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 چکيده

مله موارد یولوژیکی متعددی است و از ج، خاکی و بهوایی واز عوامل آب  متأثرطبیعی  هایعرصهای گیاهان در تنوع گونه

 ذاریتأثیرگط و ارتبا نو میزا ایگونه. آگاهی از عوامل موثر بر تنوع رودمیتوسعه و مدیریت مراتع به شمار  ،مهم در اصالح

وثر در ممهم و  اردمواشته و از جمله دمراتع به عنوان ابزار مدیریتی، نقش مهمی در افزایش یا کاهش تنوع گیاهی  تواندمی هاآن

 رصد شیب برو دز سطح دریا اثر ارتفاع ا بررسی به منظوردر تحقیق حاضر  فیزیوگرافی است.فاکتورهای  ،گیاهان ایگونهتنوع 

حوضه آبخیز راتع م رد جغرافیایی جهات مختلفترانسکت در  24در طول  مربعی مترپالت یک  118تعداد تنوع گیاهان علفی، 

ز اه، ارتفاع به تفکیک گونهای علفی در داخل هر پالت تعداد گونه گیالنغرب استان کرمانشاه پیاده گردید.قروتگ شهرستان 

 طح دریا وارتفاع از س :انندموابسته و عوامل توپوگرافی  متغیر عنوانای به تنوع گونه .ثبت گردیدسطح دریا و درصد شیب 

شان داد که . نتایج نار گرفتندآنالیز واریانس یکطرفه مورد تجزیه و تحلیل قر از ا استفادهبمستقل  متغیرهای عنواندرصد شیب به 

شیب  که در کالسه صورت گذاشته به این تأثیرای ی گونهداری روی تنوع و غناو درصد شیب به طور معنیارتفاع از سطح دریا 

وینر  -یمسون و شانون متر( بیشترین مقدار شاخص تنوع س 1000 -1200)ارتفاعی میانی  طبقهو در درصد(  15)کمتر از  پایین

های یکنواختی سیمسون و داری از لحاظ آماری ما بین شاخصیارتباط منفی معنکه نتایج نشان داد همچنین وجود داشت. 

رصد شیب، میزان به این صورت که با افزایش میزان د ؛درصد وجود دارد 95وینر و درصد شیب در سطح اطمینان  -شانون 

 .یافتدار کاهش وینر به طور معنی -های یکنواختی سیمسون و شانون شاخص

  .شیب ،ایگونهغنای  ،غربگیالن ،ای، ارتفاعتنوع گونه :کلمات کليدي

mailto:mehrabio@yahoo.com
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 مقدمه

های گیاهی است که همواره مرتع یک اکوسیستم طبیعی است که در برگیرنده منابع عظیمی از ذخایر ژنتیکی و تنوعی از گونه

(. حضور و پراکنش جوامع 1384 ،این گوناگونی متضمن پایداری مرتع در مقابل عوامل متغیر محیطی و زیستی است )مصداقی

ها نقش های مرتعی، تصادفی نیست بلکه عوامل اقلیمی، پستی و بلندی )توپوگرافی( و خاکی در گسترش آنگیاهی در اکوسیستم

شوند پوشش گیاهی باعث تنوع و پراکنش جغرافیایی وسیع گیاهان می توسطخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک  .اساسی دارد

(Leonard et al, 1984.) های تک محصولی ها به سیستمها )جنگلی و مرتعی( و تبدیل آنتخریب پوشش گیاهی اکوسیستم

های با ارزش گیاهی و جانوری از عرصه به طوری که بسیاری از گونه ؛گردیده است کشاورزی باعث از بین رفتن تنوع زیستی

های با توجه به تخریب روایناز  ؛(1379)مصداقی و صادق نژاد، باشند طبیعت محو شده و یا به طور کلی در حال انقراض می

در  ،ای، چیرگی، یکنواختی و تعداد گونهگیری تنوع زیستی و پارامترهای مربوط به آن نظیر ترکیب گونهصورت گرفته، اندازه

مطالعه پوشش گیاهی و با  .(Goodman, 1975) استها از اهمیت زیادی برخوردار ارزیابی وضعیت اکولوژیکی اکوسیستم

توان به پایداری جوامع گیاهی و همبستگی این عوامل با پوشش فیزیوگرافی، خاک و اقلیم می :عوامل مختلف محیطی همچون

ای از تنوع گونه (.1382 ،گیاهی پی برد که این مسئله از نظر توسعه و احیای جوامع گیاهی بسیار مهم و کاربردی است )بصیری

تنوع مربوط به  مؤلفهدومین  ؛شودای اطالق میهاست و به آن غنای گونهمربوط به تعداد گونه لتشکیل شده است که او مؤلفهدو 

که بر میزان  تأثیری بهعوامل فیزیوگرافی با توجه  (.1996 ،1ها مربوط است )کوکر و کنتکه به توزیع افراد گونه استیکنواختی 

 ؛های آن دارد...( و فیزیکی )زهکشی، تخلخل و ...( و سایر مشخصه و فسفر، پتاسیم، رطوبت خاک، خصوصیات شیمیایی )ازت

رابطه ارتفاع از سطح دریا را  ،(1380هادی ) .(et al, 2005 Enright)دارد  هاآن های گیاهی و تنوعنقش مهمی در پراکنش گونه

 ،وی عنوان نمود که با افزایش ارتفاع از سطح دریا ؛های گیاهی در منطقه اسالم استان گیالن مورد بررسی قرار دادبا تنوع گونه

ر عوامل فیزیوگرافی د یدربارههای گیاهی با بررسی تنوع گونه ،(1383سهرابی ) کند.های گیاهی کاهش پیدا میتنوع گونه

بیشترین میزان تنوع و غنای  ،پایینهای در شیب که منطقه جنگلی ده سرخ شهرستان جوانرود استان کرمانشاه به این نتیجه رسید

های تند در شسته شدن خاک، زهکشی، خشک شدن خاک، از دست رفتن ای وجود دارد و دلیل آن را اثر منفی شیبگونه

                                                           

1 - Cocer &  Kont 
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مشخص نمودن اثر هدف تحقیق حاضر با  ،با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع داند.عناصر غذایی و کاهش حاصلخیزی می

 .به اجرا درآمده استنطقه مورد مطالعه م تنوع گیاهان علفی برارتفاع از سطح دریا و درصد شیب  عوامل

 

 هامواد و روش

  مطالعه مورد منطقه

 :شامل مورد بررسی منطقه .دارددرصد مساحت استان کرمانشاه  1/9 ،کیلومتر مربع 2230 وسعت باشهرستان گیالنغرب 

وسعت  زاگرس واقع شده است. هایکوهرشته  در دامنهاز شهرستان گیالنغرب کیلومتری  5حوزه آبخیز میاندار قروتگ در 

این حوزه بین . یدر برآورد گردهکتا 18/2172 ،1:50000 مقیاسدر  توپوگرافی مورد نظر با استفاده از نقشه محدوده

درجه و  45جغرافیایی  هایطولو   ثانیه 55دقیقه و  6درجه و  34تا   ثانیه 47دقیقه و  3درجه و  34جغرافیایی  هایعرض

و  متر 1700دریا  از سطح حوزه ارتفاع بلندترین نقطه است. واقع شده  ثانیه 43ه و دقیق 59درجه  45ثانیه تا  34دقیقه و  54

  .دارد متر از سطح دریا ارتفاع 900 آنترین پست

ترانسکت در جهات مختلف جغرافیایی )شمالی، جنوبی، شرقی و غربی( ابتدا یک نقطه  کردن پیادهاز  برای انجام تحقیق، بعد

در مرحله بعد در راستای ترانسکت در جهت شیب به  .به صورت تصادفی در طول ترانسکت انتخاب و اولین پالت پیاده گردید

 هردرصد پوشش  ،گردید. در داخل هر پالت مستقریک پالت  ؛شدثبت می GPSمتر اختالف ارتفاعی که با دستگاه  50ی هر ازا

پالت  118در مجموع  گردید. ثبت ،محل وقوع پالت ، ارتفاع از سطح دریا و با استفاده از دستگاه شیب سنج درصد شیبگونه

گردید. آماری ترانسکت در منطقه مورد مطالعه پیاده و برداشت  24در طول  ؛بودیک متر مربعی که به روش آماری بدست آمده 

 شانون های تنوع و یکنواختی سیمپسون وصها تنوع زیستی و یکنواختی گیاهان علفی با استفاده از شاخآوری دادهبعد از جمع

متر( و چهار کالسه  1200( و باال )بیش از متر 1000 -1200) یمتر(، میان 1000)کمتر از  پایینوینر در سه طبقه ارتفاعی  -

درصد و کالسه  30 - 45 ،درصد، کالسه سوم شیب 15 - 30 ،درصد، کالسه دوم شیب 15کمتر از  ،شیب )کالسه اول شیب

دازش و ها پرداده ،Excelها، ابتدا در محیط جهت آنالیز دادهدرصد( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  45بیشتر از  ،چهارم شیب

 اهدادهنحوه توزیع  برای نشان دادن شد.استفاده  SPSSنرم افزار ها ازداده آماده شدند. سپس به منظور تجزیه و تحلیل آماری

در صورت نرمال بودن از آزمون آنالیز واریانس  ؛گردید اسمیرنوف استفاده -نرمال یا غیر نرمال بودن( از آزمون کولموگروف )

غیر نرمال از آزمون  هایدادهبه منظور مقایسه میانگین از آزمون دانکن استفاده شد و برای  و ANOVA یک طرفه
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به منظور بررسی میزان ارتباط  گردید.ویتنی استفاده  -من uها از آزمون غیرپارامتریک کروسکال والیس و برای مقایسه میانگین

 .شدوابسته و مستقل از همبستگی پیرسون اسپرمن استفاده  متغیرهابین 
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 نتایج

 تأثیرب و درصد شی ها با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که ارتفاع از سطح دریانتایج تجزیه و تحلیل داده

سه طبقه  (. به این صورت که بین1)جدول  داردوینر  -های تنوع سیمسون و شانون داری از لحاظ آماری روی شاخصمعنی

چهار کالسه شیب )کالسه اول  متر( و 1200( و باال )بیش از متر 1000-1200) یمتر(، میان 1000)کمتر از  پایینارتفاعی 

بیشتر از  ،م شیبدرصد و کالسه چهار 30- 45 ،درصد، کالسه سوم شیب 15 - 30 ،درصد، کالسه دوم شیب 15کمتر از  ،شیب

ها با (. نتایج مقایسه میانگین1)جدول  (> 05/0Pدرصد وجود دارد ) 95داری در سطح اطمینان درصد( اختالف آماری معنی 45

ار شاخص تنوع سیمسون متر( بیشترین مقد 1000 - 1200استفاده از آزمون دانکن نیز مشخص کرد که در طبقه ارتفاعی میانی )

( > 05/0P) استعی درصد بیشتر از سایر طبقات ارتفا 95وینر وجود دارد که از لحاظ آماری در سطح اطمینان  -و شانون 

ار یشترین مقدهای تنوع در چهار کالسه شیب با استفاده از آزمون دانکن نشان داد که بنتایج مقایسه میانگین (.2و 1شکل )

ع سیمسون و درصد( و کمترین مقدار شاخص تنو 15ل )کمتر از وینر در کالسه شیب او -شاخص تنوع سیمسون و شانون 

داری به طور معنی شاخص تنوع شیب، درصد( وجود دارد که با افزایش درصد 45وینر در کالسه شیب چهارم )بیش از  -شانون 

 .(4و  3شکل ( )> 05/0Pیابد )کاهش می

 

 هاي تنوع در سه طبقه ارتفاعی و چهار کالسه شيبنتایج تجزیه واریانس شاخص -1جدول 
 Fمقدار  (df)درجه آزادی  شاخص تنوع متغیر مستقل

 ارتفاع از سطح دریا
 83/7** 2 سیمسون

 57/10** 2 وینر -شانون 

 درصد شیب
 931/3* 3 سیمسون

 608/4** 3 وینر -شانون 
 .درصد 5 معنی دار در سطح *درصد،  1در سطح  معنی دار **



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  91-18  

 

 

 هاميانگين شاخص تنوع سيمسون در سه طبقه ارتفاعی )بارهاي روي ستون -1شکل 

 (.درصد است 95اشتباه معيار و حروف التين متفاوت بيانگر تفاوت آماري در سطح  دهندهنشان 

 

 

 وینر در سه طبقه ارتفاعی  -ميانگين شاخص تنوع شانون  -2شکل 
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 ميانگين شاخص تنوع سيمسون در چهار کالسه شيب  -3شکل 

 

 

 ینر در چهار کالسه شيبو -ميانگين شاخص تنوع شانون  -4شکل 

 

و شانون  ختی سیمسونها با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که از لحاظ شاخص یکنوانتایج تجزیه و تحلیل داده

 - 30 ،سه سوم شیبدرصد، کال 30 - 15 ،درصد، کالسه دوم شیب 15کمتر از  ،وینر بین چهار کالسه شیب )کالسه اول شیب -

( متر 1000 -1200) ییانمتر(، م 1000)کمتر از  پاییندرصد( و سه طبقه ارتفاعی  45بیشتر از  ،درصد و کالسه چهارم شیب 45

ارت دیگر درصد شیب و ارتفاع از به عب ؛درصد وجود دارد 5داری در سطح متر(  اختالف آماری معنی 1200و باال )بیش از 

 (.2جدول ( )> 05/0P) استوینر  -های یکنواختی سیمسون و شانون داری بر روی شاخصمعنی تأثیرسطح دریا دارای 
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 هاي یکنواختی در سه طبقه ارتفاعی و چهار کالسه شيبنتایج تجزیه واریانس شاخص -2جدول 
 Fمقدار  (df)درجه آزادی  شاخص تنوع متغیر مستقل

 ارتفاع از سطح دریا
 909/7** 2 سیمسون

 ns899/1 2 وینر -شانون 

 درصد شیب
 398/3* 3 سیمسون

 868/2* 3 وینر -شانون 
 غير معنی دار ns ،درصد 5معنی دار در سطح *درصد،  1معنی دار در سطح  **

 

تر( دارای بیشترین م 1000 - 1200ها با استفاده از آزمون دانکن نشان داد که طبقه ارتفاعی میانی )نتایج مقایسه میانگین

قایسه مداری بیشتر از سایر طبقات ارتفاعی است. همچنین نتایج که به طور معنی استمقدار شاخص یکنواختی سیمسون 

رد داری وجود نداوینر اختالف آماری معنی -قات ارتفاعی از لحاظ شاخص یکنواختی شانون ها نشان داد که بین طبمیانگین

داری ماری معنیآبین چهار کالسه شیب تفاوت زمون دانکن نشان داد که ها با استفاده از آ(. نتایج مقایسه میانگین3)جدول 

 15از  ل )کمتروینر در کالسه شیب او -وجود دارد به این صورت که بیشترین مقدار شاخص یکنواختی سیمسون و شانون 

 های شیبسهاما با کال ،(> 05/0P) تاسالسه شیب چهارم کداری بیشتر از که از لحاظ آماری به طور معنیداشته درصد( وجود 

 (.3داری ندارد )جدول دوم و سوم تفاوت آماری معنی

 

 وینر در سه طبقه ارتفاعی. –هاي یکنواختی سيمپسون و شانون اشتباه معيار شاخص  ±ميانگين  -3جدول 
 متر( 1200باال )بیش از  (1200 – 1000میانی ) متر( 1000)کمتر از  پایین 

شاخص 

 یکنواختی

 b045/0 ± 409/0 a057/0 ± 619/0 b044/0 ± 333/0 سیمپسون

 a023/0 ± 785/0 a013/0 ± 81/0 a023/0 ± 758/0 وینر –شانون 

 .استدرصد  5حروف التين متفاوت بيانگر تفاوت آماري در سطح 

 

 

 وینر در چهار کالسه شيب. –هاي یکنواختی سيمپسون و شانون اشتباه معيار شاخص ±ميانگين  -4جدول 

 >45 درصد 45 – 30 درصد 30 – 15 <15 

 a1/0 ± 656/0 ab054/0 ± 512/0 b049/0 ± 417/0 b04/0 ± 341/0 سیمپسونشاخص 
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ریا و درصد دوینر با ارتفاع از سطح  –ی سیمسون و شانون های تنوع و یکنواختر این تحقیق میزان ارتباط بین شاخصد

های صریا و شاخدز سطح شیب با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین ارتفاع ا

 اخص تنوع،ابسته )شورتباط منفی وجود دارد که این ارتباط ما بین متغیرهای وینر ا –تنوع و یکنواختی سیمسون و شانون 

ظ آماری ما داری از لحااما ارتباط منفی معنی ؛باشددار نمیسیمسون( و متغیر مستقل )ارتفاع از سطح دریا( از لحاظ آماری معنی

به این صورت که با افزایش  ؛د وجود دارددرص 5وینر و درصد شیب در سطح  –های یکنواختی سیمسون و شانون بین شاخص

 (.5یابد )جدول دار کاهش میه طور معنیوینر ب –های یکنواختی سیمسون و شانون میزان درصد شیب، میزان شاخص

 

 گيرينتيجهو بحث 

گذاشته  تأثیردرصد  5داری در سطح ای به طور معنیارتفاع از سطح دریا روی تنوع گونه ،نتایج بدست آمده با توجه به

 1200وینر در طبقه ارتفاعی میانی ) –های تنوع و یکنواختی سیمسون و شانون به این صورت که بیشترین مقدار شاخص ،است

که روی میزان رطوبت خاک،  تأثیریمتر( وجود دارد. فاکتورهای فیزیوگرافی )جهت، شیب، ارتفاع از سطح دریا( با  1000 -

 1لی (. et alEnright, 2005)گذارند های گیاهی مینقش مهمی بر حضور و عدم حضور گونه ؛شیمی خاک و سایر عوامل دارند

                                                           

1Ly  

 a019/0 ± 827/0 a017/0 ± 8/0 ab017/0 ± 786/0 b031/0 ± 73/0 وینر –شانون  یکنواختی

 .استدرصد  5حروف التين متفاوت بيانگر تفاوت آماري در سطح 

 هاي تنوع و یکنواختی با ارتفاع از سطح دریا و درصد شيبهمبستگی )ارتباط( بين شاخص بررسی ميزان -5جدول 
 درصد شیب سطح دریاارتفاع از  شاخص 

 شاخص تنوع
 -ns111/0- **387/0 سیمسون

 -ns212/0- **429/0 وینر –شانون 

 شاخص یکنواختی
 -ns208/0- *345/0 سیمسون

 -ns003/0 **410/0 وینر -شانون 
 غير معنی دار nsدرصد،  5معنی دار در سطح *درصد،  1معنی دار در سطح  **
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متری از سطح دریا به این  287-1680ای بر روی پوشش گیاهی در جنوب تایوان در محدوده ارتفاعی طی مطالعه ،((2005

ای در کشور در مطالعه ،(2002) 1ای در طبقه میانی ارتفاع وجود دارد. گریتنس و وتاسنتیجه رسید که بیشترین غنا و تنوع گونه

های گیاهی در ارتفاعات میانی وجود دارد و با افزایش ارتفاع از سطح دریا تنوع و نشان دادند که حداکثر تنوع و غنای گونه نپال

واثقی و همکاران دانستند. ای را ناشی از کاهش دما میاین کاهش غنای گونه هاآن ،یابدای مجددًا کاهش میغنای گونه

ای وجود دارد. در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که در طبقه ارتفاعی میانی بیشترین میزان تنوع و غنای گونه ،(1390)

دریا و درصد شیب دامنه بر روی تنوع، غنا و  سطح ازدر تحقیق خود نشان دادند که ارتفاع  ،(1390فخیمی ابرقویی و همکاران )

متری( بیشترین  2600-2400گذاشته به طوری که در دامنه ارتفاعی میانی ) تأثیرداری های گیاهی به طور معنییکنواختی گونه

ارتفاع از سطح دریا روی تنوع  ریتأثنتایج تحقیق حاضر از لحاظ  رونیااز ای مشاهده شد. مقدار تنوع، غنا و یکنواختی گونه

( همخوانی 1390( و فخیمی ابرقویی )1390، واثقی و همکاران )Grytnes & Vetaas (2002)، (2005)لی  نتایج با یاگونه

در این تحقیق همچنین مشخص شد که درصد شیب روی مقدار  ( مطابقت ندارد.1389اما با نتایج حیدری و همکاران ) داشته

گذاشته به نحوی که با افزایش شیب مقدار  ریتأثدرصد  5وینر در سطح  –های تنوع و یکنواختی سیمسون و شانون شاخص

وجود دارد. شیب  نییپاهای شیب ای در کالسهداری کاهش یافته و بیشترین مقدار تنوع گونهتنوع و یکنواختی به طور معنی

عمق و  زیرا که میزان شیب در ؛های گیاهی موثر باشدتواند در پراکنش، تنوع و غنای گونهعامل فیزیوگرافی مهمی است که می

بیان نمود که فاکتورهای  ،Enright (2005)(. 1381 ،ابراهیمی کیا ؛ Boll et al, 2005کند )زهکشی خاک نقش مهمی را ایفا می

مواد موثر بر  یفاکتورها نیترمهم ، ازگذاشتن روی آب ریتأثدرجه شیب و سنگی بودن احتماالً به خاطر  :فیزیکی محیط نظیر

بیشترین میزان تنوع و غنای  نییپاهای به این نتیجه رسید که در شیبتحقیق خود در  ،(1383سهرابی ) د.نباششیمیایی خاک می

های تند در شسته شدن خاک، زهکشی، خشک شدن خاک، از دست رفتن ای وجود دارد و دلیل آن را اثر منفی شیبگونه

داری بر تنوع و غنا معنی ریتأثیافتند که درصد شیب ( در1389حیدری و همکاران ) .داندعناصر غذایی و کاهش حاصلخیزی می

علت کمتر  هاآن ؛ه استای مشاهده شدگونه یو غنادرصد بیشترین مقدار تنوع  30های کمتر از داشته به این صورت که در شیب

شدن خاک، زهکشی بیش  ای بودن این مناطق دانسته، افزایش شیب سبب شستههای باالتر را ناشی از صخرهبودن تنوع در شیب

( علت کمتر بودن تنوع در 1385) یمیرزایشود. از اندازه و خشک شدن خاک و عدم استقرار مناسب پوشش گیاهی می

وی همچنین عنوان کرد که شیب  ؛دانست ترنییپاهای دن این مناطق در مقایسه با شیبای بوهای باالتر را ناشی از صخرهشیب

های گیاهی اثرات مثبت و منفی دارد. افزایش شیب سبب شسته از جمله عواملی است که به طور غیر مستقیم بر حضور گونه

                                                           

1 Grytnes & Vetaas 
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شود. نتایج تحقیق حاضر از ی میشدن خاک، زهکشی بیش از اندازه و خشک شدن خاک و عدم استقرار مناسب پوشش گیاه

(، مهدوی و حیدری 1389(، حیدری و همکاران )1383ای با نتایج سهرابی )شیب روی تنوع و یکنواختی گونه ریتأثلحاظ 

بودن تنوع گیاهان  نییپا با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق ومطابقت دارد.  ،(1385)و همکاران ( و میرزایی 1388)

شود که با توجه به پتانسیل خوب منطقه زاگرس از لحاظ آب و هوایی در پیشنهاد می ،های تندعلفی در ارتفاعات باال و شیب

در ارتفاعات باال و  مخصوصاًعمق و ضعیف و مناطقی که وضعیت مرتع دچار افت تولید شده کم یهاخاکو  نییپاارتفاعات 

های مرتعی بومی و حفظ تعادل دام و تولید کاری و بذرکاری با گونهکپه لهیبه وسهای مرتعداری اجرای طرحهای زیاد، شیب

 .  گیردمرتع در راستای احیای و تقویت مراتع در اولویت قرار 
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The Effect of Altitude and Slope in the Species Diversity of 

Herbaceous Plants in rangeland of Gilangharb Miandar 

 

Abstract 

Herbaceous plants recognition of diversity in the management of pastures and forests, and all the natural 

sciences, is used. In this study, to investigate the diversity of herbaceous plants, with altitude and slope, 118 

a square plot, over 24 transects in different geographical directions in the watershed Qarootag Gilangharb 

district, was walking in the Kermanshah Province. In each plot, the number of grass species to species, 

altitude, and slope were recorded and notes. In this study, species diversity as a dependent variable, and 

topographic factors such as altitude and slope, as independent variables, or using one-way ANOVA, were 

analyzed. The results showed that the altitude and slope, the diversity and species richness was significantly 

affected so that the slope of the lower classes (less than 15%), and in the middle elevation of occupants 

(1000-1200 m(, mmm mmmmmmm mmmmmmmmm mmmmm, mmmmmmm mmm Shannon -Wiener there. In this study, the 

results showed that, statistically significant negative correlation, measures uniformity between Simpson and 

Shannon -Wiener, and the percentage of the slope at 95%, that is, so that by increasing the amount of tilt, the 

indicators uniformity Simpson and Shannon -Wiener, significantly reduced. 

Key words: Species diversity, altitude, Gilanegharb, Species richness, slope. 


