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 چکیده 

حداقل یک  ها به روش ترانسكت با های تنوع زیستی تأثیرگذار است. دادهگرادیان ارتفاعی بر شاخص

(  32رود )آبخیزحوزه تیرومدر    (قطعه  44جمعا  )متری    50خطوط میزان  بر روی    متر مربعی(  400)   نمونهقطعه

  –و درصد پوشش نمونه  به تفكیک گونه در هر قطعه،  های چوبیگونه  فراوانی شد.  برداشت  شهرستان تنكابن

 – در چهارگوشه و مرکز( بر اساس روش براون    مربعیمتر  دو  نمونهریزقطعه  )پنجعلفی  های  فراوانی گونه

های  و مقایسه شاخصفی معر های شاخص دوطرفه منطقه با تحلیل گونه گیاهی بالنكه ثبت شد. اجتماعات

شناختی  های بوم بر اساس نتایج، گروهطرفه انجام شد.  های گیاهی با آنالیز واریانس یکتنوع زیستی در گروه

،  59متر از سطح دریا و میانگین شیب    2070و    1236،  924،  375  ترتیب در میانگین ارتفاع در این منطقه به

تنوع زیستی گیاهی ها از نظر شاخصدار( مستقرند. گروهدرصد )بدون اختالف معنی  43و    50،  40 های 

وینر  -ای شانوندار دارند. شاخص تنوع گونهای( با هم اختالف معنی ای، یكنواختی و غنای گونه)تنوع گونه 

بیشینه، کمینه و شناختی اول، چهارم و دو گروه دوم و سوم بههای بومیلو در گروهپ-و سیمپسون ترتیب 

ترتیب بیشینه،  های اول و سوم و دو گروه دوم و چهارم بهمیانگین است. شاخص یكنواختی پیلو در گروه

ای  خص غنای گونههای اول، سوم، دوم و چهارم از نظر شاگروه  ترتیببه  کمینه و میانگین است. ضمن اینكه

های تنوع زیستی روندهای متفاوتی را با تغییرات ارتفاع به  بندی شدند. بر اساس نتایج کلی شاخصدسته

 . گذارندنمایش می
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 مقدمه

  عناصر   بین  متقابل  کنش  حاصل  گیاهی  پوشش  پیدایش

  استفاده   روازاین  .است  فیزیكی  محیط  عوامل  و  رویشی

  و   تعیین  برای  گیاهی  شناسی جامعه  و  شناسیبوم  از

  غیریكنواختی   و  یكنواختی  زا،درون  محیط  تشخیص 

  نكته .  است  ضروری  امری  آن  مراحل  و  توالی   محیط،

  تشخیص   گیاهی،  جوامع   شناخت  اینكه  توجه قابل

  گیاهی   پوشش  تحول   چگونگی  بینیپیش  و  هازیستگاه

عوامل    ینب  از.  گیرددربرمی  نیز  را  معین  محیط  در

تغشناخته بر  مؤثر  و    یماقل  ،گیاهیپوشش  ییرات شده 

 Zhang et) اندگرفته قرار توجه مورد  بسیار توپوگرافی

al., 2017  .)حل مسائل    یبرا   یکاربرد  یها در پژوهش

مد  ی شناختبوم با  ارتباط  از    یریت در  حفاظت  و 

گیاهی  پوشش  یشناخت و بررس  یعی،طب  ی هاسازگانبوم

 ,.De Bello et al., 2005; Diaz et al)  مهم است  یاربس

2007 .) 

شرا  یا مجموعه هوا،    یطی مح  یطاز  و  آب  شامل 

متغ  یبلند و  یپست   گیاهان   سیمای   در  یخاک  یهایرو 

بروز  Kaufmann et al., 2017)  شودمی  منعكس و   )

از غلبه مجموعه عوامل    ی گیاهی ناشدر پوشش  ییراتتغ

توسعه  همچنین  (.  Awasthi et al., 2015است )  یطیمح

گونه انتشار  طب  یاهیگ  یها و   نیست،  یصادف ت عت  یدر 

  ی شناختبوم  یهایازبا سرشت و ن  یاهی گ  یها بلكه گونه

طب در  هم  در  یعت مشابه  اجتماعات  ند  مستقرکنار  و 

 آورند. یوجود مرا به یاهیگ

  و   زیستی  تنوع  دارای  کشور  شمال   هایجنگل

که  ایپیچیده  ساختار   این   کامل  شناخت  با  تنها  است 

 در ها  بهینه و درست آن  مدیریت  به  توانمی  اکوسیستم

دور،  نه  هایگذشته  در.  شد  امیدوارترآینده   چندان 

  صورت به  ارتفاعات  تا  جلگه  از  ایران  شمال   هایجنگل

. در  داشت  وجود  گسستگی  بدون  و  هم  کناردر   یكپارچه

در جلگه    هاجنگلاز این    زیادی  سطحچند دهه اخیر  

رفت. در  بین  ازمنابع طبیعی    هایدلیل تجاوز به عرصهبه

باالبند     شرایط   دلیلبه  نیزشمال    هایجنگلارتفاعات 

شرایط    بارش،مه  کوهستانی،  مناطق   خاص  فیزیوگرافی

.  دارد  وجودهر منطقه    در  خاکیاقلیمی و    از نظرمتفاوتی  

  ارتفاعی   هایدر مناطق مختلف در محدوده  ها جنگلاین  

  جنگلی   هایاکوسیستم  از   که  شودمی   مشاهده   متفاوت 

 Sagheb Talebi)  شودمیمرتعی    هایاکوسیستم  وارد

et al., 2014  .)زم  یادیز   هایپژوهش و    ینهدر  تنوع 

انجام    یارتفاع  ییراتتغ  یب گیاهی در شپوشش  ییراتتغ

است  ,.Arekhi  et al., 2010  ،Nogué et al)  شده 

2013  ،Irl et al., 2015  ،Singh et al., 2019  ،Sharma 

et al., 2019  ،Zamani et al., 2019  ،Shabani-Rad et 

al.,2020 .) 

دربا   گ  پژوهش  تحل  یاهیاجتماعات    یل و 

  ین ا  یتوان به همبستگیم   یطیمختلف مح  یها یانگراد

با   پژوهشبرد.  یپ  یاهیگ  هایگروهعوامل  نظر  در  این 

معرف ضمن  تا  حوزه  گروه  ی دارد  در  گیاهی   های 

و    یتوپوگراف  هایمشخصه  با  راها  رود، رابطه آنتیروم

ز به  یبررس  یاهیگ  یستیتنوع  دکند.    این   یگرعبارت 

های گیاهی  گروه  که   است  موضوع   این  دنبال به  پژوهش 

  جوامع   بین  در  پهنایی  چه  با  و  ارتفاعی  دامنه  چه  در

درچگونگی    زیرا .  دارند  حضور های  جنگل  مدیریت 

وع نگرش  جوامع گیاهی است و نتابع شرایط  هیرکانی  

مدیریت   ارتفاعی  بر  مختلف  مناطق  مناطق  در  این 

 .بود خواهد  متفاوت ضرورتاً

   هاروش و  مواد 

   پژوهش انجام منطقه

  منابع   کل  اداره  ،32شماره    یز در حوزه آبخ  پژوهش   منطقه 

  طبیعی   منابع  اداره  ،نوشهر-مازندران  استان  طبیعی

این شهر    در  تنكابن،  شهرستان   های عرض  بینجنوب 

  های طول   و  شمالی  36°  45´تا    36°  36´  جغرافیایی 
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قرار دارد )شكل   شرقی  50°  50´تا   50° 46´جغرافیایی  

  ارتفاع   بیشینهو    متر   111از سطح دریا    ارتفاع   کمینه(.  1

است. مساحت کل حوزه تیروم    متر  3520از سطح دریا  

جامع   طرح  براساس  کشور    هایجنگلرود  شمال 

تمرکز پژوهش در  سطح محدوده  است.    هكتار  20287

حوزه جزء    این  اقلیمینظر    ازهكتار است.    200حدود  

-یلیم   1111و مرطوب با میانگین بارندگی  اقلیم معتدل  

-سانتی  درجه  3/12حرارت ساالنه    . میانگین است  تر م

  درجه   8/23حرارت در مرداد ماه  راد، میانگین بیشینه  گ

-درجه    6/1بهمن ماه    در   حرارت  کمینهگراد و  سانتی

 . گراد استانتیس

 

 
پژوهش انجاممنطقه  -1 شكل  

Figure 1. Study area 
 

 پژوهش انجام روش

  ای، کتابخانه   هایبا بررسی  ابتدا  پژوهش،این    انجام  برای

  گردشی، جنگل  انجام   و   کارشناسان  نظرات  دریافت

انتخاب شد. باتوجه به   پژوهش  برای این مناسب منطقه 

مورد   منطقه  گیاهی  از    پژوهش جوامع  استفاده  و 

محدوده   طرح،  کتابچه  گروهاطالعات  و  های  جوامع 

عنوان  شد و به  مشخص  منطقه   جنگلی  گیاهی در جوامع

نمونه اصلی  درطبقات   دیگر.  شد  نظرگرفتهبرداری 

شیب،   دریا  سطح   از  ارتفاع  نظیر  محیطی  عوامل و 

و اختالف    ها درصورت ایجاد تغییرات در سیمای رستنی

 .  قرارگرفتندبرداری مدنظر  فلورستیكی جهت نمونه

روش  هاهداد  برداشت  . شد  انجام   ترانسكت  به 

ترانسكت در جهت    یک یرو  بر  پژوهشنمونه    قطعات 

جنگل    مرزعمود بر خطوط میزان از جلگه )پایین بند( تا  

مشخص   تیپ  نقشه  روی  بر  ها  داده  و  شد)باالبند( 

که بر روی هریک از خطوط    طوری به .  شدند  برداشت 

  در قرارگرفت.    نمونهقطعه  یک  حداقل  متری  50میزان  

 این  در(  یمترمربع  20×20)  نمونهقطعه  44مجموع   

قطعهشد  برداشت  پژوهش هر  در    فراوانی نمونه  . 

-نمونه  یبرا  .شد  ثبت  گونه  تفكیک  به  چوبی  هایگونه

علف  برداری  دو  نمونهریزقطعه  پنجتعداد    یاز آشكوب 

شد    یاده( پنمونهقطعه)در چهارگوشه و مرکز    یمترمربع

فراوانی  -پوشش  درصدبالنكه  -براون  روش  براساسو  

 ,.Habashi et al)  شد  ثبت  و  تعیین  رویشی  عناصر

  ایرانیكا   فلور  منابع  از  استفاده  با  هاگونه  ییشناسا  .(2007

(Rechinger, 1963-1998،)  فارسی   فلورهای  مجموعه  

  رنگی   فلور  ،(1371- 1381  همكاران،  و  اسدی )  ایران 

  گیاهان   هاینام  فرهنگ  و (  1375-1379  قهرمان،)  ایران

 . شد  انجام( 1375 مظفریان،) ایران
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 آماری  وتحلیلتجزیه روش

تغ  یلتسه  برای مفهوم    یجی تدر  ییراتدرک 

(Continum)  گیاهی و کمک به فهم بهتر  پوشش  یبترک

  یب با ترک  ی هارولوه  یطی،ها و عوامل محگونه  ینارتباط ب

  شدند.   یبندطبقه  یشناختبوم  یهاگروه  امشابه ب  یاگونه

دو  یها گونه  یعدد   یبند طبقه   طرفه شاخص 

(TWINSPANبرای   ی شناختبوم  یهاگروه  یین تع  ( 

براساس    TWINSPAN  ضمن اینكه، روششد.  استفاده

سطوح قطع    یبر مبنا   یعلف   یاه اطالعات پوشش گونه

  کار صفر به  -1  -5/2  -5  -5/12  -25  -50  -75  -100

  بندی تقسیم  سطح  یطور تجربه ب  یزآنال  ین. در اشد  گرفته

  ( McNab et al., 1999; Flynn et al., 2009)چهارم  

گروه انتخاب شد.    یریگشكل  یعنوان نقطه توقف برابه

تحل  TWINSPAN  یجنتا  تأیید  رایب  همچنین   یل از 

  یل و تحل  یبندطبقه  رای . ب شداستفاده  DCA  بندی رسته

 PC- ORD forافزار  از نرم   یشناختبوم  یهاگروه گونه

Win. Ver. 5   (McCune and Mefford, 1999  )

 شد.  استفاده

از     های گروه  شناساییو    یشگاهرو  یبند طبقهپس 

  ی هاگونه  یصتشخ  برای  منطقه،  گیاهی  شناختیبوم

-گونه  یلو تحل  یهاز روش تجز  گیاهی  گروهشاخص هر  

)  های (  Durfrene and Legendre,1997معرف 

برا شداستفاده ز  یسهمقا  ی.    های گروه در    یستیتنوع 

شاخص  گیاهی  شناختی بوم )اگونه  یغنا   یهااز   (Sی 

(Maguran, 1988  )ینرو-شانون  یا تنوع گونه  (Peat, 

س  (1974   یلو پ  یكنواختی و    (Hill,1973)  یمپسونو 

(Peat, 1974)  جدول استفاده( برا 1  شد  انجام    ی(. 

 شد.استفاده طرفه یک  یانسوار یزاز آنال هایسهمقا

 

 ی او تنوع گونه  یكنواختیغنا و   یهاشاخص -1جدول 

Table 1. Indices of species richness and uniformity 
 فرمول 

Formula 

 منبع

References 

 شاخص ها

Indices 

 
SR = Magurran (1988) 

 (Sی )اگونه یشاخص غنا

Species richness indicator 

N

n
p i

i =( )  SppJ ii ln/ln−= Peet (1974) 
 لو یپ یكنواختی شاخص 

Pilo uniformity indicator 

( )−= i ii ppH ln Peet (1974) 
 نری و -شاخص تنوع شانون

Shannon wiener variability indicator 

−=
i ip21 Hill (1973) 

 مپسون یشاخص تنوع س

Simpson variability indicator 

Sها = تعداد گونهiP پوشش گونه= نسبت درصد تاج  (in به مجموع درصد تاج )پوشش گونه( هاN ) 
S= No. of species, Pi= species crown cover per. (ni ) / sum of species crown cover per. (N) 

 

نتایج نتایج  اساس  گروه    چهار  TWINSPAN  آنالیز  بر 

 (.2شد )شكل   ایجاد  شناختیبوم
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 پژوهشمنطقه مورد  TWINSPAN یلنمودار تحل -2 شكل

Figure 2- TWINSPAN analysis chart of the study area 
        

به  شناختیبوم  هایگروه   یانگین م  یدارا  یبترت منطقه 

و    یامتر از سطح در  375و    924،  1236،  2070  یارتفاع

  یک   گروهدرصد بودند.    59و    40،  50،  43  یبش  یانگین م

دو، سه و چهار در    هایگروه  و  مرتع  و  جنگل  مرز  در

 .(2)جدول  محدوده جنگل قرارداشتند

 

 های معرف چهارگانههای فیزیوگرافی و گیاهشناسی گروهویژگی -2جدول 
Table 2- characteristics of four ecological groups consists of trees, shrubs and herbaceous species 

 گروه 

Group 

 )متر(  ارتفاع

Height (m) 
 )درصد(  شیب 

Slope (%) 
 جهت

Aspect 
 درخت / درختچه

Tree / Shrub 
 علفی

Herbaceous 

1 2070 43 
 شمال

N 

 راش

Fagus orientalis 

Lipsky 
 کرب 

Acer campestre L. 
 اوری

Quercus macrantera 

Fisch. & C.A. Mey. 
 لور

Carpinus orientalis 

Mill. 
 آلوچه

Prunus divaricate 

Ledeb. 
 ازگیل 

Mespilus germanica L. 

 ولیک  سرخ
Crataegus monogyna 

Jacq. 
 نسترن

Rosa canina L. 

 استاکیس 

Stachys sp 
 مرهمی

Sanicula europaea L. 
 پیچک

Convolvulus sp 
 عسلک 

Orobanche sp 
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 .2جدول ادامۀ 
Continued table 2. 

 گروه 

Group 

 )متر(  ارتفاع

Height (m) 
 )درصد(  شیب 

Slope (%) 
 جهت

Aspect 
 درخت / درختچه

Tree / Shrub 
 علفی

Herbaceous 

2 1236 50 
 شمال

N 

 راش
Fagus orientalis 

Lipsky 
 گیالس وحشی 

Prunus avium L. 
 آلوچه

Prunus divaricate 

Ledeb. 
 ازگیل 

Mespilus germanica L. 

 کارکس 

Carex pendula Huds 
 آسپروال

Asperula odoratum L. 
 تمیس

Tamus cummonis L. 
 سیكالمن

Cyclamen europaeum 

L 
 توت فرنگی 

Fragaria vesca L. 
 شقاقل 

Pastinaca sativa L. 

 شرق شمال 40 924 3

N 

 راش
Fagus orientalis 

Lipsky 
 بلندمازو بلوط

Quercus castaneifolia 

C.A. Mey. 
 ممرز

Carpinus betulus L. 
 نمدار 

Tilia begonifolia Stev. 
 شیردار 

Acer cappadocicum 

Gled. 
 انجیلی

Parotia persica 

(DC.) C.A. Mey. 
 آلوچه

Prunus divaricate 

Ledeb. 
 ولیک  سرخ

Crataegus monogyna 

Jacq. 
 کوله خاص 

Ruscushyrcanus L. 

 گزنه سفید
Lamium purpureum 

L. 
 داردوست

Hedera colchica K. 

Koch 
 چلرک

Epimedium pinnatum 

Fisch. ex DC 
 فرفیون 

Euphorbia serrate L. 
 آسپروال

Asperula arvensis L. 

 

 

 

 

 



 رود   رمیت  یرکانیه  هایدر جنگل  یاهیگ  شناسیبوم  هایگروه  یستیتنوع ز  هایارتفاع بر شاخص  انیگراد  ریتأث

499 

 

 .2جدول ادامۀ 
Continued table 2. 

 گروه 

Group 

 )متر(  ارتفاع

Height (m) 
 )درصد(  شیب 

Slope (%) 
 جهت

Aspect 
 درخت / درختچه

Tree / Shrub 
 علفی

Herbaceous 

4 375 59 
 غرب شمال

NW 

 بلندمازو بلوط
Quercus castaneifolia 

C.A. Mey. 
 ممرز

Carpinus betulus L. 
 توسكا 

Alnus subcordata C.A. 

Mey. 
 انجیلی

Parotia persica 

(DC.) C.A. Mey. 
 خرمندی

Diospyrus lotus L. 
 لرگ

Petrocaria fraxinifolia 

(Lam.) Spach 
 شمشاد 

Buxus hyrcana Pojark. 

 زنگی دارو
Asplenium 

scolopendrium L. 
 سیكالمن

Cyclamen europaeum 

L. 
 متامتی 

Hypericum 

androsaemum L. 
 

       

  یانس وار  یین طول محورها، درصد تب  یژه،و  یر مقاد

  ی محورها   یه کل  یژهو  یرچهار محور اول و مجموع مقاد 

(Total inertia  )یلتحل  DCA   داده  نشان  سه    در جدول

نمایش به  بندیرج  روش  این   نتایج .  است  شده   شكل 

 .(3)شكل   است آورده شده بعد دو در هانمونه قطعات 

 

 
 اکوسیستمی واحدهای نمونه قطعات  DCAبندی رسته نمودار -3 شكل

Figure 3. DCA chart of sample parts of ecosystem units 
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قطعات    دهدمی  نشان  DCA  بندی رج  نمودار که 

  کامال   یكدیگر  از شناختیبوم  هایگروهاز    یکنمونه هر  

و   ترکیب   در  تفاوت  خاطربه  تمایز  این  متمایزند 

  محیطی   خصوصیات  تغییرات  از  ناشی  فلورستیكی

 .است مزبور واحدهای

 

 DCA تحلیل های گرادیان طول و  ویژه قادیرم -3 جدول

Table 2. Eigenvalues and the length gradients of DCA analysis 

 2محور 

Axes 2 

 1محور 
Axes 1 

 

0.399 0.718 
 ویژه  مقادیر

Eigenvalues 

2.943 4.177 
 محورها  گرادیان طول

The length of the axis gradient 

5.941 
 کل  واریانس

Total inertia 
 

 ین ب  گیاهی  زیستی  تنوع  هایشاخص  مقایسه

  دار معنی  اختالف  وجوداز    حاکی،  شناختیبوم  هایگروه

  شاخص   مقادیر  بررسی.  بود  آزمون دانكن  یجبراساس نتا

داد که    نشان  پیلو  یمپسونو س  ینرو-شانون  ایگونه  تنوع 

 و  دوم  گروه  دو  و  چهارم  اول،  شناختیبوم  هایگروه

  مقادیر   میانگین  و  کمینه  بیشینه،  دارای   ترتیب به  سوم 

ازحالی  هستند. در  ایگونه  تنوع  هایشاخص   نظر   که، 

گروه دوم    دو  و  سوم  اول،  گروه  پیلو یكنواختی  شاخص

  یر و میانگین مقاد  ینهکم  یشینه، ب  یدارا   یبترتو چهارم به

 هستند.  یكنواختیشاخص 

 

 منطقه یشناختبوم   یهاگروهدر  یاو تنوع گونه یطیمح یهاریمتغ میانگین مقایسات و واریانس تجزیه -4 جدول

Table 3. Analysis of variance and mean comparisons of environmental variables and species diversity 

in ecological groups 
 ی طیمح یها ریمتغ

Environmental variables 
 1 گروه

Group 1 
 2ه گرو

Group 2 
 3 گروه

Group 3 
 4 گروه

Group 4 
F Sig. 

 شیب  درصد
Slope (%) 

43.1±4.9 50±3.5 40±2.9 58±10.8 1.9 ns 

 )متر(  دریاسطح از ارتفاع
Elevation (m) 

a2070±127.2 b1236±102.9 c924±194.9 d375±32.2 13.74 0/01>P 

 S یغنا
S richness 

a28.5±2.6 c14.7±0.8 b22.3±1.1 d6.7±0.8 29.4 0/01>P 

 نری و-شانون تنوع
(H) Shannon wiener I. 

a2.8±0.1 ab1.8±0.08 ab1.9±0.06 b1.08±0.2 30.02 0/01>P 

 مسون یس تنوع
Simpson I. 

a0.9±0.03 ab0.7±0.02 ab0.7±0.02 b0.5±0.04 12.58 0/01>P 

 لو یپ یكنواختی 
Pilo uniformity I. 

a0.6±0.03 ab0.4±0.03 b0.3±0.02 ab0.4±0.01 9.49 0/01>P 

به   داری، تفاوت معنP<01/0و   P<05/0 یآمار داری: فاقد تفاوت معنns آنها است.  اریبه همراه اشتباه مع  رهایمتغ  نیانگیجدول مربوط به م   یعدد  ریمقاد

 . درصد 99و  95در سطوح  بی ترت
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The numerical values of the table correspond to the mean of the variables with their standard eror.  ns: No statistically significant 

difference and P <0.05 and P <0.01, significant difference at 95% and 99% levels, respectively. 

  های گروه  یبترت به  ایگونه  یاز نظر شاخص غنا

  چهارم اول تا    هایرتبه  دارای   چهارم  و  دوم  سوم،  اول،

  منطقه   یشناختبوم  یهاگروه  ینعرصه در ب  یب. شهستند

 (.  4)جدول  نداشت   آماری دارمعنی اختالف

 بحث 

 گروه  چهار  داد،  نشان  پژوهش   این  نتایج  طورکههمان

  محیطی   خصوصیات   و  فلورستیكی   ترکیب  با  گیاهی

  های که این گروه رود وجود دارد.  یرمدر جنگل ت   یزمتما

ز  هایشاخص  نظراز    شناختی بوم باتنوع   هم  یستی 

شاخص  اصلی  علت.  دارنداختالف   در    های اختالف 

  تغییرات   دامنه   بودندلیل گستردهبه  تواندمی  زیستی  تنوع 

  شدن مهیا   نتیجه  در  و  منطقه  سطح  در  محیطی  عوامل

مختلف در   هایگونه استقرار برای  بهینه محیطی شرایط 

  یط با شرا  ایدر منطقه  شناختیبوم  های گروهاز    یکهر  

غنا و تنوع    یب،ترک  بررسی نتایج متفاوت باشد.   یطیمح

در جامو و    یارتفاع  یانگراد  یکگیاهی در طول  پوشش

 Gebrewahid)اتیوپی    ، ( Singh et al., 2019)کشمیر  

and Abrehe, 2019  )  و ایالت یونان، چین(Gong et 

al., 2019  که داد  نشان    با   همگام  یكنواختی   و  تنوع ( 

  بند میان  ارتفاعات  یابد، اما درمی  افزایش  ارتفاع  افزایش

این معنی که روند  می  ممكن  بیشینه مقدار  به به  رسد. 

ها به شكل سینوسی است، که با  تغییرات این شاخص

پژوهش  نتایج   دارد.  این  اهمخوانی  تأیید    یافته،   یندر 

جنگل  یگرد  هایپژوهشنتایج     ایالم   بلوط  های در 
(Arekhi et al., 2010  )های اندونزیو جنگل  (Fatem 

et al., 2020ارتفاعات   در  ایگونه  غنای  که  داد  ( نشان  

 در   نیز  Sharma et al. (2019).  یابدمی  کاهش  باال 

  شیب   در  ای گونه   تنوع  الگوی   عنوان  با   خود  پژوهش 

روند    که   دادند  نشان   هیمالیا  شرق  هایجنگل  ارتفاعی 

 .   است  هذلولی شاخص  تغییرات این

روش  به    شناختیبوم  هایگروه  بندیطبقه  نتایج

DCA  گرادیان   تحلیل  هایروش  ترینمهم   از  که 

  قطعات   که  است  آن  از  حاکی  رودمی  شماربه  غیرمستقیم

  یزند. این کامال متما یكدیگراز   هاگروه از یک هر نمونه

  یطی و مح  ستیكیفلور   یاتتفاوت خصوصبازتاب    یز،تما

بینو  است    شناختی بوم  هایگروه   های گروه  ارتباط 

-می  شناختی به نمایش از منظر بوم   را  محیط   با  گیاهی

نتایج حاضر   گذارد.  که    نشان  ینهمچن  تحقیق  داد 

  سطح   از  ارتفاع  عامل  نظر  از  منطقه  شناختی بوم  هایگروه

هر   دار معنی  اختالف   دارای   دریا   عوامل   دو  هستند. 

  ای گونه  بر غنای  برابر  نسبتا  نقش  با  اقلیم  و  توپوگرافی

به شكل غالب تحت    یبوم   های گونه  غنای   مؤثرند، اما 

توپوگراف )اس   یتأثیر   ,Gebrewahid and Abreheت 

2019; Irl et al., 2015  .) 
 Zahedi Amiri (2002)  Mohammadi 

Limayee and  یاهی اجتماعات گ ینارتباط ب یبررس در  

رو عوامل  ا  یشگاهیبا  ب  یدندرس  یجهنت  ینبه   ینکه 

  داری یارتباط معن  یاییو جهت جغراف یاهیاجتماعات گ

  های مشخصه  و  گیاهی  اجتماعات   بین  ولی  دارد  وجود

  مشاهده   داریمعنی  رابطه  دریا   سطح   از   ارتفاع   و   شیب

 بندی طبقهدر    Mattaji (2006)  and  Babaikafaki.  نشد

متغیر    که  دادند  نشان  خیرودکنار  جنگل  گیاهی  اجتماعات

  رویشگاهی   عامل   ترینمهم  عنوانبه  دریا  سطح  از ارتفاع

اجتماعات    ین و ا  است  اجتماعات مزبور  فكیکت   در  مؤثر

.  نداشتند  تفاوت  یكدیگر و دامنه با    یب از نظر دو عامل ش

تحقیق حاضر، شاخص نتایج کلی  اساس  تنوع  بر  های 

های گیاهی مورد  زیستی روندهای متفاوتی را در گروه

ترتیب که تنوع  اینبررسی با تغییر ارتفاع نشان دادند. به

به گونه را  ترانسكت  طول  در  افزایشی  روند  یک  ای 

ای  ایش گذاشت. در حالی که یكنواختی و غنای گونهنم
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 . روندی نسبتا مشابه به شكل زیكزاکی نشان دادند
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Abstract 

Elevation gradient affects biodiversity indices. Data were collected by transect method with at least one 

sample plot (400 square meters) on 50-meter contour lines (44 plots in total) in Tiromrud basin (32 

watershed) of Tonekabon city. Frequency of wood species, by species in each sample plot and 

percentage of cover - the frequency of herbaceous species (five small sample plots of two square meters 

in the quadrangle and center) were recorded according to the Braun-Blanquet method. Plant 

communities of the region were introduced by analyzing bilateral index species and comparing 

biodiversity indices in plant groups with one-way analysis of variance. According to the results, 

ecological groups in this region are located at an average altitude of 2070, 1236, 924 and 375 meters 

above sea level and an average slope of 43, 50, 40 and 59 percent (without significant differences). The 

groups differ significantly in terms of plant biodiversity indicators (species diversity, uniformity and 

species richness). Shannon-Wiener and Simpson-Pilo species diversity indices in the first, fourth, and 

second and third ecological groups are maximum, minimum and average, respectively. Pilo uniformity 

index in the first and third groups and the second and fourth groups are maximum, minimum and 

average, respectively. The first, third, second and fourth groups were classified according to species 

richness index, respectively. Based on the overall results, biodiversity indicators show different trends 

with altitude changes. 
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