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 چکیده

هاای  ها در نظامهاو واریتهها، ژنوتیپهای پایدار است. درگذشته تنوع زیادی از گونهاصوال حفظ تنوع زیستی کشاورزی پیش شرط نیل به کشت بوم
ها زراعی بوده است. درحال حاضر، ارقام زراعای تاااری موادودی بعاش ع اده      شد و این موضوع عامل ثبات و پایداری بوم نظامر برده میزراعی به کا

هاای تناوع   ها را دستعوش تغییر کرده است. در این مطایواه شااخص  تویید هر محصول را به خود اختصاص داده و این موضوع ثبات و پایداری بوم نظام
 .Cucumis melo L. var(، طایبی ).Citrullus vulgaris L(، هندوانه )Cucumis melo L. var. Inodorusراعی سه گونه خربیه )زیستی ز

Cantaloupensisاطالعات مورد نیااز از سااینامه بعاش کشااورزی اداره آماار و       های آماری و( در سطح ژنوتیپ و رقم مورد بررسی قرار گرفت. داده
هاای جهااد   های که بارای هار یاز از مادیریت    ( و ه چنین از طریق پرسشنامه6933-39جهاد کشاورزی خراسا  رضوی )سال زراعیفناوری سازما  

، یکناواختی و شااخص   5، شانو 1های تنوع مکانی مکانی سی پسو آوری شد. در ادامه این پژوهش شاخصها تدوین شده بود، ج عکشاورزی شهرستا 
درصد از سطح کاشت خربیه استا  خراساا    49و  14ترتیب با داشتن شد. نتایج نشا  داد که دو شهرستا  تربت جام و تایباد بهارزیابی  1تشابه سورنسو 

ترتیب در این دو شهرستا  مشااهده شاد   به 94/9و  96/9بودند. ک ترین شاخص یکنواختی با مقادیر  44/9و  91/9رضوی دارای شاخص شانو  برابر با 
هاای  باشد. از طرفی این نتایج حاکی ازکم بود  شاخصها میهای تویید جاییی آ ای در نظامکشتی و تنوع کم واریتهمؤید گستردگی تزکه این موضوع 

 ای برای دوگونه هندوانه و طایبی در سطح استا  خراسا  رضوی بود. تنوع واریته

 

 ویید، هندوانهخربیه، شاخص سورنسو ، سی پسو ، شانو ، نظام ت های کلیدی:واژه
 

     6 5 4 3 2  1 قدمهم

 & Woodدارد ) تنوع زیستی باه تناوع موجاودات زناده اشااره      

Lenne, 1999های تویید مای باشاد.   (. اصوال، تنوع اساس بقای نظام
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1-Simpson 

5-Shannon 

1-Sorenson 

های که از تنوع کافی برخوردار نباشاند از توان نادی الزم بارای    نظام

 & Kamkarباود ) مواجه شد  با شرایط شکننده برخوردار نعواهناد  

Mahdavi Damghani, 2008 اگر کشاورزی پایدار به عنوا  یز .)

هاا  مفهوم بوم شناختی، نوعی مدیریت و بهره بارداری از کشات باوم   

ای تاوا  مویفاه  توریف شود، در این صورت تناوع زیساتی را نیای مای    

هاای توییاد پایادار زراعای توریاف ن اود       جدایی ناپذیر از اجیای نظام

(Fowler & Hodgkin, 2004).  که، حفظ تناوع در یاز   با وجود آ

زناده  بوم نظام توییدی حاصل ارتباط متقابل بین اجایای زناده و ریار   

مدیریت ه ساو  با سوءهای بوم شناختی ما وعهباشد، اما چنانچه می

شود بدو  شز تعریب و کاهش گونااگونی را در محایط باه ه اراه     

امروزه یکی از مشکالتی کاه   .(Nassiri et al., 2009خواهد داشت )

mailto:akooch@um.ac.ir
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های فشرده باا آ  روبارو هساتند    های نوین به عنوا  نظامکشت بوم

ها است. طبق برآورده ها و حذف تنوع ژنتیکی این نظامیکنواختی رقم

هایار گوناه گیااهی     599تاا   459های موجود در سطح جهانی حدود 

گوناه آ    6599که از این توداد تنها حدود  (FAO, 1998)وجود دارد 

. (Wilkes, 1993)اسات  در بعش کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته

حفظ وافیایش تنوع زیستی کشاورزی نه تنها در جهت گسترده کرد  

 ,.Cooper et alزمینه ژنتیکی گیاها  زراعای حاا ی اه یات اسات )    

هاای منحصار باه    ( بلکه برای پیشایری از هدر رفت اکوتیاپ 2001

شا ار  اند نیی یز ضارورت باه  حیط سازگار شدهفردی که به شرایط م

هایی در جهت اصالح بارای  (. اخیرا، تالشVavilov, 1957رود )می

گار ارزش تناوع   آراز شده است که خود ن ایاا   2های محلیسازگاری

هاای محلای در   کارگیری ساازگاری زیستی در کشاورزی است، زیرا به

تیکی موجود در هار منطقاه   ارقام، نیازمند شناخت و استفاده از تنوع ژن

(. اصوال دانش ما Kamkar & Mahdavi Damghani, 2008است )

ها نسبتا کافی است، اما در ساطح  از تنوع گیاها  زراعی در سطح گونه

 (.Koocheki et al., 2005ها چندا  کافی نیسات ) ها و ژنوتیپرقم

 .Lگرچه این آگاهی بارای برخای از گیاهاا  زراعای مانناد گنادم )      

Triticum aestivum ( بارنج ،)L.  Oryza sativa( و ذرت )Zea 

mays L.باومی  رسد، اما برای نژادهای بومی و ریار نظر می( کافی به

(. ارزیابی میایا   Boyle & Lenne, 1997در حد قابل قبویی نیست )

ها مستلیم برآورد منطقاه جغرافیاایی   تنوع زیستی زراعی در کشت بوم

ها، بیرگای ج ویات و   های متولق به این گونهها، رقمتحت پوشش آ 

هاای  (. چناین ارزیاابی  Brown, 1999تنوع ژنتیکای موجاود اسات )   

 1ایرناای گوناه   های معتلاف اسات.  نیازمند گسترش و تدوین روش

ای، توداد کل گوناه یاا   ترین روش ارزیابی تنوع است. رنای گونهساده

دهاد  را نشا  می های موجود در یز فضا و در یز نقطه از زما رقم

(Hubbell, 2001یکنواختی گونه ها .)توداد افراد و یا سطح متولاق   ،0

هاای  (. شاخصMargalef, 1958کند )به هر گونه یا رقم را بیا  می

تنااوع شااانو  ویناار و سی پسااو  نیاای ضاا ن تلفیااق مفاااهیم رنااا و 

های محاسباتی و عددی را برای تویین مییا  تنوع در یکنواختی، روش

های (. روشMcCune & Grace, 2002آورند )ها فراهم میم نظامبو

                                                             
6- Local adaptation 

4- Species richness 

9- Species evenness 

سناش و تاییه و تحلیل تنوع زیستی بسته به هادفی کاه پیایاری    

روند تنوع زیستی، محصوالت  شود، متفاوت خواهند بود. دررابطه بامی

زراعی و باری ایرا  تا کناو  مطایواات متواددی انااام شاده اسات       

(Koocheki et al., 2003, 2008; Nassiri et al., 2005 بررسی .)

 زراعای  گونه 93 زراعی در ایرا  نشا  داده است که از هایگونه تنوع

 ما اوع  در کاه  دارد تولاق  بقوالت و رالت به گونه 46 کشت، تحت

 Nassiriشامل شده اسات )  را کشت محصوالت زیر سطح درصد 33

et al., 2005صیفی ی،سبی باری و محصوالت زیستی (. بررسی تنوع 

هاای مااورد کشاات ایاان  ایارا  حاااکی از آ  اساات کاه توااداد گونااه  

باشد. نتایج این بررسی شاخص شانو  ایان  محصوالت قابل توجه می

 عادم  ای نشا  ناداد کاه احت ااال    محصوالت را متناسب با رنای گونه

 وجاود  نیای  و محصاوالت  کشات باین   زیار  ساطوح  یکنواخات  توزیع

 Koochekiص مؤثر بوده است )کشتی در این خصو تز هایسیستم

et al., 2003های هندواناه ج اع آوری   (. بررسی تنوع فنوتیپی تود ه

 5و فرفااک   4های تااری شوگربی بای شده از منطقه سیستا  با رقم

های ج اع آوری شاده از منطقاه سیساتا  از نظار      نشا  داد که توده

هاای  قمصفات مورد بررسی از تنوع خوبی بر خوردار هستند. اگر چه ر

های باومی از نظار کیفیات و باازار پساندی در      تااری نسبت به توده

های بومی منبع رنی از تنوع ژنتیکی سطح باالتری قرار دارند، اما توده

(. ه چناین بررسای بار روی    NarouiRad et al., 2009باشند ) می

رقم بومی در تون  حاکی از آ  بود کاه   46های تااری خربیه و رقم

هاای  محلی از دامنه تنوع ژنتیکی بیشتری نسابت باه رقام   های توده

هاای  در سال(. al., 2008 Elbekkayl et)باشند تااری برخوردار می

اخیر افیایش سطح زیر کشت ارقام ریر باومی گیاهاا  زراعای ایارا      

هاای  موجب شده است که فرسایش ژنتیکی منابع ارزش ند ژرم پالسم

این موضوع اه یات   (.Koocheki et al., 2008بومی افیایش یابد )

های گیاهی را درجهت حفظ مناابع ژنتیکای   مطایوه تغییرات تنوع گونه

رو هادف از ایان مطایواه ارزیاابی و      دهاد. از ایان  مورد تاکید قرار می

 Cucumis meloبررسی دامنه تغییرات تنوع ژنتیکی سه گونه خربیه )

L. var. Inodorus( هندوانااه ،)Citrullus vulgaris و طااایبی )

(Cucumis melo L.  var. Cantaloupensis از دیدگاه اکویوژیز )

های معتلف های ک ی تنوع زیستی در شهرستا با استفاده از شاخص

 استا  خراسا  رضوی بود .

                                                             
1-Sugar baby                    

5-Ferfax  
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 هامواد و روش

های مورد نیاز این مطایوه از بانز اطالعات و ساینامه آمااری  داده

اداره آمااار و فناااوری اطالعااات  6933-39کشاااورزی سااال زراعاای 

هاای  سازما  جهاد کشاورزی خراسا  رضوی و ه چناین پرسشانامه  

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستا  استا   45آماری تدوین شده برای 

خراسا  رضوی استعراج شد. بدین منظاور اطالعاات هار شهرساتا      

هاا بارای   ها یا تودهشامل توداد، نوع و سطح کاشت هر یز از ژنوتیپ

 Citrullusساه گوناه خربایه، هندواناه، طاایبی و هندواناه آجیلای )       

vulgaris      مورد استفاده قرار گرفات. بارای ارزیاابی وضاویت تناوع ،)

های شانو ، سی پسو ، سورنسو  های جایییی استا  از شاخصگونه

ای اساتفاده شاد. شااخص شاانو      و شاخص یکنواختی و رنای گوناه 

(Shannon &Wiener, 1949)تاری بارای انادازه    ص مناسب، شاخ

ها ای و فراوانی نسبی گو نهگیری تنوع است که بر اساس رنای گو نه

 شود .( محاسبه می6) ها طبق موادیهو یا توده

H= - ∑)ni/N *ln) ni/N ( (                                    )2( معادله 

اد هار  توداد افار : in( ،  H ≥0شاخص شانو  )  :Hدر این موادیه، 

باشاد. در  : توداد کل افراد در یز منطقاه مای  Nامین گونه( و  iگونه )

نشا  دهنده نسبت یا فراوانای نسابی یاز     :Nin/این شاخص مقدار 

 گونه است . در این مطایوه جهت محاسبه شاخص تنوع شاانو  مقادار  

/N in صورت سطح زیر کشت هرژنوتیپ از بهi   امین گونه نسابت باه

 ا  گونه در نظر گرفته شد. شاخص سی پسو  سطح کل زیر کشت ه

(Simpson, 1949یکی از موروف )  هاای هتروژنیتای   تارین شااخص

های رایب در ن ونه ها و یا رقمشدت متوجه گونهاست، این شاخص به

ای حساسیت اندکی دارد. محاسبه شااخص تناوع   بوده و به رنای گونه

 ( اناام شد.  4سی پسو  با استفاده از موادیه )

    iP∑   -1 D = -1 2                         (                   4موادیه ) 

نسابت ساطح    :iP شاخص تنوع سی پسو  و :D-1 ،در این موادیه

امین توده یا ژنوتیپ از کل سطح زیار کشات ه اا  گوناه     iکشت در

شااخص یکناواختی     H´باشد.  با مولوم بود  شاخص تنوع شاانو   می

 (.Magurran, 1988( محاسبه شد )9موادیه ) با استفاده از

E=H´/lnS                                                          )9( موادیه  

شاخص تنوع شاانو  و   :H´ شاخص یکنواختی، :E ،در این موادیه

S :های کاشته شده هر یاز  ها و یا ژنوتیپج ع سطح زیر کشت توده

باشاد. ایان شااخص مویااری از شادت      های مورد بررسای مای  ازگونه

های ها و یا تود هیکنواختی توزیع توداد یا سطح زیر کشت بین ژنوتیپ

-می 6قدار آ  مساوی یا کوچکتر از معتلف یز گونه زراعی بوده و م

، نشا  دهنده یکسا  بود  سطح زیار کشات باین ت اام      E=1باشد. 

یار یکناواختی   نشا  دهناده ر  E<1های یز گونه زراعی بوده و توده

منظاور مقایساه تشاابه    توزیع است. از شااخص تشاابه سورنساو  باه    

هاای  های مورد بررسای باین شهرساتا    های هر یز از گونهژنوتیپ

 .(1استا  استفاده شد )موادیه 

S=2vij / vi + vj                                                 )1( موادیه 

هاای مشاتری یاز محصاول     وتیاپ تواداد ژن : ijv ،موادیهاین در 

هاای ماورد   ه ترتیب توداد ژنوتیاپ : بiv ، jvو  i ،jزراعی در دو منطقه 

باشند. مقادار  می jو  iکشت و کار ه ا  محصول زراعی در دو منطقه 

S  بوده و  متغیر 6بین صفر وS=1   نشا  دهنده حداکثر تشابه باین دو

 .(Zarin et al., 1999باشد )منطقه یا شهرستا  می

 

 نتایج و بحث

هکتارسطح کل  36999نتایج این مطایوه نشا  داد که از ما وع 

کاشت  سه گونه جاایییی ماورد مطایواه در اساتا  خراساا  رضاوی       

درصاد   49درصاد هندواناه آجیلای ،    99درصاد خربایه ،   13ترتیب به

(. بر اساس آمار 6درصد به طایبی اختصاص داشت ) جدول 4هندوانه و

ترتیب بیشترین سطح کشت خربیه در استا  به 6933-39سال زراعی

های تربت جام، تایباد، مشهد و خاواف تولاق داشات. بار     به شهرستا 

هاای ماورد   ه ین اساس سهم نسبی سطح کاشت هار یاز از گوناه   

درصد سطح  35مطایوه برای هر شهرستا  نشا  داد که در تربت جام 

این عدد بارای   کشت از سه گونه مورد نظر به خربیه اختصاص داشت،

درصاد باود. در ماورد هندواناه خاوراکی       22و برای مشاهد   24تایباد 

طوری که بیشاترین ساطح کاشات    وضویت تا حدودی متفاوت بود به

ترتیب به سه شهرستا  سبیوار، تایباد و جغتای اختصااص داشات و   به

بیشترین  سهم نسبی کاشت برای هندوانه خوراکی از سطح کال ساه   

آباد مشاهده شد. ساطح  های جغتای، سبیوار و خلیل گونه در شهرستا

هکتار بودکه ع دتا در دو شهرستا   6599کل کاشت طایبی در استا  

کاش رو فری ا  مت رکی شده بود. تغییرات سطح کاشت هندوانه آجیلی 

های شاخص در این زمینه در استا  نسبتا قابل توجه بوده و شهرستا 

درصاد ساطح کال     12وشاب و فری ا  که عبارت بودند از نیشابور،  خ
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کاشت هندوانه آجیلی استا  خراسا  رضوی در ایان ساه شهرساتا     

 (.  6 مت رکی شده بود )جدول

 

 
 

ه چنین نتایج این مطایوه نشا  داد که از یحاظ پراکنش ساطوح  

ای کاشت برا ی گو نه های مورد نظر در استا  تغییارات قابال توجاه   

(. در این خصاوص ک تارین یکناواختی در    6وجود داشته است )جدول

های گنابااد و  شهرستا  شهرستا  تربت جام و بیشترین یکنواختی در

سرخ  مشاهده شد. ه چنین نتایج این مطایوه حاکی از آ  باود کاه   

های محلی مورد کشت و کار در ساطح اساتا    ها و تودهتوداد ژنوتیپ
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ورد نظار  خراسا  رضوی برای هر یاز از چهاار محصاول زراعای ما     

 (.9و  4 های)جدول متفاوت بود

 

 

 

          1330-09ها در سال زراعی های محلی هر یک از گو نهها و تودهتعداد ژنوتیپ -2جدول   
2010-2011 Table 2- Number of genotypes and landrace species in the growing season  

 هندوانه آجیلی
Nut watermelon 

 طالبی
Cantaloupe 

 هندوانه
Common watermelon 

 خربزه
Melon 

 شهرستان
County  

- - 2 2 
 باخرز

Bakharz 

1 - 1 2 
 باستا 

Bejestan 

1 - 1 3 
 بردسکن

Bardaskan 

- - 3 5 
 تایباد

Taybad 

1 1 2 2 
 تربت جام

Torbat_Jam 

2 - 1 5 
 تربت حیدریه

Torbat_hedarieh 

2 - 1 2 
 جغتایی

Joghati 

1 - 3 2 
 نجوی

Jovain 

1 - - 2 
 چنارا 

Chenaran 

- - 2 1 
 خلیل آباد

Khalelabad 

2 2 3 2 
 خواف
Khaf 

2 - - 3 
 خوشاب

Khoshab 

2 1 2 2 
 درگی

Dargaz 

2 1 2 3 
 خواررشت

Roshtkhar 

2 1 2 2 
 زاوه

Zaveh 

2 - 3 3 
 سبیوار

Sabzevar 

2 - 7 3 
 سرخ 

Sarakhs 

3 2 1 3 
 صایح آباد

Salehabad 

1 3 3 3 
 فری ا 

Fariman 

1 - 1 2 
 قوچا 

Quchan 

3 2 2 3 
 کاش ر

Kashmar 

1 - 2 6 
 گناباد

Gonabad 

3 - 5 3 
 مشهد

Mashhad 

1 1 2 5 
 مه والت

Mahvelat 

1 2 2 3 
 نیشابور

Nishabor 
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 های چهار محصول جالیزی استان خراسان رضوینام ژنوتیپ -3جدول 
                         Table 3- Four cucurbit crops genotypes name in Khorasana -Razavi provience 

 هندوانه آجیلی

Nut watermelon 

 طالبی

Cantaloupe 

 هندوانه
Common watermelon 

 خربزه
Melon 

 شماره

Number 

 جاپانی

Japani 

 ماسی نیشابور

Magasi Nishabour 

 چاریستو 
 گری

Charleston Gry 

 خاتونی

Katoni 
1 

 بوبیمح
Mahbubi 

 س سوری

Samsouri 

 کری سو  سو یت
Kremson Sweet 

 قصری

Ghasri 
2 

 کالیه
Kalale 

 تیل مشهدی
Tiel Mashhadi 

 ساکاتا
Sakata 

 تاشکندی

Tashkandi 
3 

 خشایاری
Khashari 

 توده کاش ری
Kashmar landrace 

 نیاگارا
Niagara 

 مینو

Minoo 
4 

 
 توده درگیی

Dargaz landrace 
 

 خاقانی

Khaghani 
5 

   
 ایوانکی

Evanaki 
6 

   
 جوفر آبادی

Gafarabadi 
7 

   
 زمستانه

Zemestane 
8 

   
 چاه پاییی

Chahpalis 
9 

   
 باخرمن

Bakharman 
10 

   
 ملیح

Malih 
11 

   
 جباری

Jabari 
12 

   
 رباطی

Robati 
13 

   
 مه والتی

Mahvelati 
14 

   
 های محلیتوده

Native landraces 
15 

     

 

ژنوتیاپ و تاوده،    65 درسال مورد مطایوه ایان ارزیاابی ما وعاا    

خربیه در سطح استا  خراسا  رضاوی در حاال کشات باوده اسات،      

ها نشاا  داد کاه تاوده خااتونی و     بررسی پراکنش سطح هر یز ازآ 

قصری باالترین و جوفر آبادی ک ترین سطح پراکنش در استا  را دارا 

ای مورد کشت هندوانه در ساطح اساتا  ع ادتا    ه(. رقم6بودند)شکل 

گری و کری سو  سو یت یا آرژانتینای اسات.   شامل دو رقم چاریستو 

های اساتا  شاامل سارخ  و مشاهد ارقاام      در تودادی از شهر ستا 

وارداتی هندوانه مانند نیاگارا و ساکاتا نیی در حال کشات باوده اسات.    

یاب در  های راسوری تودهسی نیشابور و س ما برای گونه طایبی توده

سطح استا  خراسا  رضوی بودند. از طرفی ک تارین تناوع ژنتیکای    

برای هندوانه آجیلی مشاهده شدکه ع دتا دا ناه استحصاال شاده در    

های تویید هندوانه آجیلی استا  متولق به توده جاپونی بود سطح نظام

 (.  9)جدول 

های کشت وتیپها و یا ژنای تودههای تنوع واریتهبررسی شاخص

شده برای خربیه، هندواناه، طاایبی و هندواناه آجیلای نشاا  داد کاه       

(. 1ای در این رابطاه وجاود داشاته اسات )جادول      تغییرات قابل توجه

هاای اساتا  خراساا     شاخص تنوع شانو  خربیه در باین شهرساتا   

ای برخوردار بود. شهرستا  تربت جام باا  رضوی از تغییرات قابل توجه

درصاد از   14و 46ترتیاب باا داشاتن    تار سطح کشت و بههک 61525

(، 6سطح کل کاشت خربیه در کشور و استا  خراسا  رضوی )جادول  
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بود که گویاای پاایین باود      91/9دارای شاخص تنوع شانو  موادل 

های توییاد  تنوع ژنتیکی و ت رکی بر کاشت توده خاتونی در سطح نظام

 (.1باشد )جدول این شهرستا  می
ین شهرستا  تایباد دومین توییاد کنناده خربایه باه یحااظ      ه چن

درصد از سطح کل کاشات خریایه اساتا      49سطح و تویید با داشتن 

بود که  علی  44/9خراسا  رضوی دارای شاخص تنوع شانو  برابر با 

ررم تشابه اقلی ی وکوتاه بود  بود مسافت این دو شهرساتا ، نشاا    

ت شده در تایباد در مقایسه با تربت های کشدهنده تنوع بیشتر ژنوتیپ

و  13/6باشد. در مقابل بیشترین شاخص تنوع شانو  با مقادیر جام می

های گناباد و سبیوار با شش و سه ژنوتیپ ترتیب در شهرستا به 95/6

و یا توده مشاهده شد. مقادار تئوریاز شااخص تناوع شاانو  بارای       

از تنوع بیشاتری نیای   های طبیوی که های گیاهی در اکو سیستمگونه

با این وجود، شااخص تناوع    .باشند بین صفر تا پنج استبرخوردار می

 Nassiri etکند )های زراعی بندرت از سه تااوز میشانو  برای نظام

al., 2005.)     از این رو مقادیر محاسبه شده شااخص تناوع شاانو  در

ا ساایر  های توییدی دو شهرستا  گناباد و سابیوار در مقایساه با   نظام

های استا  قابل توجه می باشد، که حااکی از تناوع کشات    شهرستا 

(. شااخص تناوع   1های محلی در این دو شهرستا  باود )جادول   توده

برای خربیه نیی از روندی مشابه شاخص شاانو  برخاوردار    سی پسو 

/ 93،  9/ 94ترتیب برای تربت جام و تایباد مقادیر بود، این شاخص به

را نشا  داد. با توجه باه   11/9و  3/9د و سبیواردو مقدار و برای گنابا9

باشد، بنابراین مقادیر این که مقدار شاخص تنوع سی پسو  حداکثر می

دست آمده این شااخص بارا ی دو شهرساتا  گنابااد و سابیوار در      به

ها از مطلوب بود. نتایج بدسات آماده بارای    مقایسه با سایر شهرستا 

سی پسو  در دو شهرساتا  تربات جاام و     های تنوع شانو  وشاخص

و  96/9تایباد حاکی از آ  بود که ک ترین شاخص یکنواختی با مقادیر 

ترتیب به این دو شهرستا  تولق داشات کاه مؤیاد گساترده     به 94/9

های توییاد جااییی ایان دو    کشتی و تنوع کم ژنتیکی در نظامبود  تز

ترتیب باا  تی بهکنواخشهرستا  می باشد. در مقابل باالترین شاخص ی

های گناباد و سبیوار مشااهده شاد.   در شهرستا  63/9و  91/9مقادیر 

های استا  خراسا  رضوی های محاسبه شده سایر شهرستا شاخص

(. 1برای گونه خربیه در فاصله بین دو این دو گروه قرار داشت )جدول 

های تناوع ژنتیکای   گرچه، مطایوه موردی در خصوص ارزیابی شاخص

هاا  گونه خربیه اناام نشده است. اما نتایج  بررسای ساایر گوناه   برای 

های زراعی بر مبنای شاخص نشا  داد، که شاخص تنوع مکانی واریته

تنوع شانو  درکشور پایین است و حتی برای گندم و برنج که باالترین 

 Koocheki et) کند یتااوز ن 2/6ایی 5/6ی را دارند از ارنای واریته

al., 2008, 2003 .) 

 

 
 ی خربزه در استان خراسان رضویهالگاریتم سطح پراکنش ژنوتیپ -1شکل

    Fig. 1- Transmittal logarithm for cultivated area of melon genotypes in Khorasan Razavi provience.  
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هاای  شاخص تشابه سورنسو  برای گونه خربیه باین شهرساتا   

ارزیاابی   ،عناوا  مثاال  (. باه 5متغیر بود )جادول   5/9استا  از صفر تا 

شاخص تشابه سورنسو  برای  شهرستا  تربت جام  در جایااه اویاین  

هاای  قطب توییدکننده خربیه در کشور نشا  داد کاه تشاابه ژنوتیاپ   

 است . 43/9کشت شده در تربت جام با تایباد 

ی ه چنین این بررسی نشا  داد که شاخص تشابه سورنسو  بارا 

هاای رشاتعوار، سارخ  و نیشاابور     شهرستا  تربت جام با شهرستا 

باشد. نتایج بررسی شاخص تشابه سورنسو  حاکی از این می 1/9برابر 

 های متنوع برای خربیه، اصاوال  ررم وجود ژرم پالسمباشد که علیمی

های را برگیینند که ساود اقتصاادی را   کشاورزا  م کن است ژنوتیپ

هرچند که افایایش تناوع    باشد و از زیا  به دور باشند. ه راه داشتهبه

هاای محلای بارای مقابلاه باا شارایط ناامط ئن و        کاشت ژرم پالسم

اماا حفاظ تناوع ژنتیکای      ،باشاد های ریر یکنواخت مطلوب میمحیط

 باشد.  مو وال از اهداف کشاورزا  ن ی
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به ه ین سبب شاخص سورنسو  نسبتا بااالی بارای شهرساتا     

های با تشابه و حتی عدم تشابه اقلی ی مشاهده بت جام با شهرستا تر

 (.5شد)جدول

های مورد بررسی برای گونه هندواناه نیای نشاا     تغییرات شاخص

های سرخ ، مشهد و سبیوار با داد که شاخص شانو  برای شهرستا 

، 12/6ترتیاب مواادل   درصد سطح کل کاشت در استا  باه  96داشتن 

های تنوع شانو ، سی پساو  و شااخص   . شاخصاست 99/6و  49/6

هاای  یکنواختی برای این سه شهرستا  در مقایسه با سایر شهرساتا  

استا  ازروند مطلوبی برخوردار باود. در مقابال شهرساتا  جغتاای باا      

درصد از سطح کل کاشت هندواناه اساتا     61هکتار و  4199داشتن 

ساو یت های     ناام کری ساو   خراسا  رضوی و کاشت یز واریته به

های تنوع شانو ، سی پسو  و یکناواختی  گونه تنوعی را برای شاخص

های رایب هندواناه در ساطح اساتا     (. ژنوتیپ1را نشا  نداد )جدول 

 62و  11ترتیاب  گری که باه عبارتند از کری سو  سو یت و چاریستو 

درصد از ساطح کال کاشات هندواناه اساتا        36درصد و در ما وع 

ه این دو واریته اختصااص داشاته اسات. از ایان رو     خراسا  رضوی ب

حاکی از کم بود  تناوع   6933-39دست آمده در سال زراعی نتایج به

های هندوانه کشات شاده در ساطح اساتا  خراساا       ارقام و ژنوتیپ

رضوی بود. سطح کل کاشت گونه زراعی طایبی در سطح استا  حدود 

ت جااییی در ساطح   هکتار بود که فقط دو درصد از ساطح کاشا   6599

شهرساتا    45( . از ما اوع  6استا  به این گونه تولق داشت )جدول 

کاشت طاایبی   6933-39شهرستا  استا  در سال زراعی  69فقط در 

درصد از سطح کل کاشات طاایبی    19هکتار حدود  334رایج بود و از 

های فری ا  و کاش ر اختصاص داشت. فری ا  باا  استا  به شهرستا 

با دو توده بومی بیشترین تنوع ژناوتیپی را در مقایساه باا     سه وکاش ر

( این بررسی نشاا  داد  4های استا  دارا بودند )جدولسایر شهر ستا 

که در سال مورد مطایوه گونه طایبی در مقایسه باا دو گوناه خربایه و    

هندوانه از تنوع ژنتیکی ک تری در سطح استا  برخوردار است. در این 

یوه ه بستای بین صفات پانیده توده طایبی باومی در  رابطه نتایج مطا

های مورد مطایواه ه بساتای ک تاری باا     ایرا  نشا  داد که ژنوتیپ

های ماورد  یکدیار داشته که نشا  دهنده تنوع باالی ژنوتیپی در توده

(. از این رو، با وجود Mahdavi Meyghan, 2011)مطایوه بوده است 

ساب تاز کشاتی ژنتیکای در اکثار      فراه ی تنوع ژنتیکای نسابتا منا  

های تویید طایبی استا  گسترش دارد. سطح زیار کشات اساتا     نظام

هکتاار   41999مواادل 6933-39برای هندوانه آجیلی در ساال زراعای  

 .(Khorasan Agricultural Statistic, 2011گیارش شده اسات ) 

درصد توییاد   29دست آمده از این ارزیابی حدود بر اساس اطالعات به

ندوانه آجیلی متولق به ژنوتیپ هندوانه جاپونی بود که این امر نشا  ه

دهنده تنوع ژنتیکی بسیار کم برای هندوانه آجیلای در ساطح اساتا     

خراسا  رضوی است. هی  مقدار ک ی برای سه شاخص تنوع شانو ، 

سی پسو  و شدت یکنواختی برای سه شهرستا  نیشاابور، خوشااب و   

باشند، ثبات  ندوانه آجیلی در سطح استا  میفری ا  که قطب تویید ه

 (.1نشد )جدول 

 

 گیرینتیجه

هاای   های تنوع مکانی برای گونهاین مطایوه نشا  داد، شاخص  

باه ویاژه در منااطقی کاه      6933-39ماورد مطایواه در ساال زراعای     

باشند مطلوب نیسات. افایو  بار ایان     عنوا  قطب تویید مطرح میبه

ر استا  خراسا  رضوی طی چنادین ساال   افیایش سطح زیر کشت د

های نوین زراعت مانند کاشت باا اساتفاده از   گذشته و استفاده از شیوه

های صنوتی و متکی باود  بار کاشات    نشاءهای تهیه شده در گلعانه

چند ژنوتیپ یا توده محدود موجب شده که تنوع ژنتیکی کاهش یاباد.  

رضوی و افیایش  ه چنین رایب بود  کشت خربیه در استا  خراسا 

ویژه در دو شهرستا  تربت جاام و تایبااد   سطح کاشت توده خاتونی به

های رایج جاییی این دو شهرستا  به شایوع و  سبب شده که کشت بوم

حسااس شاود. هرچناد کاه      6ویاژه ماا  خربایه   خسارت آفاات باه  

عنوا  یکی از مه ترین نتاایج افایایش   ها بر ثبات ع لکرد بهپژوهش

اماا در اکثار    (Cleveland et al., 1999تاکیاد دارناد )   تنوع ژنتیکی

گیاری  موارد کشاورزا  نارشی عل ی به این موضوع ندارند و تصا یم 

رساد در  نظر میها بیشتر جنبه تاربی و اقتصادی دارد. از این رو بهآ 

هاا را تغییار داد و اصاالح    جهت توسوه کشاورزی پایدار، باید اویویات 

هاای باومی از طریاق ایاااد     کید بار حفاظ تاوده   ها را با تاکشت بوم

های ژنای در منااطق معتلاف اقلی ای و برخاورداری از حقاو        خیانه

 ,Wood & Lenne( را مورد توجاه قارار داد )  IPR) 1مایکیت مونوی

1999.) 
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 Introduction 

The deterioration of genetic resources of many field crops due to monoculture and other agricultural 
activities has been well documented. Estimates indicate that the introduction of new varieties has contributed at 
least 80% of the increase in crop production, yet, these gains have been offset by the loss of 90% of landraces. 
The importance of biodiversity in enhancing the sustainability of crop production in agroecosystems has been 
well acknowledged in the literature. This has been achieved by increasing the biodiversity at cropping systems, 
species, and variety levels, which corresponds to biodiversity at the ecosystem, species, and ecotype levels in 
natural ecosystems. 

Conservation of biodiversity is prerequisite for sustainable agroecosystems. In the past, diverse species, 
genotypes and varieties were used in agroecosystems that ensured their sustainability. At present, this approach 
has changed and new varieties have replaced old ones and on sustainability of systems has been negatively 
impacted. In the other word, agrobiodiversity or the variety of species in cropping systems has dropped rapidly.  

Materials and methods 

In this research, agrobiodiversity of melon (Cucumis.melo var. Inodorus), watermelon (Citrullus Vulgaris) 
and cantaloupe (Cucumis.melo var. Cantaloupensis) were evaluated at the genotype and variety levels. For this 
purpose necessary data including the number of cultivated genotypes or land races and cultivated area for each of 
them were collected from 25 counties of Khorasan Razavi province. Accurate data was gathered from the 
appropriate database and also by filling questionnaire for growing season of 2010-2011. Then spatial 
biodiversity indices of Simpson and Shannon, evenness, and similarity indices of Sorenson were calculated for 
three cucurbit crops. 

Results and discussion 

The results showed that from total cultivated area of cucurbit species in 2010-2011 growing season, 48, 30, 
20 and 2 percent belonged to melon, nut watermelon, watermelon and cantaloupe, respectively. Torbat–Jam and 
Taybad have the greatest acreage of melon in the province with 20 and 24 percent of total cultivated area under 
these crops. Shannon indices for melon in two counties were 0.06 and 0.22, respectively. However, these 
counties had the lowest evenness index (0.01 and 0.02). This is a good indication of expanding monoculture and 
low agrobiodiversity for cucurbit crops in the province. As opposed to the highest evenness index with the value 
of 0.34 and 0.19 were observed in Gonabad and Sabzevar counties individually. On the basis of the obtained 
results, by 70 percent of the nut watermelon products was achieved by Juponi landrace mass, which is a reason 
for the very low genetic diversity of nut watermelon. Due to the reason given above any records was registered 
for spatial biodiversity indices such as Simpson, Shannon and evenness and similarity indices for nut 
watermelon landrace masses. The same as nut watermelon, cantaloupe species also was showed low 
agrobiodiversity in Khorasan Razavi province.    

Conclusion 
The results of this study indicated that spatial diversity indices for three cucurbit species was not favorable in 

Khorasan Razavi province. Increasing cultivation area has led to a decline in agrobiodiversity of cucurbit 
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cropping systems. Also, the results showed that Khatoni was the dominant genotype in the melon cultivation 
area of Khorasan Razavi province. For this reason, melon fruit flies dramatically spread in melon cropping 
systems of Torbat –Jam and Taybad. So, it is strongly emphasizes that for development and increasing 
agrobiodiversity in cucurbit cropping system diverse varieties must be used.   
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