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آن ناحیه نامیده می شود به عبارت دیگر، تنوع  تنوع زیستیکل گونه هاي گیاهی و جانوري در یک ناحیه، 
زیستی به عنوان گنجینه اي از داده هاي زیست شناختی در نظر گرفته می شود و شکل هاي متفاوتی از اشکال حیات 

تنوع در مدیریت حفاظت و  اکوسیستم هامطالعه ترکیب فلوریستیک . در سطح کره زمین را نشان می دهد

در مقیاس مکانی  تنوع زیستیویتاکر سه اصطالح را براي اندازه گیري . رخوردار استاز اهمیت خاصی ب زیستی
بیان نمود، تنوع آلفا که عبارت است از تعداد گونه در داخل یک جامعه مانند علفزار یا بیشه زار، تنوع بتا یا تفاوت 

نی تنوع را در زیستگاه هاي بین تنوع گونه اي در مناطق یا محیط هاي مختلف که با آن می توان سرعت دگرگو
اکولوژیست ها به ). 30و1(مختلف مقایسه کرد و تنوع گاما یا تنوع منطقه اي که تنوع یک واحد چشم انداز است 

سه دلیل عمده عالقه مند به تنوع اکولوژیکی و محاسبه آن هستند، نخست به دلیل آسیب جدي به تعداد زیادي از 

، دوم به خاطر اینکه در بیشتر مواقع اندازه گیري تنوع تنوع زیستیورها در قبال زیستگاه ها و تعهد بسیاري از کش
به عنوان شاخص هاي سالمتی سیستم هاي اکولوژیکی مطرح می باشد و سوم آن که اندازه گیري تنوع یکی از 

انعت می در واقع تنوع داراي ترفندي است که از تعریف خود مم). 28(موضوعات بحث انگیز در اکولوژي است 
). 32(تعریف آن مشکل است ) یکنواختی(کند و به دلیل دارا بودن دو مولفه غناي گونه اي و وفور نسبی گونه ها 

روش هاي اندازه گیري تنوع شامل شاخص هاي عددي و شاخص هاي پارامتري هستند و شاخص هاي عددي 

 که را شامل می گردندختی یکنوا، شاخص هاي غیر یکنواختی و شاخص هاي غناي گونه ايشاخص هاي 

  ).1(شاخص هاي غیر یکنواختی بر اساس تئوري اطالعات و شاخص هاي غالبیت می باشند 
  :هدف
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و آگاهی از  ایرانهدف از این مطالعه مقایسه روش هاي مختلف اندازه گیري تنوع انجام یافته در نقاط مختلف  
  . رایج ترین و بهترین روش براي سنجش تنوع می باشد

  :روش

به رویشگاه  تنوع زیستیحاکی از این است که بیشترین مطالعات  ایرانتحقیقات انجام شده در نقاط مختلف 

از  تنوع زیستیهاي جنگلی و جنگل کاري ها اختصاص دارد و در چنین رویشگاه هایی به منظور اندازه گیري 

منهنیک و مارگالف، شاخص   ه ايغناي گونواینر، شاخص هاي  -شاخص هاي مختلف تنوع سیمپسون، شانون 

مثل پیت، هیل، آالتلو، شاخص هاي تنوع هاي یکنواختی پایلو، شلدون، اسمیت و ویلسون و کامارگو و دیگر 
پارکر، آلفا فیشر، هیپ و مانک، شاخص پارامتري مک آرتور و ضریب تشابه جاکارد استفاده شده  –ملیناري، برگر 

از جمله محققانی که به چنین بررسی .  تصادفی می باشد -از نوع سیستماتیک  است و روش نمونه برداري ها اکثرا
هایی پرداختند می توان به حاجی میرزا آقایی و همکاران، گودرزي و همکاران، اکبریان و همکاران، بنی اسدي و 

بی و همکاران، همکاران، عابدي و همکاران، قاسمی و همکاران، قمی اویلی و همکاران، رستمی و همکاران، سهرا
معماریان و همکاران، محمودي و همکاران، پور بابایی و همکاران، آهنی و همکاران و میرزایی و همکاران اشاره 

رویشگاه هاي  تنوع زیستیدر بررسی ). 25و 24، 23، 22، 20، 19، 16، 15، 13، 10، 8، 6، 5، 2(نمود 

اینر، سیمپسون، شاخص هاي غناي منهنیک و و -شانونشاخص هاي تنوع ، تنوع زیستیمرتعی براي سنجش 

مثل بریلوئین و مکنتاش مورد شاخص هاي تنوع مارگالف، شاخص هاي یکنواختی کامارگو و پایلو و دیگر 
تصادفی می  -استفاده قرار گرفته اند و در این بررسی ها روش نمونه برداري همانند جنگل ها از نوع سیستماتیک 

له خواجه الدینی و همکاران، اجتهادي و همکاران، پناهی و همکاران، نیکان و باشد، محققان مختلفی از جم
). 33و 27، 18، 14، 12(همکاران، فخیمی ابر قویی و همکاران، سالحی و همکاران به چنین مطالعاتی پرداخته اند 

از شاخص هاي غناي  ایراندر مناطق حفاظت شده و دیگر مناطق مختلف  تنوع زیستیبه منظور اندازه گیري 

هیل، شاخص پارامتري مک  N2شانون، سیمپسون، مکنتاش، بریلوئین، شاخص هاي تنوع مارگالف و منهنیک، 
آرتور، هیپ و مانک، شاخص هاي یکنواختی پیت و شلدون استفاده شده است و از جمله پژوهشگرانی که چنین 

ان، نادري، اجتهادي و همکاران، قمی اویلی و همکاران، بررسی هایی را انجام داده اند می توان به غالمی و همکار
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کوه ها ممکن است مجموعه اي از تخته سنگ هایی عظیم ). 31و  26، 20، 17، 3(امیدي و همکاران اشاره کرد 

و پناهگاه تعداد بیشماري از گونه هاي  تنوع زیستیو غیر قابل نفوذ به نظر برسند اما در حقیقت بزرگترین منابع 
و جانوري هستند، بسیاري از این گونه ها در اثر افزایش فعالیت هاي انسان در سرزمین هاي پایین دست محو  گیاهی

تنوع شده اند و بسیاري دیگر در هیچ محیط دیگري به جز کوهستان وجود ندارند همچنین کوه ها را جزائر 

بع گرانبهاي تنوع ژنتیکی اند، در این نواحی نامیده اند و عدم دسترسی نسبی به آنها به حفظ گونه ها که منا زیستی

واینر و  -کوه ها نیز شاخص هاي شانون  پوشش گیاهی تنوع زیستی، به منظور بررسی )4(کمک می کند 

نتیجه حاصل از مقایسه تعداد تیره ها، جنس ها و ). 26و9( می باشند شاخص هاي تنوع سیمپسون رایج ترین 
قمشلو و موته واقع در استان اصفهان با منطقه ونک استان اصفهان نشان می دهند  گونه ها در سه منطقه دره بازفت،

). 7(که منطقه ونک از تنوع قابل مالحظه اي برخوردار است و در استان اصفهان به عنوان شاخص معرفی می گردد 

غییرات ایجاد شده خاص خود هستند که به علت ت تنوع زیستیتاالب ها نیز اکوسیستم هایی پویا و برخوردار از 

آنها  الزم است در این رابطه تنوع زیستی تاالب بین المللی  تنوع زیستیدر آنها توسط انسان، اندازه گیري 

از اهمیت زیادي  ایرانفریدونکنار در استان مازندران که از لحاظ پناهگاه حیات وحش و منطقه شکار ممنوع در 

ي مختلف بیشترین بررسی تنوع در جنگل ها و جنگل اکوسیستم هادر بین ). 11(برخوردار است مطالعه شده است

با این وجود با . درصد صورت گرفته است 20.83و سپس مراتع با حدود  58.3با حدود  ایرانکاري هاي شمال 
توجه به فرآیند تخریب جنگل ها، براي حفاظت از محیط زیست بررسی هاي بیشتر در اکثر نقاط کشور الزم است 

درصد  18مورد استفاده در جنگل ها و جنگلکاري ها به ترتیب می توان به شاخص هاي تنوع  61از ). 8(
درصد  8.19درصد شاخص غناي منهنیک،  13.11درصد شاخص تنوع شانون،  16.39شاخص تنوع سیمپسون، 

درصد  3.27پیت و هیل، شاخص هاي تنوع درصد  6.55شاخص یکنواختی پایلو و شاخص غناي مارگالف، 
درصد  1.63اخص پارامتري مک آرتور و شاخص تنوع شلدون و شاخص هاي یکنواختی اسمیت و ویلسون و ش

شاخص مورد  10در مراتع از . پارکر، آلفا، هیپ و مانک اشاره نمود -آالتلو، ملیناري، برگرشاخص هاي تنوع 
ص تنوع سیمپسون و شاخص درصد شاخ 20واینر،  -درصد شاخص تنوع شانون 30استفاده به ترتیب می توان به 

در . کامارگو و پایلو اشاره کرد یکنواختیدرصد شاخص غناي مارگالف، شاخص هاي  10غناي منهنیک، 
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اهمیت بیشتري دارند به طوریکه در  یکنواختیجنگلها و جنگلکاري ها، شاخص هاي  تنوع زیستیبررسی 

در تفسیر تنوع بسیار مناسب هستند  يغناي گونه انسبت به شاخص هاي  یکنواختیبعضی موارد شاخص هاي 

حائز اهمیت می باشند به  غناي گونه ايمراتع، شاخص هاي  تنوع زیستیو در بررسی ) 23و8،13،21(
طوریکه در بعضی مراتع به منظور بررسی تنوع فقط از شاخص هاي غناي مارگالف و منهنیک استفاده شده است 

 22.35شانون و سیمپسون با شاخص هاي تنوع ین مطالعات، شاخص مورد استفاده در ا 85در کل از ). 14(

 یکنواختیدرصد، شاخص  12.94درصد از کاربرد زیادي برخوردارند و شاخص غناي منهنیک با  20درصد و 

درصد، شاخص تنوع بریلوئین و  4.70پیت با  یکنواختیدرصد، شاخص  8.23پایلو و شاخص غناي مارگالف با 

مکنتاش و شاخص هاي تنوع درصد و  2.35آرتور با  -شاخص پارامتري مکاسمیت و  یکنواختیشاخص 
در برخی بررسی ها از شاخص . درصد از لحاظ کاربرد در رده هاي بعد قرار می گیرند 1.17پارکر با  -برگر

این شاخص از بهترین . استفاده شده استشاخص هاي تنوع اسمیت و ویلسون در کنار دیگر  یکنواختی

کامال مستقل، به گونه هاي نادر و گونه هاي فراوان در جامعه غناي گونه اي است، از  واختییکنشاخص هاي 

 -و سایر کشورها سه شاخص تنوع شانون ایرانولی با این وجود در منابع مختلف در ) 16و13(حساس می باشد 

کاربردي ترین شاخص ها  پایلو، آالتلو و ملیناري به عنوان یکنواختیواینر، سیمپسون و هیل همچنین سه شاخص 

 یکنواختییک منطقه تنها از شاخص هاي  تنوع زیستیمحققان مختلف به منظور ارزیابی ). 34و29(می باشند 
  . استفاده ننموده اند و در برخی مطالعات به شاخص تنوع مورد استفاده هیچ گونه اشاره اي نشده است

  :یافته ها و نتیجه گیري
با این بررسی می توان نتیجه گرفت که در این مطالعات مدل عصاي شکسته مک آرتور از بین شاخص هاي 
پارامتري تنوع و از شاخص هاي غیر یکنواختی تنوع، شاخص سیمپسون نسبت به سایر شاخص ها ارجحیت و 

اینر به علت این که نسبت و –کاربرد زیادتري داشته اند و از شاخص هاي بر اساس تئوري اطالعات، شاخص شانون 
به شاخص بریلوئین کمتر وقت گیر و به اندازه نمونه وابسته است، بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و از شاخص 

پایلو کاربرد زیادي دارد همچنین  رایج ترین روش نمونه برداري در  یکنواختی، شاخص یکنواختیهاي 

  .تصادفی می باشد -، روش سیستماتیک یستیتنوع زتحقیقات انجام یافته به منظور سنجش 
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  تنوع زیستی، شاخص هاي تنوع ،اکوسیستم ها، یکنواختی، غناي گونه اي، ایران: کلمات کلیدي 
 
 
The whole population of plants and animals in a region is called biodiversity. On 
the other hand, biodiversity is considered as a wealth of biological data and shows 
the variety of life forms on the earth. The study of floristic composition in different 
ecosystems has a special importance for conservation biology and management of 
biodiversity. Whittaker used three expansions for measuring the biodiversity in 
scale of area. Alfa diversity is the number of species within a community of 
grassland or grove. Beta diversity or difference between variety of species in 
regions or different environments can be used to compare the rate of different 
diversities in different habitats .Gama diversity or regional diversity is a diversity 
of a landscape (30,1). Ecologists are interested in ecological diversity and its 
measurement for three reasons, first because of serious damages to many habitats 
and the commitment of many countries toward biodiversity, second the 
measurement of diversity often indicates the health of ecological systems, and third 
the measurement of the diversity is one of the controversial subjects in ecology 
(28). In fact the definition of diversity is tricky and difficult because it has two 
components of species richness and relative species abundance (evenness). The 
methods of measuring diversity are include of numerical indeces and parametric 
indeces. Numerical indeces include of species richness indeces and indeces of 
heterogeneity and evenness indeces. Indeces of heterogeneity based on 
information theory and dominace indeces. The purpose of this study is to compare 
different methods of measurement which have been used in different parts of Iran 
and to become aware of the best and the most common method for diversity 
measurement. Research conducted in different parts of Iran shows that much of 
study on biodiversity relates to forestation and forest habitats. In these habitats, in 
order to measure biodiversity, it used different diversity indeces of Simpson, 
Shannon - Wiener, and species richness indeces of Menhinick and Margalf and 
evenness indeces of Pielou, Sheldon, Smith and Wilson and Camargo and other 
diversity indeces such as Peet, Hill, Alatalo, Molinari, Berger - Parker, Alfa 
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Fisher, Heip and Monk, parameteric index of MacArthur and similarity coefficient 
of Jakard and Sampling method is mainly a systematic - random type. Those 
researchers who studied on this area are: Hajimirza Aghai et al, Goodarzi et al, 
Akbarian et al, Baniasadi et al, Abedi et al, Ghasemi et al, Qomioveili et al, 
Rostami et al, Sohrabi et al, Memarian et al, Mahmodi et al, Poorbabai et al, Ahani 
et al, and Mirzai et al, (2,5, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 22,23,24,25). In 
investigating biodiversity of pasture vegetation to test biodiversity, Shannon-
Wiener, Simpson’s diversity index, Menhinick and margalef’s richness indeces, 
Camargo and Pielou’s evenness indeces and other biodiversity indeces such as 
Brillouin and MacIntosh were used. In this study sampling method the same as 
forests is systematic-random type. Different researches including Khajeddini et al, 
Ejtehadi et al, Panahi et al, Nikan et al, Fakhimi Abarqoi et al, Salahi et al have 
done such studies (12, 14, 18, 27, 33). In order to measure biodiversity in 
protected area and other different area of Iran richness indeces of Margalef and 
Menhinick , diversity indeces of Shanon , Simpson , MacIntosh , Brillouin, N2 
Hill, parameterc indeces of MacArthur, Heip and Mank , evenness indeces of Peet 
and Sheldon have been used. Of those researchers who have done such 
investigations we can refer to Gholami et al, Naderi, Ejtehadi et al, Qomiovili et al, 
Omidi et al( 3,17,20,26,31). Mountains may look a collection of huge impenetrable 
rocks, however, in fact they are the largest biodiversity resources and shelter to 
many animals and plants species. Many of these species in low lands have been 
extinct due to increasing human activities and some others do not live anywhere 
except mountains. Mountains are also called Biodiversity Island and relative lack 
of access to them will help the preservation of species which are valuable genetic 
diversity sources (4). To investigate biodiversity of vegetation in mountains, 
indeces of Shannon-Wiener and Simpson are the commonest biodiversity indeces 
(9, 26). result from the comparison of some families, genera and species in three 
regions of Bazoft valley, Ghamishlou and Moteh with Vanak area in Isfahan 
province showes that Vanak area has considerable diversity and it is introduced as 
index for Isfahan province (7). wetlands are also dynamic ecosystems and have 
their own special biodiversity that due to their changes by human activities 
measurement of their biodiversity is necessory. In this respect International 
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Fereidonkenal wetland located in Mazandaran province which is important wildlife 
refuge and hunting prohibited area in Iran has been studied (11). Among different 
ecosystems the most investigation on diversity have been done on forests and 
forestation of north Iran with almost 58.3 and then on pastures with almost 20.83 
percent. However, considering the process of forests destruction, for preserving the 
environment, more investigations in many parts of Iran are needed (8). From 61 
used diversity indeces in forest and forestations, we can refer to 18 percent of 
Simpson’s diversity index, 16.39 pecernt of Shannon’s diversity index, 13.11 
percent of Menhinick’s richness index, 8.19 percent of Pielou’s evenness index, 
and Margalef’s richness index, 6.55 percent of Peet and Hill’s diversity indeces, 
3.27 percent of MacArthur’s parameteric index and Sheldon’s diversity index and 
Smith and Wilson’s evenness indeces and 1.63 percent for Alatalo, Molinari, 
Berger-Parker , Alfa , Heip and Monk indeces. In pastures from 10 used indeces 
we can mention to 30 percent of Shannon-wiener’s diversity index, 20 percent of 
Simpson’s diversity index and Menhinick’s richness index and 10 percent 
Margalef’s richness index, evenness indeces of Camargo and Pieloui respectively. 
In investigation of biodiversity of forests and forestations evenness indeces are so 
important that in some cases they are found more suitable than species richness for 
interpretation of diversity (8, 13, 21, 23). Richness indeces are more important in 
research of pasture biodiversity so that in some pastures for investigation of 
diversity richness indeces of Margalf and Menhinick were only used (14). On the 
whole from 85 index is used in this studies Shannon and Simpson’s diversity 
indeces with 22.35 percent and 20 percent are more applicable and Menhinick’s 
richness index with 12.94 percent, Pielou’s evenness index and Margalef richness 
index with 8.23 percent Peet’s evenness index with 4.70 percent Brillouin’s 
diversity index and Smith’s evenness index and MacArthur’s parameteric index 
with 2.33 percent and diversity indeces of MacIntosh and Berger-Parker with 1.17 
percent from the application point of view go to next categories. In some 
investigations Smith and Wilson’s evenness index with other diversity indeces 
was used which according to some authores this is the best evenness index, 
because completely independent from richness index, and this is sensitive to rare 
and abundant species in community (13,16). However, despite this in different 
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literatures of Iran and other countries three diversity indeces of Shannon-Wiener, 
Simpson and Hill and also three evenness indeces of Pielou, Alatalo and Molinari 
are as the most useful indeces (29,34). In order to test biodiversity of one area, 
different researchers have not applied only evenness indeces and in some studies 
applied diversity evenness index is not referred to at all. It can be concluded from 
these studies that MacArthur Model of Broken Stick among parameteric indeces 
diversity and of heterogeneity indeces of diversity, Simpson’s index is more 
preferred and application than other indeces. Among indeces based on information 
theory, Shannon-Wiener’s index has the most application because compare to 
Brillouin’s index it takes less time and less depends on the size of samples. Among 
the evenness indeces Pielou’s evenness index has more application, also in studies 
in order to estimate biodiversity, systematic-random sampling is the commonest 
sampling method . 
Key words: biodiversity, diversity indeces, vegetation, evenness, species richness, 
Iran 

                              
  در استان مازندران .Lolium L تنوع زیستی جنس 

  2 و اکبرزاده محمد 1 ، کشاورزي مریم1 حسن ، شکرچی 1 اوشیب نتاج ملیحه

  مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان مازندران -2دانشگاه الزهرا   تهران، ونک، گروه زیست شناسی  -1
  .ایران، استان مازندران: نشانی محل انجام پژوهش

 

 Pooideae )Tsvelev، زیرخانواده Poeae R. Brقبیله از   L. Loliumدر این تحقیق تنوع زیستی جنس  

گونه در  4گونه در ایران و  6گونه در دنیا،  8داراي  در استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت که) 1989

که یک گیاه چندساله و  Bor 1970 ،Terrel 1968 :(1 - L.perenne(استان مازندران به شرح زیر است 

با باالترین کیفیت هضم پذیري نسبت به دیگر علف ) حیدري شریف آباد(علوفه اي در نواحی معتدل جهان 

هاي ورزش به عنوان چمن  ها و زمین در منازل، پاركکه است ) Hannaway et al. 1999(هاي چندساله 
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