
ي در منطقه جنگلي يكهاي گياهي در ارتباط با عوامل فيزيوگراف بررسي تنوع گونه

  ، استان كرمانشاهده سرخ، جوانرود

  

 2و مسلم اكبري نيا 1هرمز سهرابي

  

  چكيده

گيري  تنوع ارگانيسم ها، اندازه .يكي از خصوصيات مهم جوامع زيستي است اي تنوع گونه

مديدي مورد هاي  تنوع از جمله مسائلي هستند كه مدتتنوع و آزمون فرض هايي درباره علل 

در منطقه جنگلي ده سرخ  گياهيهاي   تنوع گونهدر اين تحقيق  .بوده اندها  عالقه اكولوژيست

متر مربعي و محاسبه شش  25/2 قطعه نمونه 240متر مربعي و  256 قطعه نمونه 60با برداشت 

در ارتباط  )ن، هيل، پايلو، آالتالو و مليناريسيمپسون دوطرفه، شانوو يكنواختي( شاخص تنوع

مورد مطالعه قرار  )شيب، جهت جغرافيايي و ارتفاع از سطح دريا( ييكبا عوامل فيزيوگراف

هاي شمالي بيشتر بوده و همچنين  جهتدر اي  گرفت. نتايج نشان دهنده آن است كه تنوع گونه

. عامل ارتفاع از بوده استشترين مقدار ي بيادرصد دار 30 از كمترهاي  اي در شيب تنوع گونه

قطعه در ها  نداشت. با بررسي همبستگي تعداد گونه داري معنياي رابطه  سطح دريا با تنوع گونه

 ،در مراحل مختلف تجزيه و تحليلها  شاخص نقشو همچنين روند و ها  شاخص با نمونه

  . شدعات پيشنهاد شاخص سيمپسون دو طرفه به عنوان شاخص مناسب در اين گونه مطال

  

، ي، منطقه جنگلي ده سرخيكفيزيوگرافمل اعو، هاي گياهي گونهتنوع   كليدي: هاي واژه

  جوانرود.
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  مقدمه

است سطحي يك منطقه  هاي شكل، به معناي 1فيزيوگرافي مخفف جغرافياي فيزيكي

)Neufeldt and Guralnik, 1998دارد بر تنوع گياهان و پراكنش آنها  زياديثير أ) كه ت

)Barnes, 1998.( ي يكمحققان مختلفي تنوع زيستي را با در نظر گرفتن فيزيوگراف

)Baker and Barnes, 1998 و يا هر يك از عوامل مختلف فيزيوگرافي به صورت (

يا جهت و يا با ادغام شيب )، Theurillat et al., 1999( از سطح دريا مجزا مانند ارتفاع

  ) مد نظر قرار داده اند.Sternberg and Shoshany, 2001دو عامل شيب و جهت (

بوده و از تنوع ژنتيكي تا تنوع اي  داراي معناي بسيار گسترده 2تنوع زيستي

3اي . تنوع گونهشود را شامل ميها  اكوسيستم
 دانند ميتنوع زيستي  مترادف با اغلب را 

  ).  Krebs, 1998(شود  محدود مياي  سطح محلي و يا منطقهكه به تنوع در 

مختلفي هاي ه روشاست كه ب زيستيمهم جوامع  خصوصياتاي يكي از  تنوع گونه

تنوع و آزمون گيري  تنوع ارگانيسم ها، اندازه).Krebs, 1998( شود ميگيري  اندازه

هاي مديدي مورد عالقه  هايي درباره علل تنوع از جمله مسائلي هستند كه مدت فرض

هاي مختلفي را به منظور  خصمحققان شا ).Barnes, 1998اند ( ها بوده اكولوژيست

اي كه اخيراً  درك ضرورت تنوع گونه ).Krebs, 1998اند ( تنوع بكار بردهگيري  اندازه

تنوع گيري  چگونگي اندازه مورددر  زياديكه تمركز است پديد آمده موجب گرديده 

 ).Ehrlich and Wilson, 1991( گيرد صورتزيستي در گياهان و حيوانات 

 اند شدهتنوع آلفا و تنوع بتا مورد توجه واقع  ،در اغلب مطالعات تنوع زيستي

)Pitkanen, 1998 ( بوده در يك منطقهاي  گونه تنوع). تنوع آلفا به معنايWhittaker, 

                                                 
1- Physical geography 
2- Biodiversity 
3- Species diversity 
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دارد  محيطي گرادياندر طول ها  گونه تغييرات ميزاناشاره به ) و تنوع بتا 1972

)Whittaker, 1972, Wilson and Shmida, 1984.(  

بكار گرفته شد  1949در سال توسط سيمپسون ني اولين شاخص ناهمگ

)Whittaker, 1972 (اند  بسياري از اين شاخص توسعه پيدا كردههاي  كنون نسخه و تا

)Baev and Penev, 1995 شاخص ديگري كه كاربرد بسياري در مطالعات دارد .(

  ).Whittaker, 1972وينر است ( _شاخص شانون 

توسعه  1يكنواختيگيري  مختلفي براي اندازههاي تنوع آلفا روشهاي  كنار شاخصدر

با بيش از هاي  يكنواختي به عنوان عامل بنيادي در رويشگاه). Pitkanen, 1998(اند  يافته

در واقع يكنواختي هاي  شاخص). Moliniari, 1989يك گونه در نظر گرفته شده است (

اولين شاخص  در يك جامعه هستند.ها  ) گونهAbundanceميزان وفور ( بيانگر

توسعه يافت كه مقايسه كمي نتايج به دست آمده  1973يكنواختي توسط هيل در سال 

 Alataloسپس  ).Pitkanen, 1998( ساخت مي مختلف را ممكنهاي  از رويشگاه

دند. يكنواختي را بر پايه روش هيل بنا نهاگيري  اندازه Molinari (1989)و  (1981)

، يكي برآورد بيش از واقعيت و Fمليناري روش خود را به دليل دو ايراد شاخص 

ديگري داشتن همبستگي غير خطي، توسعه داد. سومين شاخص يكنواختي توسط پايلو 

)Peet, 1974مشاهده شده در يك جامعه تنوع  بهاكثر ارزش را د) توسعه يافت كه ح

  داد. مي معين

و اي  گونه تنوعمهم هاي  پرداخته شده و شاخص آلفانوع در مقاله حاضر به مبحث ت

تنوع بر گيري  اندازه در مرحله نخست هدف اصلي اين تحقيق .شديكنواختي محاسبه 

، و مختلفهاي  بندي طبقهبر اساس ها  مختلف و تحليل اين شاخصهاي  اساس شاخص

                                                 
1- Evenness 
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و  طبقاتمختلف در ايجاد تمايز بين هاي  بررسي وضعيت شاخص در دومين مرحله

  .استها  ارزيابي شاخص

  

  مواد و روشها

  منطقه مورد مطالعه

كيلومتري شمال غرب شهرستان  15در  منطقه مورد مطالعه جنگل روستاي ده سرخ

هكتار در  45. رويشگاه مورد مطالعه با مساحت استجوانرود از توابع استان كرمانشاه 

و  شرقي ثانيه 39دقيقه و  24درجه و  46ثانيه تا  45دقيقه و  23درجه و  46طول 

با  شمالي ثانيه 54دقيقه و  50درجه و  34ثانيه تا  32دقيقه و  50درجه و  34عرض 

 است. شدهاز سطح دريا واقع باالتر متر  1534تا  1300ارتفاع  حداكثرو  حداقل

بارندگي در  درصد 9/44. استوضعيت بارش در اين مناطق بيشتر به صورت برف 

در تابستان  درصد 1/0در بهار و فقط  درصد 5/25در پاييز،  درصد 5/29زمستان، 

ميانگين درجه حرارت ، ميليمتر 5/590 بارش گيرد. ميانگين ساليانه مي صورت

. اقليم استدرصد  1/45 ميانگين رطوبت نسبي ساليانه، درجه سانتيگراد 1/13يانهلسا

تا ارتفاع روش دومارتن مرطوب سرد و بر اساس  نيمه منطقه بر اساس روش آمبرژه ،

). منطقه مورد مطالعه 1383 ،نام بي(است  متر نيمه مرطوب و بيشتر از آن مرطوب 1500

آلوكميكال و هاي سنگ و گلسنگ ، كسنگ آهو  زاگرس قرار دارد سلسله جبالدر 

 .در منطقه مشاهده شده است اورتوكميكال

  

  روش تحقيق

. در هر ندشد برداشتش منظم تصادفي متر مربعي به رو 256 قطعه نمونه 60تعداد 

متر مربعي به منظور برداشت پوشش علفي پياده  25/2 ميكروپالت چهار قطعه نمونه

هاي اصلي گونه، تعداد  قطعه نمونه. در شدبرداشت  ميكروپالت 240شد كه در مجموع 
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  نقشه جهت هاي جغرافيايي منطقه جنگلي ده سرخ – 1شكل شماره 

قطر كوچك و بزرگ تاج) گيري  (با اندازهها  و درصد پوشش درختان و درختچه

ثبت  علفيهاي  نيز گونه، تعداد و درصد پوشش گونه ها ميكروپالت. در شد يادداشت

ضريب تغييرات و خطاي قابل قبول  هاز طريق محاسب قطعات نمونه تعداد شد.

از طريق قطعات نمونه نيز مساحت  ).Barbour et al., 1999برداري تعيين گرديد ( نمونه

لفي و پوشش درختي و براي پوشش ع )Cain, 1938گونه ( رسم منحني سطح

  . بدست آمد به طور جداگانهاي  درختچه

سامانه با استفاده از 
نرم  اطالعات جغرافيايي و

 Arcو  Arc Info هايافزار

View شه توپوگرافي قن
هاي  نقشه منطقه رقومي و

 و طبقات شيب، جهت
تهيه  از سطح دريا ارتفاع
 1 شماره هاي شكل( شدند

شيب منطقه به سه  .)3تا 

 30بقه كم شيب (كمتر از ط
 30-60درصد)، شيب متوسط (

-1450متر،  1350به سه طبقه كمتر از  درصد) و ارتفاع 60شيب (بيش از درصد) و پر

. جهت جغرافيايي نيز به جهات اصلي تقسيم شدمتر تقسيم  1450متر و بيش از  1350
  شد.

تنوع هاي  شاخص ارزيابي تنوع در سطح آلفا براي منطقه با استفاده از مهمترين

)Baev and Penev, 1995و يكنواختي صورت گرفت. اي  ) در دو بخش غناي گونه

  .اند درج شده 1شماره در جدول  محاسبه شدههاي  شاخص
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  نقشه طبقات شيب منطقه جنگلي ده سرخ - 2شكل شماره 

  

  
  

  سرخ منطقه جنگلي ده نقشه طبقات ارتفاع از سطح دريا - 3شكل شماره 
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  تنوعهاي  شاخص

  بكار گرفته شدهو يكنواختي  تنوعهاي  شاخص -1 شماره جدول

  ويژگي  فرمول  منبع  شاخص ها

تنوع هاي  شاخص

  آلفا

      

H1( شانون
(  Peet, 1974  )(ln/

ii i
ppH ∑−=  

هاي  حساس به گونه

  نادر

 Hill, 1973  سيمپسون دوطرفه
12

2
)( −

∑=
i i
pN  

هاي  حساس به گونه

  اوانخيلي فر

N1هيل (
(  Hill, 1973 [ ]∑−= )ln(exp

1 ii
ppN  

هاي  حساس به گونه

  نادر

هاي  شاخص

  يكنواختي
      

] Peet, 1974  پايلو ] SppJ
ii

ln/)ln(/

∑−=  

هاي  امي گونهتم

امعه بايد شناسايي ج

  گردند

)Alatalo, 1981 )1/()1  تالوآال
12
−−= NNF  وابسته به يكنواختي  

  مليناري 
Molinari, 

1989 
( )[ ]FFG

°
= 90/arcsin  

اي  به غناي گونه

  وابسته نيست

i
n =  تعداد افراد گونهi  در قطعه نمونهام ،s = نمونه اتتعداد كل گونه هادر قطع، 

i
P = گونه  زنسبتي اi  در جامعهام  

 
  آماريهاي روش

تبديل شده از توزيع نرمال به وسيله آزمون اصلي و هاي  در ابتدا تبعيت داده

به وسيله آزمون لون بررسي شد و ها  اسميرنوف و همگن بودن واريانس -كولموگروف 

. به منظور بررسي انتخاب گرديدها  براي تجزيه و تحليل دادهها  بهترين توزيع داده

 زيك ا بر اساس هراز سطح دريا  طبقات شيب، جهت و ارتفاعتفاوت يا عدم تفاوت 
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واريانس  تجزيه و تحليلاز ها  تنوع با توجه به نرمال و همگن بودن دادههاي  شاخص

) Cannon et al., 1998; Vujnovic et al., 2002; Sagar et al., 2003يك طرفه (

براي  طبقات مختلفدر ها  استفاده شد. پس از معني دار شدن اختالف شاخص

  . شد) استفاده Pitkanen, 1998زمون دانكن (ها از آ چندگانه ميانگين هاي مقايسه

با استفاده بررسي همبستگي متغيرها از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد.  براي

( Beers et al. (1996)از رابطه 
1)45( +− ACos؛ A دهد آزيموت دامنه را نشان مي (

  .شدتبديل ها  در تجزيه و تحليلگيري  جهت جغرافيايي براي بكار

  

  نتايج

نواده در منطقه مورد اخ 31جنس و  76 متعلق بهگونه گياهي  114در مجموع تعداد 

بيشترين تعداد   Trifoliumو جنس  Leguminosae. خانواده شدمطالعه جمع آوري 

 Bromusگونه را به خود اختصاص دادند. نتايج حاكي از آن است كه ها  گونه

tectorum   پس  .حضور داشته استنمونه از قطعات  درصد 96در با باالترين حضور

حضور و درصد  94با  Torilis leptophylaو  Ziziphora capitataهاي  گونه از آن

از  .اند درصد حضور ثبت شده 91با  Poa bulbosaو  Bromus danthoniaeهاي  گونه

 76در  Quercus brantiiدرصد و  83 در Quercus infectoria هاي درختي گونه

  اند. ديده شده نمونه طعاتدرصد ق

 
  كيتحليل اثر عوامل فيزيوگرافي

درج شده  2شماره  جدولدر تنوع آلفا هاي  ميانگين، حداقل و حداكثر شاخص

ها نرمال  اسميرنوف نشان داد كه مقادير تمامي شاخص - آزمون كولموگروف .است

  بود.
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در منطقه و يكنواختي  تنوع آلفاهاي  ميانگين، حداقل و حداكثر شاخص -2شماره جدول 

  مورد مطالعه

  يكنواختيهاي  شاخص  تنوعهاي  شاخص  

H1شانون (  سيمپسون دوطرفه  
N1هيل (  )

  مليناري  آالتالو  پايلو  )

  09/0  29/0  43/0  83/3  34/2  00/2  حد اقل 

  70/0  78/0  89/0  84/19  97/2  00/14 حد اكثر

  36/0  56/0  74/0  59/11  83/2  24/7  ميانگين

  

هر يك از اين  ،تنوعهاي  شاخص ي بريكررسي اثر عوامل فيزيوگرافبه منظور ب

به ها  با توجه به نرمال بودن داده اثر اين عوامل كلي. بررسي شدندبندي  عوامل طبقه

در رابطه با ها  بررسي كلي شاخص. گرفت صورت يك طرفه وسيله تجزيه واريانس

هيچ يك از داري بر  اثر معني، اعارتفنشان دهنده آن بود كه عامل  يعوامل فيزيوگرافيك

به غير از ها  شاخصهمگي بر اثر شيب  ليو داردناي  ونهتنوع گهاي  شاخص

سيمپسون هاي  . اثر جهت بر شاخصدار بود معني و مليناري آالتالوهاي  شاخص

 بود.ندار  معنيپايلو، آالتالو و مليناري هاي  دار و بر شاخص دوطرفه، شانون و هيل معني

  :استآمده  5و  4، 3 در جدولهاي شمارهجزيه واريانس يك طرفه تنتايج 
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  ارتفاع طبقاتدرها  نتايج تجزيه واريانس شاخص - 3 شماره جدول

سيمپسون   

  دوطرفه

H1شانون (
  )N1هيل (  )

  مليناري  آالتالو  پايلو

  23/2  86/0  82/1  90/1  71/0  89/0 محاسباتي Fمقدار 

p    ns   مقدار 
  42/0  

ns
 55/0   ns

 67/0  
ns

 18/0  
ns

 47/0  
ns

 14/0  

   

  شيبدرطبقات ها  نتايج تجزيه واريانس شاخص - 4 شماره جدول

سيمپسون   

  دوطرفه

H1(شانون 
  )N1( هيل   )

  مليناري  آالتالو  پايلو

  89/0  66/0  34/3  75/6  56/5  64/4 محاسباتي Fمقدار 

  p   **   01/0  **  006/0  **  002/0  *  04/0   مقدار 
ns

  52/0  
ns

  42/0  

    

  هاي مختلف جهتدرطبقات ها  نتايج تجزيه واريانس شاخص - 5 شماره جدول

سيمپسون   

  دوطرفه

H1(شانون 
  )N1(هيل   )

  مليناري  آالتالو  پايلو

  57/1  12/1  41/2  17/6  76/4  77/5 محاسباتي Fمقدار 

p   **  005/0   **  01/0   * 004/0  10/0   مقدار   ns
 33/0  ns

 22/0  ns
 

  دار : غيرمعني ns %،   5دار در سطح  %،     * معني1در سطح دار  ** معني

  

با استفاده مختلف هاي  و شيبدر جهات ها  اخصدار شدن اختالف ش پس از معني

 از آزمون دانكنها  گروه بنديبراي مقايسه تفكيكي  ،از تجزيه واريانس يك طرفه

كه نشان داد  تلفمخهاي  ن در جهتكاز آزمون دان بدست آمدهنتايج  استفاده شد.

داري داشته  و شرقي تفاوت معنيغربي هاي  با جهت شماليدر جهت ها  همگي شاخص

. اما تفاوت استبيشتر از دو جهت ديگر شمالي در جهت ها  اخصشو ميانگين اين 

  .)4 شماره شكل( وجود نداشتو شرقي غربي دو جهت هاي  داري بين شاخص معني

  



  3شمارة  13فصلنامة پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

 

289

  

  مختلفهاي  جهتتنوع در اي ه ميانگين شاخص -4 شماره شكل

  

  

  

  تنوع در طبقات شيبهاي  ميانگين شاخص  -5 شماره شكل

  

 30كمتر از هاي  شيب ،سيمپسون دوطرفه، شانون و هيلهاي  بر اساس شاخص

درصد هستند. اما بين  30بيشتر از هاي  درصد داراي ميانگين بيشتري نسبت به شيب
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معني داري از لحاظ درصد تفاوت  60ز بيش اهاي  ا شيبدرصد ب 60تا  30هاي  شيب

درصد  30كمتر از هاي  سه شاخص مذكور وجود ندارد. ميانگين شاخص پايلو در شيب

 30هاي  درصد است. اما بين شيب 60بيش از هاي  داراي مقدار بيشتري نسبت به شيب

 (شكل داري وجود ندارد درصد تفاوت معني 60بيش از هاي  درصد و شيب 60تا 

 .)5 شماره

  

 تحليل همبستگي 

از ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي همبستگي ها  با توجه به نرمال بودن داده

كمي شده  با متغيرها  ، همبستگي شاخص)6 شماره (جدول با يكديگرها  شاخص

 )7 شماره (جدول قطعات نمونهدر ها  تعداد گونهجهت، شيب، ارتفاع از سطح دريا و 

 .شداستفاده 

  

   تنوعهاي  نيمه ماتريس همبستگي شاخص – 6 شماره جدول

سيمپسون   

  دوطرفه

H1(شانون 
  )N1( هيل   ))

  مليناري  آالتالو  پايلو

سيمپسون 

  دوطرفه

1            

/شانون (
H(  90/0  1          

هيل (
1

N(  94/0  97/0  1        

      1  90/0  94/0  90/0  پايلو

    1  78/0  64/0  65/0  84/0  آالتالو

  1  99/0  76/0  62/0  62/0  84/0  مليناري

  <۰۱/۰pسطح معني داري 
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نشان دهنده همبستگي قوي،  با يكديگرها  بررسي همبستگي شاخصنتايج 

حداكثر همبستگي بين بين همگي شاخص هاست. ) <۰۱/۰p(داري  مثبت و معني

مليناري و هاي  آالتالو و مليناري، و حداقل همبستگي بين شاخصهاي  شاخص

  وجود دارد. شانون، و مليناري و هيل

  

، نمونه اتقطعدر ها  تنوع با تعداد گونههاي  نتايج همبستگي شاخص  -7شماره  جدول

  ارتفاع از سطح دريا و جهت، شيب

    ر معني داريغ nsدرصد،  5دار در سطح معني *درصد،  1دار در سطح  معني ** 

  

، جهت، قطعات نمونهدر ها  تنوع با تعداد گونههاي  نتايج بررسي همبستگي شاخص

) آمده است. دو متغير شيب و ارتفاع 7(شماره شيب و ارتفاع از سطح دريا در جدول 

هاي  ما همبستگي منفي و معني داري بين شاخص. اهستندداري  معني همبستگيفاقد 

شانون و هاي  شود. همچنين شاخص مي سيمپسون دوطرفه، شانون و هيل با شيب ديده

دهند. ولي  مي نشان نمونه اتقطعدر ها  دار و مثبتي را با تعداد گونه هيل همبستگي معني

گي معني دار با سيمپسون دو طرفه، پايلو، آالتالو و مليناري فاقد همبستهاي  شاخص

  .هستندقطعات نمونه در ها  تعداد گونه

سيمپسون   متغيرها

  دوطرفه

شانون 

)
/

H(  

هيل 

)
1

N(  

  يملينار  آالتالو  پايلو

  جهت
ns

  01/0  
ns

  03/0  
ns

   02/0  
  ns 06/0  

ns 
 02/0  

ns
  03/0  

  -33/0  **  -28/0  * 32/0  *  شيب
ns

 19/0-   ns16/0-  
 ns

  19/0- 

ارتفاع از سطح 

  دريا

ns
  09/0 ns

  06/0  
  ns
  03/0  

  ns15/0   ns
 20/0  

ns
  18/0 

  تعداد گونه ها
ns

  21/0 **  38/0   **  41/0  
 ns

 09/0 ns 17/0-  
ns

  17/0- 
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  بحث 

مختلف تنوع، به عنوان روشي مطلوب براي مطالعه تنوع هاي  محاسبه و مقايسه شاخص
). هر شش شاخص محاسبه شده در Baev and Penev, 1995زيستي مورد توجه است (

 Peet, 1974 ;Baev and(اند  ذكر شدهها  اين مطالعه به عنوان كاربردي ترين شاخص

Penev, 1995.( ي مد نظر يكرا در ارتباط با عوامل فيزيوگرافاي  في تنوع گونهمحققان مختل
گرچه . )Grabherr et al,. 1995; Theurillat et al., 1999; Korner, 2000(اند  قرار داده

وع ذكر به عنوان عوامل تأثير گذار بر تن ، و شيبجهت جغرافياييارتفاع از سطح دريا، 
اما در مطالعه  ،)Sternberg and Shoshany, 2001; Theurillat et al., 1999( اند هشد

تواند به دليل دامنه  مي لهأتنوع معني دار نبود. اين مس ااز سطح دريا ب ارتفاعثير أت حاضر
 .دار بود معنياي  منطقه باشد. اما اثر شيب و جهت جغرافيايي بر تنوع گونه محدودارتفاعي 

درصد داراي حداكثر تنوع بوده و همچنين رابطه  30شود كه طبقه شيب كمتر از  ديده مي
مشهود  اي كامالً گونهدار بوده و تأثير منفي شيب بر تنوع  معنيها  شيب با برخي از شاخص

ثير منفي شيب به دليل زهكشي آب و خارج نمودن أمحدوديت رطوبت در منطقه و تت. اس
تر  تواند در مجموع به دليل نامطلوب عالوه شستشوي مواد غذايي مي آن از دسترس گياه، به

بر اساس نتايج به دست آمده اي را موجب شود.  شدن شرايط رويشي، كاهش تنوع گونه
ساير دامنه هاست. اين در منطقه مورد مطالعه داراي تنوع بيشتري در مقايسه با  جهت شمال

نيز  موضوعاين  ده است.شنيز گزارش  Sternberg and Shoshany (2001)له توسط أمس
و به تواند به دليل بيشتر بودن رطوبت خاك به دليل دريافت كمتر انرژي خورشيدي  مي

  باشد.  شمالي طور كلي بهتر بودن شرايط رويشي در دامنه

مختلف و نيز هاي  مختلف در تجزيه و تحليلهاي  در نهايت با توجه به نقش شاخص
توان اين  مي ،نمونه اتقطعدر ها  با تعداد گونه تگي شاخص سيمپسونهمبس دار نبودن معني

. كرددر چنين مطالعاتي پيشنهاد گيري  شاخص را به عنوان شاخصي مناسب جهت بكار

Pitkanen )1998 ( تنوع براي بررسي تنوع پوشش هاي  در ارزيابي كاربرد شاخصنيز
ايجاد تمايز  برايمناسب هاي  كي از شاخصيكه شاخص سيمپسون  كردگيري  گياهي نتيجه

 مختلف است.هاي  گروه بندي ميان
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