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داروییگیاهان یاگونه و غنای تنوعهای شاخص بر ارتفاع تاثیر بررسی  

 (شهرستان آمل حوزه آبخیز بهرستاق)مطالعه موردی 

 2،سیده خدیجه مهدوی1منوچهر سیفی

 چکیده 

یر آنها بر زیستی آنها الزم است نقش عوامل اکولوژیکی و تأثجهت حفاظت از اکوسیستمهای طبیعی و تنوع 

، عامل اکولوژیک یالقییمراتع های گیاهی مورد مطالعه قرار گیرد. در این راستا با توجه به شرایط توپوگرافی  تنوع گونه

آن  هی تابعپوشش گیاارتفاع از سطح دریا از اهمیت خاصی برخوردار بوده و بسیاری از پارامترهای کمی و کیفی 

مراتع متر مربع در  10صادفی و به مساحت ت -قطعه نمونه با روش سیستماتیک  48به همین منظور، تعداد .باشدمی

ناسایی و درصد های گیاهی شمورد بررسی قرار گرفت. در داخل هر قطعه نمونه نوع گونهحوزه آبخیز بهرستاق ییالقی

عی مختلف، ارتفاع ای در طبقات ارتفا. جهت بررسی تنوع گونهگردیدبالنکه برآورد -پوشش آنها بر اساس معیار براون

سیم و شاخصهای متر( تق3000<و 2500-3000،  2000 –  2500، 2000-1100از سطح دریا به چهار طبقه ) 

ن و وینر و شاخصهای یکنواختی شامل کامارگو، سیمسو -ناهمگنی شامل سیمسون، عکس شاخص سیمسون، شانون

قطعه  48از مجموع محاسبه گردید.Ecological Methodologyیلسون با استفاده از نرم افزار تخصصیو -اسمیت 

تجزیه سایی گردید.گونه دارویی در منطقه مورد مطالعه شنا 36گونه گیاهی و تعداد 147نمونه برداشت شده، در مجموع 

ارای تفاوت دشاخصهای ناهمگنی و یکنواختی در طبقات ارتفاعی مختلف نشان داد که مقادیر این شاخصها  واریانس

فاعی چهارم و باشند به طوری که باالترین مقادیر شاخصهای ناهمگنی در طبقه ارتمی(P<05/0و >01/0pمعنیداری )

ر طبقه ارتفاعی دمقادیر شاخصهای یکنواختی نیز کمترین مقادیر آن در طبقه ارتفاعی دوم مشاهده گردید. باالترین 

نتیجه آزمون دانکن . داری را نسبت به یکدیگر نشان ندادندچهارم مشاهده گردید و سایر طبقات ارتفاعی تفاوتهای معنی

ین درصد پوشش دهد که میانگای در طبقات ارتفاعی چهارگانه نشان میشاخصهای تنوع و غنای گونهمقادیر میانگین 

بیشترین باشد. یمدرصد  5های دارویی در طبقه ارتفاعی اول با سه طبقه دیگر دارای اختالف معنی دار در سطح نهگو

 . ای به طبقه ارتفاعی اول و کمترین مقدار آن به طبقه ارتفاعی چهارم تعلق داشتغنای گونه

 های دارویی، مراتع ییالقیگونه غنا، تنوع،ارتفاع ، واژگان کلیدی: 

                                                           
 . دانشجوی دکتری مرتعداری دانشگاه ازاد اسالمی واحد نور 1
  دانشگاه ازاد اسالمی. نور. ایران.. استادیار گروه منابع طبیعی. واحد نور.  2
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 مقدمه 

مراتع عالوه بر نقشی که به عنوان تولیدعلوفه، تفرجگاهی، زیست محیطی دارند، از نظر تولید گیاهان دارویی 

از جایگاه ویژه ای برخورداند. با توجه به افزایش آگاهی عمومی در زمینه استفاده از گیاهان دارویی در درمان بیماریها، 

ستیابی به پایداری نسبی اکولوژیکی ر غالب داال مورد حفاظت قرار گیرند. الزم است تا مناطق با ارزش تنوع زیستی ب

اکوسیستم های طبیعی یکی از اهداف اساسی در مدیریت این عرصه ها محسوب می شود و یکی از شیوه های اصولی 

 .(2)نیل به این پایداری توجه به حفظ و افزایش تنوع گونه ای در اجرای عملیات بیولوژیک می باشد

)تعداد گونه های حاضر در غنا که است یاهیگ ساختارجوامع ویژه به زنده جوامع مهم یهایویژگ از ییک یاگونه تنوع

 ( 9،10،20)کندیم منعکس را جامعه) توزیع افراد گونه ها در محیط( یویکنواختواحد نمونه برداری ( 

 یشناسای ،یبوم اهانیگ تنوع حفظ اهداف به یابیدست یبرا مختلف ی ها رویشگاه یاهیگ تنوع یریگواندازه مطالعه

 توانیم یاگونه تنوع مطالعه ازطریق اینکه ضمن.است ینادرضرور یهاگونه وحفظ وپایش یربومیغ اهانیگ وکنترل

 .(23و22)داد ارائه یمدیریت یهاهیوتوص کرد یبررس طیرادرمح هاگونه وتوزیع یاهیگ جامعه یپویای

تغییرات ارتفاع می توانند بسیاری از عوامل محیطی را تغییر دهند. از بین عوامل توپوگرافی، پستی و بلندیها به خصوص 

عامل ارتفاع از سطح دریا به دلیل تاثیر در اقلیم منطقه بر پراکنش گون های گیاهی  نقش موثری دارد با توجه به 

سایر عوامل اقلیمی منجر به تشکیل نواحی  افزایش ارتفاع از سطح دریا، متوسط درمای هوا کاهش یافته و با توجه به

.با توجه به اینکه پراکنش جغرافیایی (19)اقلیمی شده، در نتیجه نواحی گیاهی با تنوع  گونه ای خاص ایجاد می شود

.بنابراین (6)تیپ های مختلف پوشش گیاهی در محیط های کوهستانی مرتفع در ارتباط نزدیک با توپوگرافی است

ط به فرم زمین مثل ارتفاع از پارامترهای مهم ورودی برای آنالیز مکانی و مدل سازی پراکنش پوشش پارامترهای مربو

تحقیقات بسیار زیادی در زمینه تنوع زیستی گونه های گیاهی در ایران .(21)گیاهی در چشم انداز کوهستانی می باشد

ی توان و پایداری اکولوژیکی اکوسیستم ها، انجام شده است که در این تحقیقات از شاخص های تنوع به منظور بررس

 مقایسه جوامع و تیپ های گیاهی و بررسی وضعیت پوشش گیاهی جوامع استفاده شده است.

 کاهش با که داد نشان توپوگرافی با متغیرهای گلستان ملی پارك علفی هایگونه دربررسی همبستگی)1377خواجه )

 مشخص ایغنای گونه ودربررسی یابدمی افزایش علفی هایگونه  دریا،تراکم ازسطح ارتفاع وافزایش شیب  درجه

 .(4)یابدمی افزایش ایگونه شیب،غنای ودرجه ازسطح دریا ارتفاع باکاهش شدکه
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در جنگلهای سردآبرود چالوس جهت بررسی تنوع گونهای در ( طی مطالعه ای 1388حاجی میرزا آقایی و همکاران )

 شاخصهای ناهمگنی ،متر( 1000 - 1300و  700 - 1000، 400 - 700، 100- 400مختلف ) طبقات ارتفاعی 

. تجزیه واریانس شاخصهای ناهمگنی و یکنواختی در طبقات ارتفاعی مختلف نشان داد نمودندمحاسبه پوشش گیاهیرا 

ین مقادیر شاخصهای ناهمگنی ( میباشند به طوری که باالتر >p 01/0داری )که مقادیر این شاخصها دارای تفاوت معنی

در طبقه ارتفاعی چهارم و کمترین مقادیر آن در طبقه ارتفاعی دوم مشاهده گردید. باالترین مقادیر شاخصهای یکنواختی 

داری را نسبت به یکدیگر نشان ندادند. نیز در طبقه ارتفاعی چهارم مشاهده گردید و سایر طبقات ارتفاعی تفاوتهای معنی

 .(1)ای به طبقه ارتفاعی اول و کمترین مقدار آن به طبقه ارتفاعی چهارم تعلق داشتگونه بیشترین غنای

 هایدراکوسیستم فیزیوگرافی عوامل با ارتباط در علفی گیاهان زیستی تنوع ارزیابی( به 1390حیدری و همکاران )

 تاثیر علفی هایگونه وغنای برتنوع دریا ازسطح ارتفاع که داد تحقیقشان نشان نتایجمیانی پرداختند و  زاگرس  جنگلی

 وغنادرارتفاعات تنوع متر(وکمترین1600پایین)کمتراز ارتفاعی دردامنه وغنا تنوع طوریکه  بیشترین داشته،به داریمعنی

 داریاثرمعنی علفی پوشش وغنای برتنوع دامنه جهت که داد نشان نتایج همچنین. شد متر(  مشاهده1800باال)بیشتراز

 ازاین یکنواختی برای داریمعنی تفاوت را داشته،درحالیکه ای گونه وتنوع غنا باالترین جنوبی وجهت دارد

 .(3)نظرمشاهدنگردید

 ارزیابیوضعیت در گونه وتعداد گونهای چیرگی،یکنواختی نظیرترکیب آن به مربوط وپارامترهای زیستی تنوع اندازه گیری

 بتوان طرح منابع این ازتنوع،غناووضعیت آگاهی تاضمن.برخوردارمیباشد زیادی  ازاهمیت ها اکوسیستم اکولوژیکی

 (.15)نمود اتخاذ را ومتناسبی مناسب مدیریتی

Hegazy et al. (1998)عربستان غربی در جنوب ارتفاعی دیان درامتدادگرا گیاهی پوشش وتحلیل درتجزیه 

 دادندونتیجه متر انجام 2500متروباالتر از  2500تا  500متر، 500ارتفاعی صفر تا درسه محدوده سعودی مطالعاتی

 غناهمراه بیشترین به ات ارتفاع گیاهی این وپوشش بوده پیوسته گیاهی جوامع متوسط دارای ارتفاعات که گرفتند

 . (17)رسدبایکنواختی نسبتاًزیادمی

Grytnes & Vetaas (2002 )که دادند نشان هیماالیا درنپال درمنطقه ارتفاع با ای گونه غنای بامطالعه تغییرات 

گونه ای)شاخص شمارش تعداد گونه( با ارتفاع یک رابطه خطی وجود دارد. همچنین اظهار داشتند  غنای تغییرات بین

متر غنای گونه ای به  1500تا  100متر وجود دار. از ارتفاع  1500-2500حداکثر غنای گونه ای در طبقه ارتفاعی 
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فزایش می یابد و پس از رسیدن به این ارتفاع غنای گونه ای با افزایش ارتفاع کاهش می شدت با افزایش ارتفاع ا

 .(13)یابد

با توجه به اهمیت و جایگاه گیاهان دارویی در جهت دستیابی به توسعه پایدار و حفاظت از اکوسیستم های طبیعی و 

تنوع گونه های دارویی مورد بررسی و مطالعه  تنوع زیستی آنها الزم است تا نفش عوامل اکولوژیکی و تاثیر آنها در

قرار گیرد. در این راستا با توجه به حضور گونه های دارویی در منطقه و شرایط توپوگرافی، مراتع ییالقی بهرستاق 

 آمل  جهت بررسی انتخاب گردید.

 مواد و روشها 

 منطقه مورد مطالعه

 52و   40   ،16در واقع آملشهرستان  بهرستاقحوزه آبخیز زیر مراتع ییالقی  هایمناطق معرف تیپ این تحقیق در

حداقل  .انجام شدعرض شمالی 36و   37   ، 01تا   35و   10   ، 56طول شرقی و   52و  16   ،22تا  

در بخش  منطقه مورد مطالعه.(1)شکل متر از سطح دریا می باشد 3713و حداکثر ارتفاع آن   متر1260ارتفاع حوزه 

های مرتفع و در بخشمترمراتع با فصل بهره برداری پاییز و زمستان با غالبیت گونه درمنه معطر  2500غربی تا ارتفاع 

میلی متر و درجه 428ساالنه حوزه بارش متوسط است. تابستانه با غالبیت گندمیان چندساله تع احوزه مر تر شرقی 

است.  مرطوبنیمه می باشد و اقلیم حوزه بر اساس روش دومارتن درجه  سانتیگراد  8/5حرارت متوسط ساالنه 

در بخش نیمه استپی و زیر بخش پوشش گیاهی موجود در مرتع تابع رویشهای شاخص منطقه کوهستانی  ایران و تورانی

و پهن ها از لحاظ فرم بیولوژیک علفی همی کریپتوفیت چند ساله بصورت گراسها غالب گونه .میباشدنیمه استپی سرد 

سفید و اسپرس کوهیو به ندرت گونه هایی با فرم رویشی مانند گون  وش برگان هستند و گونه های حفاظتی بالش

 پراکنده دیده میشوند.بسیار بصورت  منطقهسطح بخشی از در درختچه ای بصورت کوتاه و خوابیده روی زمین 

 تحقیقروش 

با روش سیستماتیک  پالت48تعداد . گرفتمتر از سطح دریا صورت  3548تا  1260در محدوده ارتفاعی این بررسی  

جهت براورد پارامترهای ( Minimal area) بر اساس روش حداقل سطح متر مربع  10تصادفی و با سطح نمونه  –

پوشش گیاهی بکار گرفته شد. به منظور نمونه برداری از پوشش گیاهی در داخل هر یک از قطعات نمونه نام گونه، 

چیرگی -ها شناسایی شده و وفورها یادداشت گردید. بنابراین در هر قطعه نمونه نوع گونهعداد و درصد پوشش گونهت

 .(1)جدول براورد گردید آنها بر اساس معیار براون بالنکه 
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 موقعیت زیر حوزه آبخیز بهرستاق در حوزه آبخیز رودخانه هراز -1شکل 

و بجای معیار تعداد آنها در  محاسبهچیرگی بر اساس درصد پوشش آنها -معیار وفور ها ،به منظور تجزیه و تحلیل داده

 GPSمحاسبه تنوع زیستی بکار گرفته شد. در داخل هر یک از قطعات نمونه، ارتفاع از سطح دریا با استفاده از دستگاه 

-3000،  2000 –  2500، 2000-1100طبقه ) ثبت شد. جهت بررسی تنوع گونه ای ، ارتفاع از سطح دریا به چهار 

غنای گونه قطعه نمونه را به خود اختصاص دادند.  12بطوریکه هر یک از طبقات ارتفاع  تقسیم متر( 3000<و 2500

وینر و شاخصهای -شاخصهای ناهمگنی شامل سیمسون، عکس شاخص سیمسون، شانون ای )تعداد گونه ها(، 

 Ecologicalویلسون با استفاده از نرم افزار تخصصی -یکنواختی شامل کامارگو، سیمسون و اسمیت 

Methodology دیر بدست آمده از این شاخصها در نرم افزار ا. مق(18)محاسبه گردیدSPSS18  با استفاده از آزمون

F  و همگن بودن داده ها با استفاده تجزیه و تحلیل شد. ابتدا نرمال بودن داده ها بوسیله آزمون کولموگراف اسمیرنوف

از آنالیز واریانس یکطرفه برای سپس از آزمون مقایسه میانگینهای دانکن و نیزاز آزمون لون مورد بررسی قرار گرفت. 

 .(24)وت طبقات مختلف ارتفاعی بر اساس هر یک از شاخصها استفاده گردید.یا عدم تفاسنجش تفاوت 
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 نتایج  

گونه دارویی در منطقه مورد مطالعه 36گونه گیاهی و تعداد 147، در مجموع نمونه برداشت شدهقطعه  48از مجموع 

و اغلب آنها بر  بودهاز درصد پوشش متوسط تا پایینی برخوردارتحت مطالعه گیاهان دارویی مراتع شناسایی گردید.

درصد از  73، بطوریکه بر اساس نتایج این تحقیق هستنداساس طبقه بندی رانکایر جزو گونه های همی کریپتوفیت 

گونه های دارویی شناسایی شده علفی پهن برگ و چند ساله هستند، بسیاری از این گونه دارای ارزش خوشخوراکی 

دو و سه بوده و فشار چرای دام روی آنها به اندازه ای نیست که وفور و تراکم آنها دچار تغییراتی فاحش گردد.  کالس

درصد از  55های دارویی شناسایی شده، از دامنه ارتفاعی رویش نسبتا وسیعی برخوردار بوده بطوریکه ن گونههمچنی

بر اساس داده های بدست   .(1)جدولدرصد در سطح پالتهای نمونه گیری داشتند 80گونه های دارویی فراوانی بیش از 

)بیشترین درصد پوشش (  01/3د با دامنه عددی می باش 71/0آمده از نمونه برداری، متوسط درصد پوشش گیاهی 

درصد برای گونه ای سیر کوهی )کمترین درصد پوشش تاجی( همچنین درصد ترکیب  08/0برای گونه درمنه کوهی و 

 ( .1درصد می باشد)جدول 3/6درصد و فرم رویشی ژئوفیت  2/73گونه های همی کریپتوفیت 

مختلف نشان داد که مقادیر این شاخصها دارای تجزیه واریانس شاخصهای ناهمگنی و یکنواختی در طبقات ارتفاعی 

بطوریکه باالترین مقادیر شاخصهای ناهمگنی در طبقه ارتفاعی . (2)جدول می باشند( > p 01/0)تفاوت معنی داری 

-1600بیشترین غنای گونه ای به طبقه اول )( .2شکل) چهارم و کمترین مقادیر در طبقه ارتفاعی دوم مشاهده گردید

شاخصهای یکنواختی تغییرات . (2)شکلمتر(تعلق داشت3000<متر (و کمترین مقدار آن به طبقه ارتفاعی چهارم ) 2000

به طوری که با افزایش ارتفاع میزان یکنواختی جامعه گیاهی کاسته می شود)شکل  نسبتا منظمی با افزایش ارتفاع داشتند

درصد و از بین  23آمار شاخصهای تنوع و یکنواختی نشان داد که از بین شاخصهای ناهمگنی ، شاخص هیل با  . (3

 باالترین ضریب تغییرات را داشته اند.  درصد 23نیز با  شاخصهای یکنواختی، شاخص اسمیت
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 در منطقهها گونه  ،فرم رویشی و درصد پوششفهرست گونه های دارویی شناسایی شده -1دول شماره ج

فرم 

 رویشی

تیپ 

بیولوژی

 ک

درصد 

 پوشش
 طول عمر نام فارسی نام علمی گونه نام خانواده طول عمر

فرم 

 رویشی

تیپ 

 بیولوژیک

درصد 

 پوشش
 نام خانواده

نام علمی 

 گونه

 نام فارسی

 علفی
Hem 36/2 

 Labiatae چندساله
 

Stachs lavandulifolia چای چوپان 
 Hem 1/2 علفی چندساله

Astraceae Achillea 
milleafoliu
m 

 بومادران

 علفی
Hem 25/0 

 کاسنی  Astraceae Cichrium intybus چندساله
 Hem 9/0 علفی یکساله

Boraginacae Anchusa 
italica 

 گاوزبان

 علفی

Hem 4/0 

 خاکشیر Labiatae Descurinia sophia یکساله
 Hem 12/0 علفی چندساله

Malvaceae Althaea  
afficinalis 

 ختمی

 علفی

Hem 21/0 

 Hypericaceae Hypericum چندساله
perforatum 

 گل راعی

 Hem 6/0 علفی چندساله
Astraceae Calendula 

arvensis 
 همیشه بهار

 بوته ای
Hem 36/2 

 مریم نخودی Labiatae Teucrium polium چندساله
 Hem 51/0 علفی چندساله

linaceae Linum 

smucrrona

tum 

 کتان

 علفی
Hem 16/0 چندساله Labiatae Ziziphora capitata علفی چندساله کاکوتی Hem 6/1 

Malvaceae Malva 

neglecta 

 پنیرک

 علفی
Hem 17/0 

 مرزنجوش Labiatae Origanum vulgare چندساله
 Hem 41/0 علفی چندساله

Labiatae Melissa 

officinalis 

 بادرنجبویه

 علفی
Hem 23/0 چندساله Labiatae Mentha  longifolia علفی چندساله پونه وحشی Hem 75/0 

Labiatae Nepeta 

cataria 

 پونه

 علفی
Hem 66/0 

 فراسیون Labiatae Marrubium   vulgare چندساله
 Hem 25/1 علفی چندساله

Plantaginace

ae 

Plantago 

lanceolata 

بارهنگ نیزه 

 ای

 علفی
Hem 14/0 یکساله Astraceae Silybum   marianum علفی چندساله خار مریم Hem 8/0 

Plantaginace

ae 

Plantago 

psillum 

 اسفرزه

 علفی
Hem 14/0 

Astraceae Matricaria  chamamill یکساله

a  chamamilla 

 بابونه
 Hem 25/0 بوته ای چندساله

Umelliferae Ferula  gu

mosa 

 باریجه

 بوته ای
Hem 01/3 

 درمنه کوهی Astraceae Artemisia   aucheri چندساله
 Hem 15/0 علفی چندساله

Umelliferae Foeniculu

m   vulgare 

 رازیانه

 علفی
Tr 25/0 

 خشخاش Papaveraceae Papaver someniforum چندساله
 چندساله

درختچه 

 ای
Tr 9/1 

Rosaceae Rosa 

canina 

 نسترن وحشی

 علفی
Ge 18/0 

 سریش Liliaceae Eremurus   sp چندساله
 Ge 12/0 علفی چندساله

Valerianacea

e 

Valeriana  

officinalis 

 سنبل الطیب

درختچه  چندساله موسیر Liliaceae Allium ascalonicum چندساله Ge 08/0 علفی

 ای

Ge 05/0 Berberidacea

e 

Berberis v

ulgaris   

 زرشک

 علفی
Hem 09/0 

 گل گاوزبان Boraginacae Ecium amoenum چندساله
 Hem 12/0 علفی چندساله

Umelliferae Heracleum 

persicum 

 گلپر

Caryophyllacea چندساله Hem 14/0 علفی

e 

Saponarioa officinalis علفی چندساله گل صابونی Hem 3/1 
Labiatae Salvia 

sclarea 

 مریم گلی

 بوته ای

Ch 6/2 
آویشن  Labiatae Thymus kotschyanus چندساله

 کوهی
 Hem 22/0 علفی چندساله

Verbenaceae Verbena 

officinalis 

 شاه پسند

http://en.wikipedia.org/wiki/Malvaceae


  
 
 
 
  

8 
 

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-91  

 

 

 ارتفاعی درطبقات وناهمگنی گونهای،یکنواختی غنای شاخصهای واریانس وتجزیه آمارتوصیفی -2جدول 

 /شاخصها

 آمار

 یکنواختی )تنوع( ناهمگنی

 سیمسون کارماگو غنا شانون وینر هیل سیمسون
 اسمیت

 ویلسون

 21/0 34/0 37/0 12 13/2 02/3 61/0 کمینه

 98/0 94/0 94/0 29 85/3 52/9 91/0 بیشینه

76/0 میانگین  27/6  99/2  5/20  655/0  64/0  595/0  

 16/0 085/0 07/0 05/1 35/0 2/1 04/0 انحراف معیار

 23 16 11 18 11 23 7 درصد ضریب تغییرات

 Fمقدار 
*81/5 *36/5 **06/4 *05/8 *2/18 **05/21 *12/19 

 ناهمگنی و یکنواختی  نیمه ماتریس همبستگی و میزان معنی داری شاخصها -3جدول 

 سیمسون کارماگو غنا شانون وینر هیل سیمسون همبستگی/شاخصها
 اسمیت

 ویلسون

       1 سیمسون

      1 **925/0 هیل

     1 **0.855 *859/0 شانون وینر

    ns610/0 ns0.591  ns0.354 1 غنا

   ns0.45   ns0.189  ns0.369  0.785* 1 کارماگو

  ns0.234 ns0.239 ns0.336  ns0.335 0.885** 1 سیمسون

 اسمیت

 ویلسون
ns0.258   ns0.110 ns0.089 ns0.332 0.869** 0.921** 1 

 درصد 1معنی داری در سطح  -**

 درصد 5معنی داری در سطح  -*

Ns – عدم معنی داری 

 

 



  
 
 
 
  

9 
 

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-91  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقایسه میانگین های شاخصهای تنوع و غنای گونه ای  -2شکل 

 در طبقات ارتفاعی چهارگانه
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 مقایسه میانگین های شاخصهای یکنواختی در طبقات ارتفاعی چهارگانه -3شکل 
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 نتیجه گیریبحث و 

 .(8)مروری بر منابع نشان می دهد که الگوی پراکنش گیاهان به طور عمده تحت تاثیر دو عامل درجه حرارت و رطوبت قرار دارد

طور مستقیم تابعی از الگوی ارتفاع از سطح دریااست، بنابراین می توان گفت و از انجایی که میزان درجه حرارت و رطوبت به 

 .(25)که ارتفاع از سطح دریا، عامل اصلی در الگوی پراکنش پوشش گیاهی در هر منطقه و تنوع زیستی آن به حساب می اید

 در نتیجه تنوع زیستی  محسوب می شود.عامل بوم شناسی ازتفاع از سطح دریا به عنوان مهمترین عامل موثر بر ترکیب گیاهی و 

تحقیقات زیادی به بررسی نقش ارتفاع ارتفاع از سطح دریا بر تنوع و غنای گونه ای  پرداخته و همبستگی های معنی داری را 

یرات نتایج تحقیق حاضر  در منطقه مورد مطالعه نشان داده است که تنوع گونه های گیاهی با تغی(. 17،13،12،11)نتیجه گرفتند

ارتفاع از سطح دریا تغییر می کند.بیشترین مقادیر غنا، تنوع و یکنواختی  در ارتفاعات پایین و کمترین مقادیر آن در ارتفاعات 

باال مشاهده گردید. کاهش مقادیر  تنوع را می توان به کاهش دمای هوا در ارتفاعات باال نسبت داد. همچنین به خاط مساعد 

 .(21)، مقادیر تنوع در ارتفاعات پایین تر بیشتر می باشدبودن محیط از نظر دما 

( پارك ملی گلستان، حیدری و 1377( در جنگلهای سرد آبرود چالوس، خواجه)1388حاجی میرزا اقایی و همکاران)

و  ( در هیمالیا، کوری2008( در آریزونا،چاوال و همکاران)2004( در جنگل زاگروس میانی، فیشر و نوئل) 1390همکاران)

( در ایرلند نتیجه رسیدند که ارتفاعات پایین دارای تنوع و غنای گونه ای بیشتری به خاطر باال بودن دما 2004همکاران)

 .(12،11،14،3،4،1)هستند

( بر این عقیده است که اغلب اختالفات اقلیمی ایران زاییده وضع کوهستانی ان می باشد. بررسی و تحقیقاتی که در 1360مبین)

ینامیک پوشش گیاهی انجام شده تغییر ارتفاع را به عنوان یکی از عوامل موثر در ساختار پوشش گیاهی معرفی می نماید. زمینه د

 .(7)به طوری که نقش این عامل در حضور یا حذف گونه های گیاهی بسیار بارز است

و نزوالت بیشتر به صورت هرز آب از طرف دیگر با افزایش ارتفاع در منطقه عمق خاك کاهش یافته و فرصت نفوذ اب کم 

حرکت نموده و باعث فرسایش و شستشوی خاك این مناطق می شود و در دراز مدت پدیده خاك سازی کمتر اتفاق می افتد 

 .(5)ایجاد چنین شرایط می تواند بر غنای گونه های گیاهی در ارتفاعات باال اثرات منفی داشته باشد

ین شاخصها برای ارزیابی تنوع، از آماره  ضریب تغییرات استفاده می گردد. نسبت انحراف به منظور تعیین و تشخیص مناسب تر

معیار به میانگین را که اغلب به صورت درصد بیان می شود، ضریب تغییرات می نامند. این واحد به واحد اندازه گیری بستگی 
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شاخص، شاخصی است که بیشترین تغییر پذیری میانگین ندارد و در عمل برای مقایسه به کار می رود. بدیهی است مناسب ترین 

 یا در واقع بیشترین ضریب تغییرات را دارا باشد.

نتایج آمار توصیفی و درصد ضریب تغییرات شاخصهای ناهمگنی و یکنواختی نشان داد که از بین شاخصهای ناهمگنی شاخص 

( باالترین ضرایب تغییرات را در بین شاخص های درصد 23درصد( و از بین شاخصهای یکنواختی شاخص اسمیت) 23هیل )

حاجی میرزا مذکور اختصاصا داده اند. لذا به عنوان مناسبترین شاخص از بین شاخص های عنوان شده محسوب می شوند. 

 .(1)(  نیز همین شاخص ها را در منطقه سردابرود مناسب تر دانسته است1390آقایی)

ضرایب همبستگی پیرسون شاخص های تنوع بیانگر آن است که از بین شاخص های یکنواخی، شاخص اسمیت ویلسون و 

با یکدیگر می باشند. با توجه به تعریف همبستگی هر چه مقدار عددی این شریب در  %92سیمسون دارای همبستگی باالی 

هم نداشته و در موارد الزم می توان از یکی از دو شاخص  ارتباط با دو شاخص باال باشد این دو شاخص تفاوت زیادی با

استفاده نمود و برعکس، هر چه ضریب همبستگی شاخص ها کمتر باشد این بدان معناست که هر یک از شاخص ها عملکر 

ز هر یک منحصر به خود داشته و خروجی آنها تشابه کمتری با یکدیگر دارند. بنابراین برای شاخص های یکنواختی می توان ا

از شاخص های سیمسون و اسمیت ویلسون استفاده نمود در حالی که برای محاسبه ناهمگنی می توان تنها از شاخص های هیل 

 و سیمسون ب دلیل ضریب همبستگی باال استفاده نمود. 

توجه  مهم بدون این حفاظت و تالش برای افزایش تنوع زیستی از مهمترین دقدقه های مدیریت اکوسیستم های طبیعی است و

با بررسی نتایج تحقیقات مشابه در ایران و بر رفتار جمعیتهای زنده اکوسیستم مقدور نیست. به اثر تغییرات عوامل اکولوژیک 

در مناطق دشتی ، عوامل ادافیکی بیش از سایر عوامل محیطی موثر بوده و با افزایش ارتفاع و جهان می توان اذعان نمود که 

تاثیر عوامل توپوگرافیک بویژه ارتفاع از سطح دریا تعیین کننده نحوه استقرار و پراکنش گونه های مختلف  تغییر شکل اراضی

 .گیاهی خواهد بود
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