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Characteristics such as the high levels of agrobiodiversity, the efficiency of the nutrition, and also variety in
ecological and socio-economic functions have altered home gardens into the appropriate model for achieving a
sustainable agricultural system. So far, fewer studies in relation to these features have been done in home
gardens of dry and semi-arid regions. Protection of diversity with a particular emphasis on agricultural
biodiversity is fundamental to sustainable development in food production and hence food security. Expansion of
industrial agriculture in the form of monoculture for the purpose of maximizing the yield with the aid of highyielding varieties and intensive use of inputs has hampered the ecological functions of food production systems
worldwide. This problem can be overcome by the application of a wide array of ecological agriculture practices,
of which food production in home gardens is only one of them. This environmentally sound practice is an old
system of land use almost in all parts of the world with a wide range of dimensions. A combination of different
plants, from herbs to trees and in cases with poultry and other low-weight animals, provides a complex
sustainable system of food production. This type of subsistence food production is based on local knowledge and
normally is part of the residential area or, to the, low input. Food produced in this system is consumed locally,
and women are the main element in both production and marketing. Exchanges of experience and knowledge,
seed, and also tools, and labors are very common in neighboring communities. The purpose of the present study
was to investigate the agrobiodiversity of home gardens in an arid environment of Khorasan Razavi Province.

Materials and Methods
Data collection for this study was based on the fieldwork with the distribution of questioners. For this
purpose, 17 villages from 3 highly populated counties of Mashhad/ Quchan and Nyshabour were selected, and
164 questioners were distributed with a face-to-face procedure. After the collection and validation of data, only
136 questionnaires were selected, data were extracted, and finally, an analysis was carried out. Afterward, the
Shannon biodiversity index, Simpson index, and species richness were calculated. The amount of carbon
sequestered was also calculated by an equation referred to in the literature. For the calculation of biodiversity
indices, the area under cultivation of each species was used. Based on the available previous studies, seven basic
functions for home gardens were assigned.

Results and Discussion
Results showed the highest Shannon index of species diversity equal to 1.88 for the county of Neishabour;
however, the highest functional diversity was found in Quchan. More the 79 percent of changes in the Shannon
index are caused by changes in species richness. Stepwise regression analysis revealed that changes in species
richness, home area, and household population were the factors that caused 84 percent of changes in functional
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diversity. Home gardens in these three counties sequester 8.1 tons of carbon dioxide per hectare, and this amount
showed a decreasing trend where the distance from the vehicle roads was increased.

Conclusion
It was revealed that with taking distance from the main roads, the amount of carbon dioxide (kg per m2)
decreased by tree species.
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مقاله پژوهشی

ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی در بومنظامهای باغچهای برخی مناطق استان خراسان رضوی
مهدی نصیری محالتی ،1علیرضا کوچکی ،*1آرش قلعه گالب بهبهانی 2و جواد

شباهنگ2
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نصیری محالتی ،م ،.کوچکی ،ع ،.قلعه گالب بهبهانی ،آ ،.و شباهنگ ،ج .1041 ،.ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی در بومنظاامهاای باچهاهای برخای
مناطق استان خراسان رضوی .بومشناسی کشاورزی .1-11 :)1(10

چکیده
امروزه ویژگیهایی نظیر سطوح باالی تنوع زیستی کشاورزی،کارایی بااالی چرخاه ماواد چااایی و همهنای کارکردهاای متناوع باومشاناختی و
اقتصادی -اجتماعی ،باچههها را به الگویی مناسب برای دستیابی به مدلی پایدار در تولید محصوالت کشاورزی تبدیل کرده اسا ..باا توجاه باه اینکاه
تاکنون مطالعات کمتری در رابطه با ای ویژگیها در باچهههای مناطق خشک و نیمه خشک انجام شده اس ،.هدف از انجام ای مطالعه ،بررسی ساختار
تنوع زیستیکشاورزی با تأکید بر تنوع کارکردی و شناخ .عوامل مؤثر بر آنها در باچهههای استان خراسان رضوی (شهرستانهاای مشاهد ،قوچاان و
نیشابور) بود که دادهها و اطالعات مورد نیاز آن از طریق مطالعات میدانی و تکمیل پرسشنامه در ساا  1931اساترراج گردیاد .نتاای نشاان داد کاه
شهرستان نیشابور با داشت شاخص تنوع زیستی شانون  1/11باالتری سطح تنوع گونهای را دارا بود ،ایا در ااالی اسا .کاه بااالتری میاوان تناوع
کارکردی در باچهههای شهرستان قوچان مشاهده شد .همهنی نتای نشان داد که بیش از  93درصد از تغییرات شاخص تناوع شاانون ناشای از تغییار
شاخص چنای گونهای می باشد ،ای در االی اس .که نتای ااصل از برازش مد خطی چندگانه با استفاده از رگرسیون گامبهگام نشان داد که تغییارات
صفات مرتلفی همهون شاخص چنای گونهای ،مساا .منو و جمعی .خانوار 10 ،درصد از تغییرات شاخص تنوع کارکردی شانون را موجب میشاوند.
باچهههای شهرستانهای مشهد ،قوچان و نیشابور بهطور میانگی با  1/1ت ترسیب کرب در هکتار نقش مهمی در تعادیل شارایح ااصال از ایاوایش
چلظ .گاز دی اکسیدکرب بر عهده داشتند و مشرص شد که با یاصله گریت از مسیرهای آسفالته میوان ترسیب کارب (کیلاوگرم در مترمربا ) توساح
گونههای درختی در باچههها کاهش مییابد.
واژههای کلیدی :ترسیب کرب  ،توسعه پایدار ،افاظ ،.شاخص تنوع سیمپسون ،شاخص تنوع شانون

مقدمه
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تنوع زیستی گسترهای از تنوع ژنتیکی ،تنوع گوناهای ،تناوع باوم
نظامها و اتی تنوع ااصل از برهمکنشهاای باومشاناختی را در بار
میگیرد ( .)Duelli, 1997تنوع زیساتی کشااورزی در نتیجاه اثارات
متقابل بی مناب ژنتیکی گیاهی ،محیح زناده و چیرزناده و مادیری.
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زراعی شکل میگیارد ( .)Brookfield & Stocking, 1999یکای از
مفاهیمی که در زمینه توسعه پایدار در برش کشاورزی مطارح اسا.
افظ تنوع زیستی اس ،.در اقیق .افاظ .از تنوع زیستی کشااورزی
پیشنیازی جه .توسعه پایدار در برش کشاورزی محسوب میشود (
 .)Tapasi & Kumar, 2005اماروزه توساعه کشااورزی صانعتی و
همهنی گسترش نظامهای تک کشتی در راستای تولید اداکثری در
سامانههای زراعی و عالوهبر آن اساتفاده از ارقاام و واریتاههاای پار
محصو باا کمتاری ساطح تناوع ژنتیکای موجاب شاده اسا .کاه
کارکردهای متنوع بومنظامهای کشااورزی تنهاا باه تولیاد و کاارکرد
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اقتصادی خالصه شوند و بهنوعی میتوان گف .که پایداری دراز مدت
در اکوسیستمهای کشاورزی به مراطره ایتاده اسNassiri et al., ( .
 .)2003باچههها 4بهعنوان یکی از قدیمیتری سامانههاای مادیری.
کاربری اراضی ،دارای تناوع گوناهای چنای و ارزشامندی مایباشاند
(; Kumar & Nair, 2004; Watson & Eyzaguirre, 2002
 ،)Sthapit et al, 2004باچههها در اقیق .ساامانههاای کشااورزی
سنتی و تلفیقی بوده که از ساختار پیهیدهای برخوردارناد و ترکیبای از
گونههای درختی و علفی را دارا میباشند .ای سامانههاای کشااورزی
که در جوار محل سکون .خانوارها واق شدهاند از لحااظ سااختار باه
سامانههای جنگل زراعی0شبیه باوده کاه در آنهاا عاالوهبار اواور
گونههای درختی ،گونههای یکسااله و چناد سااله در کناار یکادیگر
پرورش داده میشوند( .)Tapasi & Kumar Das, 2005باچههها در
سه دهه گاشته بنا به دالیل زیادی ،موضوع مطالعاات متعاددی قارار
گریتهاند ( ،)Tapasi & Kumar, 2005ویژگایهاایی نظیار کاارایی
باااالی چرخااه مااواد چاااایی و سااطوح باااالی تنااوع زیسااتی در ایا
ساامانههاای کشاااورزی ،وابساتگی کمتار بااه نهاادههاای خااارجی و
قابلی.های باال در افاظ .خاا ،،باچهاههاا را باه بساتر و الگاویی
مناسب برای دستیابی به مدلی پایدار در تولید محصاوالت کشااورزی
بااااد نمااااوده اساااا; Jose & Torquebiau, 1992( .
.) Shanmugaratnam,1993; Tapasi & Kumar Das, 2005
کارکردهای اقتصادی -اجتماعی باچههها باعث شده ،آنها باهعناوان
محلی مناسب جه .کسب درآمد بیشاتر بارای خانوارهاای روساتایی
شناخته شوند ( )Chiristani, 1990و از طریی ،نوع نگرش جدیاد باه
سامانههای تولید مواد چاایی توانسته باچهههاا را باهعناوان الگاویی
مناسب برای تولید چاا در جوام شهری معریی نماید که ای امر نیاو
میتواند در ایجاد و بهبود الگوی توسعه پایدار در شهرها نقش بسوایی
داشته باشد (.)Barthel & Isendahl, 2012
جنگلزدایی و قط درختان جنگلی بهخصاو در منااطق اااره
یکی از عوامل اصلی انتشار گازهای گلرانهای میباشاد ،ترمای زده
میشود که ساالنه بالغ بر  1411×1/1گرم کرب یعنی معاد  12درصد
کل گاز دیاکسیدکرب منتشر شده در اثر یعالی.هاای انساان از ایا
طریق وارد اتمسفر میشود ،افظ گوناههاای درختای در باچهاههاا و
توانایی باالی آنها در ترسیب کرب میتواند تعدیلکننده ای ایوایش
چلظ .کارب در انمسافر باشاد ( .)Kumar, 2011یعالیا .زناان در
باچههها یکی دیگر از ابعاد مورد ارزیابی محققان در مطالعات مرباو
به ای سامانهها اس ،.با توجه به مشارک .زنان در مدیری .باچهههاا
1- Home gardens
2- Agro forestry

(); Moreno Black et al., 1996Rugalema et al., 1994
میتوان ای گونه بیان داش .که باچههها محلی برای متجلی نمودن
تأثیرگااری سبک مدیری .زنان در بومنظامهای کشاورزی مایباشاند
(.)Rugalema et al., 1994; Moreno Black et al., 1996
مطالعات متعددی در مناطق مرتلف روستایی در سراسر جهاان نشاان
داده کشاورزان عالوهبر انتقا باور و ژرمپالسمهای گیاهی باا ایجااد
شبکههای اطالعاتی سعی در گسترش و اشاعه اطالعاات تجربای در
زمینه بهبود پرورش گونههای کشااورزی در باچهاههاا دارناد و ایا
سامانهها را به محلی برای نگهداری ای دانش بومی تبدیل نمودهاناد
(; Watson, 2000; Ban & Coomes, Subedi et al., 2001
 .)2005; Tapia., 2000تاکنون اکثر مطالعاات انجاام شاده در ایا
زمینه ،با هدف مطالعه بر روی باچهههای واق در مناطق گرمسیری و
پرباران باوده اسا; Clark & Thaman, 1993; Alcorn, 1992( .
 )Gomez-poma, 1996; Oliver, 2004; Mariel et al., 2008و
به کارکردها و ساختار ای سامانهها در مناطق خشک و نیمه خشاک،
کمتر توجه شده اس .)Blanckaert et al., 2004( .با توجه به آنهاه
در مورد اهمی .و نقش کارکردی باچههها ذکر شاد ،هادف از انجاام
ای مطالعه ،بررسی ساختار تنوع زیستی کشاورزی و تنوع کاارکردی و
همهنی شناخ .عوامل مؤثر بر آنها در باچهههای اساتان خراساان
رضوی بود.

مواد و روشها
جه .بررسی تنوع زیستی کشاورزی ،همهنی سااختار و کاارکرد
باچههها در استان خراسان رضوی 19 ،روساتا از ساه شهرساتان پار
جمعی .و مهم استان شامل مشهد ،قوچان و نیشابور انتراب شدند .باا
توجه به اهداف ای پژوهش ،پرسشنامهای جه .استرراج اطالعاات
و دادههای مورد نیاز برای انجام مطالعه طراای شد .ای پرساشناماه
ااوی سؤاالتی در مورد سطح زیار کشا .محصاوالت کشااورزی در
باچههها ،قدم .و همهنی روشهای مدیریتی وکارکردهاای متناوع
آنها بود .در طی سا  1931با مراجعه به تعادادی از روساتاهای هار
شهرستان (جدو  ،)1در مجماوع ،تعاداد  160پرساشناماه تکمیال و
دادههای آن استرراج شاد و ساپ صاح.سانجی دادههاا صاورت
پایری .و در نهای ،.پ از اااف دادههاای چیار معتبار ،اطالعاات
موجود در  196پرسشنامه در مجموع ای سه شهرستان مورد استفاده
قرار گری..
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جدول  -4روستاهای مورد بررسی در هر یک از شهرستانهای مورد
مطالعه
Table1-Name of villages in each studied cities.

نام روستا

نام شهرستان

Name of village

Name of city

یودانآباد علیا
Yazdanabad-e Olya

یررآباد
Fakhrabad

نی.

قوچان
Quchan

Neyyat

جنیدآباد
Joneydabad

ابرده
Abardeh

با توجه به بررسی سایر مناب و مطالعااتی کاه پایش از ایا صاورت
پایریته اس ،.هف .کارکرد اصلی برای باچههها تعریف شد ( Mariel
( )et al., 2008جاادو  )2و سااپ باار اساااز سااطح زیاار کشاا.
محصوالت برای هر یک از کارکردهای تعریف شده در جدو  2و باا
استفاده از همان شاخصهای تنوع که در کمّایساازی تناوع زیساتی
گونههای کشاورزی مورد استفاده قرار گریته بودند ،شاخصهای تناوع
کارکردی نیو ،محاسبه شدند.
مقدار ترسیب کرب گونههای درختان دو لپهای (کیلاوگرم کارب
ترسیب شده در مترمرب از باچهه) در باچهههای شهرستانهای مورد
مطالعه با استفاده از معادله  1محاسبه شد (:)Kumar, 2011
معادله ()1
4

Cseq = Yt / 2

زاوی (کالت نادر)
)Zavin (Kalat Nader

نغندر

مشهد
Mashhad

Noghondar

که در ای معادله : ،کل بیوماز ذخیاره شاده در درختاان دو
لپهای 2به عنوان تابعی از قطر تنه درختان ( 14( )Dدرصد از بیومااز،

کنگ
Kang

تقیآباد

برابر با مقدار کل کرب ترسیب شده در نظر گریته شد) و  :Dقطر تنه
درختان (سانتیمتار) باا ارتفااع بیشاتر از  104ساانتیمتار مایباشاند
( .)Kumar, 2011سپ برای محاسبه مقدار کرب ترسایب شاده در
وااد سطح ،بر مساا .باچههها (مترمربا ) تقسایم شاد .جها.
مقاسیه بهتر باچههها لحاظ شاخصهای تنوع زیساتی و کاارکردی و
همهنی میوان ترسیب کارب  ،نماودار جعباهای 6بارای ایا صافات

Taqiabad

معدن ییروزه
Turquoise mine

قالیباف
Ghalibaf

یوسفآباد
Yousefabad

صمان
Somman

سلیمانیآباد
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نیشابور
Neyshabur

Soleymaniabad

قلعه اس
Qaleh Hasan

ربا
Robat

میان بند (میان جلگه)
Mian Band (Miyan Jolgeh
)

جه .ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی از سطح زیر کش .گونههای
گیاهی کش .شده در باچههها استفاده شد .جه .کمّایساازی تناوع
گونههای کشاورزی از سه شاخص رای تناوع زیساتی ( Eric et al.,
 ،)2009شاخص چنای گونهای ،4شاخص تنوع شاانونMargalef, ( 2
 )1958و شاخص تنوع سیمپسون )Simpson, 1949( 9استفاده شاد.
1- Species richness index Simpson index
2 - Shannon index
3 - Simpson index

برازش داده شد و در مراله بعد باا اساتفاده از یراوانای شااخصهاای
محاسبه شده در باچههها دستهبندی دادههاای کمّای باه ساه طبقاه
کیفی( 7زیاد ،متوسح و کم) توسح نارمایاوار  SPSS. V. 17صاورت
0

پایری .و نمودارهای قطاعی جه .مشارص نماودن توزیا آنهاا
ترسیم شاد .ساپ

آزماون همبساتگی پارامتریاک 3جها .ارزیاابی

همبستگی صفات برآورد شده در باچههها در سطوح معنایداری  31و
 33درصااد صااورت پااایری ..همهناای بااا اسااتفاده از روشهااای
چیرپارامتریک اسپیرم  42همبستگی صافات رتباهای 44بای متغیرهاا
برآورد گردید .از روش رگرسیون گام به گام جه .شناخ .عواملی که
4- Carbon sequestration
5- Dicot trees
6-. Box plot
7- Scale to ordinal
8- Pie charts
)9- Parametric correlation (Pearson
)10- Non-Parametric (Spearman rho
11- Ordinal
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بیشتری تأثیر را بر تغییرات شاخصهای تنوعزیستی و شااخصهاای
تنوعکارکردی و همهنی میوان ترسایب کارب در باچهاههاا دارناد،

استفاده گردید و مد خطی چندگانه مربو باه تغییارات هار یاک از
شاخصها برازش داده شد.

جدول  -2کارکردهای تعریف شده برای محاسبه شاخصهای تنوع کارکردی باغچهها
)Table 2- Described functions of home gardens for assessing the functional indices (Mariel et al., 2008

کارکرد

توضیحات

Function

Description

گونههایی که مستقیماً بهمصرف چاایی خانوار کشاورزان میرسند ،دارای کارکرد تغایهای میباشند.
Species that are directly consumed by farmers's household have a nutritional
function.

صریاً آن دسته از گونه گیاهانی که محصو آنها به یروش میرسند و بهعنوان منب درآمدی برای خانوار
کشاورزان مطرح هستند.
Only those plants whose products are sold and are a source of income for the farmer
family.

کل سطح زیر کش .گونههای موجود در باچهه بهعنوان سطح کارکرد افاظتی باچهه در نظر گریته شد.
The total harvested area of the species in the garden was considered as the level of
conservation function of the garden.

بر اساز اینکه یک گونه ابتدا در باچههها مورد آزمایشهای مرتلف قرار بگیرد و سپ
باچی منتقل گردد ،ای کارکرد تعریف شد.

سطح زیر کش .گونههای زینتی بهعنوان سطح بهرهبرداری از ای کارکرد در نظر گریته شد.

سطح زیر کش .گونههای دارویی بهعنوان سطح بهرهبرداری از ای کارکرد در نظر گریته شد.
The harvested area of medicinal species was considered as the level of exploitation
.of this function

با اینکه تمام گونه های گیاهی که دارای سبوینه هستند و در تنظیم شرایح آب و هوایی در اکوسیستم مشارک.
مینمایند ،امّا در ای مطالعه تنها گونههای درختی موجود در باچههها و سطح زیر کش .آنها بهعنوان عامل تأثیر
گاار در ای کارکرد در نظر گریته شد.
Although all plant species that have greenery and participate in regulating climatic
conditions in the ecosystem, but in this study only tree species in gardens and their
harvested area as an effective factor in This function was considered .

زیستی کشاورزی ،شاخصهای تنوع کارکردی و همهنی سایر صفات
باچهههای استان خراسان رضوی را مایتاوان در جادو  9مشااهده
نمود .نتای نشان داد که باچهههای مورد بررسی در ای مطالعه ااوی
تنوع باالیی از گونههای درختی ،درختهاهای ،علویاهای ،یاکسااله و
چند ساله بودند.
شاخص چناایگوناهای در باچهاههاای مجااور محال ساکون.
خانوارهای روستایی زیاد باود و در ماواردی تاا  16گوناه در برخای از
باچهههای ای استان مشاهده شد .همهنی برآورد شاخصهای تنوع

کارکرد افاظتی از تنوع زیستی
Conservation of biodiversity

به سامانههای زراعی و

The harvested area of ornamental species was considered as the level of exploitation
of this function.

مقادیر پارامترهای آمااری محاسابه شاده از شااخصهاای تناوع

کارکرداقتصادی
Economic function

کارکرد آزمایشی

This function was defined based on the fact that a species is first tested in different
gardens and then transferred to agricultural and horticultural systems.

نتایج و بحث

کارکرد تغایهای
Nutritional function

Experimentation function

کارکرد زیبا شناختی
Aesthetics function

کارکرد دارویی
Medical function

تنظیم شرایح آب و هوایی و ترسیب کرب
Air regulation and carbon
sequestration function

زیستی شانون و سیمپساون نشاان داد کاه باچهاههاای ایا اساتان
عالوهبر ای که در بردارنده گونههای متنوع زراعی و باچی هساتند ،از
توزی سطح زیر کش .مناسب نیو برخوردارند .محاسبه مقادیر شاخص
تنوع شانون ،نشان داد که شهرستان نیشابور با میانگی  1/11باالتری
میانگی شاخص را دارا میباشد و شهرستانهای مشاهد باا میاانگی
 1/11و قوچان با میانگی  1/14در رتبههای بعدی قرار گریتند (شکل
.)1
بررسی شاخص تناوع زیساتی شاانون در باچهاههاای ایا ساه
شهرستان (مشهد ،نیشابور و قوچان) نشاان داد کاه تنهاا کمتار از 19
درصد از باچهههای ای استان از تنوع پایی و کمتر از یک بر خوردار

ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی در بومنظامهای باغچهای برخی مناطق استان …
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میباشند و بیش از  21درصد آنهاا از تناوع بسایار بااال برخوردارناد

ایجاد شده در ای شااخص 14 ،درصاد باه ایاوایش شااخص چناای

(شکل  .)2همهنی نتای نشان داد که  04درصاد تغییارات شااخص

گونهای در باچههها مربو بوده اس ،.شاکل  9نشااندهناده نماودار

سیمپسون در اثر تغییر در تعداد گونههای موجاود در باچهاههاا باوده،

نقطهای و ضریب تبیی مد تغییارات شااخصهاای تناوع گوناهای

دراالیکه یقح کمی بیش از  24درصد تغییرات شاخص تنوع گونهای

سیمپسون و شانون در مقابل تغییرات شاخص چنای گونهای باچههها

شانون مربو توزی مناسب سطح زیرکش .گوناههاا باود و تغییارات

میباشد.

جدول  -3مقادیر پارامترهای مختلف آماری از شاخصها و ویژگیهای باغچهها دراستان خراسان رضوی
Table 3- Statistical parameters of general and ecological characteristics of Homegardens

دادههای

بیشترین

کمترین

دامنه

میانه

میانگین

ویژگیهای عمومی و بومشناختی باغچهها

Maximum

Minimum

Range

Median

Mean

General and ecological characterizes

136

150

1

149

19

30.75

136

1000

50

950

300

319

136

0.43

0

0.42

0.08

0.10

136

44

1

43

9

11.86

136

3.40

0.1

3.30

1.86

1.85

136

0.98

0

0.98

0.7

0.67

136

16

2.

14

4.

4.85

136

2.46

0.7

1.76

1.58

1.61

136

0.80

0.32

0.48

0.66

0.64

136

6

2.

4

3.5

3.53

136

5.60

0.0114

5.59

0.42

0.81

معتبر
Valid data

مساا .باچهه
)Area of homegarden (m2
مساا .کل خانه
)Total area of home (m2
نسب .مساا .باچهه به مساا .کل خانه
Relative area of homegarden
س باچهه
)Age of homegarden (year
شاخص تنوع زیستی شانون
Shannon index of species diversity
شاخص تنوع زیستی سیمپسون
Simpson index of species diversity
شاخص چنای گونهای
Species richness index
شاخص تنوع کارکردی شانون
Shannon index of functional diversity
شاخص تنوع کارکردی سیمپسون
Simpson index of functional diversity
شاخص چنای کارکردی
Functional richness index
مقدار ترسیب کرب
)Carbon sequestration (kg. m-2

شکل  -1نمودار جعبهای مقادیر بیشینه ،کمینه و میانه شاخص تنوع گونهای شانون در شهرستانهای قوچان ،مشهد و نیشابور
Fig .1- Box plot of Shannon index in homegardens of Quchan, Mashhad and Neyshaboor
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شکل  -2نمودار قطاعی توزیع درصدی مقدار شاخص تنوع زیستی شانون درباغچههای سه شهرستان مشهد ،نیشابور و قوچان
Fig. 2- Pie chart of percentage distribution of Shannon index in Homegardens of Quchan, Mashhad and Neyshaboor

شکل  -3نمودار نقطهای تغییرات مقادیر لگاریتمی شاخص غنای گونهای باغچهها در مقابل تغییرات شاخص تنوع شانون و لگاریتم شاخص تنوع
سیمپسون
Fig. 3- Scatter plot of Shannon and Simpson indices changes vs. species richness index

نتای ااصل از کمّیسازی تنوع کاارکردی باچهاههاا بار اسااز

شاخص تنوع کارکردی باالتر نسب .به شهر نیشابور بودند (شاکل ،)0

کارکردهای موجود در جدو  ،2ااکی از آن اس .کاه شااخص تناوع

همهنی مشارص شاد بایش از  14درصاد باچهاههاا در ایا ساه

کارکردی شانون در باچهههای شهرستان قوچان باالتر از مقادار ایا

شهرستان از تنوع کارکردی متوسح و بیش از  91درصد آنها ازتناوع

شاخص در شهرستان مشهد بوده و باچهههاای ایا شاهر نیاو دارای

کارکردی باال و تنها  11درصد باچهاههاا از تناوع کاارکردی پاایینی

ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی در بومنظامهای باغچهای برخی مناطق استان …
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برخوردار بودند (شکل .)1

شکل  -4نمودار جعبهای مقادیر بیشینه ،کمینه و میانه شاخص تنوع کارکردی شانون در شهرستانهای قوچان ،مشهد و نیشابور
Fig. 4- Box plot of functional Shannon index in homegardens of Mashhad, Quchan and Neyshaboor

شکل  -5نمودار قطاعی توزیع درصدی شاخص تنوع کارکردی شانون در باغچههای سه شهرستان مشهد ،نیشابور و قوچان واقع در استان
خراسان رضوی
Fig. 5- Pie chart of percentage distribution of functional Shannon index in home gardens of Khorasan Razavi province

نتای ااصل از آزمونهاای همبساتگی چیرپارامتریاک اساپیرم
نشان داد که بی بسیاری از ویژگیهای باچههها و همی طور شارایح
اقتصادی -اجتماعی خانوارهای کشاورزان روابح معنیداری برقرار بود
(جدو  ،)0نتای نشان داد که مساا .بورگتر باچهه به منوله اوور
گونههای بیشتر در ای سامانههاا باود ،همبساتگی مثبا .و معنایدار
(سطح معنیداری  33درصد) مساا .باچهه با شاخص چنای گونهای

ای مطلب را اثبات نمود .عالوهبر شااخص چناای گوناهای ،شااخص
تنوع زیستی شانون نیاو باا ایاوایش مسااا .باچهاههاا و همهنای
مساا .منو خانوار کشااورزان ارتباا مثبا .و معنایداری (ساطح
معنیداری  31درصد) داش .و نشان داد باچهههای بورگتر عالوهبار
داشت تعداد گونههای بیشتر از توزی مناسبتر سطح زیر کشا .نیاو
برخوردار بودند (شکل  9نشان میدهد چند درصد از ای ایوایش تنوع
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معناایدار (سااطح معناایداری  31درصااد) میااوان مشااارک .زنااان در
یعالی.های کشاورزی با سطح تحصیالت خانوار کشاورزان داشا .باه
ای معنی که در خانوارهایی با سطح تحصیالت باالتر مشارک .زناان
در انجام یعالی.های کشاورزی بیشتر اس ،.عالوهبرای مشرص شاد
که کشاورزان جوانتر دارای میاوان تحصایالت بااالتری نساب .باه
کشاورزان مس تر هستند .تأثیر مادیریتی زناان در باچهاههاایی کاه
قدم .کمتری دارند بیشتر از باچهههای قدیمیتر باود ،عاالوه بارای
همبستگی منفی و معنیدار ،بی یعالی .بانوان با شااخصهاای تناوع
کارکردی شانون و سیمپسون وجود داش( .جدو  ،)0مجموعه روابح
موجود میتواند گویای ای اقیق .تلخ باشد کاه تناوع کاارکردی باه
مرور زمان در ااا زوا اسا .و اتای تحصایالت بااالتر نتوانساته
بهمعنای آگاهی باالتر در مورد اهمی .تنوع کارکردی در ساامانههاای
کشاورزی باشد و با توجه به رواباح مساتقیم و معنایدار میاان تناوع
زیستی کشاورزی و تنوع کارکردی ای امر متقابالً میتواند باه منولاه
کاهش تنوع زیستی در ای سامانههاا باشاد .نتاای ااصال از جادو
ضرایب همبستگی پیرسون نیو ای مسئله را تأییاد نماود (جادو ،)1
همهنی نتای نشان داد که بی یاصله از راههاای اصالی و شااخص
تنوع کارکردی شانون به ااتما  33درصد رابطه مثب .و معنایداری
وجود دارد.
جه .برآورد دقیقتر در مورد عوامل تأثیرگااار بار شااخصهاای
تنوعزیستی و کارکردی باچههها ،از روش رگرسیون گامبهگام استفاده
شد .نتای مد دو پارامتره متشکل از مقادیر استاندارد شااخص چناای
گونااهای و مساااا .محاال سااکون .کشاااورزان ،باایش از  14درصااد
تغییرات شاخص شانون را نشان داد (جدو .)6

بهدلیل چنای گونهای بیشتر بوده و چه مقدار از آن باهدلیال پاراکنش
مناسبتر گونهها بود) ،الزم به ذکر اسا .کاه نتاای جادو ضارایب
آزمون همبستگی پیرسون (جدو  )1نیو ای موضاوع را تأییاد نماود.
ایوایش چنای گونهای موجب ایوایش تنوع کارکردی باچههها شد ،در
واق  ،اوور بیشتر گونهها به منوله کارکرد متنوعتر در باچههها بود ،از
طریی همبستگی مثب .و معنیدار شااخص تناوعزیساتی شاانون باا
شاخص چناای کاارکردی (جادو  )1نشاان داد کاه ،ارتقاا کاارکرد
باچههها بهعنوان عاملی محر ،،در ایوایش تنوع زیساتی کشااورزی
مؤثر بوده و موجب بهبود کارکرد افاظتی در باچههها شاد ،در واقا ،
بی تنوع کارکردی و تنوع زیساتی کشااورزی رابطاه متقاابلی وجاود
داش..
با در نظر گریت رابطاه معنایدار مسااا .نسابی باچهاههاا باا
شاخصهای تنوع کارکردی نیو ای مطلب استنبا شد که باچهههایی
کااه در قیاااز بااا محاال سااکون .کشاااورزان از مساااا .بیشااتری
برخوردارناد ،کاارکرد و خادمات متناوعتاری را در اختیاار خانوارهاای
روستایی قرار میدهند .نتای  ،همبستگی جمعی .خانوار را با یاصله تاا
شاهراههای اصلی ،مثب .و معنیدار نشان داد ،همهنی جدو ضرایب
اسااپیرم (جاادو  )0مشاارص نمااود ،خااانوار کشاااورزان در مناااطق
دورایتادهتر ،بهشکل معنیداری پرجمعی.تار مایباشاند و خانوارهاای
پرجمعی.تر دارای باچهههای بورگتری نسب .به مساا .کال خاناه
در قیاز با خانوارهای کم جمعی .هستند و شاید ایا امار در نتیجاه
دسترسی مشکلتر کشاورزان در مناطق دوردس .به بازار و همهنای
یشارهای اقتصادی موجود بر ای خانوارها باشاد کاه در ایا شارایح
باچههها و کارکردهای آن هاا ،اهمیا .پررنگتاری در سابک زنادگی
معیش.مدار روستاییان پیدا مینماید.
مطالعه صفات اقتصادی -اجتماعی نشاان از همبساتگی مثبا .و

جدول  -6ضریب تبیین ،ضرایبمعنی داری و مدل برازش داده شده توسط رگرسیون گام به گام جهت نمایش صفات مؤئر بر تغییرات شاخص
تنوع گونهای شانون
سطح معنیداری

Table 6- Model of Shannon index changes using stepwise regression
Model
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد شده

Significant level

Standardized coefficients

Sig.

Beta

Unstandardized coefficients
B
خطای استاندارد
Std. Error
0.026

1.848

0.000

0.920

0.027

0.612

0.013

-0.102

0.027

-0.067

---

--Y=1.848+0.612X1-0.67X2

---

0.000

--R2=0.802

ضریب ثاب.
Constant
 (X1-Zscoreلگاریتم چنای گونهای)
)(logarithm of Specific richness
(X2-Zscoreلگاریتم مساا .خانه)
)(Logarithm of home area
X3-

(Final Modelمد نهایی)
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جدول  -7ضریب تبیین ،ضرایب معنیداری و مدل برازش داده شده توسط رگرسیون گام به گام جهت نمایش صفات مؤئر بر تغییرات شاخص
تنوع کارکردی شانون
Table 7- Model of Functional Shannon index changes using stepwise regression

سطح معنیداری

ضرایب استاندارد شده

ضرایب غیر استاتدارد

Significant level

Standardized coefficients

Unstandardized coefficients

()Sig.

Beta

خطای استاندارد
()Std. Error

0.000

B

0.013

1.613

0.000

0.932

0.014

0.353

0.000

-0.405

0.032

-0.153

0.000

0.292

0.030

0.110

0.016

-0.096

0.015

-0.036

0.049

0.071

0.013

0.027

R2=0.844

Model

Y = 1.613+ 0.353X1 - 0.153X2 + 0.110 X3 - 0.036 X4 + 0.027 X5

ضریب ثابت ()Constant
 (X1-Zscoreلگاریتم غنای کارکردی)
)(Logarithm of functional richness
(X2-Zscoreلگاریتم غنای گونهای)
)(Logarithm of species richness
(X3-Zscoreتنوع گونهای شانون)

()Shannon species diversity
(X4-Zscoreمساحت خانه)
()House area
(X5-Zscoreجمعیت خانوار)
()Household population
(Final Modelمدل نهایی)

الزم به ذکر اس ،.به عل .شباه .نتای ااصال از بارازش ماد
تغییرات شاخص تنوع زیستی سیمپسون ( )R2=0.65با آنهه در ماد
تغییرات شاخص تنوع زیستی شاانون در باچهاههاا مشااهده شاد ،از
آوردن نتای آن صرف نظر شد.

ترسیب کربن

از دیگر ویژگیهای باچههها که در ای مطالعه مورد ارزیابی قارار
گری ،.میوان ترسیب کرب در وااد سطح (مترمرب ) بود. .نتای نشان

عااالوهباار شاااخصهااای تنااوعزیسااتی ،تغییاارات شاااخصهااای

داد که مقدار ترسایب کارب در باچهاههاای شهرساتان نیشاابور باا

تنوعکارکردی در مقابل ویژگیهای باچههها نیاو ماورد بررسای قارار

میانگی  1/20کیلوگرم در مترمرب در قیاز با شهرستانهای مشاهد

گری ..جدو  9نشان دهنده مد رگرسیونی شااخص تناوعکااکردی

با میاانگی  4/11کیلاوگرم در مترمربا و قوچاان باا میاانگی 4/19

شانون با استفاده از رگرسیون گام به گاام در باچهاه شهرساتانهاای

کیلوگرم در مترمرب در وضعی .مطلوبتری قرار داش( .شکل .)6

نیشابور ،مشهد و قوچان میباشد.
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شکل  -6نمودار جعبهای مقادیر بیشینه ،کمینه و میانه ترسیب کربن (کیلوگرم در مترمربع) در باغچه شهرستانهای قوچان ،مشهد و نیشابور
Fig.6- Box plot of Carbon sequestration amount in Homegardens of Quchan, Mashhad and Neyshaboor

چون در برآورد ای ویژگی تنها از توان ترسیبی گونههای درختای

کشاورزان در باچهههایی که به جادههای آسفالته روستاها نودیاکتار

استفاده شد ،میتوان آن را بهعنوان شاخصی از اهمی .و یراوانی ایا

هستند ،تمایل بیشتری به کش .و پرورش گونههای درختی دارند کاه

گونهها در باچههها در نظر گری .باا ایا یاره کاه مقاادیر بااالتر

ای مسئله بیانگر نقش کارکردی باچهه در تنظیم شرایح آب و هوایی

ترسیب کرب باهمعناای یراوانای بیشاتر گوناههاای درختای در ایا

و همهناای اثبااات کااارکرد آنهااا بااهعنااوان یااک عااایق در قبااا

سامانههاس ..نتای نشان داد که با ایوایش مساا .نسبی باچهاههاا،

آلودگیهای صوتی موجاود در مجااورت مسایرهای پرریا .و آمادتر

مقدار ترسیبکرب در وااد سطح کاهش مییابد (شکل  ،)9که علا.

اس ،.در باچهههای نودیک به راههای اصلی ایا کارکردهاا اهمیا.

آن را میتوان به تمایل کمتر کشاورزان به کش .گونههای درختی در

بیشتری مییابند ،هر چند که مقدار ضاریب تبیای ااصال از بارازش

باچهههای کوچک تر و کش .سایر گونهها همهون اناواع سابویجات

مد رگرسیون خطی ای صفات کم بود و یاصله تا مسیرهای آسفالته

خوراکی و دارویی و همهنی گونههای زینتای نساب .داد ،همهنای

اصلی تنها  16درصد از تغییرات در مقدار ترسیبکرب را در باچهههاا

نتای ااصل نشان داد که با یاصاله گاریت باچهاههاا از مسایرهای

توجیه کرد (شکل  ،)9امّا همبستگی ای تغییارات در جادو ضارایب

آسفالته اصلی میوان ترسیب کارب در باچهاههاا کااهش ماییایا،.

همبستگی پیرسون به ااتما  33درصد معنیدار بود (جدو .)1

ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی در بومنظامهای باغچهای برخی مناطق استان …
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شکل  -7نمودار نقطهای تغییرات مقادیر لگاریتمی ترسیب کربن (کیلوگرم در مترمربع) در مقابل تغییرات مقادیر لگاریتمی فاصله باغچهها تا
مسیرهای آسفالته اصلی و مساحت نسبی باغچهها
Fig.7- Scatter plot of carbon sequestration changes vs. road distance and relative area of home gardens

در مقایسه باچهههای استان خراسان رضوی به عنوان نمونهای از

عالوهبر آنهه مشاهده شد ،مد رگرسیونی جها .بارآورد میاوان
تأثیر عوامل مرتلف بر تغییرات مقادیر ترسیب کرب در وااد سطح باا

باچهههای واق در مناطق خشک و نیمهخشاک جهاان ،باا میاانگی

استفاده از روش رگرسیون گام به گام برازش داده شد و بهدلیل مقادار

بارندگی کمتر از  214میلی متر در سا با باچهههای واق در منااطق

پایی ضریب تبیی  ،مد یک بار نیو باهصاورت جداگاناه بارای هار

پاارباااران ااااره (; Lerch, 2000; Guillaument et al., 1990

شهرستان برازش داده شد و تنها در شهرستان نیشابور مقدار  R2از 14

;Lamont et al., 1999; Ore Balbin & Samaniego, 1996
 )Smith, 1995مشاهده شد که ای باچهههاا از چناای گوناهای باه

درصد باالتر باود .در جادو  1مایتاوان ضاریب تبیای و همهنای
ضرایب مد ترسیبکارب در واااد ساطح را در شهرساتان نیشاابور

مراتب کمتری برخوردار بودند.

مشاهده نمود .بر اساز ای مد مساا .نسبی ،مهمتاری صافتی از
باچهااههاساا .کااه باایش از  14درصااد تغییاارات مقااادیر لگاااریتمی
ترسیبکرب در وااد سطح را موجب میگردد.
جدول  -8ضریب تبیین ،ضرایب معنیداری و مدل برازش داده شده توسط رگرسیون گام به گام جهت نمایش صفات مؤئر بر تغییرات مقادیر
لگاریتمی ترسیب کربن (کیلوگرم در مترمربع) در شهرستان نیشابور
Table 8- Model of carbon sequestration changes using stepwise regression in Home gardens of Neyshaboor

سطح معنیداری

ضرایب استاندارد شده

ضرایب غیر استاندارد

Significant level

Standardized Coefficients

Unstandardized Coefficients

()Sig.

Beta

خطای استاندارد

Model

B

Std. Error
0.063

-0.413

0.000

-0.717

0.056

-0.402

ضریب ثاب)Constant( .
(X1-Zscoreلگاریتم مساا .نسبی باچهه)

---

---

---

---

X2)(The logarithm of the relative area of the garden
(Final Modelمد نهایی)

R2=0.514

Log(Y)= -0.413 – 0.402X1

عالوهبر تفاوت در تعداد گوناههاای ااضار در باچهاههاا ،ناوع و
ساختار پوشش گیاهی آنها نیو در ای مناطق با باچهههاای واقا در

مناطق پر باران ااره متفاوت بود .عمده گونههاای گیااهی نگهاداری
شده در باچهههای مناطق گرمسیری را گونههای علویهای ،زینتای و
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درختان تکلپاهای مانناد باامبو ،نارگیال و نرال تشاکیل مایدهناد
(; Mariel et al., 2008; Oliver et Guillament et al., 1990
 ،)al., 2004دراالیکه در باچهههای استان خراسان عمدتاً گونههای
سبویجات و گیاهان دارویی و همهنی درختان میوه دو لپهای پوشش
چالب گیاهان را تشکیل میدادند .میاانگی شااخص تناوع شاانون در
باچهههای محدوده مورد مطالعه برابر با مقدار عاددی  1/11باود کاه
ای مقدار از میانگی ای شاخص در محدوده افاظ .شاده و براش
خارج ار محدوده افاظ .شده در اوزه آبریو جاجرود با مقدار شااخص
شانون باالتر از دو ،کمتر بود ،هرچناد کاه سااختار و پوشاش گیااهی
باچههها در ای دو منطقه تقریباً مشابه بودناد ( Ghalegolab et al.,
 .)2012ایجاد مکانی جه .پارورش گوناههاای مرتلاف خاوراکی و
دارویی ،ایجاد درآماد بارای خاانوار کشااورزان ( Blanckaert et al.,
; Kehlenbeck & Maass, 2004; Kumar & Nair, 2004

; )2004و خاادماتی نظیاار تنظاایم و بهبااود شاارایح آب و هااوایی و
همهنی تأثیر آن در کاهش اثرات تغییر اقلیم از طریق ترسیب کارب
باا اساتفاده از گوناههاای متناوع درختای ( & Del Angel- Perez
 ); Kumar, 2011Mendoza, 2004نگهاااداری و افاظااا .از
گوناههاای متناوع گیااهی ( & Mendez et al., 2001; Wazel
;،)Bender, 2003کارکردهای زیبا شناختی (،)Mariel et al., 2008
تقوی .و نگهاداری از داناش باومی کشااورزی در منااطق روساتایی
(  ،)Agrawal, 1995; Ellen et al., 2000; Nazarea, 2006ایجااد
محلی جه .تباد باور مرتلاف گیاهاان در راساتای تقویا .ذخیاره
ژنتیکی ارقام و گوناههاای باومی گیاهاان (; Perales et al., 2003
 )Coomes & ban, 2004از جملاه خادمات و کارکردهاای مهام
باچههها در ای منااطق باود .ماریال و همکااران ( Mariel et al.,
 )2008با مطالعهای در مکویک کارکرد دیگری را نیو باهعناوان یاک
ویژگی مهم باچهاههاا معریای نمودناد ،در نتاای ااصال از بررسای
پرسااشنامااههااا ،ایاا کااارکرد در باچهااههااای مااورد مطالعااه در
شهرستانهای مشهد ،نیشابور و قوچان نیو مشاهده شد ،کشاورزان در
ای مناطق از باچههها بهعنوان محلی جه .سپری کردن دوره گااار
در معریی گونههای جدیاد گیاهاان باه ساامانههاای زراعای و بااچی
استفاده مینمودند .بهعنوان مثا  ،در اساتان خراساان ،سایب زمینای،
سیر و زعفران از سامانههای باچههای به سامانههای زراعی برخای از
روستاییان و کشاورزان معریی شدهاند ،در مکویک نیاو قهاوه و ارقاام
مرتلف وانیل از باچههها به سامانههای باچی انتقا یایتهاند ( Mariel
.)et al., 2008
نظیر سایر مطالعات صورت گریته در ای مطالعه ،نتای نشاان داد
که شاخص چنای گونهای همبستگی مثب .و معنایداری باا مسااا.
باچهااههااا دارد ،نتااای ااصاال از باارازش مااد هااای رگرساایونی در

باچهههای واق در کشور پرو نیو نشان داده باود کاه شااخص چناای
گونهای با ایوایش مساا .باچههها ایوایش مییابد (; Lerch, 2000
 .)Oliver et al., 2004ماریال و همکااران ()Mariel et al., 2008
پیبردند که در باچهههای مناطق پرباران مکویک قادم .باچهاههاا
تأثیرات معکوز و معنیداری بر تنوع زیستی گوناههاای گیااهی دارد
که ای مسئله در مورد باچهههای ماورد مطالعاه در اساتان خراساان
رضوی صدق نمیکرد و همبستگی بی شااخصهاای تناوع زیساتی
گونههای گیاهی در باچهاههاای ایا اساتان هیهگوناه همبساتگی
معنیداری با س و قدم .باچههها نشان نداد با وجود آن که ضارایب
جداو همبستگی اسپیرم و پیرساون (جادو هاای  0و  )1نشاان از
ضریب منفی همبستگی س باچهه با شاخص تنوع زیستی سیمپسون
داش ،.امّا به هیچ وجه ای همبستگی معنیدار نبود ،ای در االی بود
که شاخصهای تنوع کارکردی همبستگی معنیداری با س باچهههاا
داشتند ،عالوهبرای  ،همبستگی معنیداری میان س باچهههاا و سا
کشاورزان وجود داش ..از جمله ابعااد ماورد بررسای در ایا مطالعاه،
اهمی .و نقش یعالی .زنان در ساختار و تنوع کارکردی باچههها باود.
مطالعات صورت گریته در مناطق مرتلف مؤید نقش یعالی .زناان در
ارتقا تنوع زیستی کشاورزی و همهنی بهبود تنوع کارکردی در ایا
ساامانههاای کشااورزی اسا; Moreno-Lopez-Alzina 2007( .
 ،)Black et al., 1996; Mairel et al., 2008نتای مطالعه آنرل و
منادوزا ( )Del Angel-Perez & Mendoza 2004در باچهاههاای
مناطق پرباران ااره نشان داد که با ایوایش یعالی .زنان در باچهههاا،
توان درآمدزایی ای سامانهها ایوایش مییابد ،ایا در ااالی باود کاه
باچهههای مورد مطالعه در سه شهرساتان مشاهد ،قوچاان و نیشاابور
بهعنوان باچهههای واق در مناطق خشک و نیمه خشک ،کارکردهای
اقتصادی کمتری در جه .درآمدزایی بیشتر بارای خاانوار کشااورزان
داشتند .نتای همهنی نشان داد کاه باانوان نقاش مهمای در ایجااد
شبکههایی جه .تباد بار و نشا گیاهاان در جواما روساتایی ایفاا
میکنند ،در نتای برخی از مطالعاتی که پیش از ای صورت پایریتاه،
به وجود چنی کارکردی در راستای گساترش و افاظ تناوعزیساتی،
اشاره شده اس.)Mariel et al., 2008( .

نتیجهگیری
باچههها بهعنوان یک روش سنتی در نوع کااربری اراضای دارای
پتانسیل باالیی جه .افظ تنوع زیستی گونههای گیاهی و کشاورزی
بوده و همهنی میتوانند محلی برای ترسیب و ذخیره سازی کرب در
راستای تعدیل چلظ .دیاکسید کرب در اتمسفر باشاند .هار چناد از
نظر توان ترسیب کرب در اندام هوایی گیاه ،باچهههای واق دراستان
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 عالوهبر ایا کاه باچهاههاا باا داشات ایا.مررب بشری یاد نمود
محیطی.ویژگیها قادرند بشر را در راه مبارزه با چالشهای مهم زیس
 اجتمااعی- ای سامانهها با کارکردهای متنوع اقتصاادی،یاری نمایند
 مایتوانناد در، افظ و گسترششان.بهعنوان مشوقهای ذاتی در جه
 چاایی و توسعه.آینده بهعنوان محلی برای تولید چاا در راستای امنی
Stephan & Isendahl, ( پایدار در جوام شهری نیو مطارح گردناد
.)2012

 کاه در منااطق،خراسان رضوی بهعنوان نمونهای از ایا ساامانههاا
14  از توان کمتری (کمتر از،خشک و نیمه خشک جهان واق شدهاند
ت در هر هکتار) در قیاز با آنهه در باچهههای مناطق پر باران ااره
 برخاوردار،)Kumar, 2011(  ت در هکتار) مشاهده شاد20 (میانگی
 امّا با توجه به اواور باچهاههاا در منااطق مساکونی و اتای،بودند
) مایتاوان از آنهاا باهعناوانGhalegolab et al., 2012( صنعتی
هاای.گوینههایی در راستای تعدیل شارایح ناشای ااصال از یعالیا
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