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تاا  2300های گیاهی در پروفیل ارتفاعی ساختار ترکیب و تنوع گونهاین پژوهش با هدف بررسی  هدف: 

مراتع روستای آلوارس تا قلاه ساب ن در جناور شارقی ارتفاعاات ساب ن  از سطح دریا درمتری  4811

 صورت گرفت.

طبقه  9و با توجه به امکان دسترسی به مراتع منطقه، های میدانی پس از بررسی شناسی پژوهش:روش

یک متر پ ت  10هر ترانسکت  امتداد و درمتری  100 ترانسکت 3، در هر سایت ارتفاعی مشخص گردید

و ساسس  از ساطح پا ت هاا جماع آوری ی گیااهیهاامتر از هم مستقر شد. گونه 10صله و به فامربعی 

ساه نموناه از هر ترانساکت  ها ثبت شد.درصد تاج پوشش گیاهی و تراکم گونهشد. در هر پ ت شناسایی 

در آماد. خاک همگن باه دسات  نمونهبرداشت سسس ترکیب شد و یک متری سانتی 0-30از عمق خاک 

بافات، از پارامترهاای خااک مانناد نمونه برداری به دست آمد. برخی سایت  9نمونه خاک از  27مجموع 

فسفر، منیاییم، کلسایم و ازت ، درصد رطوبت، آهک، پتاسیم، سدیم، هدایت الکتریکی، اسدیته، کربن آلی

، سیمسساون، شاانونهاای های گیااهی از شااخصهبررسی تنوع و غنای گونخاک اندازه گیری شد. برای 

تجییاه واریاانس  های مربوط باهاستفاده شد. تجییه و تحلیل  5verPASTنرم افیار  ازمارگالف و منهینیگ 

 ش گیااهی شااملبنادی پوشارساتهو آنالییهای مربوط باه  24verPSSS( با نرم افیار ANOVAیکطرفه )

CCA، 4.5افیارهای در نرمverCANOCO  5وverORD-PC .انجام شد 

هاا باا کریستوفیاتهمی ،گونه 10با  Astragalus، جنس گونه 31با  Asteraceaeخانواده  :هایافته

. تاورانی تعلاق دارناد –گونه به ناحیه ایاران  51ترین عناصر فلور منطقه بوده و شاخصگونه  85

آناالیی  .مشاهده شادمتری  3200-2200در طبقه ارتفاعی و یکنواختی  بیشترین مقدار تنوع، غنا

ارتفاع، بارش، دما، مییان شن خاک، شیب و فسافر از عوامال ( نشان داد CCA)تطبیقی متعارفی 

 موثر بر پراکنش گیاهان بوده است.

توان چناین اساتنباط نماود کاه در بررسی تاثیر ارتفاع بر ترکیب و تنوع گیاهی می گیری:نتیجه

توان گفت وضعیت ترکیاب و باشد و به طور کلی میتنوع گیاهی تاثیر گذار میارتفاع بر ترکیب و 

هاای تناوع و یکناواختی، مراتعای ای در مراتع جنور شرقی سب ن براسااس شااخصتنوع گونه

 .درحال تخریب است

 ، سب نای، ترکیب گونهایارتفاع، فلور، تنوع گونه های کلیدی:واژه
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 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه-1-1

مهم از لحاظ تنوع  یاز مناطق پوشش یکی جهیاست و در نت ییباال یمیتنوع اقل یدارا رانیکشور ا

 اهاانیگ دیاتول ،یدامدار ،یدات دامی(. مراتع از لحاظ تول1383 ،یدر جهان است )مصداق ایگونه

 یدارا یطامحیساتیحفاظت آر، خااک و خادمات ز ،یتفرجگاه هایاستفاده ،ییو دارو یصنعت

ماثثر بار پاراکنش  شناختیمتفاوت و عوامل بوم هایهستند که متأثر از گونه یمتفاوت هایارزش

باه  یکااربرد مطالعااتو در  هیپا یبه صورت علم کیدر مطالعات آکادم یاهگی پوشش. هاستآن

و حفاظت  یعیمنابع طب تیریدر ارتباط با مد یکیحل مسائل اکولوژ یبرا یبه اط عات لیمنظور ن

 یباه طاور کلا (.1380 ،ی)مصاداق ردگییو مطالعه قرار م یمورد بررس یعیطب یهاستمیاز اکوس

خاا   یاهیگ یبه گونه عیآسان و سر یدسترس یمنطقه برا کی هاییرستن یو معرف ییشناسا

مقااوم و  هاایگوناه ییمنطقاه، شناساا یشایرو تیو قابل لیپتانس نییتع ن،یدر محل و زمان مع

 تیامنطقه اهم یاهیپوشش گ نتعیی به کمک و هادر حال انقراض و کمک به حفظ آن هایگونه

هر منطقه در  یکیستیفلور یاز بررس توانی( به ع وه م1383و همکاران،  انیدارد )کاظم ایژهیو

 ،یاساتفاده کارد )اساد یاهیاپوشاش گ یایاهاا و احکااریآن از جمله در مرتع حیصح تیریمد

 یاست و هدف اصل ستزیطیدر حفاظت مح یاساس ایمسئله یستیتنوع ز گرید ی(. از سو1364

 یطامحیساتیز هایبرنامه .باشدیم هیناح کیدر  یبوم تعداد ممکن گونه نیشتریب داریآن، نگه

آن  ایو تناوع گوناه بیاآن منطقاه و ترک یاهیپوشش گ تیهر منطقه بدون شناخت وضع یبرا

و  هایاساس بررس نکهیمنطقه، ضمن ا یاهیگ یایو جغراف یاهیپوشش گ یی. شناساستیممکن ن

 ازمنطقاه  یباوم شاناخت تیاظرف نیایتع یبرا یدر منطقه بوده و راهکار یبوم شناخت قاتیتحق

-شیو پا یکنون تیوضع یابیدر سنجش و ارز یحال، عامل مثثر نیمختلف است در ع هایجنبه

دارد. از  یینقاش بسایا حیصح تیریاعمال مد یکه برا رودمی شمارمنطقه به ندهیآ تیوضع ینبی

 اتیخصوصا یتماام نماا ناهآیی و انادهر منطقه یطیمح اتیاز خصوص یندیبرآ اهانیآنجا که گ

به  تواندیم یاهیگ یستیو تنوع ز یاهیگ بی. مطالعه ترکشوندیمحسور م منطقهآن  یشگاهیرو

و  1)باارنی هار منطقاه باشاد یستیتنوع ز یو بررس ستمیمناسب در قضاوت اکوس یعنوان راهنما

کرد و باا  یرا بررس یاهیگ جامعه ییایپو توانیم یاهیمطالعه تنوع گ قیطر (. از1998همکاران، 

. باه (1997و همکاران،  2)وگت نمود یبررس طمحی در را هاگونه عیتوز توانیتنوع، م یرگیاندازه

                                                                                                                               
1 Barnes 
2 Voget 
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 حیحص تیریگام در مد نیمنطقه اول کی ایو تنوع گونه یاهیپوشش گ تیشناخت وضع ،یعبارت

 ا،یاارتفااع از ساطح در یاهیاجواماع گ کیامثثر در تفک یطیعوامل مح نیمهمتر آن خواهد بود.

درصد آهک و بافات خااک اسات، تمرکای  یه،یدرصد سنگر ،شناسینینوع سازند زم ن،یزم بیش

 شناختیبوم ازیاز ن شتریتا با شناخت ب دهدیامکان را م نیدر مطالعات، ا رهایمتغ نیا یرو شتریب

 یتیریماد ماتیمنطقاه، تصام طیساازگارتر باا شارا هایو انتخار گونه یاهیمختلف گ هایگونه

. (1395صحراگرد و همکاران،  یریاتخاذ نمود )پ یاهیپوشش گ اءیرا جهت اص ح و اح یحیصح

تواند به عنوان راهنمایی مناسب در قضاوت باوم ای و تنوع زیستی گیاهی میمطالعه ترکیب گونه

ناوان ابایار گیری تناوع زیساتی باه عد. در رویکرد نوین، به اندازهشناختی مورد استفاده قرار گیر

پاراکنش  (.1380مصاداقی، شاود )ها و پوشش گیااهی پرداختاه مایوضعیت اکوسیستمبررسی 

. (1974، 1)هولدریجحرارت و رطوبت قرار دارد  یدو عامل درجه ریبه طور عمده تحت تاث اهانیگ

 ایاارتفااع از ساطح در یاز الگاو یتابع میدرجه حرارت و رطوبت به طور مستق یانیم کهیاز آنجائ

 شپوشا بیاترک عیاتوز یمهام در الگاو یعاامل ا،یاگفت که ارتفاع از سطح در توانیاست، لذا م

 ییشناسا. (2005و همکاران،  2)ژائو شودیآن محسور م یاهیگ یستزیهر منطقه و تنوع یاهیگ

 یادیدارند و تا حدود ز طیمح یستیز لیپتانس نییدر تع ایدر حال انقراض نقش عمده هایگونه

و  اءیاجهات حفاظات، اح ییریامنطقه و برناماه یستیتوان ز نهیاط عات در زم نیبه ا یابیدست

 رهیات ی)نجفا دنمایایما رپاذیرا امکاان ساتزیطمحی حفظ منظور به هااز آن یاصول برداریبهره

 (.1387شبانکاره و همکاران، 

  سواالت اصلی پژوهش -2-1

 موثر است؟ در پروفیل مورد بررسی گیاهیهای ز سطح دریا بر ترکیب و تنوع گونهآیا ارتفاع ا -1

 ؟ باشدمیتغییرات ترکیب و تنوع گونه ای در پروفیل ارتفاعی آلوارس تا قله سب ن چگونه  -2

 وضعیت مراتع در منطقه مورد مطالعه چگونه است؟ ؛یکنواختی و های غنابراساس شاخص -3

 

 فرضیات پژوهش -3-1

در جناور  قله سب ن -گیاهی در پروفیل ارتفاعی آلوارس  هایبررسی ترکیب و تنوع گونهجهت 

 ها به صورت زیر مطرح گردید:شرقی سب ن فرضیه

 قله سب ن موثر است. ای در پروفیل ارتفاعی آلوارس تاارتفاع از سطح دریا بر تنوع گونه -1

-خات ف معنایای در پروفیل ارتفاعی آلوارس تا قله ساب ن ادر تغییرات ترکیب و تنوع گونه -2

                                                                                                                               
1 Holdridge 
2 Zhao 
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 داری وجود دارد.

در ترکیاب و تناوع پوشاش گیااهی در پروفیال ارتفااعی های وضعیت مرتع بر اساس شاخص-3

 وضعیت سالم قرار دارد.

 اهداف پژوهش -4-1

 تیوضاع یابیاو سنجش و ارز شناختیبوم تیظرف یدر بررس یعامل مثثر یاهیمطالعه پوشش گ

  حیصاح تیریاعماال ماد یکه بارا رودیمنطقه به شمار م کی ندهیآ تیوضع ینبیشیو پ یکنون

و  دهیبه ثبت رس یمل یعیمتر تا قله به عنوان اثر طب 3600دارد. سب ن از ارتفاع  یینقش به سیا

در مراتاع ساب ن باه خصاو   نکاهیگردد با توجه به ایمحسور م یچهارگانه حفاظت قاز مناط

انجاام  یاهیاو تناوع گ بیادر خصو  ترک یکم اریسب ن مطالعات بس یمل یعیاثر طب محدوده

آلاوارس تاا ساب ن در  یارتفااع لیدر پروف یاهیو تنوع پوشش گ بیترک یگرفته است، لذا بررس

 یژن ریذخا سب ن با هدف حفظ، حراست و توسعه یمل یعیبر اثر طب دیبا تاک یدامنه جنور شرق

 تیاسب ن از اهم یمل یعیاثر طب هایونهگ ییبه منظور شناسا ایاز تنوع گونه یآگاه نیو همچن

 نیاا تیریماد یبارا یتیریماد یراهکارها حاصله بتوان جیبرخوردار است، تا به استناد نتا ایژهیو

و تناوع  بیاترک یمطالعاه بررسا نیاهادف از ا نیدست آن ارائه داد. بنابرا نییپا عمنطقه و مرات

وضعیت مرتع با توجاه  نیهمچن باشدمیآلوارس تا قله سب ن  یارتفاع لیدر پروف یاهیپوشش گ

 قرار گرفته است. یرسبرمورد  یارتفاع لیدر پروف یاهیو تنوع گ بیترکبه 

 ضرورت و اهمیت پژوهش-5-1

 هاایاز گوناه یاریبسا شاگاهیمتفاوت خااک، رو اتیو خصوص میبا تنوع اقل رانیپهناور ا نیسرزم

. در شاودیکشاور را شاامل ما ی قاییاز مراتع  یمقدار قابل توجه یاست. مراتع کوهستان یاهیگ

و  ایاو جهت دامناه، ارتفااع از ساطح در بیش ،یوگرافیییف رینظ یعوامل مختلف یمراتع کوهستان

مراتاع ساب ن  نکاهی. با توجاه باه اگذاردیم ریتاث یاهیو تنوع گ بیخاک و ... بر ترک اتیخصوص

 یعایمتر تا قله به عنوان اثار طب 3600مراتع کشور بوده و به خصو  از ارتفاع  نتریاز مهم یکی

چندان بوده و ضارورت دارد  مطالعه در مراتع سب ن دو تیاهم نیاست و بنابرا دهیثبت گرد یمل

. هام از لحااظ ردیاو پژوهش قارار گ یمختلف آن مورد بررس یدر نواح ایب و تنوع گونهیتا ترک

استان در  یاز صنعت دامدار یبخش اعظم نکهیسب ن و هم از لحاظ ا یفاظتح تیو اهم یادیبن

و تنوع  بیشناخت اجیا و ترک ستمیاکوس نیاز ا یاصول وریبهره یمراتع سب ن رونق داشته و برا

 ساتیپ نکاهیو هام از لحااظ ا باشادیدر مطالعات منطقه ما یمباحث ضرور جیو یاهیپوشش گ

 هاایاز کاانون یکیاست و  دهیسب ن واقع گرد یآلوارس مهرگان در ارتفاعات جنور شرق یاسک

 یاهیاو تناوع پوشاش گ بیابار ترک تیسا نیا گذاریریمنطقه بوده و احتمال تاث یستیمهم تور
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در بحاث مساائل  یاصال هاایاز مولفاه یکی یستیتنوع ز ها،نیاو ع وه بر همه  باشدیمحتمل م

 یاسات کاه بارا ای. در واقاع تناوع واژه(2013و همکاران،  1سانتادر-)پریگو است یطیمحستیز

و  ی)اجتهااد ودشایجامعه استفاده م کیموجودات  یگوناگون یانیم ای یدگیچیمشخص کردن پ

بار  تیریمستلیم ماد یمرتع یهاستمیاز اکوس بهجان همه حفاظت که جا(. از آن1391همکاران، 

و  یرگیاامر با شاناخت، انادازه نای هاست،موجود در آن ایاز تنوع گونه یحفظ و نگهدار یمبنا

 را هااگوناه عیتوز توانمیآن  یرگیمطالعه و اندازه قیو از طر شودیمحقق م ایتنوع گونه شیپا

الزم را ارائه نمود  یتیریمد هایهیتوص ها،ستمیاکوس کینامیبر د دیو با تاک ردک یسربر طمحی در

 ژهیاباه و یاهیاپوشاش گ یبررسا یبرا هیانجام مطالعات پا نی. بنابرا(2007و همکاران،  2)هایک

آن  یو تنوع و وابستگ بیدر ترک راتییتغ دیبا لذا شد؛بایم ریاز آن اجتنار ناپذ یتیریاستفاده مد

ق مناط نیا تیریمطالعات در مد نیا جیتا بتوان از نتا ردیقرار گ یمورد بررس یکیبه عوامل اکولوژ

کمباود  لیابه دل نیهمچن ،استفاده کرد ایستهیتعادل دام و مرتع به نحو مطلور و شا یو برقرار

آلوارس تا قلاه و باا  یارتفاع لیسب ن در پروف یدر محدوده جنور شرق هیمطالعات و اط عات پا

-و تنوع گونه بیترک ییو شناسا بیاز تخر یریسب ن و به منظور جلوگ یمل یعیبر اثر طب دیتاک

 نادهیپژوهش در آ نیا جیضرورت دارد. از نتا قیتحق نیارتفاع بر آن انجام ا راتیو تاث یاهیگ های

حفاظت  نسازما یتیریمد هایو برنامه یمرتع هایستمیو اص ح اکوس اءیاح ت،یریدر مد توانیم

 .نمودسب ن و مناطق مشابه استفاده  یمل یعیاثر طب یاهیگ هایگونه ییدر شناسا ستزیطیمح

 سبالنمراتع  -6-1

قلاه  ساومین بلندترین نقطاه آذربایجاان و از سطح دریا به عنوان متر 4811با ارتفاع قله سب ن 

از محادوده ارتفااع . اثر طبیعی ملی سب ن شودمحسور می کوهبعد از دماوند و علم کشور مرتفع

بوده  شسب ن از نظر زیست محیطی منطقه ای پربارطرف قله امتداد دارد.  متر سب ن به 3600

، وجاود جامعاه به عنوان زیستگاه پرنادگان هاها، برکههای حیات وحش، دریاچهگاهتو وجود زیس

حکایات از بااروری  آر و هاوای مطلاور تع گسترده، رودخانه ها و چشمه ها وگیاهی متنوع، مرا

ترین مراتع کشور محساور راتع سب ن یکی از مهمترین و غنیمانند دارد. ممنطقه با اکولوژی بی

آر و هاوای مطلاور و باه  داری، زنباورداری،، مرتاعداماداریاز لحاظ دامنه های سب ن  شده و

های گارم معادنی، پیسات اساکی آلاوارس و حضور آر یت تفرجگاهی آن به واسطهخصو  اهم

-از مهام یکایمراتع سب ن  نکهیبا توجه به ا .باشدت میردی در جذر توریست حائی اهمیکوهنو

ثبات  یملا یعایمتر تا قله به عنوان اثار طب 3600مراتع کشور بوده و به خصو  از ارتفاع  نتری

و  بیمطالعه در مراتع سب ن دوچندان بوده و ضرورت دارد تا ترک تیاهم نیاست و بنابرا دهیگرد

                                                                                                                               
1 Preiego-Santander 
2 Hayek 
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و  یادیا. هام از لحااظ بنردیاقارار گ ژوهشو پا یمختلف آن مورد بررس یدر نواح ایتنوع گونه

اساتان در مراتاع  یاز صانعت دامادار یبخش اعظم نکهیسب ن و هم از لحاظ ا یحفاظت تیاهم

و تناوع  بیاشاناخت اجایا و ترک ،ساتمیاکوس نیاز ا یاصول وریبهره یسب ن رونق داشته و برا

 یاساک ساتیپ نکهیا لحاظو هم از  استات منطقه در مطالع یجیو مباحث ضرور یاهیپوشش گ

مهام  هاایاز کاانون یکایاست و  دهیسب ن واقع گرد یآلوارس مهرگان در ارتفاعات جنور شرق

محتمال  یاهیاو تنوع پوشش گ بیبر ترک تیسا نیا گذاریریمنطقه بوده و احتمال تاث یستیتور

ضروری اسات شاناخت همچنین برای تعادل دام و مرتع و برای استفاده بهینه از مراتع  .باشدیم

 کافی از مراتع وجود داشته باشد.

 های حفاظت از تنوع زیستیو راه مطالعه ترکیب و تنوعاهمیت  -7-1

تواند به عنوان راهنمایی مناسب در قضاوت باوم ای و تنوع زیستی گیاهی میمطالعه ترکیب گونه

ناوان ابایار گیری تناوع زیساتی باه عد. در رویکرد نوین، به اندازهشناختی مورد استفاده قرار گیر

ی تنوع (. مطالعه1380مصداقی، شود )ها و پوشش گیاهی پرداخته میبررسی وضعیت اکوسیستم

-شاناختی، زیساتستر الزم بارای مطالعاات مختلاف باومهای گیاهی کشور به عنوان یک بگونه

خاانی و کشااورزی غیار قابال انکاار اسات )صافیداری، آبخییداری و داری، جنگلرتعمحیطی، م

( 1 ترکیب و تنوع گیاهی از دو جنبه کااربرد اساسای دارد: (. به طورکلی مطالعه1382همکاران، 

ی پرگوناه و باه هااها، مراقبت از باوم ساازگانیری از کاهش تعداد و انقراض گونهبه معنای جلوگ

جاا کاه از آن ( به معنای کنترل محایط،2 ها است.ل تولید در بوم سازگانآایده دست آوردن حد

ی آن آلاودگی یاا جاهدر نتی ای و پراکندگی افراد گونه کهش تنوع و یا تغییر در ترکیب گونهکاه

یارات شارایط محایط را بهتار ها با تنوع زیستی باال تغیشود، بنابراین بوم سازگانتنش ایجاد می

جا که از نظر تغییر شرایط محیط در آینده مطمئن هستیم، بارای نند. همچنین از آنکتحمل می

باشایم )اجتهاادی و حفظ بوم سازگان ها و در نتیجه بقای انسان ملیم به حفظ تنوع زیستی مای

کاه  از آنجاایی و دهادکاهش تنوع زیستی خطر انقراض گونه ها را افیایش می (.1391همکاران، 

ای یک بوم ساازگان بیشاتر ، هرچه تنوع گونهگذاردحذف یک گونه زنجیروار به گونه دیگر اثر می

خواهیم داشت که منجار باه سا متی و  ریتباشد، زنجیره غذایی طوالنی و شبکه حیاتی پیچیده

 .شودپایداری اکوسیستم می

 تنوع زیستی -8-1

یریت، دستیابی به پایداری نسبی اکولوژیک با های طبیعی یکی از اهداف اساسی مددر اکوسیستم

ای و یکنواختی اسات. باه ای خود شامل دو بخش غنای گونهای است. تنوع گونهحفظ تنوع گونه

هاا را در بار شود که کل گوناهای گفته میتعداد گونه در واحد سطح معینی از جامعه، غنای گونه
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شود و از ترکیب این دو ها یکنواختی گفته میگونه گیرد. به نحوه توزیع کلیه افراد در بین اینمی

آیاد ای توسط یکنواختی است یه دست مایای که به مفهوم سنجش غنای گونهمثلفه، تنوع گونه

هاای تناوع و باا در نظار گارفتن ای با محاسبه شاخص(. تنوع گونه1388)اجتهادی و همکاران، 

شود. از طرف دیگر تنوع زیساتی موجاود در میها تعیین ها و درجه اهمیت آننسبت تعداد گونه

های گیااهی آن قارار های رویشی و تنوع گونهطور مستقیم تحت تاثیر ویژگیاکوسیستم مرتع، به

پایاداری ایاان اکوسیساتم در مقاباال عوامال محیطاای و زیساتی اساات  ضااامندارد کاه هماواره 

بیعی وابسته به تناوع غناای های ط(. از طرف دیگر س مت و پایداری اکوسیستم1384)مصداقی،

ای های طبیعی، تنوع بیولوژیکی و باه تباع آن غناای گوناهباشد. با تخریب اکوسیستمای میگونه

 .(1384یابد )مصداقی و رشتیان، کاهش می

 ایهای تنوع گونهشاخص-1-8-1

بارای  های یک منطقه، معرف مواد غذایی آن منطقه است که معموالً به عنوان معیاریشمار گونه

ای و ژنتیکای رود. برآورد تنوع اکوسیستمی نسبت به تناوع گوناهکار میای بهشناخت تنوع گونه

ها و اجتماعات متفاوت بسیار گمراه کننده است. با ایان حاال در دشوار است. زیرا بین اکوسیستم

تاه شاود، کار گرفها معیارهای مناسبی بهصورتی که برای تعریف و تعیین اجتماعات و اکوسیستم

هاای ها را برآورد کرد. بر اساس منابع مختلف در بین شااخصتوان تعداد و چگونگی انتشار آنمی

بیشاتری را بارای تشاخیص تناوع  ( تواناایی2، سیمسسون1واینر - مختلف، شاخص تنوع )شانون

 های تنوع عبارت اند از:ترین شاخص(. مهم1388 ای دارند )اجتهادی و همکاران،گونه

 واینر –شاخص تنوع شانون -1-1-8-1

و نشاان  بر اساس نظریه عدم اطمینان بناا شاده اسات (1-1واینر )معادله –تنوع شانون  شاخص

گویی تعلق یک فرد است. ایان شااخص دهنده تخمینی از میانگین درجه عدم اطمینان، در پیش

)آذرنیوند و زارع  تمتغیر اس 5/4و مقدار آن بین صفر تا  دهدوضعیت س متی جوامع را نشان می

، 3)پیات هرچه شاخص شانون بیشتر باشد، جامعاه شارایط خاوبی را داراسات .(1389چاهوکی، 

1974). 

𝐻′ = ∑ (𝑝𝑖)(log 𝑝𝑖)𝑠
𝑖=1 :                                                                   1-1معادله   

 Sام باه کال نموناه و  𝑖: نسبت افاراد گوناه  𝑝𝑖واینر،  –شاخص تنوع شانون :  ′𝐻در این معادله 

هاست. برای استفاده از این شاخص دو فرض وجود دارد؛ یکی اینکه افراد اجتماع بایاد تعداد گونه

هاای جامعاه در نموناه آماده و دوم اینکه کلیاه گوناه به صورت تصادفی نمونه برداری شده باشد

                                                                                                                               
1 Shannon - Wiener 
2 Simpson 
3 Pit 
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 .باشد

 شاخص تنوع سیمپسون-2-1-8-1

گیارد و از حساسایت بیشاتری برخاوردار های غالب قرار میتحت تاثیر فراوانی گونه این شاخص

-تر در پوشش گیاهی مایهای فراوانهای نادر وزن بیشتری به گونهاست، زیرا در مقایسه با گونه

ها ماورد بررسای ترین گونهای، فراوانی غالبگیری غنای گونهدر این شاخص به جای اندازه  دهد.

هاای . از طرفی چون گونه(1973، 1)هیلقابل محاسبه است  2-1معادله گیرد و از طریق قرار می

هاای کند، بعید است که ارزش عددی این شااخص در نموناههای مختلف تغییر مینادر در مکان

شاود ر میمختلف تغییرات زیادی داشته باشد و این ویژگی از میایای شاخص سیمسسون محسو

 (.1388، )اجتهادی و همکاران

1                                                                           :2-1معادله  − 𝐷 = 1 − ∑(𝑝𝑖)2 

1در این شاخص  − 𝐷  : شاخص تنوع سیمسسون،ارزش عددی 𝑝𝑖  نسبت افاراد :𝑖  ام در نموناه 

مانعکس کنناده اخص بین صفر تا یاک متغیار اسات. ایان شااخص تناوع باشد. مقدار این شمی

 .تر استهای با وفور زیاد حساسهای نادر نسبت با گونه، زیرا در مقایسه با گونهچیرگی است

 شاخص غنای منهینیگ و مارگالف-3-1-8-1

باشد. گیری تنوع میترین راه اندازهترین و سادهای یا تعداد گونه در یک جامعه، قدیمیغنای گونه

، یکای از های موجود در یاک ناحیاهگیارش تعداد واقعی گونهای یعنی تخمین درست غنای گونه

ای مطالعات میدانی اکولوژی جوامع بوده و از مفاهیم مهم مدیریت تنوع زیستی به موضوعات پایه

-ای ماورد اساتفاده قارار مایگیری غنای گونهبرای اندازههایی که رود. از جمله شاخصشمار می

 و شاااخص منهینیااک (3-1)معادلااه  (1975، 2)مارگااالف گیاارد، شاااخص تنااوع مارگااالف

 .باشدمی (4-1)معادله  (3،1964)منهینیک

𝑅1                                                                               : 3-1معادله  =
𝑆−1

𝐿𝑛(𝑁)
 

𝑅2                                                                                    :4-1معادله  =
𝑆

√𝑁
 

 .باشدمی N: لگاریتم  𝐿𝑛(𝑁): تعداد کل افراد در نمونه و  Nها، : تعداد کل گونه Sکه در آن 

 یکنواختیهای شاخص-2-8-1

دهاد باه عباارت دیگار جواماع نماایش مایها یکنواختی چگونگی توزیع فراوانی افراد را در گونه

هاای بسایاری در شاخصها(، تنوع باالتری دارند. گونهبین تر )توزیع یکسان تعداد افراد یکنواخت

                                                                                                                               
1 Hill 
2 Margalef 
3 Menhinick 
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 هیلارتباط با محاسبه یکنواختی در دنیا توسعه یافته است که در این مطالعه شاخص یکنواختی 

 مورد استفاده قرار گرفته است. (1973، 1)هیل

 یکنواختی هیلشاخص -1-2-8-1

 شود.محاسبه می 5-1این شاخص طبق معادله 

𝐸2                                                                              : 5-1معادله =
1 ⁄

𝐻
 

-واینر مای –:شاخص شانون  Hشاخص سیمسسون و  : : شاخص یکنواختی هیل،  E2که در آن 

ها در یک نمونه برابر باشد، شاخص یکناواختی حاداک ر خواهاد تمام گونهباشد، وقتی که فراوانی 

یابد )آذرنیوند و ها غیر یکنواخت باشد، به سمت صفر کاهش میشد و چنانچه فراوانی نسبی گونه

 (.1389زارع چاهوکی، 

 ایغالبیت گونه شاخص-3-8-1

های عددی باین صافر تاا ( مقدار عددی حاصل از شاخص6-1ای )معادلهدر شاخص غالبیت گونه

تار ای بایشتر باشد غالبیت گوناهیک است و هرچه شاخص عددی به دست آمده به صفر نیدیک

 .(2001، 2)کربس است

𝐷                                                           :6-1معادله  = ∑ 𝑛𝑖(𝑛𝑖 − 1)/𝑁(𝑁 − 1) 

 تعداد افراد در هر گونه است.: niها و ونه: تعداد کل نم N: شاخص سیمسسون،  Dکه در آن 

 

 

 

 

                                                                                                                               
1 Hill 
2 Krebs 



 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 

 بررسی پوشش گیاهی -1-2

ای هاا در محایط ویاژهنامند. بعضی از گوناهطور کلی گیاهان سطح زمین را پوشش گیاهی میبه

ها به عوامل گوناگون نظیر نور، دما، آر، زهکشای و ماواد و علت آن نیازهای مشابه آن رشد دارند

بساتگی دارد و در هار ط آر و هوایی آن محال ای به شرای. پوشش گیاهی هر منطقهغذایی است

 ایران با موقعیات ژئوبوتاانیکی ویاژه، باهکند. نوع آر و هوا نوع خاصی از پوشش گیاهی رشد می

 –تاورانی، اروپاا  –)ایران چون پل ارتباطی بین چهار منطقه مهم جغرافیای گیاهی نحوی که هم

دارای قلیم دنیاا ا 13از  16طبق روش دومارتنو  (1973، 15ری)زوهاعربستانی(  –سیبری، صحرا 

باشاد مای گوناه ( 8000اقلیم مختلف بوده و همچنین دارای پوشش گیاهی متنوعی )حدود  12

عیت باعث گردیده تاا بررسای پوشاش گیااهی ماورد توجاه این موق (.1393)قربانی و همکاران، 

بارای گیاری بسیاری از پژوهشگران پوشش گیاهی را بهترین معیار انادازه پژوهشگران قرار گیرد.

روند تعیین توالی، گرایش ناشی از اعمال یک تیماار یاا مادیریت خاا  یاا ساایر تغییارات باوم 

تغییرات پوشش گیاهی در مقابل عوامال محیطای  ای به آن دارند.و توجه ویژه دانندشناختی می

شود. به عبارت دیگر تغییرات تادریجی تحت عنوان گرادیان یا شیب تغییرات محیطی خوانده می

هاای بنابراین با توجه به نقش فلور که در نتیجه واکنش. گویندمیگرادیان را ت به یک عامل نسب

( 1393)قرباانی و اصاغری،  باشادجامعه زیستی در برابر شرایط محیطای و تکامال گیاهاان مای

ای بوده و چاه از نظار پژوهشای و چاه از نظار کااربردی حائی اهمیت ویژه  هاشناسایی علمی آن

(. مطالعاه و 1394وناد و همکااران، بنیادی و کلیدی پیدا کارده اسات )میرزائای موسایاهمیت 

هاا و شناسایی پوشش گیاهی و بررسی پراکنش جغرافیایی گیاهان یاک منطقاه، اسااس بررسای

مناسب برای تعیین ظرفیت بوم شناختی منطقه تحقیقات بوم شناختی بوده و همچنین راهکاری 

ع به طاور تنوع زیستی موجود در اکوسیستم مرت (.1395ی و همکاران، هاست )قرباناز سایر جنبه
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 ضاامنهای گیاهی آن قرار دارد کاه هماواره های رویشی و تنوع گونهمستقیم تحت تاثیر ویژگی

 ،(2000، 17)ام سای کان پایداری این اکوسیستم در مقابل عوامل متغیر محیطی و زیستی اسات

ای در تواند باه عناوان یکای از اط عاات پایاهنوع گیاهی میه و بررسی ترکیب و تبنابراین مطالع

 مدیریت مراتع دخالت داشته باشد.

 پوشش گیاهی در جهانمطالعات  -1-1-2

های مختلفی صورت ، پژوهشای و تغییرات تنوع با ارتفاعباط با ساختار ترکیب و تنوع گونهدر ارت

و ارتباط پژوهش حاضر با در جهان بع گرفته است که به منظور بررسی پیشینه و مرور منا

 گردد:ی مختصری میلی به موارد ذیل اشارههای قبپژوهش

که پراکنش  شش گیاهی با عوامل محیطی دریافت( در بررسی روابط پو2002) 18تون-جین

( در بررسی عوامل 2007) و همکاران، 19جیانگ. پوشش گیاهی تابعی از اقلیم و خاک است

های ریا، شیب و جهت جغرافیایی( بر تنوع زیستی گیاهی در شرق کوهمحیطی )ارتفاع از سطح د

. یابدای افیایش میدر چین نشان دادند، با افیایش ارتفاع از سطح دریا، غنای گونه 20ه ن

های چوبی در گرادیان ارتفاعی در غرر ( در بررسی تنوع زیستی گونه2008) و همکاران، 21چاوال

های تنوع زیستی با افیایش ارتفاع از سطح دریا ابتدا روند مقادیر شاخصمالیا نشان دادند که هی

و همکاران  22مالویک. دارد)ارتفاع میانی(، سسس روند نیولی )ارتفاعات باال(  صعودی داشته

 پرداختند یاگونه بیدر ترک یطیبه مطالعه اثر عوامل مح یبندبا استفاده ازروش رسته (2009)

 ،تأثیر دارند یاهیگ بیدر انتشار و ترک رهایمتغ یاند که تمامخود گیارش کرده قاتیدر تحق و

انواع  ،ییآر و هوا راتییتغ ا،یو ارتفاع از سطح در بیباشد. عوامل شینم کسانیها اثرات آن یول

در منطقه مورد مطالعه  یاهیثر در تنوع پوشش گثعوامل م نیرا به عنوان مهمتر pHخاک و 

( به بررسی روابط عوامل محیطی با تنوع 2010) 23همچنین ژانگ و دانگ. اندکرده یمعرف

چین پرداختند و نشان دادند ارتفاع، نوع خاک، شیب و جهت  24پوشش گیاهی در ف ت لسی

( عوامل محیطی 2010) 25نقش تعیین کننده در پراکنش پوشش گیاهی داشته است. کریستفلی

و همکاران  26باسلر داند.ش گیاهی علفیارها موثر مینظیر خاک و توپوگرافی را در تنوع پوش
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در کشور آلمان به این نتیجه رسیدند در  27( در بررسی تاثیر ارتفاع بر جنگلهای بوهمین2016)

ای داشته و نیاز زیادی به رطوبت ارتفاعات باال، درختانی که الگوی رویشی و تولید م لی پیچیده

افیایش ارتفاع دارند و ارتفاع مهمترین عامل پراکنش  دارند موفق بوده و سازگاری زیادی با

های گیاهی را در و تنوع گونه شاخص( گیاهان 2016) 28درختان است.  عبداهلل ال اک بی

گونه  190گرادیان ارتفاعی منطقه الباعه در عربستان سعودی مورد بررسی قرار داد و حدود 

( به بررسی 2017) 29زاریچکی و بیدل نمود.خانواده گیاهی را شناسایی  59گیاهی متعلق به 

ند و لهستان پرداخت 30های گیاهی در کارپاتینسل زیست محیطی بر تنوع زیستی گونهعوام

ه عمدتاً به دلیل های مختلف گیاهان علفی در ناحیه مورد مطالعنتیجه گرفتند که ترکیب گونه

پاکستان به بررسی ارتفاع  32پوتوهار ( درمنطقه2018و همکاران ) 31. فاتیما باشدتاثیر ارتفاع می

ها با افیایش ارتفاع به طور و اثر آن در گیاهان علفی پرداختند و نتیجه گرفتند که ترکیب گونه

 کند.ای تغییر میقابل م حظه

 ایرانمطالعات پوشش گیاهی در  -2-1-2

ال چمنی انجام گرفته است به طور م  متعددی تحقیقاتیبا پوشش گیاهی در ایران نیی در ارتباط 

ای داخل پارک ملی گلستان را در سه واحد دشت، تسه ماهور و ( تنوع و غنای گونه1374)

یابد ولی ای افیایش میت که با افیایش ارتفاع غنای گونهکوهستان مطالعه کرد و نتیجه گرف

ای ( با مطالعه تنوع گونه1386) زائیمعلوم ننمود که افیایش غنا تا چه ارتفاعی ادامه دارد. میر

شیب دامنه( در  گیاهان علفی در رابطه با عوامل پستی و بلندی )ارتفاع از سطح دریا، جهت و

تنوع و غنای پوشش علفی اثر  ه براکوسیستم جنگل زاگرس میانی نتیجه گرفت که جهت دامن

های مرتعی و اکوسیستم( به بررسی تنوع گیاهی 1389داری دارد. ابراهیمی و همکاران )معنی

به ترتیب باالترین و  2و  1نقش آن در مدیریت بهینه مراتع پرداخته و نشان دادند که تیپ های 

اع از با افیایش ارتف ند( نشان داد1389کمترین مییان تنوع را داشتند. پرما و شتایی جویباری )

( به این نتیجه رسیدند 1390) یابد. طالشی و اکبرنیاای افیایش میسطح دریا تنوع و غنای گونه

پور و صالحیابد. ای افیایش میوع و غنای گونهکه با افیایش ارتفاع از سطح دریا و درصد شیب، تن

( در بررسی تغییرات پوشش گیاهی در رشته کوه دنا به این نتیجه رسیدند که 1391همکاران )

 دوم درجه در عامل شیب است، ارتفاع گیاهی، عامل پوشش درصد در عامل تأثیرگذار مهمترین

 .باشد تأثیرگذار تواند می نیی ماده آلی عامل و گرفته قرار اهمیت
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( با بررسی و مقایسه پوشش گیاهی بر حسب گرادیان ارتفاع در دو 1392حشمتی و همکاران )

ناحیه رویشی استسی معتدل و استسی سرد در شمال شرق استان گلستان به این نتیجه رسیدند 

به  ها تاثیر به سیایی دارد،ریا در تفکیک و پراکنش گروه گونهمحیطی ارتفاع از سطح د که عامل

-ولوژیکی خا  آن دامنه ارتفاعی میگیاهی، معرف خصوصیات اک طوری که یک یا چند گونه

برون در محیطی بر پوشش گیاهی مراتع اینچه( تاثیر عوامل 1392باشند. اکبرلو و همکاران )

اع و شاخص تنوع گیاهی رابطه و نشان دادند بین ارتف ا مورد بررسی قرار دادهگلستان ر استان

شتر از شدت تراکم گیاهی از این رو با افیایش ارتفاع ترکیب گیاهی بی ،وجود دارد یدارمعنی

های گیاهی ارزیابی تنوع زیستی گونه مطالعه ( در1393بصیری و همکاران ) .کندتغییر می

های غیر پارامتریک در ارتباط با عامل اکولوژیک ارتفاع از استفاده از شاخصطقه ارسباران با من

در رابطه با  یستزی تنوع راتییمورد پژوهش تغ هدر منطقکه  ندسطح دریا به این نتیجه رسید

 شیافیا ایگونه یغنا ایارتفاع از سطح در شیکه با افیا یطوربه باشد،یم داریارتفاع معن راتییتغ

( در بررسی اثر گرادیان ارتفاع از 1395حسینی ) .گرددیم یستزیتنوع شیو موجب افیا افتهی

های بلوط هیانان ای م به این نتیجه رسید که های درختی در جنگلسطح دریا بر تنوع گونه

دار داشته و ای اشکور درختی تاثیر معنیارتفاع از سطح دریا بر تنوع، غنا و یکنواختی گونه

پیری صحراگرد  ای را دارد.متر( باالترین تنوع و غنای گونه 2000-2100ارتفاعی میانی )طبقات 

( در مطالعه مراتع غرر تفتان مهمترین عوامل محیطی مثثر در تفکیک جوامع گیاهی را 1395)

ارتفاع از سطح دریا، شیب زمین، نوع سازند زمین شناسی، درصد سنگرییه، درصد آهک و بافت 

تاکید نمود تمرکی بیشتر روی این متغیرها در مطالعات آینده، به مدیران مرتع در  خاک دانست و

های دهد تا با شناخت بیشتر از نیاز بوم شناختی گونهمنطقه مطالعه شده این امکان را می

های سازگارتر با شرایط منطقه، تصمیمات مدیریتی صحیحی را مختلف گیاهی و انتخار گونه

( جوامع و زیر جوامع گیاهی 1396پوشش گیاهی اتخاذ نمایند. حمیه ) جهت اص ح و احیاء

منطقه حفاظت شده بیستون را با روش فلوریستیکی مورد بررسی قرار داده و نیی نقش عوامل 

اکولوژیکی در استقرار گیاهان را تجییه و تحلیل نمود و نتیجه گرفت عوامل اکولوژیکی و 

طور کلی اقلیم و نیی عوامل طح دریا، جهت و مییان شیب و بهفیییوگرافیکی از قبیل ارتفاع از س

خاکی، نوع پوشش گیاهی را تعیین کرده و نقش اصلی را در استقرار و پراکنش گیاهان و جوامع 

 گیاهی دارند.

 مطالعات پوشش گیاهی در استان اردبیل -3-1-2

هاا، جغرافیاای گیااهی و ونهدر استان اردبیل نیی ت ش قابل توجهی در ارتباط با مستند کردن گ

عظیمای مطعام و همکااران تاوان باه مطالعاات انجام شده است که مایهای مختلف انتشار گونه

شناساایی و معرفای لو اشاره نمود که منجار باه ( در منطقه حفاظت شده و جنگلی فندق1390)
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یار ترکیاب و فاصله از روستا بر تغیکه ( 1393قربانی و همکاران )گونه شده است همچنین  191

مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتناد در را تنوع پوشش گیاهی در مراتع جنور شرقی سب ن 

ای روند مشخص کاهشی یا افیایشی در این ارتباط با فاصاله مجموع با توجه به نتایج ترکیب گونه

( باا بررسای ترکیاب و تناوع 1393باشاد.  نظاری )خیص نمیاز روستا در مراتع سب ن قابل تش

پوشش گیاهی دردامنه شمالی سب ن، بیشترین مییان تنوع را در ارتفاع میانی و مهمترین عامال 

پراکنش پوشش گیاهی را ارتفاع از سطح دریا، دماا و اسایدیته بیاان داشاتند. قرباانی و بهرامای 

شارقی ش پوشاش گیااهی در دامناه جناورپراکن( نیی با بررسی تاثیر عوامل محیطی بر 1395)

جهات گاذار را ارتفااع و تارین عامال تااثیرتطبیق متعارف مهامسب ن، با استفاده از روش آنالیی 

یاب ( با بررسی اثر ارتفاع از سطح دریا بر تنوع و ترک1395خیاط )زاده. نبیجغرافیایی بیان کردند

نتایج حاصل ازترکیب و  د که با توجه بهشرقی سب ن نشان داهای جنورپوشش گیاهی در دامنه

ای در مطالعاه ماوردی در دامناه داری بین افیایش ارتفاع و تناوع گوناهای، روند معنیتنوع گونه

جنور شرقی سب ن مشاهده گردید، به طوری که بیشترین تنوع در ارتفاعاات میاانی باه دسات 

ای در گرادیان ارتفااعی مراتاع قایل ( با بررسی تغییرات ترکیب و تنوع گونه1397. طاهری )آمد

و نشان داد که کربن آلای، نیتاروژن و ارتفااع از  گونه شناسایی نمود 146در مجموع تعداد اوزن 

-1635و بیشترین غنا و یکنواختی در طبقاه ارتفااعی  عوامل موثر در پراکنش گیاهان بوده است

ستیک، شکل زیستی و پراکنش ( در بررسی فلور1391)شریفی و همکاران  باشد.میمتری  2162

گونه گیااهی  216های شمالی و شرقی سب ن در مجموع جغرافیایی گیاهان اراضی ماندابی دامنه

 Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, Brassicaceae , Cyperaceaeهاایباه ثبات رسااندند، تیاره

قرباانی و همکااران  هاای منطقاه داشاتند.ها سهم بیشتری در فلاور مانادارنسبت به سایر تیره

در مراتاع جناور شارقی  .Festuca ovina L( در بررسای خصوصایات اکولاوژیکی گوناه 1392)

درصاد در نوساان باوده و در محادوده  2/20تاا 2/0نشان داد که پوشش تاجی گونه باین سب ن

 ( در1394وند و همکااران )میرزائی موسی متر از سطح دریا انتشار دارد. 3500تا  1350ارتفاعی 

مطالعه فلورستیک و جغرافیای گیاهی رویشگاه میانرودان در شهرساتان خلخاال نشاان داد تیاره 

Lamiaceae  درصد( 92/18گونه ) 14با ،Poaceae  درصاد(،  57/17گوناه ) 13بااAsteraceae  و

Fabaceae  درصد( و  51/13گونه ) 10هر کدام باApiaceae  بیرگتارین درصاد( 11/8گوناه ) 6با

 38/28هاا باا تروفیات درصد،  41/55ها با های گیاهی بودند. همچنین همی کریستوفیتخانواده 

در منطقه را به ارتفاع  هاحضور باالی تروفیتها آندرصد فراوانترین اشکال زیستی منطقه بودند، 

 های شدید و آشکار ناشی از چرای مفرط نسبت داد. منطقه و تخریب

 جمع بندی مرور منابع -4-1-2

مرور منابع مختلف در زمینه بررسی ترکیب و تنوع پوشش گیااهی در مراتاع چناین اساتنباط از 



 

 

پوشش گیاهی عوامل وابسته باه  طور کلی عوامل اصلی تأثیر گذار بر ترکیب و تنوعشود که بهمی

، هدایت pHاز بین عوامل خاک، باشد. خاک، عوامل وابسته به پستی و بلندی و عوامل اقلیمی می

خصاو  شیب، جهت جغرافیاایی و باه بین عوامل پستی و بلندی کی، پتاسیم و آهک و ازالکتری

ماوارد ارتفاع در مراتع کوهستانی و به دنبال تغییرات ارتفاع، تغییرات دما و بارندگی از مهمتارین 

هاا بایساتی ایان عوامال باه گذار در فلور گیاهی و ترکیب و تنوع آن بوده و لذا در پاژوهشتأثیر

 .ای و عوامل محیطی مد نظر قرار گیاردتنوع گونه بین پراکنش یا ترکیب ومنظور بررسی ارتباط 

ها خانواده های غالب گیااهی باوده در بیشتر پژوهش Fabaceaeو   Asteraceaهمچنین تیره های

 شوند.ها فراوانترین اشکال زیستی را شامل میکریستوفیتو نیی همی
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Abstract 

Research Aim:  The aim of this study was to investigate the composition and 

diversity of plant species in elevation profiles of 2300 to 4811 m above sea 

level in Alvaras village rangelands to Sabalan peak in southeastern Sabalan 

mountain. 
Research method:  After field surveys and considering the availability of access 

to rangelands in the area, 9 elevations were identified, each site 3 transects per 

100 m  and 10 plots a square meter  in per 10 m in each transect. Plant species 

were collected from the plots and then identified. In each plot, vegetation 

percentage and species density were recorded. Three soil samples were taken 

from each transect at a depth of 30 cm and then combined and a homogeneous 

soil sample was obtained. totally, 27 soil samples were obtained from 9 

sampling sites. Some soil parameters such as texture, organic carbon, 

acidity, electrical conductivity, moisture content, lime, potassium, sodium, 

phosphorus, magnesium, calcium and nitrogen were measured. PASTver5 

software was used to study the diversity and richness of plant species using 

Shannon, Simpson, Margaleph and Mannheim indices. One-way analysis of 

variance (ANOVA) was performed with SPSSver24 software and vegetation 

classification analysis including CCA in CANOCOver4.5 and PC-ORDver5 

software. 
Findings:  Asteraceae family with 31 species, Astragalus genus with 10 

species, Hemicryptophytes with 85 species  are the most prominent elements 

of flora in the region and 51 species belong to Iran-Turanian area. The highest 

diversity, richness and evenness were observed in the altitude of 2200-3200 

m. CCA showed that altitude, precipitation, temperature, soil sand content, 

slope and phosphorus were factors affecting plant distribution. 
Conclusion:  In the study of the effect of altitude on plant composition and 

diversity, it can be deduced that altitude is influenced on plant composition 

and diversity, and in general it can be said that species composition and 

diversity status in southeastern Sabalan rangelands is based on diversity and 

evenness indices. It is being degraded. 

Keywords:  Altitude, Flora, Species diversity, Species composition, Sabalan 
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