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  چکیده

پارسل  یاهیپوشش گ بندينادر و فراوان در رسته هايحذف گونه ریتأث یپژوهش با هدف بررس نیا
جمند گلبند واقع در شهرستان نوشهر  ي(پارسل شاهد) سر 318) و پارسل شدهتیریمد ل(پارس 317

متر  100×200با ابعاد شبکه  یتصادف-به روش منظم يمنظور، آماربردار نبدی. شد استان مازندران انجام
 يبرا. شد برداشت شاهد در پارسل نمونهقطعه 13و  شدهتیرمدی پارسل در نمونهقطعه 13. انجام شد

در مرکز هر  ،یپوشش علف يو برا یمترمربع 400قطعات نمونه  ،ياو درختچه یپوشش درخت یبررس
 بر اساس یاهیگ يها. نوع و درصد پوشش گونهشد ادهیپ یمترمربع 100نمونه قطعه کی ینمونۀ اصلقطعه

قرار گرفت  استفادهمختلف مورد  هايداده يبرا NMDS و DCA بنديرسته. شد براون بالنکه ثبت اسیمق
با حذف  آماري نظر از که داد نشان جیقرار گرفتند. نتا سهیمورد مقا Procrust زیآنها توسط آنال جیو نتا
 يادیز راتییفراوان تغ هاياما با حذف گونه کند،ینم یچندان رییتغ هابنديرسته ینادر، خروج هايگونه

 هايبا دادة خام و حذف گونه بنديرسته نیب Procrust زیدر آنالدرجۀ تناسب  نیهمچن .شودیم جادیا
 جادیاز ا ادینادر بدون از دست دادن اطالعات ز هايبا حذف گونه طورکلیاست. به نییپا اریبس یعموم
از  يادیاطالعات ز داراي یعموم هايکه گونه نیاعلت اما به؛ شود يریجلوگ زیدر آنال یاحتمال يخطا
  د.شون حفظ هاداده جموعهدر م دیهستند، با طیمح

  .Procrust زیآنال ،بنديرسته ،یاهیپوشش گ ره،یچندمتغ لیتحلوهیتجز هاي کلیدي:واژه
*
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  مقدمه
با توجه به نقش پوشش گیاهی در طبیعت و تعادل 

هاي طبیعی، درك و فهم روابط موجود بین اکوسیستم
گیاهان و عوامل محیطی براي حفظ ثبات و پایداري 

آنها ضروري است. در ارتباط با مدیریت و حفاظت در 
هاي طبیعی نیز، شناخت و بررسی پوشش از اکوسیستم

 ,.Gholamhossein et alگیاهی بسیار مهم است (

اخیر به بندي در دهۀرسته يهافن رو). از این2015
پوشش گیاهی  هايپژوهشعنوان ابزاري کارآمد در 

 ,.Link et al., 2005 ،Zhang et al( شوداستفاده می

2006 ،Ahmad and Yasmin, 2011 ،Khan and 

Hussian, 2013 .( توان به می هافناز اهداف مهم این
ها و آشکار کردن ماهیت و ساختار پنهان تلخیص داده

ها و جوامع زنده، بررسی تغییرات موجود در جمعیت
بینی پاسخ ها در جوامع مختلف و پیشپراکنش گونه

 و جوامع به متغیرهاي محیطی اشاره کرد هاگونه
)McCune and Grace, 2002 ،Mesdaghi, 2005 ،

Moghadam, 2005 ،Tahmaseby, 2011 .( در طی
بندي هاي رستهوشرشناسان از گذشته بوم قرنمین

 McCuneاند (بهره برده هایشانپژوهش متفاوتی در

and Grace, 2002(  توان به دورا می هافنکه این 
بندي مستقیم هاي رستهبخش اصلی تقسیم کرد: روش

  بندي غیرمستقیم.هاي رستهو روش
پوشش بندي مستقیم براي نمایش تغییرات رسته

رود، اما می به کاردر ارتباط با عوامل محیطی  یاهیگ
بر اساس  فقط بنديرسته ،هاي غیرمستقیمروشدر 
 Ter Braak( شودانجام می یاهیپوشش گ هايداده

and Prentic, 1988.( Beals  وضوح به 1984در سال
بندي را بیش از غیرمستقیم رسته يهاکاربرد روش

بندي دانست و بیان کرد: هاي مستقیم رستهروش
برداري بازتابی از ها در واحدهاي نمونهتفاوت گونه

-رستههاي از روش آنهاست. بومستیزمتفاوت بودن 

توان اي دارند میگستردهغیرمستقیم  که کاربرد بندي 
 زیآنال و) DCAشده ( يریگقوس یقیتطب زیآنال به

 کرد اشاره) NMDS( کیرمتریغ يچندبعد سنجش
)McCune and Grace, 2002 ،Moghadam, 2005 ،

Mesdaghi, 2005 ،Tahmaseby, 2011 ( که در
بندي هاي بسیاري از این دو روش رستهپژوهش

، Ahmad and Yasmin, 2011( است استفاده شده
Jashni et al., 2012(.  

-هاي رستهاما هدف این مقاله بررسی این روش

 هاسازي داده، بلکه وارسی مقدمات آمادهنیستبندي 
شده حاصل نتایج تا هاستروش این به ورود براي

 صریح و شفاف طوربه را هاداده پنهان و اصلی ماهیت
 روي بر توجهیقابل طوربه هاداده .دهند نمایش

، Hurby, 1987( گذارندمی ثیرأت هابنديرسته خروجی
Jackson, 1993 ،Palmer, 1993 (داده یک ،براي مثال 

 ۀنتیج تواندمی آماري هايروش از بعضی در پرت
 موجب هاواریانس ناهمگنی یا و بزند رقم را نهایی
شود  چندمتغیره هايروش از بعضی در مشکل بروز

)Hurby, 1987( به یابیدست براي محقق بنابراین،؛ 
 یا کاهش را متغیر چند یا یک ثیرأت باید مطلوب ۀنتیج

 از برخی ).McCune and Grace, 2002( دهد افزایش
 تصور این با کنند،می حذف را نادر هايگونه محققین

-می چندمتغیره آنالیزهاي در خطا ایجاد سبب آنها که

فراوان اطالعات  هايگونه با مقایسه در ایو  شوند
 Gauch, 1982 ،Poos and( گیرندکمی را در برمی

Jackson, 2012(.  
هایی که سبب انحراف در خروجی آنالیزها از داده

 اشاره کردهاي نادر و فراوان توان به گونهشوند میمی
)Diekmann et al., 1999 هاپژوهش). بسیاري از 

هاي نادر را در آنالیزهاي چندمتغیره تعیین نقش گونه
هاي ، حذف گونههاپژوهشکردند، گرچه بیشتر این 

 یاصل ۀمؤلف آنالیز کالسیک همچون يهافننادر را در 
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)PCA (سنجیده) اندEshaghi et al., 2016،( ثیرأت 
 جدید يهافن روي بر عمومی و نادر هايگونه حذف
 طوربه هنوز DCA و NMDS همچون بنديرسته

 ).Cao et al., 2001( نشده است بررسی سیستماتیک
ها در ثیر اهمیت حضور تمام گونهأکه ت پژوهشی در

، به این نتیجه دست شد یبررس متغیرهآنالیزهاي چند
تمام  که یزمانمتغیره در یافتند که نتایج آنالیزهاي چند

 از یبخش که یزمان در و شودیم زیآنال وارد هاگونه
 شوند،ینم زیآنال وارد )ییشناسا عدم لیدلبه( هاگونه

  ).Pos et al., 2014( است کسانی
Diekmann یپژوهش در نیز) 1999(همکاران  و 

 آنالیزهاي گسترده طوربه داشتند راش جوامع در که
 سري سه از و دادند قرار بررسی مورد را چندمتغیره

 خام هايداده) 2 خام، هايداده) 1: کردند استفاده داده
 هايگونه حذف) 3 و نادر هايگونه وزن از کاستن با

 همچنین. نادر هايگونه وزن از کاستن با عمومی
Orloci and Mukkttu (1973) يهاگونه تعداد ریثأت 

 کردند. یبررس را PCAز یآنال دري ورود یاهیگ
Austin and GreigSmith (1968)  مشاهده کردند که

در  PCA زیکل دو محور اول آنال انسیدرصد وار
 دایپ کاهش شوند، زیآنال وارد هاگونه یتمام که یزمان

  ).Austin and Smith, 1968( کندیم
 یکیولوژیجوامع ب يهاگونه از یبرخ ،یطورکلبه

 ,Willams( دهدیم لیتشک نادري هارا گونه یعیطب

 از شتریب وافر و یعموم يهاگونه تعداد اما ،)1964
 ,Glazier, 1980; Thomas( هستند نادر يهاگونه

 جینتا يبر رو هاگونه ینسب فرکانس ازآنجاکه ).1991
 دارد نظر در پژوهش نیا دارد، ییبسزا ریثأت يبندرسته

 جینتا يبر رو را فراوان و نادر يهاگونه حذف ریثأت تا
  .کند یبررس NMDSو  DCA يبندرسته

  

  هاروش و مواد
  بررسی مورد منطقه

 جمندي سر در 1392سال  خردادماه درپژوهش  نیا
اداره  45آبخیز  حوضهي گلبند واقع در جنگلدار طرح

. این حوضه شده است انجامکل منابع طبیعی نوشهر 
 در جنوب شهرستان نوشهر بین طول جغرافیایی

  ییایغرافو عرض ج 51 33ْ'28"تا  51 00ْ'30"
  .قرار دارد 36 35ْ'27"تا  36 30ْ' 00"

 متریلیم 6/753 منطقه در یبارندگ مقدار متوسط
 گرادیسانت ۀدرج 4/10 انهیسال حرارت درجه متوسط و

 64 مساحت به 317 پارسل دو ،يسر نیا از. است
 در 1370 سال(از  شدهتیریمد پارسل عنوانبه هکتار

 از قبل و شده است اجرا ینیگزتک ةویش پارسل نیا
) و شده استانجام  یبهداشت يهابرداشت فقط آن

 شدن یملعنوان جنگل شاهد (از زمان به 318پارسل 
 47 مساحت به) نشده است يبردارها بهرهجنگل
 پیت با لیش يمادر سنگ. انتخاب شدند هکتار
 است کیکلس افق با شسته شده ياقهوه يهاخاك

)Eshaghi and Khanalizadeh, 2014.(  
  هاداده يآورجمع يهاروش
 متر 200×100با ابعاد شبکه  یتصادف-منظم روش

 بررسی براي .انتخاب شد بردارينمونه روش عنوانبه
 400 نمونه قطعات ايدرختچه و درختی پوشش

 نمونهقطعه هر مرکز در علفی پوشش براي و مترمربعی
شد  پیاده مترمربعی 100 کوچک نمونهقطعه یک اصلی

)Eshaghi and Khanalizadeh, 2014( در کل براي .
 13، شد ادهیپ نمونهقطعه 26پوشش گیاهی بررسی 

 13) و 317(پارسل  شدهدر پارسل مدیریت نمونهقطعه
برداشت ) 318در پارسل شاهد (پارسل  نمونهقطعه

هاي گیاهی بر اساس . نوع و درصد پوشش گونهشد
 ,.Eshaghi et al( زده شد ینتخم مقیاس براون بالنکه

2009.(  
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  لیوتحلهیتجز روش
  هاداده پردازش
-برداريهاي نمونهابتدا ماتریس گونه پژوهشدر این 

 بر اساسمورد بررسی  ۀشده از جوامع راش منطق
در  نمونهقطعه 26شده از آوريهاي جمعمجموعه داده

سپس سه ماتریس متفاوت  .شد لیتشک Excel افزارنرم
هاي مذکور و بررسی نتایج آنها بندينجام رستهابراي 

  از: اندعبارتها ، مجموعۀ دادهشد جادیا
  شدهآوريجمع خام هاي: داده1 يهاداده ۀمجموع -
  هاداده از نادر هاي: حذف گونه2 يهاداده ۀمجموع -

 در که شودمی اطالق ییهاگونه به نادر هايگونه
دارند  حضور نمونه قطعات از درصد 10 از کمتر

)McCune and Grace,2002(.  

-داده فراوان از هايگونه ذف: ح3 يهاداده مجموعه -

  ها
ی هستند که در بیش از یهاهاي فراوان گونهگونه

 ,.Partel et alدارند ( حضور قطعات نمونه درصد 75

2001(.  
  گیاهی پوشش يبندرسته
هاي نادر و فراوان در ثیر حذف گونهأت پژوهش نیدر ا

بندي هاي رستهترین روشپراستفادهدو مورد از 
مورد بررسی مورد  ۀمنطق در جوامع راش غیرمستقیم،

هاي بنديارزیابی قرار گرفتند؛ که در ادامه رسته
  .شودمی مورداستفاده تشریح

  )DCA( شده يریگقوس متعارفی تطبیقی آنالیز -
 ارائه شد 1980 سال در گوس و هیل توسط روش این
 تفاوت این با بوده تطبیقی آنالیز شبیه آن کار مبناي که
شده  حذف آن در محورها کشیدگی و قوس اثر که

 اسکورکاي ۀفاصل ضریب از روش این در. است
  ).Leps and Smilauer, 2003(شود می استفاده

  )NMDS( کیمترریغ يچندبعد يبنداسیمق زیآنال -

  میرمستقیغ يبندرسته يهاروش از یکی روش نیا
 موجود ییفضا ابعاد تعداد کاهش آن هدف که است

که ابعاد کمتري استخراج شود  است ينحوبه هاداده در
شده بهترین برآورد را از فواصل و این ابعاد استخراج
برداري در فضاي چندبعدي داشته بین واحدهاي نمونه

). انواع Leps and Smilauer, 2003باشند (
ماتریس  ۀسبتوان براي محاهاي فاصله را میشاخص

فاصله در این روش استفاده کرد. درنتیجه استفاده از 
هاي اکولوژیکی بسیار مناسب این روش براي داده

روش  دو هر. )McCune and Grace, 2002(است 
  شد. انجام PC-ORD5افزار در نرم بنديرسته

 Procrustآنالیز  -
هم باشند، به یهشب یاربس تواندیم يبندروش رسته دو
محورها  یراز ،مشکل است یارامر بس ینا مشاهده اما

 یمتفاوت یباًتقر يبندیاسو مق یريگجهت يدارا
 ي،بندرسته يهاروش یسهروش مقا ینهستند. بهتر

 Procrustیز استفاده از چرخش محورها توسط آنال
 یا انبساط( یکسان مقیاس از Procrustیز . آنالاست

به حداقل رساندن  يو برا کندیانقباض) استفاده م
محورها را به  ،يبنددو رسته ینمجموع مربعات ب

 مقدار یا تناسب ۀدرج حقیقت در. آوردیگردش درم
مقایسه  Procrust زیآنال باها بنديشباهت بین رسته

مانده مجموع مربعات را در شوند و مقدار باقییم
در  هايبندرستهنتایج  ۀبراي مقایس 12m ةقالب آمار

 صفر ،12m تغییرات ةمحدود .دهدیکاربر قرار م یاراخت
 ۀدرج ةدهندنشان 6/0کمتر از  12mاست.  یکتا 

 زیآنال ).Gower, 1971(است  دو روش ینتناسب باال ب
Procrust ۀدرج از يتریجزئ اطالعات نیهمچن 

-یم قرار ما اریاخت در را متناظر نمونهقطعه دو تناسب
 يریقرارگ ةنحو تفاوت و شباهت متوجه تا دهد

 Olden and( میشو يبندرسته دو هر در نمونه قطعات
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Jackson, 2001.( افزاردر نرم یزآنال ینا R ۀبست در 
Vegan شودیم انجام )Oksanen et al., 2013.(  

  نتایج
 يهاداده NMDS زیآنال و DCA زیآنال از استفاده با

-به یاهیگ ۀگون 46 با نمونهقطعه 26 یاهیپوشش گ

 در یعموم و نادر يهاگونه حذف ریثأت یبررس منظور
 1 شکل. گرفت قرار لیوتحلهیتجز مورد يبندرسته
 يمحورها. دهدیمقطعات نمونه را نشان  يبندرسته
انتخاب  جینتا شینما يبرا زهایآنال نیا دوم و اول

 باهم يداریمعن یدو محور همبستگ نیا چراکه ،شدند
موجود در ساختار پوشش  راتییتغ نیترشینداشته و ب

  .شودیم انیدو محور ب نیتوسط ا زین یاهیگ
 دهد، طولمی ارائه را DCAآنالیز  نتایج 1 جدول

 هايگونه حذف با ،828/1 خام يهاداده در گرادیان

 از فراوان هايگونه حذف با و 840/1 برابر هاداده نادر
 حذف با کل واریانس. شودمی 226/3 با برابر هاداده
-گونه حذف با و کاهش واحد 0577/0 نادر هايگونه

 ة. اندازاست افتهیواحد افزایش  4432/2 فراوان هاي
هاي مقدار ویژه در محور اول و دوم با حذف گونه

 و 001/0 برابر ترتیببه خام هايداده به نسبت نادر
-گونه حذف با و است کرده پیدا کاهش واحد 006/0

 در و واحد 351/0 برابر اول محور در فراوان، هاي
  .یافت افزایش واحد 324/0برابر  دوم محور

 که داد نشان NMDS آنالیز از آمدهدستبه نتایج
 856/6هاي فراوان گونه حذف با نهایی تنش مقدار
 واحد 046/0 نادر هايگونه حذف با و افزایش واحد

  ).2 جدول(یابد می کاهش

  
 نوشهر-جمند يسر در )DCA( شدهيریگقوس یقیتطب يبندرسته -1 جدول

Nowshahr-analysis (DCA) in Jamand district Detrended correspondenceTable 1.   

 کل واریانس
Total of variance 

 گرادیان طول
Length of gradient  

 ویژه مقدار
Eigenvalue  داده نوع 

Type of data  دوم محور 
Second axis  

 اول محور
First axis  

1.1010  1.828  0.116  0.299  
 خام داده

Raw data  

1.0433  1.840  0.110  0.298  
 نادر هايگونه حذف

Removed rare species data 

 فراوان هايگونه حذف  0.65  0.44  3.226  3.5442
Removed common species data  

  
 نوشهر-جمند يسر در )NMDS( کیرمتریغ يچندبعد يبندرسته -2 جدول

Nowshahr-district) in Jamand NMDS( metric multidimensional scaling-Non. Table 2  
 نهایی تنش مقدار

Final stress  
 داده نوع

Type of data  
 خام داده  9.906

Raw data  

 نادر هايگونه حذف  9.860
Removed rare species data 

 فراوان هايگونه حذف  16.762
Removed common species data  
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-داده مجموعه بین تناسب ۀدرج Procrustآنالیز 

 نادر، هايگونه هاي حذفو مجموعه داده خام هاي
هاي داده مجموعه و هاي خامداده مجموعه همچنین

مختلف را  هايبنديرسته درنادر  هايگونه حذف
آنالیز  نتایج). 3(جدول  است قرار داده یابیمورد ارز
Procrust رسته جفت بین اختالف که مشخص کرد-

توجه به  با .بود دارمعنی پنج درصددر سطح  هابندي
- مجموعه جفت DCA بنديرستهدر  ،3جدول  یجنتا

مقدار  با یبترتبه نادر هايخام و حذف گونه هايداده
در  و 12m ،03486/0 آمارة ةانداز و 9824/0 همبستگی

 و خام هايداده مجموعه جفت NMDS يبندرسته
 9999/0 برابر یهمبستگ قداربا م نادر هايگونه حذف

تناسب  ۀترین درجبیش 12m ،00024/0 آمارةاندازه  و
 حذفهاي خام و را نسبت به جفت مجموعه داده

 .دارند را مشابه يهايبندرسته در فراوان يهاگونه

 
 Procrust آنالیز در يبندرسته جفت نیب 12m ةآمار و یهمبستگ بیضر -3 جدول

between two ordinations in procrust analysis 12Table 3. Correlation and m  
 هانوع داده

Type of data 
12M r 

 نوع آنالیز

Analysis 
Sig.  

 هاي فراوانداده خام و حذف گونه

Raw data and common species data  
0.7581  0.4919  DCA *0.011  

 هاي نادرهاي خام و حذف گونهداده
Raw data and removed rare species data  

0.03486  0.9824  DCA *0.001  

 هاي فراوانهاي خام و حذف گونهداده
Raw data and common rare species data  

0.8433  0.3958  NMDS *0.042  

 هاي نادرهاي خام و حذف گونهداده
Raw data and removed rare species data  

0.00024  0.9999  NMDS *0.001  

 
  

    
 با NMDS يبند) رستهبخام  هايبا داده DCA يبندرستهمختلف الف)  بنديرسته دو روشاز حاصل نتایج نمودار -1شکل 

با  DCAي بندرسته) د نادر هايگونه حذف با NMDS يبند) رستهح نادر هايگونه حذف با DCA يبندرسته ج) خام ةداد
 و شدهمدیریت پارسل ةدهندنشان M هايپالت عمومی، هايگونه حذف با NMDSي بندرسته) ذ عمومی هايگونه حذف

 شاهد پارسل C هايپالت
Figure 1. Results of two different ordination a) DCA with raw data. b) NMDS with raw data c) DCA 

with removed rare species d) NMDS with removed rare species e) DCA with removed common 
species f) NMDS with removed common species. M indicating smanaged Parcel and C indicating 

control Parcel 

 ب
b 

 الف
a 
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 .1شکل ادامه 
Continued figure 1. 

 
در قالب نمودار ارائه  Procrust یجنتا 2شکل  در

 را متناظر نمونه قطعات فواصل توانیکه م شده است
-داده جفت دو. کرد مشاهده بنديرسته دو در هم از

 در DCA یزنادر در آنال هايگونه حذف و خام هاي
 اختالف 4Cر قطعات نمونه منطبق هستند، اما د بیشتر

 حذف و خام هايداده جفت دودارند،  یاديز نسبتبه
 نمونه قطعات کلیۀ در NMDS یزنادر در آنال هايگونه

  .هستند منطبق

  بحث
 توانمی و هستند قدرتمند بسیار چندمتغیره يهافن
ها داده براي مدیریت طیف وسیعی از مجموعۀ را آنها

-اکولوژي، بحث مهم رسته نظرکار برد، از عظیم به

 بندي، توانایی تفکیک قطعات نمونه با توجه به واکنش

 سه). Palmer, 1993( استمتغیرهاي محیطی  به
، بنديشود قبل از انجام رستهسبب میاصلی که  مشکل

الف) اگر پراکنش  :از اندعبارت ها پردازش شودداده
 واحدهاي با متغیرها اگر) ب ،ها نرمال نباشدداده

 با هاگونه وجود) ج باشند، نشده گیرياندازه یکسانی
فراوان)  نادر، هايگونه مثال براي(مختلف  هايکمیت

)Legendre and Birks, 2012داد  هاي ما نشان). یافته
 در نادر يهاخام و حذف گونه يهاکه جفت داده

 يشتریتناسب ب ۀاز درج NMDSو  DCA زیآنال
 زیدرصد قطعات نمونه در آنال 90. استبرخوردار 

DCA  قطعات  یۀکل و) الف 2(شکل هستند منطبق
ج). با  2(شکل  دارند تطابق NMDS زینمونه در آنال
از اندازة طول  DCAهاي نادر در آنالیز حذف گونه

 ج
c 

 ح
d 

 د
e 

 ذ
f 
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گرادیان و واریانس کل و از مقدار تنش نهایی در آنالیز 
NMDS حذف با اما؛ شده است کاسته یجزئ طوربه 

 یینها تنش و انیگراد طولی اندازة عموم يهاگونه
-داده نیب یهمبستگ مقدار .است افتهی شیافزا بارهکی

 .استپایین  فراوان يهاخام و حذف گونه يها

 حائز زیستی جوامع براي نادر هايگونه مدیریت
 و تشخیص در ما توانایی روي بر و هستند اهمیت
 Coa( هستند ثیرگذارأت محیطی هايعامل گیرياندازه

et al., 2001(.  

 

  

  
 و خام ةداد DCA آنالیز ۀمقایس) ب، نادر هايگونه حذف و خام ةداد DCA آنالیز ۀمقایس )لف، اProcrust نمودار. 2شکل 
 و خام ةداد NMDS آنالیز ۀمقایس) ، دنادر هايگونه حذف و خام ةداد NMDS یزآنال ۀیسمقا )، جعمومی هايگونه حذف
 طول. است یس هدفماتر ةدهندنشان یکانو نوك پ یدهچرخ یکسماتر ةدهندنشان پیکان يانتها .یعموم هايگونه حذف

 ).کمترمطابقت - بیشتر residual-طویل پیکان( کندیم یانب را Procrust residualمقدار  پیکان
Figure 2. Procrust diagram a) comparison of DCA on raw data and DCA on removed rare species data 
b) comparison of DCA on raw data and DCA on removedcommon species c) comparison of NMDS on 

raw data and NMDS on removed rare species data d) comparison of NMDS on raw data and NMDS 
on removed common species. The end of arrows represents rotated matrix and top of the arrow 

represents the target matrix (long arrow- higher residual- lower concordance). 
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Diekman ) کردند مشاهده زین) 1999و همکاران 
 ریثأت ،داده شود یکم وزن نادر يهاگونه به که یزمان
 فراوان يهاگونه حذف. شوندیم کاسته پرت يهاداده

هاي نادر سبب بهبود نسبی نتایج و کاستن از وزن گونه
د. شوتر میشود، اما تفسیر متغیرهاي محیطی سادهمی
 فراوانهاي ها، گونهمحاسبۀ ضریب فاصله بین گونهدر 

کمتري دارند، هاي نادر مشارکت نسبت به گونه
ثیر زیادي بر روي أجهت تهاي نادر بیبنابراین گونه

ها حذف داده ۀکه باید از مجموع گذارندآنالیز می
 Legendre and( شود دادهشوند یا وزن کمی به آنها 

Legendre, 1998.( نشان را یانیگراد نادر يهاگونه 
 و احتماالً است متفاوت یاصل انیگراد ازکه  دهندیم

 ).Cao et al., 2001( استاز اهمیت کمتري برخوردار 
Pos ) نیز بیان کردند که در صورت 2014و همکاران (

 وارد را آنها توانیم هاعدم شناسایی بخشی از گونه
 ۀجینت در يریثأت رایز نکرد، رهیمتغ چند يزهایآنال
 .داشت نخواهند یینها

و  یمکان اسیمق شامل زها،یآنال که یزمان
 يهاگونه باشند، راتییتغ از یعیوس فیط ةرندیدربرگ

-گونه بر اساس زیآنال ،نیستند برخوردار یتیاهم از نادر

) Weeb et al., 1967( ردیپذیوافر صورت م يها
 جادیو ا ینادر سبب انباشتگ يهاگونه ن،یهمچن

 يهاگونه حذف و شوندیم هاداده ۀاختالل در مجموع
 ثرؤم یراه اد،یز اطالعات دادن دست از بدون نادر
؛ )Urban et al., 2002( است مشکل نیا بر غلبه يبرا
هاي نادر به بیش از گونه فراوان يهاگونه يغنا اما

 ,.Rahbek et al( استمتغیرهاي محیطی وابسته 

 را تراطالعات قابل اعتماد فراوان يهاگونه و )2007
 ,.Cao et al( رندیگیبرم در نادر يهاگونه به نسبت

 زیو آنال يبندرسته جیمطابق با نتا ،نیبنابرا). 2001

Procrust تغییرات زیادي  فراوان يهاگونه حذف با
  .شودیم جادیا
  يریگجهینت
 گذاشتن کنارداد که  نشان يآمار نظرپژوهش از  نیا

 زهایآنال یخروج يرو بر يزیناچ ریثأت نادر يهاگونه
، برآیند آنالیزها فراوان يهاگونه حذف با اما گذارد،یم

شده بیان  دهند. عموماًتغییرات چشمگیري را نشان می
هاي نادر اطالعات زائدي را نسبت به که گونه است
جهت بر روي کنند و بیایجاد می فراوانهاي گونه

). Marchant et al., 1999( گذارندثیر میأآنالیزها ت
McCune and Grace (2002)  نیز بیان کردند که

ثیري در نتایج أت درصد 10هاي نادر تا حذف گونه
پس با استناد به نتایج این پژوهش  .بندي نداردرسته

-داده ۀاز مجموع هاي نادربهتر است که با حذف گونه

 انجام در یمکان نظراز  همو  یزمانۀ محاسب در هم ها،
 هم)، Gauch, 1982( شودیم ییجوصرفه يبندرسته
 Clark( کندیم تیهدا شدنرا به سمت نرمال هاداده

and Green,1988(  و هم مقدار خطاي احتمالی در
 داشتننگه خواهان که نیمحقق. کاهدیم را بنديرسته
 لیتبد از ةاستفاد با توانندیم ،هستند نادر يهاگونه
کم  يبندرستهنادر را در  يهاگونه رهايیثأت هاداده

 Legendre مثال ي). براJackson et al., 1989کنند (

and Gallagher (2001) را  نگریریهل ةداد لیتبد
؛ )Legendre and Gallagher, 2001( پیشنهاد کردند

هاي عمومی حاوي اطالعات که گونهاین با توجه بهاما 
)، باید در Cao et al., 2001( هستندزیادي از محیط 

 حذف با نیبنابرا؛ ها نگه داشته شوندداده ۀمجموع
 شینما در آنها ریثأت از کاستن با و نادر يهاگونه
 کمتر یاصل انیگراد ط،یمح یکیاکولوژ یاصل انیگراد
  .شد خواهد انحراف دچار
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Abstract 
This study was performed in order to investigate the effect of deleting rare species and common 
species in compartment No.317 (managed forest) and No.318 (control forest) of Jamand district of 
Golband forest in Mazandaran (Noshahr). For this purpose, random-systematic sampling method with 
regular grid of 100×200 m was used to locate samples. The plot size was 400 m2 considering to tree 
and shrub species and in the center of each main plot, one 100 m2 subplot was set up for herb species. 
Estimate of percent cover of each plant species recorded using of Braun-Blanquet scale. DCA and 
NMDS ordination used and the results were compared by Procrust analysis.The results illustrated that 
deleting  the rare species data had a little effect on output of ordination, although excluding of 
common species can change significantly output of ordination, and correlation between the raw data 
and removed common species is low. Generally, it can be concluded that the removal of rare species 
without losing too much information is a way to prevent probable errors but common species which 
have so much information should be retained. 

Keywords: Multivariate technique, Ordination, Procrust, Vegetation. 
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