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چکیده
گرادیان ارتفاعی بر شاخصهای تنوع زیستی تأثیرگذار است .دادهها به روش ترانسكت با حداقل یک
قطعهنمونه ( 400متر مربعی) بر روی خطوط میزان  50متری (جمعا  44قطعه) در حوزه تیرومرود (آبخیز)32
شهرستان تنكابن برداشتشد .فراوانی گونههای چوبی ،به تفكیک گونه در هر قطعهنمونه و درصد پوشش–
فراوانی گونههای علفی (پنج ریزقطعهنمونه دو مترمربعی در چهارگوشه و مرکز) بر اساس روش براون –
بالنكه ثبت شد .اجتماعات گیاهی منطقه با تحلیل گونههای شاخص دوطرفه معرفی و مقایسه شاخصهای
تنوع زیستی در گروههای گیاهی با آنالیز واریانس یکطرفه انجام شد .بر اساس نتایج ،گروههای بومشناختی
در این منطقه بهترتیب در میانگین ارتفاع  1236 ،924 ،375و  2070متر از سطح دریا و میانگین شیب ،59
 50 ،40و  43درصد (بدون اختالف معنیدار) مستقرند .گروهها از نظر شاخصهای تنوع زیستی گیاهی
(تنوع گونهای ،یكنواختی و غنای گونهای) با هم اختالف معنیدار دارند .شاخص تنوع گونهای شانون-وینر
و سیمپسون-پیلو در گروههای بومشناختی اول ،چهارم و دو گروه دوم و سوم بهترتیب بیشینه ،کمینه و
میانگین است .شاخص یكنواختی پیلو در گروههای اول و سوم و دو گروه دوم و چهارم بهترتیب بیشینه،
کمینه و میانگین است .ضمن اینكه بهترتیب گروههای اول ،سوم ،دوم و چهارم از نظر شاخص غنای گونهای
دستهبندی شدند .بر اساس نتایج کلی شاخصهای تنوع زیستی روندهای متفاوتی را با تغییرات ارتفاع به
نمایش میگذارند.
واژههای کلیدی :اختالف فلورستیكی ،بومشناختی ،تنوع گونهای ،گرادیان.
* نویسنده مسئول

*

شمارۀ تماس09111949675 :
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مقدمه

بهدلیل تجاوز به عرصههای منابع طبیعی ازبین رفت .در

پیدایش پوشش گیاهی حاصل کنش متقابل بین عناصر

ارتفاعات باالبند جنگلهای شمال نیز بهدلیل شرایط

رویشی و عوامل محیط فیزیكی است .ازاینرو استفاده

فیزیوگرافی خاص مناطق کوهستانی ،مهبارش ،شرایط

از بومشناسی و جامعهشناسی گیاهی برای تعیین و

متفاوتی از نظر اقلیمی و خاکی در هر منطقه وجود دارد.

تشخیص محیط درونزا ،یكنواختی و غیریكنواختی

این جنگلها در مناطق مختلف در محدودههای ارتفاعی

محیط ،توالی و مراحل آن امری ضروری است .نكته

متفاوت مشاهده میشود که از اکوسیستمهای جنگلی

قابلتوجه اینكه شناخت جوامع گیاهی ،تشخیص

وارد اکوسیستمهای مرتعی میشود ( Sagheb Talebi

زیستگاهها و پیشبینی چگونگی تحول پوشش گیاهی

 .)et al., 2014پژوهشهای زیادی در زمینه تنوع و

در محیط معین را نیز دربرمیگیرد .از بین عوامل

تغییرات پوششگیاهی در شیب تغییرات ارتفاعی انجام

شناختهشده مؤثر بر تغییرات پوششگیاهی ،اقلیم و

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

توپوگرافی بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند ( Zhang et

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

 .)al., 2017در پژوهشهای کاربردی برای حل مسائل

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

بومشناختی در ارتباط با مدیریت و حفاظت از

.)al.,2020

بومسازگانهای طبیعی ،شناخت و بررسی پوششگیاهی

با پژوهش در اجتماعات گیاهی و تحلیل

بسیار مهم است ( De Bello et al., 2005; Diaz et al.,

گرادیانهای مختلف محیطی میتوان به همبستگی این

.)2007

عوامل با گروههای گیاهی پیبرد .این پژوهش درنظر

مجموعهای از شرایط محیطی شامل آب و هوا،

دارد تا ضمن معرفی گروههای گیاهی در حوزه

پستیو بلندی و متغیرهای خاکی در سیمای گیاهان

تیرومرود ،رابطه آنها را با مشخصههای توپوگرافی و

منعكس میشود ( )Kaufmann et al., 2017و بروز

تنوع زیستی گیاهی بررسی کند .بهعبارت دیگر این

تغییرات در پوششگیاهی ناشی از غلبه مجموعه عوامل

پژوهش بهدنبال این موضوع است که گروههای گیاهی

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

در چه دامنه ارتفاعی و با چه پهنایی در بین جوامع

و انتشار گونههای گیاهی در طبیعت تصادفی نیست،

حضور دارند .زیرا چگونگی مدیریت در جنگلهای

بلكه گونههای گیاهی با سرشت و نیازهای بومشناختی

هیرکانی تابع شرایط جوامع گیاهی است و نوع نگرش

مشابه در طبیعت درکنار هم مستقرند و اجتماعات

بر مدیریت در مناطق مختلف ارتفاعی این مناطق

گیاهی را بهوجود میآورند.

ضرورتاً متفاوت خواهد بود.

جنگلهای شمال کشور دارای تنوع زیستی و

مواد و روشها

ساختار پیچیدهای است که تنها با شناخت کامل این

منطقه انجام پژوهش

اکوسیستم میتوان به مدیریت بهینه و درست آنها در

منطقه پژوهش در حوزه آبخیز شماره  ،32اداره کل منابع

آینده امیدوارتر شد .در گذشتههای نهچندان دور،

طبیعی استان مازندران-نوشهر ،اداره منابع طبیعی

جنگلهای شمال ایران از جلگه تا ارتفاعات بهصورت

شهرستان تنكابن ،در جنوب این شهر بین عرضهای

یكپارچه درکنار هم و بدون گسستگی وجود داشت .در

جغرافیایی ´ 36° 36تا ´ 36° 45شمالی و طولهای

چند دهه اخیر سطح زیادی از این جنگلها در جلگه
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جغرافیایی ´ 50° 46تا ´ 50° 50شرقی قرار دارد (شكل

اقلیم معتدل و مرطوب با میانگین بارندگی  1111میلی-

 .)1کمینه ارتفاع از سطح دریا  111متر و بیشینه ارتفاع

متر است .میانگین حرارت ساالنه  12/3درجه سانتی-

از سطح دریا  3520متر است .مساحت کل حوزه تیروم

گراد ،میانگین بیشینه حرارت در مرداد ماه  23/8درجه

رود براساس طرح جامع جنگلهای شمال کشور

سانتیگراد و کمینه حرارت در بهمن ماه  1/6درجه -

 20287هكتار است .سطح محدوده تمرکز پژوهش در

سانتیگراد است.

حدود  200هكتار است .از نظر اقلیمی این حوزه جزء

شكل  -1منطقه انجام پژوهش
Figure 1. Study area

روش انجام پژوهش

برداشت شدند .بهطوری که بر روی هریک از خطوط

برای انجام این پژوهش ،ابتدا با بررسیهای کتابخانهای،

میزان  50متری حداقل یک قطعهنمونه قرارگرفت .در

دریافت نظرات کارشناسان و انجام جنگلگردشی،

مجموع  44قطعهنمونه ( 20×20مترمربعی) در این

منطقه مناسب برای این پژوهش انتخاب شد .باتوجه به

پژوهش برداشت شد .در هر قطعهنمونه فراوانی

جوامع گیاهی منطقه مورد پژوهش و استفاده از

گونههای چوبی به تفكیک گونه ثبت شد .برای نمونه-

اطالعات کتابچه طرح ،محدوده جوامع و گروههای

برداری از آشكوب علفی تعداد پنج ریزقطعهنمونه دو

گیاهی در جوامع جنگلی منطقه مشخص شد و بهعنوان

مترمربعی (در چهارگوشه و مرکز قطعهنمونه) پیاده شد

طبقات اصلی نمونهبرداری درنظرگرفته شد .دیگر

و براساس روش براون-بالنكه درصد پوشش-فراوانی

عوامل محیطی نظیر ارتفاع از سطح دریا و شیب،

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

درصورت ایجاد تغییرات در سیمای رستنیها و اختالف

 .)2007شناسایی گونهها با استفاده از منابع فلور ایرانیكا

فلورستیكی جهت نمونهبرداری مدنظر قرارگرفتند.

( ،)Rechinger, 1963-1998مجموعه فلورهای فارسی

برداشت دادهها به روش ترانسكت انجام شد.

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

قطعات نمونه پژوهش بر روی یک ترانسكت در جهت

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

عمود بر خطوط میزان از جلگه (پایین بند) تا مرز جنگل

ایران (مظفریان )1375 ،انجام شد.

(باالبند) بر روی نقشه تیپ مشخص شد و دادهها
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رستهبندی  DCAاستفادهشد .برای طبقهبندی و تحلیل

روش تجزیهوتحلیل آماری

تدریجی

گروه گونههای بومشناختی از نرمافزار PC- ORD for

تسهیل

برای

تغییرات

درک مفهوم

( )Continumترکیب پوششگیاهی و کمک به فهم بهتر

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

ارتباط بین گونهها و عوامل محیطی ،رولوههای با ترکیب

استفادهشد.

گونهای مشابه با گروههای بومشناختی طبقهبندی شدند.

پس از طبقهبندی رویشگاه و شناسایی گروههای

دوطرفه

بومشناختی گیاهی منطقه ،برای تشخیص گونههای

( )TWINSPANبرای تعیین گروههای بومشناختی

شاخص هر گروه گیاهی از روش تجزیه و تحلیل گونه-

استفادهشد .ضمن اینكه ،روش  TWINSPANبراساس

های معرف ()Durfrene and Legendre,1997

اطالعات پوشش گونههای علفی بر مبنای سطوح قطع

استفادهشد .برای مقایسه تنوع زیستی در گروههای

 -1 -2/5 -5 -12/5 -25 -50 -75 -100صفر بهکار

بومشناختی گیاهی از شاخصهای غنای گونهای ()S

گرفته شد .در این آنالیز بهطور تجربی سطح تقسیمبندی

( )Maguran, 1988تنوع گونهای شانون-وینر ( Peat,

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

 )1974و سیمپسون ( )Hill,1973و یكنواختی پیلو

بهعنوان نقطه توقف برای شكلگیری گروه انتخاب شد.

( )Peat, 1974استفادهشد (جدول  .)1برای انجام

همچنین برای تأیید نتایج  TWINSPANاز تحلیل

مقایسهها از آنالیز واریانس یکطرفه استفادهشد.

طبقهبندی

عددی

شاخص

گونههای

جدول  -1شاخصهای غنا و یكنواختی و تنوع گونهای
Table 1. Indices of species richness and uniformity
شاخص ها
منبع

فرمول

Indices

References

Formula

شاخص غنای گونهای ()S

)Magurran (1988

R=S

)Peet (1974

ni
= J  = −  pi ln ( pi )/ ln S p i
N

)Peet (1974

) H  = −i pi ln ( pi

Species richness indicator

شاخص یكنواختی پیلو
Pilo uniformity indicator

شاخص تنوع شانون -وینر
Shannon wiener variability indicator

شاخص تنوع سیمپسون

)Hill (1973

Simpson variability indicator

 =1−  p

2
i i

 =Sتعداد گونهها  = Piنسبت درصد تاجپوشش گونه (  ) n iبه مجموع درصد تاجپوشش گونهها ()N
)S= No. of species, Pi= species crown cover per. (ni ) / sum of species crown cover per. (N

بر اساس نتایج آنالیز  TWINSPANچهار گروه

نتایج

بومشناختی ایجاد شد (شكل .)2
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شكل  -2نمودار تحلیل  TWINSPANمنطقه مورد پژوهش
Figure 2- TWINSPAN analysis chart of the study area

گروههای بومشناختی منطقه بهترتیب دارای میانگین

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

ارتفاعی  924 ،1236 ،2070و  375متر از سطح دریا و

محدوده جنگل قرارداشتند (جدول .)2

میانگین شیب  40 ،50 ،43و  59درصد بودند .گروه یک
جدول  -2ویژگیهای فیزیوگرافی و گیاهشناسی گروههای معرف چهارگانه
Table 2- characteristics of four ecological groups consists of trees, shrubs and herbaceous species

گروه

ارتفاع (متر)

شیب (درصد)

جهت

درخت  /درختچه

علفی

Group

)Height (m

)Slope (%

Aspect

Tree / Shrub

Herbaceous

1

2070

43

شمال

Carpinus orientalis
Mill.

N

آلوچه

راش
Fagus orientalis
Lipsky

کرب
Acer campestre L.

اوری
Quercus macrantera
Fisch. & C.A. Mey.

لور

Prunus divaricate
Ledeb.

ازگیل
Mespilus germanica L.

سرخ ولیک
Crataegus monogyna
Jacq.

نسترن
Rosa canina L.
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استاکیس
Stachys sp

مرهمی
Sanicula europaea L.

پیچک
Convolvulus sp

عسلک
Orobanche sp

3  شماره،7  جلد،فصلنامۀ علمی پژوهش و توسعه جنگل

.2 ادامۀ جدول
Continued table 2.

علفی

 درختچه/ درخت

جهت

)شیب (درصد

)ارتفاع (متر

گروه

Herbaceous

Tree / Shrub

Aspect

Slope (%)

Height (m)

Group

Prunus avium L.

شمال

آلوچه

50

1236

2

N

40

924

3

کارکس
Carex pendula Huds

آسپروال
Asperula odoratum L.

تمیس
Tamus cummonis L.

سیكالمن
Cyclamen europaeum
L

توت فرنگی
Fragaria vesca L.

شقاقل

راش
Fagus orientalis
Lipsky

گیالس وحشی

Prunus divaricate
Ledeb.

ازگیل
Mespilus germanica L.

Pastinaca sativa L.

راش
Fagus orientalis
Lipsky

بلوطبلندمازو
گزنه سفید
Lamium purpureum
L.

داردوست
Hedera colchica K.
Koch

چلرک
Epimedium pinnatum
Fisch. ex DC

فرفیون
Euphorbia serrate L.

آسپروال
Asperula arvensis L.

Quercus castaneifolia
C.A. Mey.

ممرز
Carpinus betulus L.

نمدار
Tilia begonifolia Stev.

شیردار
Acer cappadocicum
Gled.

شمالشرق
N

انجیلی
Parotia persica
Mey. (DC.) C.A.

آلوچه
Prunus divaricate
Ledeb.

سرخ ولیک
Crataegus monogyna
Jacq.

کوله خاص
Ruscushyrcanus L.
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ادامۀ جدول .2
Continued table 2.

گروه

ارتفاع (متر)

شیب (درصد)

جهت

درخت  /درختچه

علفی

Group

)Height (m

)Slope (%

Aspect

Tree / Shrub

Herbaceous

4

375

59

شمالغرب

انجیلی

NW

Parotia persica
(DC.) C.A. Mey.

بلوطبلندمازو
Quercus castaneifolia
C.A. Mey.

ممرز
Carpinus betulus L.

زنگی دارو

توسكا

Asplenium
scolopendrium L.

Alnus subcordata C.A.
Mey.

خرمندی
Diospyrus lotus L.

سیكالمن
Cyclamen europaeum
L.

متامتی
Hypericum
androsaemum L.

لرگ
Petrocaria fraxinifolia
(Lam.) Spach

شمشاد
Buxus hyrcana Pojark.

مقادیر ویژه ،طول محورها ،درصد تبیین واریانس

شده است .نتایج این روش رجبندی بهشكل نمایش

چهار محور اول و مجموع مقادیر ویژه کلیه محورهای

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

( )Total inertiaتحلیل  DCAدر جدول سه نشان داده
Axis 2

4group
1
2
3
4

60

40

Axis 1
40

80
20

0

شكل  -3نمودار رستهبندی  DCAقطعات نمونه واحدهای اکوسیستمی
Figure 3. DCA chart of sample parts of ecosystem units
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فلورستیكی ناشی از تغییرات خصوصیات محیطی

نمودار رجبندی  DCAنشان میدهد که قطعات

واحدهای مزبور است.

نمونه هر یک از گروههای بومشناختی از یكدیگر کامال
متمایزند و این تمایز بهخاطر تفاوت در ترکیب

جدول  -3مقادیر ویژه و طول گرادیان های تحلیل

DCA

Table 2. Eigenvalues and the length gradients of DCA analysis

مقادیر ویژه

محور 1

محور 2

Axes 1

Axes 2

0.718

0.399

Eigenvalues

طول گرادیان محورها

2.943

4.177

The length of the axis gradient

واریانس کل

5.941

Total inertia

مقایسه شاخصهای تنوع زیستی گیاهی بین

سوم بهترتیب دارای بیشینه ،کمینه و میانگین مقادیر

گروههای بومشناختی ،حاکی از وجود اختالف معنیدار

شاخصهای تنوع گونهای هستند .در حالیکه ،از نظر

براساس نتایج آزمون دانكن بود .بررسی مقادیر شاخص

شاخص یكنواختی پیلو گروه اول ،سوم و دو گروه دوم

تنوع گونهای شانون-وینر و سیمپسون پیلو نشان داد که

و چهارم بهترتیب دارای بیشینه ،کمینه و میانگین مقادیر

گروههای بومشناختی اول ،چهارم و دو گروه دوم و

شاخص یكنواختی هستند.

جدول  -4تجزیه واریانس و مقایسات میانگین متغیرهای محیطی و تنوع گونهای در گروههای بومشناختی منطقه
Table 3. Analysis of variance and mean comparisons of environmental variables and species diversity
in ecological groups
گروه 4
گروه 3
گروه 2
گروه 1
متغیر های محیطی
F

Environmental variables

Group 1

Group 2

Group 3

Group 4

درصد شیب

43.1±4.9

50±3.5

40±2.9

58±10.8

ارتفاع از سطحدریا (متر)

2070±127.2a

)Elevation (m
غنای S

28.5±2.6a

تنوع شانون-وینر

2.8±0.1a

1.9

Sig.
ns

)Slope (%
1236±102.9b
14.7±0.8c

924±194.9c
22.3±1.1b

375±32.2d
6.7±0.8d

13.74
29.4

P>0/01
P>0/01

S richness
1.8±0.08ab

1.9±0.06ab

1.08±0.2b

30.02

P>0/01

(H) Shannon wiener I.

تنوع سیمسون

0.9±0.03a

یكنواختی پیلو

0.6±0.03a

0.7±0.02ab

0.7±0.02ab

0.5±0.04b

12.58

P>0/01

Simpson I.
0.4±0.03ab

0.3±0.02b

0.4±0.01ab

9.49

P>0/01

Pilo uniformity I.
مقادیر عددی جدول مربوط به میانگین متغیرها به همراه اشتباه معیار آنها است :ns .فاقد تفاوت معنیدار آماری  P>0/05و  ،P>0/01تفاوت معنیدار به
ترتیب در سطوح  95و  99درصد.
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تأثیر گرادیان ارتفاع بر شاخصهای تنوع زیستی گروههای بومشناسی گیاهی در جنگلهای هیرکانی تیرم رود
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.

از نظر شاخص غنای گونهای بهترتیب گروههای

نتایج طبقهبندی گروههای بومشناختی به روش

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

 DCAکه از مهمترین روشهای تحلیل گرادیان

هستند .شیب عرصه در بین گروههای بومشناختی منطقه

غیرمستقیم بهشمار میرود حاکی از آن است که قطعات

اختالف معنیدار آماری نداشت (جدول .)4

نمونه هر یک از گروهها از یكدیگر کامال متمایزند .این

بحث

تمایز ،بازتاب تفاوت خصوصیات فلورستیكی و محیطی

همانطورکه نتایج این پژوهش نشان داد ،چهار گروه

گروههای بومشناختی است و ارتباط بین گروههای

گیاهی با ترکیب فلورستیكی و خصوصیات محیطی

گیاهی با محیط را از منظر بومشناختی به نمایش می-

متمایز در جنگل تیرمرود وجود دارد .که این گروههای

گذارد .نتایج تحقیق حاضر همچنین نشان داد که

بومشناختی از نظر شاخصهای تنوع زیستی با هم

گروههای بومشناختی منطقه از نظر عامل ارتفاع از سطح

اختالف دارند .علت اصلی اختالف در شاخصهای

دریا دارای اختالف معنیدار هستند .هر دو عوامل

تنوع زیستی میتواند بهدلیل گستردهبودن دامنه تغییرات

توپوگرافی و اقلیم با نقش نسبتا برابر بر غنای گونهای

عوامل محیطی در سطح منطقه و در نتیجه مهیاشدن

مؤثرند ،اما غنای گونههای بومی به شكل غالب تحت

شرایط محیطی بهینه برای استقرار گونههای مختلف در

تأثیر توپوگرافی است ( Gebrewahid and Abrehe,

هر یک از گروههای بومشناختی در منطقهای با شرایط

.)2019; Irl et al., 2015

محیطی متفاوت باشد .نتایج بررسی ترکیب ،غنا و تنوع

Amiri

)(2002
 Limayee andدر بررسی ارتباط بین اجتماعات گیاهی

پوششگیاهی در طول یک گرادیان ارتفاعی در جامو و

Zahedi

Mohammadi

با عوامل رویشگاهی به این نتیجه رسیدند که بین

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

اجتماعات گیاهی و جهت جغرافیایی ارتباط معنیداری

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

وجود دارد ولی بین اجتماعات گیاهی و مشخصههای

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

شیب و ارتفاع از سطح دریا رابطه معنیداری مشاهده

افزایش ارتفاع افزایش مییابد ،اما در ارتفاعات میانبند

نشد Babaikafaki and Mattaji (2006) .در طبقهبندی

به بیشینه مقدار ممكن میرسد .به این معنی که روند

اجتماعات گیاهی جنگل خیرودکنار نشان دادند که متغیر

تغییرات این شاخصها به شكل سینوسی است ،که با

ارتفاع از سطح دریا بهعنوان مهمترین عامل رویشگاهی

نتایج این پژوهش همخوانی دارد .در تأیید این یافته،

مؤثر در تفكیک اجتماعات مزبور است و این اجتماعات

نتایج پژوهشهای دیگر در جنگلهای بلوط ایالم

از نظر دو عامل شیب و دامنه با یكدیگر تفاوت نداشتند.

( )Arekhi et al., 2010و جنگلهای اندونزی ( Fatem

بر اساس نتایج کلی تحقیق حاضر ،شاخصهای تنوع

 )et al., 2020نشان داد که غنای گونهای در ارتفاعات

زیستی روندهای متفاوتی را در گروههای گیاهی مورد

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

بررسی با تغییر ارتفاع نشان دادند .بهاینترتیب که تنوع

پژوهش خود با عنوان الگوی تنوع گونهای در شیب

گونهای یک روند افزایشی در طول ترانسكت را به

ارتفاعی جنگلهای شرق هیمالیا نشان دادند که روند

نمایش گذاشت .در حالی که یكنواختی و غنای گونهای

تغییرات این شاخص هذلولی است.
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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.
Keywords: Floristic differences, Ecologic, Plant biodiversity, Gradient.
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