراي  و کار گرفته ش ز نتایج از آنالی مقایس

Procrust افزار در نرمR درصد  10هاي نادري که در کمتر از گونه اســتفاده شــد. نتایج نشــان داد با حذف
ابد. یکاهش می جزئیصورت و مقدار ویژه به یافته واریانس افزایش مقدارحضــور داشــتند،  قطعات نمونه

 حضور درصد 10کمتر از  با هاي نادرگونه حذف وخام  يهابین مجموعه داده ییهمبستگی باالهمچنین 

هاي نادري که در کمتر از پنج حذف گونه ها باآنالیز داده داده خام و آنالیز اما تفاوتی بین نتایج ؛وجود دارد
ـــد از واحــدهاي نمونه ـــور دارند، وجود ندارددرص با حذف توان نتیجه گرفت بنابراین می ؛برداري حض

ر با کمتهاي نادر بدون از دست دادن اطالعات و با حذف گونه با کمتر از پنج درصد حضور، هاي نادرگونه
هاي اصلی مؤلفهاز دست دادن اطالعات جزئی از ایجاد خطاي احتمالی در آنالیز  از ده درصــد حضــور، با

جنگلی مشــابه قابل استفاده است و شــود. الزم به ذکر اســت که نتایج این تحقیق در جوامع جلوگیري می
  کاربرد آن در مناطق مرتعی نیازمند تحقیق بیشتر است.

*.بنديرسته راش، جنگل چندمتغیره، فنون ،گیاهی پوشش ،Procrust آنالیز هاي کلیدي:واژه

                                                                                                               
  :j.eshagh@urmia.ac.irEmail                                       نویسنده مسئول: *                              
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  مقدمه
 هاي جنگلی و مرتعی برمدیریت صــحیح اکوســیستم

ـــول  اکولوژیکی بوده و درك فرآینــدهــاي مبنــاي اص
ـــلی مــدیریــت اســــت ـــرط اص  اکولوژیکی پیش ش

)Mesdaghi, 2005 .(ــاي بــراي تحقق این امر داده ه
برداري پوشــش درختی و علفی مورد حاصــل از نمونه

حجم باالي  باوجودگیرد، اما تجزیــه و تحلیل قرار می
بررســـی اکولوژیکی  ،گیريهاي حاصـــل از اندازهداده
 ,.Marchant et alهاي خام بســیار مشکل است (داده

ـــته يهــافناز این رو ). 2007 بندي در دهۀ اخیر رس
ورد ها معنوان ابزاري کارآمد براي شناخت اکوسیستمبه

 Linke et al., 2005; Zhang etاند (استفاده قرار گرفته

al., 2006; Ahmad and Yassmain, 2011; Khan 
and Hussain, 2013(. توان بهمی هافناهداف این  از 

ها و آشکار کردن ماهیت و ساختار پنهان تلخیص داده
ــی تغییرات موجود در جمعیت ها و جوامع زنده، بررس

ینی بو پیشها در جوامع مختلف گونه تکتک پراکنش
ها و جوامع به متغیرهاي محیطی اشاره کرد پاسخ گونه

)McCune and Grace, 2002.( ــتهروش بندي هاي رس
ـــیار متنوع بوده و هرکدام اهداف متفاوتی را دنبال  بس

شـــامل  جدید يهافن). Tahmaseby, 2011( کنندمی
)، آنالیز تطبیقی NMDSمتریک ( غیر يچنــدبعدآنــالیز 

شــــده  یريقوس گ)، آنــالیز تطبیقی CCAمتعــارفی (
)DCAــند () می ). Ruokolainen and Salo, 2006باش

 فنتر از قوي هافناگرچه ثابت شـــده اســـت که این 
 ،)Cao et al., 2001) است (PCAاصــلی ( ۀمؤلفآنالیز 

ندي بهاي پیشگام رستهلفۀ اصــلی از روشؤاما آنالیز م
شـــود که هم اکنون نیز در غیرمســـتقیم محســـوب می

ـــتفاده قرار می ـــیــاري از مطــالعات مورد اس  گیرد.بس
Gartner and Reif (2004) ـــی ــأثــ بــراي بــررس  یرت

ـــش علفی و  اکولوژیکی تبــدیــل جنگــل بر روي پوش
 مؤلفۀســاختار توده را در جنگل ســیاه آلمان از آنالیز 

ــلی  ــتیکی  یلبه دلاص ــیب تغییرات فلورس کم بودن ش
اســتفاده کردند. همچنین تنوع زیستی پوشش علفی در 

ـــتفاده از  خزان کنندههاي جنگــل اروپاي مرکزي با اس
شـــده  یريقوس گاصـــلی و آنالیز تطبیقی  مؤلفۀآنالیز 

 کهیهنگامدر این تحقیق  که مورد بررســی قرار گرفت
ـــیــب تغییرات محیطی کمتر از یک ونیم بود،  طول ش

ا هاصلی براي تجزیه و تحلیل مجموعه داده ۀمؤلفآنالیز 
و  Molder et al., 2008 .(Hassanzadehانتخاب شد (

ـــتیابی به ) به2004همکاران ( رین تمهم یرتأثمنظور دس
ـــگاهی بر روي تغییرات کمی و کیفی  متغیرهاي رویش

ـــگــاه از توده 10در  هاي طبیعی راش در منطقه رویش
لفۀ اصـــلی ؤاســـالم گیالن، از روش تجزیه و تحلیل م

  استفاده کردند.
چندمتغیره ابزاري قدرتمند براي  يهــافناگرچــه 

ا چندین گونۀ مختلف ها بآنالیز مجموعۀ بزرگی از داده
هاي نادر شوند، اما تعداد زیادي از گونهمحســوب می

عداد تند. نتوانند در نحوة انجام آنالیز اختالل ایجاد کمی
شــمار اســت و هاي نادر در جوامع بیولوژیکی بیگونه

ـــایی آن ـــناس ـــبی گونهش ها و ها با تعیین فراوانی نس
ــی تعداد آن به رداري بها در واحد نمونههمچنین بررس

). Poos and Jackson, 2012پذیرد (ســهولت انجام می
اي دارد، زیرا هــاي نــادر اهمیت ویژهمــدیریــت گونــه

هاي نادر در روند شــناسایی داشــتن و حذف گونهنگه
در این  ).Cao et al., 2001است ( یرگذارتأثاکوسیستم 

دیدگاه کلی وجود دارد: نظریه اول موافق با  چندزمینه 
هاي نادر را مانعی هاي نادر است زیرا گونهحذف گونه

ـــحیح جوامع اکولوژیکی می ـــیر ص ــد براي تفس دان
)McCune and Grace, 2012(.  ،برخی از سویی دیگر

هــاي نــادر را در آنالیزهاي چند متغیره گونــه محققین
ي نشـــان دادن خوبی برا کنند زیرا شـــاخصحفظ می

. )Cao et al., 2001باشند (ها میمقدار تنش اکوسیستم
) تحقیقی در 2014همکــاران (و  Posاز طرف دیگر 
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ها در آنالیزهاي خصـــوص اهمیت حضـــور تمام گونه
چند متغیره داشتند، به این نتیجه دست یافتند که نتایج 

ها وارد آنــالیزهــاي چند متغیره در زمانی که تمام گونه
 لیبه دلها شود و در زمانی که بخشی از گونهآنالیز می

 شــوند، یکســان اســتعدم شــناســایی وارد آنالیز نمی
 هايورود یا حذف گونهتأثیر  مسئله از آنجا کهبنابراین 
 یوبخبهجوامع هنوز  هاي چندمتغیرهآنالیزنتایج نادر بر 

، )Cao et al.,2001قرار نگرفته اســت ( بررســیمورد 
ر هاي نادگونه حذف یراتتأثهدف این تحقیق بررسی 

 .لفۀ اصلی استؤآنالیز م بر نتایج

  هامواد و روش
  منطقه مورد بررسی

این بررسی در سري جمند طرح جنگلداري گلبند واقع 
اداره کل منابع طبیعی نوشهر انجام  45در حوزه آبخیز 

شــده است. این حوزه در جنوب شهرستان نوشهر بین 
 51 و ْ 33'و  28"تا  51 و ْ 00'و  30"طول جغرافیایی 

 و ْ 35'و  27"تا  36 و ْ 30'و  00"و عرض جغرافیایی 
 1). شکل Khanalizadeh, 2013ت (اسواقع شــده  36

 دهد.نقشه منطقه مورد بررسی را نشان می

  

    
  استان مازندرانمنطقه مورد بررسی در  موقعیت -1شکل 

Figure 1. The location of study area in Mazandaran province 
 

متر و میلی 6/753متوسط مقدار بارندگی در منطقه 
گراد درجه سانتی 4/10متوسط درجه حرارت سالیانه 

هکتار  64به مساحت  317است. از این سري، دو پارسل 
در این  1370شده (از سال پارسل مدیریتعنوان به

گزینی اجرا شده است و قبل از آن فقط پارسل شیوه تک
 318هاي بهداشتی انجام شده است) و پارسل برداشت

ها عنوان جنگل شاهد (از زمان ملی شدن جنگلبه
هکتار انتخاب  47است) به مساحت برداري نشده بهره

اي اي قهوههشدند. سنگ مادري شیل با تیپ خاك

 ,Khanalizadeh( شسته شده با افق کلسیک است

2013.(  
  آوري دادههاي جمعروش

متر  200×100روش منظم تصادفی با ابعاد شبکه 
 نمونهقطعه 13 برداري انتخاب شد.عنوان روش نمونهبه

 نمونهقطعه 13) و 317شده (پارسل در پارسل مدیریت
 نمونهقطعه 26و در کل ) 318در پارسل شاهد (پارسل 

اي براي بررسی پوشش درختی و درختچهبرداشت شد. 
و براي پوشش علفی در  مترمربعی 400قطعات نمونه 

 100 نمونهقطعهاصلی یک  نمونهقطعهمرکز هر 
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وع و درصد ن .)Moghadam, 2005( شدپیاده  مترمربعی
که بالنهاي گیاهی بر اساس مقیاس براونپوشش گونه

 ).Eshaghi Rad et al., 2009(تخمین زده شد 
  هاروش تجزیه و تحلیل داده

ــه ایــن در ــاتریکس گون هــاي مورد تــحقیق ابتــدا م
جوامع راش منطقه مورد  برداري قرار گرفتــه درنمونــه

 هايتشکیل شد، سپس گونه Excel افزارنرم بررسی در
ـــده و  حذف  تأثیرنــادر از مــاتریکس اولیــه حذف ش

ــلیؤم آنالیز برهاي نادر گونه ترین که از قدیمی لفۀ اص
ــتفاده ــته هايترین روشو پراس بندي غیرمســتقیم رس

براي ). Leps and Smilauer, 2003( بررسی شد است،
 استفاده PC-ORD5افزار از نرمآنالیز مولفۀ اصلی  انجام
  شد.

ـــلی یکی از معمولآنــالیز مؤلفــه ترین هــاي اص
در  پیرسونهاي چندمتغیره است اولین بار توسط روش
ارائه شد، لیکن روش محاسباتی عملی آن  1901ســال 

ابداع شد. هدف  1933بعدها توســط هاتلینگ در سال 
اصلی این روش کاهش تعداد زیاد متغیرهاي همبسته، 
به یک یا چند متغیر غیرهمبسته است که همان محورها 

ـــتندیــا مؤلفــه  McCune and( هــاي عمود برهم هس

Grace, 2002; Tahmaseby, 2011.(  

ـــتــه محققین بــه طور اختیــاري در مورد درگــذش
ـــمیمگونه کردند و هیچ معیاري گیري میهاي نادر تص

 McCune and( براي انتخاب این امر وجود نداشــت

Grace, 2002( .ــی ــنهاد دادند که  بعض از محققین پیش
ـــگاه فقط فقط گونه ـــوند که در رویش هایی حذف ش

مشاهده شده بودند تا از ایجاد اختالل در نتایج  باریک
ــد ( . )Legendre and Legendre, 1998جلوگیري کنن

هایی اطالق هــاي نــادر بــه گونهگونــه در برخی منــابع
ـــود که در کمتر از می ـــد از  10ش  قطعات نمونهدرص

و ) McCune and Grace, 2002( حضــور داشته باشند
د کمتر از پنج درصدر هایی که در منابعی دیگر به گونه

 ودشگفته می، برداري حضور داشته باشداز واحد نمونه

)McGarigal et al., 2000.(  در ایــن تحقیق ســــه
هــاي مجموعــه داده بر اســــاسمــاتریکس متفــاوت 

ـــده از جمع آنالیز  براي انجام نمونهقطعه 26آوري ش
  استفاده شد:لفۀ اصلی ؤم
  آوري شدههاي خام جمع: داده1مجموعه داده  

 10کمتر از  باهاي نادر : حذف گونه2مجموعه داده 
 McCune( هاحضور در قطعات نمونه از داده درصد

and Grace, 2002.(  
کمتر از پنج  باهاي نادر : حذف گونه3مجموعه داده 

 McGarigal( هااز داده در قطعات نمونه حضور درصد

et al., 2000.(  
 Procrustآنالیز 

عه داده با سه مجمو یاصل مؤلفه یزآنال یجنتا یسهمقا براي
دو روش  .استفاده شد Procrust یزآنالفوق، از 

ما مشاهده ا به هم باشند،تواند بسیار شبیه یمي بندرسته
داراي  این امر بسیار مشکل است زیرا محورها

یباً متفاوتی هستند. تقر يبند یاسمقیري و گجهت
ز ي، استفاده ابندرستهي هاروشبهترین روش مقایسه 

. آنالیز است Procrustیز آنالچرخش محورها توسط 
Procrust انبساط یا انقباض) استفاده ( از مقیاس یکسان

حداقل رساندن مجموع مربعات بین  کند و براي بهیم
در . آوردیم درمحورها را به گردش  ،يبندرستهدو 

تعیین درجه تناسب بین  ها برايبنديحقیقت نتایج رسته
 شوندیممقایسه  Procrustها با آنالیز بنديرسته

)Grower, 1971 و مقدار باقیمانده مجموع مربعات را (
در  هايبندرستهبراي مقایسه نتایج  12mدر قالب آماره 

 صفرتا، 12mدهد، محدوده تغییرات یماختیار کاربر قرار 
)  2014et al. Levis( 6/0از کمتر  12m. یک است

 درجه تناسب باال بین دو روش است دهندهنشان
)Jackson, 1995(.  آنالیزProcrust  همچنین اطالعات

متناظر را  نمونهقطعهتري از درجه تناسب دو جزئی
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 وهنحتا متوجه شباهت و تفاوت  دهداختیار ما قرار می
 بندي شویمقرارگیري قطعات نمونه در هر دو رسته

)Olden and Jackson, 2001 .( ر افزانرماین آنالیز در
R3.1.0 بسته در Vegan  شد انجام)Oksanen et al., 

2013.(  

  نتایج
ـــی ها و خانوادهگونه هاي گیاهی در مناطق مورد بررس

 محاسبه شد هاآنشناسایی و درصد فراوانی مربوط به 
لفۀ ؤمآنالیز ارائه شده است. با استفاده از  1و در جدول 

منظور به نمونهقطعه 26 گیاهی پوششهاي داده اصــلی
آنالیز  بنديهاي نادر در رستهحذف گونه تأثیربررســی 

ـــلی مؤلفــه  مورد تجزیــه و تحلیــل قرار گرفــت اص

ـــده در جدول  هايگونه( ـــده  2نادر حذف ش ارائه ش
 .)است

ـــکل  ـــتهنتایج  2ش با  بندي قطعات نمونه رارس
دهد. محورهاي اول و دوم نشــان می هاي مختلفداده

این آنالیزها براي نمایش نتایج انتخاب شــدند چرا که 
داري با یکدیگر نداشته و این دو محور همبستگی معنی

بیشترین تغییرات موجود در ساختار پوشش گیاهی نیز 
). Mesdaghi, 2005(شود توسط این دو محور بیان می

مع واحدهاي هــاي نــادر از مقدار تجبــا حــذف گونــه
ـــتهنمونه ـــات رس بندي برداري در مرکز محور مختص

 کاسته شده است.

 

  
  هایی که گونه در آن مشاهده شده)تعداد پالت( هاآنهاي گیاهی در منطقه و درصد فراوانی فهرست گونه -1جدول 

Table 1. Species list in the study area and their frequency (number of plots in which the species 
occurred) 

 نام علمی
Scientific name 

 خانواده
Family 

 نام فارسی
Persian name 

 درصد فراوانی
Percent of frequency 

شدهمدیریت  
Managed 

 شاهد
Control 

Asperula odorata L. Rubiaceae  راشستانیزبرینه  93.75 93.93 

Asplenium adiantum-nigrum L. Aspleniaceae 0.06 0.06 سرخس سیاه 

Athyrium filix-femina (L) Roth. Athyriaceae 60 50 سرخس ماده 

Cardamine bulbifera (L.) Crantz. Brassicaceae 0.06 0 ترتیزك باتالقی پیازچه دار 

Cardamine impatiens L. Brassicaceae 20 18.75 ترتیزك باتالقی 
Carex divulsa Stokes Cyperaceae 73.73 62.5 جگن 

Cephalanthera caucasica Kranzl. Orchidaceae 0 12.5 گلسر قفقازي 
Circaea lutetiana L. Onagraceae 13.3 12.5 افسونگر شب 

Clinopodium umbrosum (M.B.) C.Koch Lamiaceae  پسندهیساریحانک  6.25 0 
Dryopteris filix-mass (L.) Schott. Aspidiaceae 66.66 56.25 سرخس نر 

Epimedium pinnatum Fisch. Podophyllaceae  ثمریبگیاه  12.5 20 

Euphorbia amygdaloidesL. Euphorbiaceae 86.66 75 فرفیون جنگلی 

Galium rotundifolium L. Rubiaceae 6.66 0 شیر پنیر 

Geranium robertianumL. Geraniaceae 0 12.5 سوزن چوپان قرمز 

Hypericumandrosaemum L. Hypericaceae 40 43.75 متامتی 

Lamium album L. Lamiaceae 6.66 6.25 گزنه سفید 

Mentha aquatic L. Lamiaceae 0 18.75 پونه آبی 

Mentha piperita L. Lamiaceae 13.33 25 نعنا 
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 .1ادامه جدول 
Continued table 1.  

 نام علمی
 Scientific name 

 خانواده
Family 

 نام فارسی
Persian name 

 درصد فراوانی
Percent of frequency 

شدهمدیریت  
Managed 

 شاهد
control 

Mercurialis perennis L. Euphorbiaceae 26.66 56.25 علف جیوه 

Petasites hybridus (L.) P. Gaertn. Compositae 0 12.5 بابا آدم جنگلی 

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman. Aspleniaceae 46.66 31.25 زنگی دارو 

Polygonatum orientale Desf. Liliaceae 0 18.75 مهرسلیمان شرقی 

Polypodium vulgare L. Polypodiceae 6.66 0 بسفایج 

Polystichum aculeatum (L.) Roth. Aspidiaceae 26.66 43.75 سرخس مقدس 

Rubus hyrcanus L. Rosaceae 93.33 93.75 تمشک 

Primula heterochroma Stapf. Primulaceae 26.66 18.75 پامچال الوان 

Salvia glutinosaL. Lamiaceae 13.33 25 مریم گلی جنگلی 

Sanicula europaea L. Umbelliferae 40 43.75 مرهمی 

Scutellaria tournefortii Benth. Lamiaceae 0 6.25 بشقابی جنگلی 

Sedum stoloniferumS.G.Gmel. Crassulaceae 6.66 6.25 نازاستولون دار 

Solanum kieseritzkii C.A.Mey. Solanaceae 87.5 81.25 تاجریزي جنگلی 

Stachys sylvatica L. Lamiaceae اي جنگلیسنبله  81.25 66.66 

Tamus communis L. Dioscoreaceae 13.33 50 تمیس 

Vicia crocea (Desf.) B. Fedtsch. Papilionaceae 0 50 ماشک زعفرانی 

Vincetoxicum scandens Sommier& Levier Asclepiadaceae 0 6.25 تریاقی جنگلی 
Viola odorata L. Violaceae 100 68.75 بنفشه معطر 

Crataegus microphylla (Wild) Jacq. Rosaceae 26.66 31.25 ولیک 
Danae racemosa (L.) Moench Liliaceae 13.33 0 همیشک 

Ilex aquifolium L. Aquifoliaceae 13.33 0 خاس 
Mespilus germanica L. Rosaceae 13.33 0 ازگیل 

Prunus divaricate Ledeb. Rosaceae 6.66 0 آلوچه 

Ruscus hyrcanus Woron. Liliaceae خاسکوله  56.25 33.33 

Acer cappadocicym Gled. Aceraceae 0 12.5 افرا شیردار 

Acer velutinum Boiss. Aceraceae 6.66 6.25 افرا پلت 

Alnus subcordata C. A. Mey. Betulaceae 60 6.25 توسکا ییالقی 

Carpinus betulus L. Betulaceae 53.33 43.75 ممرز 

Cerasusavium (L.) Moench Rosaceae (آلوکک) 0 6.25 گیالس وحشی 

Fagus orientalis Lipsky Fagaceae 100 100 راش 

Fraxinus excelsior L. Oleaceae گنجشکزبان  0 6.66 

Quercus castanifolia C. A. Mey Fagaceae 20 12.5 بلندمازو 

Ulmus glabra Hudson Ulmaceae 13.33 6.25 ملج 
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 هاي گیاهی نادرفهرست گونه -2 جدول
Table 2. List of rare species  

 نام علمی
scientific name 

 نام فارسی
Persian name 

Cardamine bulbifera (L.) Crantz ترتیزك باتالقی پیازچه دار 
Galium rotundifoliumL. شیر پنیر 

Mentha aquaticaL. پونه آبی 
Polypodium vulgareL. بسفایج 

ScutellariatournefortiiBenth. بشقابی جنگلی 
Vincetoxicum scandens Sommier & Levier تریاقی جنگلی 

Prunusdivaricata Ledeb. آلوچه 
Cerasus avium (L.) Moench (آلوکک) گیالس وحشی 

Fraxinus excelsior L. گنجشکزبان  

 
هد، درا نشان می لفۀ اصلیؤمنتایج آنالیز  3 جدول

ــا حــذف  انــدازه مقــدار ویژه در محور اول و دوم ب
ـــبت به دادهپالت 10هاي نادر (در کمتر از گونه  ) نس

واحد کاهش پیدا  71/1و  59/0خــام بــه ترتیــب برابر 
کرده اســت. درصد واریانس تجمعی در دو محور اول 

محور  10واحد و کل  33/4هاي نادر بــا حــذف گونــه
ـــت 92/4 اما زمانی که  ؛واحــد افزایش پیــدا کرده اس

ـــد از واحدهاي گونــه هــایی کــه در کمتر از پنج درص
کردیم، شاهدي برداري حضــور داشتند را حذف نمونه

درجه تناسب بین  Procrustآنالیز هیچ تغییري نبودیم. 
هاي نادر مجموعه داده خام و مجموعه داده حذف گونه

را مورد ارزیابی هاي نادر گونه و حذفدو جفت داده خام 
ـــت (جــدول   Procrust). نتــایج آنــالیز 4قرار داده اس

ا در هبنديکند که اختالف بین جفت رستهمشخص می
دار است، با توجه به نتایج جدول درصد معنی 5طح س
ـــتگی بین 4 هاي نادري و حذف گونه داده خام، همبس

 برداري حضــور داشتند،واحد نمونه 10در کمتر از که 
است و  52/0برابر  یزن 12m اســت، همچنین اندازه 7/0

هاي نادري و حذف گونه داده خاممقدار همبستگی بین 
برداري حضور هاي نمونهواحد درصــد در کمتر از پنج

اندازه  با این حال حداکثر مقدار ممکن است،، داشــتند
12m .نتایج  3در شکل  بســیار ناچیز اســتProcrust  در

توان فواصــل قطعات که می قالب نمودار ارائه شــده اســت
ــتهن ــاهده کرد. دو جفت مونه متناظر را در دو رس بندي مش

واحد  10کمتر از  (درهاي نادر گونه و حــذفداده خــام 
 ،9C، 13Cدر قطعات نمونه  PCAدر آنالیز  برداري)نمونه

11C،11M 9 وM  اختالف بیشتري دارند. دو جفت داده خام
ــه و ــادر حــذف گــون (در کمتر از پنج واحــد هــاي ن

برداري متناظر برداري) تمــامی واحــدهاي نمونهنمونــه
بندي مشـــاهده هســـتند و هیچ تفاوتی بین دو رســـته

  شود.نمی
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با حذف  PCAي بندرسته) ب ،با داده خام PCA يبندرستهسه روش مختلف الف) بندي رسته حاصل از نتایجنمودار  -2شکل 
نادر (با حضور  هايگونهبا حذف  PCA يبندرستهج)  ،برداري)درصد واحدهاي نمونه 10هاي نادر (با حضور کمتر از گونه

 پارسل شاهد Cهاي و پالت شدهمدیریتدهنده پارسل نشان Mهاي پالت برداري).درصد واحدهاي نمونه 5کمتر از 
Figure 2. Result of three different ordination, a) PCA with raw data. b) PCA with remove rare species 

(frequency less than 5%) c) PCA with remove rare species (frequency less than 10%). M indicates 
management Parcel and C indicates control Parcel 
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 نوشهر-در سري جمند )PCA(لفۀ اصلی ؤآنالیز م -3جدول 

Table 3. Principal component analysis (PCA) in Jamand district-Nowshahr 

  نوع داده
Type of data 

  مقدار ویژه
Eigenvalue 

درصد واریانس تجمعی 
  دو محور

Cum.% of variance 
for two axis 

درصد واریانس 
  تجمعی کل محورها
Total Cum.% of 

variance 
 محور اول
First axis 

  محور دوم
Second axis 

  داده خام
Raw data 

8.62 6.67 23.90 72.68 

  )هاپالتدرصد  5هاي نادر (در کمتر از حذف گونه
Removed rare species data (Frequency less 

than 5%) 
8.62 6.67 23.90 72.68 

  )هاپالتدرصد  10هاي نادر (در کمتر از حذف گونه
Removed rare species data (Frequency less 

than 10%) 
8.03 4.96 28.33 77.60 

 

 Procrustبندي در چرخش جفت رستهبین  12mضریب همبستگی و آماره  -4جدول 

in Procrust analysis between two ordinations 12Table 4. Correlation and m 
 نوع داده

Type of data 
12M r 

 نوع آنالیز

Analysis 
 داريسطح معنی

signification  
 )هاپالت درصد 5در کمتر از ( نادرهاي داده خام و حذف گونه

Raw data and removed rare species data (frequency less 
than 5%)  

4.441e-16  1  PCA 0.001*  

 )هاپالتدرصد  10در کمتر از ( نادرهاي داده خام و حذف گونه
Raw data and removed rare species data (frequency less 

than 10%)  
0.52  0.7  PCA 0.001*  

 

 

  بحث
هاي از داده هاي نادرحذف گونه تأثیردر این بررسی 

 جمند نوشهر درسري راش رویشگاه آوري شده ازجمع
 .مورد بررسی قرار گرفتلفۀ اصلی ؤآنالیز م نتایج

نشان داد که  Poos and Jackson (2012) هايبررسی
چند  هايفنمشابهی بر  تأثیراتهاي نادر حذف گونه

 تتأثیرامتغیره دارند. دیگر محققین اعالم کردند این 
باشند یبندي مرسته فنوابسته به ضریب همبستگی و 

)Jackson, 1993; Podani, 2000(بیان  طورکلیبهاما  ؛
هاي عمومی هاي نادر در مقایسه با گونهشود گونهمی

جهت بر روي کنند یا بیرا ایجاد می زائدياطالعات 
 ,Merchantگذارند (می تأثیرآنالیزهاي چند متغیره 

1999 .(Bailey ) بیان کردند گونه2004و همکاران (-

  بر روي واحدهاي آسانیبههاي نادر 
گذارند، بنابراین سبب ایجاد می ثیرتأبرداري نمونه 

 McCune شوند. مطالعاتاختالل در ارائه اطالعات می

and Garace (2002) هاي نادر نیز نشان داد حذف گونه
 بندي ندارد.در نتایج رسته تأثیريدرصد  10تا 

Diekman ) مشاهده کردند با کاستن 1999و همکاران (
متغیرهاي محیطی هاي نادر، تفسیر نتایج از وزن گونه

شود. با استناد به نتایج آماري این پژوهش که تر میساده
نشان دهندة افزایش مقدار درصد واریانس و کاهش 

درصد از  10اندازه مقدار ویژه دو محور اول با حذف 
 Procrustهاي نادر است، اما در ادامه نتایج آنالیز گونه

آنالیز  يبندبا ارائه همبستگی باالي بین خروجی رسته
هاي درصد از گونه 10لفۀ اصلی در داده خام و حذف ؤم

ها نادر، گواه بر شباهت باالي این دو مجموعه از داده
 شودلفۀ اصلی است و همچنین مشاهده میؤدر آنالیز م

ندي بهاي نادر نتایج رستهکه با حذف پنج درصد از گونه
دهد.هیچ تفاوتی را نشان نمی

ب ن ن
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مقایسه ب) برداري) واحد نمونه 10(در کمتر از  هايداده خام و حذف گونه PCAمقایسه آنالیز ) الف Procrust نمودار -3شکل 
 ماتریکس چرخیده و نوك دهندهنشانانتهاي پیکان برداري). (در کمتر از پنج واحد نمونه هايداده خام و حذف گونه PCAآنالیز 

-بیشتر residual-کند (پیکان طویلبیان می را Procrust residual اندازهماتریکس هدف است. طول پیکان  دهندهنشانپیکان 
 مطابقت کمتر).

Figure 3. Procrust a) comparison of PCA on raw data and PCA on removed rare species data 
(frequency less than 10%)), b) comparison of PCA on raw data and PCA on removed rare species data 

(frequency less than 5%)). The end of arrows represents rotated matrix and point of the arrow 
represent the target matrix (long arrow- higher residual- lower concordance). 

  
توان نتیجه گرفت که برآیند حاصل از بنابراین می

) که حضور 2014و همکاران ( Posتحقیق، با تحقیق 
دانستند، مطابقت ها در آنالیز را ضروري نمیهمه گونه

ها داده هاي نادر از مجموعهکند. پس با حذف گونهمی
زمان و مکان  ها در محاسبهحجم داده کردن کمو با 

 گیرد و همجویی صورت میلفۀ اصلی صرفهؤآنالیز م
 Baileyشود (ها به سمت نرمال شدن هدایت میداده

et al., 2004( هاي مختلف ها با کمیتزیرا وجود گونه
هاي نادر، عمومی و وافر) در پردازش (براي مثال گونه

 ,Legendre and Birksکند (آنالیز ایجاد مشکل می
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هاي نادر به تغییرات گرادیان . عالوه بر این گونه)2012
از  احتماالً دهند که متفاوتی از گرادیان اصلی پاسخ می

). با Cao et al., 2001اهمیت کمتري برخوردار است (
وجودي که این پژوهش و نتایج دیگر محققین حذف 

 ;Johnson, 2005(کنند هاي نادر را توصیه میگونه

McCune and Grace, 2002; McGarigal et al., 
-داشتن گونهبرخی از پژوهشگران خواهان نگه )2000

ها در دادهدر مجموعه  هاآن تأثیرهاي نادر و کم کردن 
این  )Cao et al., 2001( باشندمتغیره میهاي چندآنالیز

هاي حضور و غیاب استفاده توانند از دادهمحققین می
ادر هاي نبا استفاده از تبدیل داده وزن گونه کنند و نیز

 Jackson et al., 1989.( Legendre andرا کم کنند (

Gallagher (2001) براي این منظور تبدیل داده 

هلیرینگ را پیشنهاد دادند. توصیه ما به این گروه از 
هایی است که در کمتر از پنج محققین حذف گونه

تا بدون  حضور دارند برداريدرصد از واحدهاي نمونه
اطالعاتی را از دست دهند از ایجاد اختالل و  کهآن

 هاي نادر جلوگیري کنند.انباشتگی گونه
     -awa, Pakistan, Journal of Ecology and the 

Natural Environment, 5(3):30-39. 
-Khanalizadeh. A., 2013. Comparison of plant 

species diversity and Soil properties in 
Control forest and managed forest (Case 
study: Jamand district-Noshahr). M.Sc. 
thesis. Department of Forestry. College of 
Natural Resources. Urmia University. Iran, 
Urmia, 93 p. (In Persian  )  

- Linke, S., R.H. Norris, D.P. Faith & S. 
Stockwell, 2005. ANNA: a new prediction 
method for bioassessment programs, 
Freshwater Biology, 50(1):147–158. 

- Leps, J. & P. Smilauer, 2003. Multivariate 
analysis ecological data using Canaco, 
Cambridge University, New York, 283 p. 

- Legendre, P. & H.J.B. Birks, 2012. From 
classical to canonical ordination, Tracking 
Environmental Change using Lake 
Sediments, 5:201-248. 

-Legendre, P. & E.D. Gallagher, 2001. 
Ecologically meaningful transformations for 
ordination of species data of species data, 
Oecologia, 129(2):271–280. 
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Abstract 
Given the influence of number of species on the results of vegetation ordination, this study aims to 
evaluate how the removal of rare species will impact the results of Principle Component Analysis (PCA) 
in beech communities in the Hyrcanian Forests of northern Ian. Using random-systematic sampling 
method with 100*200 m network dimension, 26 sample plots were equally established in managed and 
control compartments. Percentage cover of each plant species was recorded using Braun-Blanquet scale. 
PCA was applied to determine the relationship between vegetation and environmental variables. Data 
were analyzed using Procrustan analysis in the R software. The results showed that the removal of rare 
species with less than 10% abundance in each sample plot will increases the variance but decrease the 
Eigen value and that there is a high correlation between the raw datasets and rare species removal. But 
no significant difference was seen for rare species having less than 5% abundance in each sample plot. 
It might therefore be concluded that the elimination of rare species with <5% abundance does not 
significantly influence on the loss of information. Results of this research can be used for forest 
communities with similar structure and composition but caution should be made in applying these results 
for rangelands. 
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