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  چکیده
تنـوع   ارزیـابی در این تحقیق که به منظـور  . شوندمحسوب می کشاورزي هاينظام پایداري ارزیابی نیرومند براي ابزاري زیستی تنوع هاي شاخص

استان صـورت   این  هاي استان اصفهان و همچنین بررسی روابط موجود بین تنوع زیستی و عوامل اقلیمیزیستی محصوالت زراعی و باغی شهرستان
. مورد ارزیابی قرار گرفتندمحاسبه شده و محصوالت زراعی و باغی  ياي و تنوع آلفا و بتااي، یکنواختی، تنوع گونهگرفت، سطح زیر کشت، غناي گونه

از  1391-92هاي مختلف استان اصفهان در سال زراعی  اطالعات مربوط به سطح زیر کشت گیاهان زراعی و باغی شهرستانبدین منظـور،  
گروه غالت، حبوبات،  هشتمحصوالت زراعی به  .آوري گردید هایی جمع طریق اطالعات سازمان جهاد کشاورزي استان و همچنین پرسشنامه

 ز بانی بتا و آلفا تنوع. بندي شدنداي، صنعتی و دارویی و محصوالت باغی به دو گروه درختان میوه معتدله و گرمسیري طبقهجالیزي، سبزیجات، علوفه
، درختان میوه معتدلـه  در گروه محصوالت باغینتایج نشان داد که  .شد محاسبه هاي مختلف استان مساحت براي اقلیم اي گونه غناي رابطه از استفاده

ح زیـر  کمتـرین سـط  به ترتیب بیشترین و ) درصد 09/1(و گیاهان دارویی ) درصد 36/59(غالت  در گروه محصوالت زراعی وبیشترین ) درصد 2/76(
. هاي سمیرم و برخوار و میمه به ترتیب بیشترین و کمترین سطح زیر کشت محصوالت باغی را به خود اختصاص دادنـد شهرستان. کشت را دارا هستند

، و هاي کاشان، لنجانشهرستان. بیشترین سطح زیر کشت محصوالت زراعی در شهرستان اصفهان و کمترین آن در شهرستان خوروبیابانک مشاهده شد
بیشترین و کمترین . اي محصوالت باغی استان را در برداشتندگونه گیاهی کمترین غناي گونه سهگونه گیاهی، بیشترین و آران و بیدگل با  17نطنز با 

شـهر،  نیهاي فالورجان، خمیشهرستان. بود) 192/0(و سمیرم ) 83/0(هاي اصفهان شاخص یکنواختی محصوالت باغی به ترتیب مربوط به شهرستان
به طور . آباد داراي بیشترین شاخص یکنواختی در محصوالت زراعی و شهرستان اصفهان کمترین میزان این شاخص را نشان دادکاشان، نایین و نجف

) 442/0( و جالیزي) 929/0(اي در محصوالت زراعی به ترتیب مربوط به گیاهان علوفه وینر -میانگین بیشترین و کمترین شاخص تنوع زیستی شانون
هـاي   بیشترین و کمترین میزان تنوع آلفا به ترتیب در شهرسـتان . این شاخص براي درختان معتدله بیش از دو برابر درختان گرمسیري گزارش شد. بود

 . اقلیم بیابانی معتدل نیز باالترین میزان تنوع بتا را شامل شد. هاي معتدل و بیابانی گرم مشاهده شد واقع در اقلیم
  

 اي شاخص شانون، شاخص یکنواختی، غناي گونه ،بتا ، تنوعتنوع آلفا :کلیديهاي واژه
  

   1 مقدمه
هاي زراعی در جهت افزایش تولیدات کشـاورزي  نظام کارکرد بوم

هـاي  هـاده نمصرف  میزان شوند و تولیدشان بر مبنايریزي میبرنامه
ها بـه  ستماین سی ا، بنابراین اتک)Altieri, 1999( خارجی استوار است

                                                        
دسیر، دانشگاه شهید باهنر ، دانشکده کشاورزي برتولیدات گیاهیاستادیار، گروه  -1

  کرمان، کرمان
 )Email: r.moradi@uk.ac.ir                          :نویسنده مسئول -(*

نظـام از   هاي خارجی و عدم استفاده صحیح از روابط درونی بـوم نهاده
هاي نظام هاي زراعی در مقایسه با بومنظام دالیل اصلی ناپایداري بوم

). Yunlong & Smit, 1994; Gliessman, 1992(باشد طبیعی می
هاي خارجی و حذف بقایـاي گیـاهی در   مدت از نهادهاستفاده طوالنی

هاي کشاورزي فشرده سبب کاهش مواد آلی خاك و به دنبال تمسیس
 ,.Young- Mathews et al(شـود  آن کـاهش تنـوع زیسـتی مـی    

-ها و واریتهنظام زراعی شامل تعداد گونهتنوع زیستی در بوم). 2020
هـاي  هاي وحشی وابسته بـه گونـه  شده و همچنین گونه هشتاهاي ک
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ـ  . اهلی آن است ابع ژنتیکـی گیـاهی، عملیـات    اثرات متقابل بـین من
زنده و غیرزنده محیطی سبب پیدایش تنوع کشاورزي  مدیریت، عوامل

 دیگر، به عبارت). Conway, 1987(گردد  هاي زراعی مینظام در بوم
هاي مدیریتی از منابع ژنتیکی و منابع کشاورزان با استفاده از عملیات

د و بـازده  آب و خاك و موجودات زنده براي کسـب حـداکثر عملکـر   
از زیسـتی  تنـوع  ). Almekinders et al., 1995(کننـد   استفاده مـی 

هـاي هـرز    ها و علـف  مواد غذایی، کنترل آفات، بیماري چرخهطریق 
سبب افزایش مقاومت در پاسخ به نوسانات محیطی و بـه دنبـال آن   

  ). Altieri, 1999(شود هاي زراعی مینظامثبات و پایداري بیشتر بوم
هاي زراعی با نـوع  نظامطه مستقیم بین تنوع زیستی بوموجود راب

 .)Benton et al., 2003(هاي کشاورزي به اثبات رسیده است سیستم
تی بـه عنـوان یکـی از    یبه عبارتی امروزه نوع عملیات زراعی و مدیر

کننده تنوع زیستی در سطح جهان شناخته شده ترین عوامل تعیینمهم
هاي اصالح شده سبب از بـین  اده از واریتهاستف ،به عنوان مثال. است

ر جهان و به دنبال سهاي محلی در سرادرصد از واریته 90رفتن حدود 
 ،رواز ایـن . هاي کشاورزي شده استنظامآن کاهش تنوع زیستی بوم

هـاي اخیـر مـورد    مطالعه و حفاظت از تنوع زیستی کشاورزي در سال
 ,.Koocheki et al(شناسـان کشـاورزي بـوده و هسـت     توجه بـوم 

2004c .(هـاي تـک  کشاورزي صنعتی، گسترش نظام ،با این وجود-
هاي پرمحصول با تنوع ژنتیکـی   کشتی و گرایش در استفاده از واریته

ولـی پایـداري    ،دهـد مدت را افزایش مـی پایین، اگرچه عملکرد کوتاه
به  هاي زراعی را با خطر جدي رو نظامدرازمدت و کارکرد مطلوب بوم

  ). Picasso et al., 2008(خواهد کرد رو 
هـاي مختلـف صـنعتی، اقتصـادي،     هاي انسان در زمینـه فعالیت
هاي طبیعی بر کسـی  در تخریب و آسیب به زیستگاه...  کشاورزي و

هاي کشاورزي در از بین بردن پوشیده نیست، از این بین سهم فعالیت
و مصـنوعی  هاي طبیعی تنوع زیستی و به دنبال آن تخریب زیستگاه

بـا   .)Hiltoln- Taylor, 2000(درصد برآورد شده اسـت   50بیش از 
گیـري  اکثر تحقیقات و مطالعات انجام شده در زمینـه انـدازه   ،حالاین

 کمی هاي طبیعی صورت گرفته و تحقیقات نسبتاًتنوع زیستی در نظام
هـاي زراعـی   نظـام در بوم گیري و بررسی نقش تنوع زیستیهبه انداز 

 ,.Nassiri Mahallati, 2005; Koocheki et al(انـد  ختـه پردا

2004a, c; Koocheki et al., 2011 .(  
هاي مهـم کشـور در زمینـه تولیـد      استان اصفهان یکی از استان

که، این استان با به طوري. باشد محصوالت زراعی و باغی و دامی می

درصــد از کــل ســطح زیــر کشــت  14/3هکتــار،  80526دارا بــودن 
والت باغی کشور را شامل شده و از این لحاظ رتبه هشتم را در محص

 5/6همچنین، با دارا بودن حـدود  . باشد هاي کشور دارا می بین استان
درصد از کل تولید محصوالت زراعی کشور، رتبه چهارم در تولید این 

 ,Isfahan Ministry of Agriculture(گردد  محصوالت را شامل می

تنـوع   اي در زمینه بررسـی  تاکنون هیچ مطالعه د،این وجوبا ). 2014
انجـام نگرفتـه   ایـن اسـتان   مناطق مختلف محصوالت کشاورزي در 

تنوع زیستی گیاهان زراعی  ارزیابیبنابراین این تحقیق با هدف . است
تنوع و همچنـین    هاي کمیو باغی استان اصفهان بر مبناي شاخص

ایـن اسـتان     مـل اقلیمـی  بررسی روابط موجود بین تنوع زیستی و عوا
  . صورت گرفت

  
  هامواد و روش

  آوري اطالعاتجمع
 105937این تحقیق در استان اصفهان که با مسـاحتی برابـر بـا    

 قهیدق 43 و درجه 30 نیب و ي ایرانمرکز فالت غرب درکیلومترمربع 
 55 تـا  قهیدق 36 و درجه 49 و یشمال عرض قهیدق 27 و درجه 34 تا

) Anonymous, 2014( دارد قـرار  یشـرق  طـول  قـه یدق 31 و درجه
هـاي   هاي مورد نیاز بـراي ایـن تحقیـق از شهرسـتان     داده .انجام شد

مختلف استان اصـفهان شـامل اردسـتان، اصـفهان، آران و بیـدگل،      
برخوار، تیران، چادگان، خمینی شهر، خوانسار، خور و بیابانک، دهاقان، 

شـهر، فالورجـان،    سمیرم، شاهین شهر، شهررضا، فریـدن، فریـدون  
در سـال  آبـاد و نطنـز   کاشان، گلپایگان، لنجان، مبارکه، نایین، نجف

: همچنین گیاهان زراعی به هفت گروه شامل. آوري گردیدجمع1393
اي، غالت، حبوبات، محصوالت جـالیزي، سـبزیجات، نباتـات علوفـه    

: نباتات صنعتی و گیاهان دارویی و گیاهان باغی به دو گـروه شـامل  
  . ان میوه معتدله و درختان میوه گرمسیري تقسیم شدنددرخت

از ) 1391-92سـال زراعـی   (اطالعات مربوط به هـر شهرسـتان   
هایی که به همین منظور تدوین شـده بـود و نیـز از     طریق پرسشنامه

همچنین . هاي موردي با مسئولین مربوطه ثبت گردید طریق مصاحبه
جهاد کشاورزي اسـتان و   هاي سازمان بخشی از اطالعات از آمارنامه

  . )MAJ, 2014( کشور استخراج گردید
تنـوع   هايتجزیه و تحلیل اطالعات و تعیین شاخص

  کشاورزي  زیستی
اي با  ها، غناي گونه ها و تجزیه و تحلیل آن پس از استخراج داده
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. هاي زراعی و باغی در هر شهرستان تعیین گردید شمارش تعداد گونه
وینـر   -اي شـانون  اي از شاخص تنـوع گونـه   نهبراي ارزیابی تنوع گو

)H  (باشـد،   ها می اي و فراوانی نسبی گونه که بر اساس غناي گونه
ـ ا). Shannon & Weaver, 1949(استفاده شـد  ) 1(طبق معادله   نی

 يغنـا  بـر  عـالوه  و داده ارائـه  تنوعمیزان  از ، برآورد مناسبیشاخص
 شـاخص  یعبـارت  بـه  و. گیرد در بر می زین را گونه افراد تعداداي  گونه
ـ متغ 0-5 از و دهـد  مـی  قرار نظر مد هم راها  گونه نیب افراد عیتوز  ری

   .)Ejtehadi et al., 2008( است

 )1(                                         
N
n

N
nH ii ln  

Hمعادله، یندر ا که  :0(وینر  -ونشاخص شانH≥( ،in : تعداد
تعداد کل افراد : N، )امین گونه i(هر گونه ) توده یا مقدار زیست(افراد 

 و در یک منطقه) بیوماس کل(
N
ni :نسبت یا فراوانی نسبی یک گونه 

   .باشدمی
 وینـر، مقـدار   -در این مطالعه جهت محاسبه شاخص تنوع شانون

N
n i      براي محصوالت زراعی و باغی به صـورت سـطح زیـر کشـت

محصوالت کشاورزي در هر گروه مورد مطالعه بـه کـل سـطح زیـر     
براي هر شهرستان از طریق معادلـه   1391-92کشت در سال زراعی 

  ). Shannon & Weaver, 1949(محاسبه گردید ) 2(
)2(                                            ii ppH ln   

امـین گونـه محصـول مـورد مطالعـه      iسهم : ipدر این معادله، 
از کـل سـطح   ) سطح زیر کشت گندم در یک شهرستان ،براي مثال(

به عنوان مثال، سطح زیر کشت غالت در (زیر کشت آن نوع محصول 
خص کل محصوالت زراعی براي ارزیابی شا. باشد می) یک شهرستان

  .و باغی، کلیه محصوالت دخیل در هر گروه در نظر گرفته شد
هاي مختلف  همچنین براي بررسی چگونگی پراکندگی بین گروه

 1و همچنین کل محصوالت در سطح شهرستان از شاخص یکنـواختی 
، که با معلوم بودن شاخص شانون از )Gosselin, 2006(استفاده شد 

  . )Ejtehadi et al., 2008(محاسبه شد ) 3( طریق معادله

)3(                                                            
S

HJ
ln

 

شـاخص تنــوع  : Hشـاخص یکنــواختی،  : J، معادلــه یـن در ا کـه 

                                                        
1- Evenness index 

) هاي گیاهی یا سطح زیر کشت گونه(ها  تعداد گونه: Sوینر و  -شانون
ري از شدت یکنواختی توزیع تعداد یا سطح این شاخص معیا. باشد می

هاي مختلف محصـوالت   هاي گیاهی موجود در گروه زیر کشت گونه
هر چه . باشد کشاورزي بوده و مقدار آن مساوي یا کوچکتر از یک می

تر باشد، به معنی یکنواختی بیشتر سطح زیـر   به یک نزدیک Jمیزان 
هـاي مختلـف    گونـه  به عنوان مثـال (هاي یک محصول  کشت گونه

و هر چه به صفر نزدیکتر باشـد،  ...) غالت از قبیل جو، گندم، برنج و 
باشـد   مـی ) مثالً گنـدم در غـالت  (دهنده غالبیت یک محصول  نشان

)Ejtehadi et al., 2008(.  
 2اي و مساحت گیري تنوع آلفا و بتا از رابطه غناي گونهبراي اندازه

)Preston, 1962 ( بر اساس معادله)تفاده شداس )4 .  
)4(                                                         zACS  

صورت خطی بیـان  ه توان با تبدیل لگاریتمی ب را می) 4(معادله  
  ):5معادله (کرد 

)5(                                       LogAZLogCLogS   
. باشد یمساحت منطقه م: Aاي و  گونه ياغن: S ،که در این معادله

C  وZ :ها یا غناي  ترتیب بیانگر تعداد گونه ه ضرایب ثابت بوده که ب
عبارتی منطقـه اولیـه و سـرعت      هاي در کوچکترین مساحت یا ب گونه

 أعـرض از مبـد  . باشـند  اي با افزایش مساحت می افزایش غناي گونه
کننده تنوع بیان) Z(شیب معادله  ، بیانگر تنوع آلفا وCیعنی ) 5(معادله 

مربوط به درجه حرارت و بارندگی براي  میاطالعات اقلی. باشد میبتا 
ــال   ــتان اصـــفهان در سـ ــف اسـ ــاطق مختلـ ــتخراج 1390منـ  اسـ

)Anonymouse, 2013( بندي آمبرژه و بر اساس تقسیم)Alizadeh 

et al., 2002 (        ایـن اسـتان بـه چهـار اقلـیم بیابـانی گـرم)  شـامل
هاي اردستان، اصفهان، اران و بیدگل، تیران، خور و بیابانک،  ستانشهر

هـاي   شامل شهرستان(، بیابانی معتدل )سمیرم، کاشان، نایین و نطنز
-برخوار، خمینی شهر، خوانسار، شاهین شهر، فریدون، گلپایگان، نجف

هاي دهاقان، شهررضـا، لنجـان و    شامل شهرستان(، خشک سرد )آباد
هـاي چادگـان، فریدونشـهر و     شـامل شهرسـتان  ( و معتـدل ) مبارکه

 کـل  بندي شد و مقایسه تنوع آلفـا و بتـا در میـان   تقسیم) فالورجان
بدین . هاي زراعی و باغی این چهار منطقه آب و هوایی انجام شد گونه

ه و مساحت هر استان ب Cعنوان ه ها ب شهرستاناي  منظور غناي گونه
 . در برازش داده شمنظور شد و معادله مورد نظ Aعنوان 
  

                                                        
2- Species- area relationship 
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 اصفهاناي و گونه غالب در محصوالت مختلف کشاورزي استان غناي گونه سطح زیر کشت، -1جدول 

Table 1- Planting area, species richness and dominant species of different agricultural productions in Isfahan 
province 

  گیاهان باغی
plants Horticultural 

 گیاهان زراعی
Crops 

  شهرستان
Region 

سطح زیر کشت 
  )هکتار(

Planting area 
(ha)  

 گونه غالب
Dominant 

species  

 ايغناي گونه
Species 
richness  

سطح زیر کشت 
  )هکتار(

Planting area 
(ha) 

 گونه غالب
Dominant 

species  

 ايغناي گونه
Species 
richness  

 انار 5559.3
Pomegranate 13 13429 جو 

Barley 29 اردستان  
Ardestan 

 انار 2786.3
Pomegranate 16 53251.6 گندم 

Wheat 29 اصفهان  
Isfahan 

 پسته 2303
Pistachio 3 10481.7 جو 

Barley 22 آران و بیدگل  
Aranobidgol 

 انگور 761
Grapes 14 14324 گندم 

Wheat 22 میمه برخوار  
Borkharomeymeh 

4595.5 
 بادام

Almond  15 4329.7 
 گندم

Wheat 21 
  تیران

Tiran 

 بادام 1051.3
Almond  11 17487.5 گندم 

Wheat 18 چادگان  
Chadegan 

 گالبی 1685
Pear  13 3322.5 سیب زمینی 

Potato 20 خمینی شهر 
Khomenishahr 

 گردو 2130.5
Walnut  12 2367.6 گندم 

Wheat 15 خوانسار  
Khansar 

 خرما 860
Date  8 1082 جو 

Barley 11 خور و بیابانک 
Khorobiabanak 

 انگور 1546
Grapes  13 5165 جو-گندم 

Wheat-barley 15 دهاقان 
Dehaghan 

 سیب 23535.2
Apple  11 21825 گندم 

Wheat 16 سمیرم  
Semirum 

 پسته 1714
Pistachio  14 13375 گندم 

Wheat 22 شاهین شهر 
Shahinshahr 

  انار  3611
Pomegranate  14 13375 گندم  

Wheat 22 شاهین شهر  
Shahinshahr 

 بادام 1767
Almond  11 25982 گندم 

Wheat 20 فریدن 
Fereidan 

 بادام 1899.7
Almond  10 11994 گندم 

Wheat 15 فریدونشهر 
Fereidonshahr 

 هلو 1621.4
Peach  9 8883 برنج-گندم 

Wheat-rice 15 فالورجان 
Felavarjan 

 انار 6073.4
Pomegranate  17 8001.1 جو 

Barley 26 کاشان 
Kashan 

 بادام 1152.5
Almond  12 17411 یونجه -جو 

Barley-alfalfa 24 گلپایگان 
Golpayegan 

 بادام 2594.1
Almond  17 4074.2 برنج 

Rice 19 لنجان 
Lenjan 

1385 
 انگور

Grapes  15 11189.8 
 جو

Barley 24 
  مبارکه

Mobarakeh 

 پسته 1276.7
Pistachio  10 1132 گندم 

Wheat 15 نایین  
Naien 

 بادام 2772.8
Almond  14 3624.5 گندم 

Wheat 21 آبادنجف  
Najafabad 

 انار 4371.8
Pomegranate  17 5918 جو 

Barley 19 نطنز  
Natanz 
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  درصد سطح زیر کشت محصوالت مختلف کشاورزي در مناطق مختلف استان اصفهان -2 جدول
Table 2- The percent of planting area of different agricultural productions in different regions of Isfahan province 

یزراع گیاهان  
Crops 

یباغ گیاهان  
Horticultural plants شهرستان 

Region غالت 
Cereal 

 حبوبات
Pulses 

 جالیزي
Vine 

 سبزیجات
Vegetable 

ايعلوفه  
Forage 

 صنعتی
Industrial 

ارویید  
Medicinal 

 معتدله
Temperate 

 گرمسیري
Tropical 

 اردستان 23.449 2.121 1.217 4.865 5.438 1.033 12.665 3.502 5.310
Ardestan 

 اصفهان 7.549 2.382 1.305 34.409 19.89 12.193 13.225 0.000 21.75
Isfahan 

 
4.095 

 
0.000 

 
22.079 

 
0.714 

 
2.421 

 
9.275 

 
2.790 

 
0.000 

 
12.514 

 آران و بیدگل
Aranobidgol 

میمه برخوار 1.701 0.764 0.473 10.205 7.066 0.814 17.489 0.000 5.035  
Borkharomeymeh 

 تیران 0.372 7.719 1.478 0.086 2.673 1.056 0.171 2.124 1.440
Tiran 

 چادگان 0.000 1.793 0.118 0.162 4.485 9.482 1.712 7.693 7.309
Chadegan 

 خمینی شهر 0.168 2.820 0.017 2.443 1.353 3.940 1.867 0.115 0.737
Khomenishahr 

 خوانسار 0.000 3.633 0.105 0.086 1.463 0.461 0.000 0.086 0.879
Khansar 

 خور و بیابانک 4.537 0.043 2.198 0.076 0.329 0.077 0.000 0.000 0.503
Khorobiabank 

 دهاقان 1.842 2.058 0.085 0.141 1.166 0.551 0.794 6.889 2.311
Dehaghan 

 سمیرم 0.000 40.129 0.406 10.010 3.702 10.377 0.078 48.797 7.402
Semirum 

 شاهین شهر 4.554 1.494 2.841 8.886 5.865 1.133 3.407 0.000 5.410
Shahinshahr 

 شهرضا 8.765 3.407 0.000 4.302 4.156 0.376 4.466 3.559 4.747
Shahreza 

 فریدن 0.000 3.013 0.338 2.605 8.700 25.139 1.478 10.357 8.308
Fereidan 

 فریدونشهر 0.000 3.239 0.440 0.043 4.153 9.255 0.218 9.989 3.967
Fereidonshar 

 فالورجان 0.337 2.659 0.203 0.000 3.569 9.620 2.209 0.287 2.624
Felavarjan 

 کاشان 15.937 5.355 59.692 6.540 1.036 5.499 7.422 2.641 1.818
Kashan 

 گلپایگان 0.027 1.957 0.609 2.476 13.81 0.964 0.825 3.445 5.497
Golpayegan 

 لنجان 0.496 4.267 0.007 0.335 0.781 0.572 0.778 0.057 2.124
Lenjan 

 مبارکه 0.571 2.182 14.704 1.676 2.955 3.840 0.000 0.459 4.935
Mobarakeh 

 نایین 3.536 1.067 2.029 1.189 0.198 0.357 0.047 0.000 0.472
Naien 

 نجف آباد 3.732 3.557 2.418 0.005 2.791 1.732 1.696 0.000 0.887
Najafabad 

 نطنز 9.913 4.344 6.527 0.184 1.997 0.814 7.375 0.000 2.436
Natanz 

  کل  23.884 76.116 1.097 3.431 20.83 9.657 2.383 3.230 59.36
Total 
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اي و مساحت منطقـه در سـطح   الزم به ذکر است که غناي گونه

هـاي   محاسـبه گردیـد و تعـداد گونـه     ها به صورت تجمعی شهرستان
 . اي منظور شدو غیر مشترك در محاسبه غناي گونهمشترك 

  
  نتایج و بحث 

بیشـترین و کمتـرین سـطح زیـر کشـت       :کشـت  زیر سطح
باغی در استان اصفهان به ترتیب متعلق به سمیرم با حدود محصوالت 

). 1جـدول  (هکتـار بـود    761هکتار و برخوار و میمه باحدود  23535
محصوالت باغی به دو گروه درختان میوه معتدله و گرمسیري تقسیم 

درصـد از کـل سـطح زیـر کشـت       2/76شدند، که درختـان معتدلـه   
  ).2جدول (د اختصاص داد در سطح استان را به خو محصوالت باغی

از درختان میوه معتدله در شهرستان ) درصد 2/40(از نیمی  کمتر
هـا   البته بیشترین سهم سطح زیر کشت آن که شوند سمیرم کشت می

ایـن شهرسـتان بـا    ). 2و  1هـاي  جدول(متعلق به درخت سیب است 
توجه به غالبیت درخت سـیب کمتـرین میـزان یکنـواختی را در بـین      

هاي آران و بیـدگل  شهرستان). 4جدول (هاي استان داشت شهرستان
 04/0(و خـور و بیابانـک   ) درصد 76/0(، برخوار و میمه )صفر درصد(

در کل کمتر از یک درصد از کشت درختان معتدلـه را شـامل   ) درصد
هاي چادگان، خوانسار، سمیرم، فریدن و در شهرستان). 2جدول (شدند 

 50حـدود  ). 2جـدول  (جـود نداشـت   فریدونشهر درختان گرمسیري و
 44/23(هـاي اردســتان  درصـد از درختـان گرمســیري در شهرسـتان   

کشت ) درصد 93/15(و کاشان ) درصد 51/12(، آران و بیدگل )درصد
  ). 2جدول (شدند 

هـاي اصـفهان و خـور و     در مورد محصوالت زراعـی، شهرسـتان  
اسـتان   بیابانک به ترتیب بیشترین و کمترین سطح زیر کشـت را در 

در بین محصوالت زراعی مختلف استان، غالت با ). 1جدول (داشتند 
درصد، بیشترین سطح زیر کشت گیاهان زراعـی اسـتان را    59حدود 

هاي مختلف نیز اصفهان، فریدن، در بین شهرستان). 2جدول (داشتند 
سمیرم و چادگان به ترتیب بیشترین سطح زیر کشت غالت را به خود 

درصد از سطح زیـر کشـت    50که بیش از  ه نحوياختصاص دادند ب
کمترین سطح زیـر کشـت   . ها وجود داشت غالت را در این شهرستان

-هاي نائین، خورو بیابانک، خمینـی غالت نیز به ترتیب در شهرستان
بـا توجـه بـه ایـن     ). 2جدول (آباد مشاهده شد شهر، خوانسار و نجف

کوچکی . باشند ان میآمارها، غالت نظام غالب کشت در استان اصفه

اي که در سال نیز در مطالعه) Koocheki et al., 2011(و همکاران 
در ارتباط با محصوالت زراعـی کـل ایـران انجـام      1386-87 زراعی

درصد از کل سطح زیر کشت کشـور بـه    56دادند، غالت را با حدود 
 ,Bajwa(بـاجوا  . عنوان نظام غالب کشت در ایـران معرفـی نمودنـد   

غالبیت این نظام کشـتی را بـراي   ) Altieri, 1999(و آلتري ) 1995
 . اراضی کشاورزي کل جهان به اثبات رساندند

اي پس از غالت بیشترین سطح زیر کشت متعلق به نباتات علوفه
هـاي  اسـتان ). 2جـدول  (درصد سـطح زیـر کشـت بـود      20با حدود 

درصد  7/8و  81/13، 89/19اصفهان، گلپایگان و فریدن به ترتیب با 
  ). 2جدول (اي را شامل شدند کمترین سطح زیر کشت نباتات علوفه

گیاهان دارویی با حدود یک درصد سطح زیـر کشـت کمتـرین     
 69/59سهم را در نظام زراعی استان داشتند، که از این بین کاشان با 

درصد بیشترین سطح زیر کشت گیاهان دارویـی را   7/14و مبارکه با 
هـاي  سطح زیر کشت این گیاهان در شهرستان کمترین. شامل شدند

و دهاقـان  ) درصد 017/0(، خمینی شهر )درصد 007/0صفر (شهرضا 
درصد باقیمانده متعلق بـه   20 ).2جدول (قرار داشت ) درصد 085/0(

حبوبات، محصوالت جالیزي، سبزیجات و (مابقی گیاهان زراعی استان 
  ). 2جدول (بود ) نباتات صنعتی

شهرستان از اسـتان اصـفهان گنـدم     14است که در الزم به ذکر 
)Triticum aestivum L. (جـو  . گونه زراعی غالب بود)Hordeum 

vulgare L. (   در هفت شهرسـتان، بـرنج)Oryza sativa L. (دو  در
ــه   ــتان و یونج ــیب) .Medicago sativa L(شهرس ــی و س زمین

)Solanum tuberosum L. (هـاي زراعـی   یک شهرسـتان گونـه   در
این مسئله گویاي تمایل و همچنـین امکـان   ). 1جدول (غالب بودند 

کشت بیشتر گندم و جو نسبت به بقیه محصوالت زراعـی در اسـتان   
همچنین محققان دیگر نیز به وجـود دو نظـام غالـب    . اصفهان است

. انـد زراعی در ایران که بر پایه کشت گندم و برنج است تأکیـد کـرده  
صلی غالب و کشت برنج به عنوان نظـام  کشت گندم به عنوان نظام ا

 ,.Koocheki et al(انـد  غالب در مناطق شـمالی کشـور ذکـر شـده    

2004b(.       در ارتباط با محصوالت بـاغی نیـز گونـه غالـب در هفـت
انـار  . بـود ) .Prunus dulcis Mill(شهرستان بادام  23شهرستان از 

)Punica granatum L. ( در پنج شهرستان، پسته)Pistacia vera 

L. ( در سه شهرستان و انگور)Vitis vinifera L. (  در دو شهرسـتان
 Pyrus communis(گالبـی  . گونه غالب را به خود اختصاص دادنـد 
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L.( گردو ،)Juglans regia L.( خرما ،)Phoenix dactylifera L.( ،
بـه  ) .Prunus persica L(و هلـو  ) .Malus domestica L(سـیب  

شهر، خوانسار، خوروبیابانک، سمیرم و خمینی هايترتیب در شهرستان
  ). 1جدول (هاي غالب بودند فالورجان جزء گونه

اي محصـوالت بـاغی    غناي گونـه : یکنواختیو  اي گونه غناي
هاي استان اصفهان گویاي این واقعیت است که مختلف در شهرستان

با  و مبارکه و تیران 16گونه، اصفهان با  17کاشان، لنجان و نطنز با 
گونه گیاهی بیشترین و آران و بیدگل با سه گونه گیاهی کمترین  15

جدول (اي را بین کلیه محصوالت باغی استان دارا بودند فراوانی گونه
 29هاي اردسـتان و اصـفهان بـا    در محصوالت زراعی شهرستان). 1

اي و گونه داراي بیشترین غناي گونـه  26گونه و شهرضا و کاشان با 
. گونه کمترین تعداد گونه را دارا بودند 11ر و بیابانک با شهرستان خو

-تنوع اقلیمی و تنوع در خصوصیات خاك اساس ایجاد تنوع در نظـام 
شـاید غنـاي   ). Oldfield & Alcorn, 1987(هاي زراعـی هسـتند   

هاي ذکر شـده  اي باالي محصوالت زراعی و باغی در شهرستانگونه
بـا بررسـی اقلـیم    . ها باشدشهرستان ناشی از تنوع اقلیمی باال در این

توان دریافت که شهرسـتان   هاي مختلف استان اصفهان میشهرستان
سرد و خشک، معتدل، بیابانی (اصفهان از اطراف با چهار اقلیم مختلف 

که آران و بیدگل بـا  احاطه شده است، در حالی) معتدل و بیابانی گرم
ت تأثیر اقلیم بیابـانی  اي در سطح استان تنها تح کمترین غناي گونه

بنابراین، تنوع اقلیم و خاك به محصوالت بیشـتري اجـازه   . گرم است
در نتیجه ریسک تولید براي زارعین در . دهد رشد در یک منطقه را می

چه یابد و چنانبینی کاهش میشرایط محیطی متغیر و غیرقابل پیش
ــد یکــی از محصــوالت زراعــی مشــکل ایجــاد شــود، ســایر   در تولی

نظام کشـاورزي   به عبارتی، بوم. حصوالت آن را جبران خواهند نمودم
 .)Gliessman, 1995(به سمت پایداري بیشتر حرکت خواهـد کـرد   

هاي یک جامعه زیستی است، به عبارتی اي یکی از ویژگیتنوع گونه
حـال، در یـک     با این. اي استیکی از سطوح تنوع زیستی تنوع گونه

شود و  اي تنها به وسیله تعداد گونه تعیین نمینظام زیستی تنوع گونه
-اي محسوب میاي هم یکی از اجزا اصلی تنوع گونهیکنواختی گونه

محاسبه شـاخص یکنـواختی محصـوالت     .)Maguran, 1996(شود 
هاي مختلف استان اصفهان نشان داد که بیشترین باغی در شهرستان

هـاي اصـفهان    و کمترین یکنواختی به ترتیب مربـوط بـه شهرسـتان   
تفــاوت در میــانگین ). 3جــدول (اســت ) 192/0(و ســمیرم ) 830/0(

 . بود 1/0شاخص یکنواختی درختان معتدله و گرمسیري حدود 

هـاي مختلـف   شاخص یکنواختی محصوالت زراعی در شهرستان
استان اصفهان نشان داد که بیشترین میزان این شاخص بـه ترتیـب   

شـهر، کاشـان، نـائین و    خمینـی هاي فالورجان، مربوط به شهرستان
هـاي ذکـر شـده در    مقدار این شاخص براي شهرسـتان . آباد بودنجف

کمترین مقدار ایـن شـاخص بـه شهرسـتان     . بود 8/0تا  7/0محدوده 
پـایین بـودن شــاخص   ). 3جــدول (تعلـق گرفـت   ) 513/0(اصـفهان  

هر چه یکنـواختی  . کند یکنواختی، غالبیت محصول خاصی را بیان می
-دهنده این است که سطح زیر کشت گونـه بیشتر باشد نشان ايگونه

-تر بوده و غالبیت یک یا چند گونه کاهش می هاي گیاهی یکنواخت
در شهرسـتان   ،بـه عنـوان مثـال   ). Koocheki et al., 2011(یابـد  

اصفهان کمترین میزان شاخص یکنواختی در گیاهان زراعی به دست 
صد سطح زیـر کشـت غـالت    در 80این در حالی است که حدود . آمد

 Allium(درصد سبزیجات مربوط به پیاز  50متعلق به گندم، بیش از 

cepa L.( اي متعلق به یونجه و درصد نباتات علوفه 50، بیش از.... ،
درصد سطح زیر کشت  50به طور میانگین در هر گروه گیاهان زراعی 

). اعـداد نشـان داده نشـده اسـت    (متعلق به یکی از محصوالت است 
اي و که ایـن شهرسـتان بیشـترین غنـاي گونـه     بنابراین با وجود این

بیشترین سطح زیر کشت گیاهـان زراعـی را دارا بـود ولـی کمتـرین      
 ,.Koocheki et al(همکـاران   و کـوچکی . یکنـواختی را نشـان داد  

2004c (بودن پایین ایران، زراعی تنوع ارقام در بین گیاهان بررسی در 

 هـاي  رقم دلیل غالبیت به را کشور در ام یونجهیکنواختی ارق شاخص

هاي شاخص یکنواختی بـین  میانگین. دانستند محصول این خاصی از
کـه بیشـترین و   محصوالت زراعی مختلف نیز متفاوت بود به طـوري 

و گیاهان ) 921/0(کمترین میزان این شاخص به ترتیب براي حبوبات 
  ).3جدول (مشاهده شد ) 569/0(صنعتی 

 -طور میانگین شاخص شانون  به: وینر -شانون نوعت شاخص
باشد که این رقم تقریباً بیش از دو  می 54/1وینر براي درختان معتدله 

ایـن اسـتان اسـت    ) 65/0(برابر این شاخص براي درختان گرمسیري 
واضح است استان اصفهان شـرایط رشـد و نمـو درختـان     ). 4جدول (

این، تعداد و تنوع درختان معتدله در کند، بنابرمعتدله را بهتر فراهم می
کـوچکی و همکـاران   . این اقلیم بـیش از درختـان گرمسـیري اسـت    

)Koocheki et al., 2011 (وینـر در   -به پایین بودن شاخص شانون
  . انداکثر محصوالت کشاورزي ایران اشاره کرده
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 هاي مختلف استان اصفهاننهاي مختلف محصوالت کشاورزي در شهرستا شاخص یکنواختی گروه - 3جدول 
Table 3- Evenness index of different agricultural productions in different regions of Isfahan province 

 گیاهان زراعی
Crops 

یباغ گیاهان   
 Horticultural plants شهرستان 

Region غالت 
Cereal 

 حبوبات
Pulses 

 جالیزي
Vine  

 سبزیجات
Vegetable 

ايعلوفه  
Forage 

 صنعتی
Industrial 

 دارویی
Medicinal  

  کل 
Total 

 معتدله
Temperate  

 گرمسیري
Tropical  

 کل
Total  

 اردستان 0.570 0.659 0.715 0.614  0.852 0.526 0.570  0.748 0.472 0.871 0.713
Ardestan 

 اناصفه 0.830 0.809 0.842 0.513 0.912  0.697 0.506 0.724 0.810 - 0.347
Isfahan 

 آران و بیدگل 0.311 0.311 - 0.616 0.488 0.046 0.792 0.781 0.443 - 0.575
Aranobidgol 

  میمه برخوار 0.524 0.738 0.263 0.606 0.797 0.874 0.443 0.997 0.550 - 0.509
Borkharomeymeh 

 تیران 0.602 0.487 0.653 0.594 0.298 - 0.611 0.561 0.684 0.865 0.489
Tiran 

 چادگان 0.664 - 0.663 0.564 0.985 - 0.694 0.045 - 0.798 0.926
Chadegan 

 خمینی شهر 0.761 0.526 0.818 0.763 - 0.073 0.594 0.549 0.811 - 0.897
Khomenishahr 

 خوانسار 0.646 - 0.645 0.595 0.708 - 0.490 - - 0.836 0.942
Khansar 

 خور و بیابانک 0.680 0.931  0.744 0.604 0.961 0.863 0.636 - - - 0.596
Khorobiabank 

 دهاقان 0.742 0.556 0.689 0.594 - 0.961 0.642 0.780 - - 0.726
Dehaghan 

 سمیرم 0.196 - 0.196 0.580 0.979 - 0.404 0.008 - 0.825 0.270
Semirum 

 ین شهرشاه 0.704 0.656 0.662 0.578 0.996 0.711 0.545 0.789 0.685 - 0.536
Shahinshahr 

 شهرضا 0.679 0.223 0.750 0.556 - 0.160 0.637 0.780 0.761 0.982 0.724
Shahreza 

 فریدن 0.583 - 0.583 0.620 0.729 0.352 0.733 0.136 - 1.551 0.960
Fereidan 

 فریدونشهر 0.539 - 0.538 0.689 - - 0.728 0.038 - 0.863 0.962
Fereidonshar 

 فالورجان 0.884 - 0.890 0.828 - - 0.715 0.914 - - 0.953
Felavarjan 

 کاشان 0.773 0.567 0.821 0.718 0.342 0.069 0.360 0.751 0.922 0.987 0.636
Kashan 

 گلپایگان 0.807 - 0.827 0.537 0.964 0.377 0.493 0.563 0.313 0.566 0.954
Golpayegan 

 لنجان 0.638 0.580 0.677 0.544 - 0.872 0.484 0.550 - - 0.748
Lenjan 

 مبارکه 0.610 0.567 0.618 0.647 0.700 0.690 0.535 0.599 - 0.985 0.854
Mobarakeh 

 نایین 0.645 0.423 0.564 0.712 0.999 0.850 0.787 0.723 - - 0.725
Naien 

0.763 - 0.909 0.738 0.540 - 0.583 .706   
0.783 

 نجف آباد 0.817 0.673
Najafabad  

 نطنز 0.758 0.391 0.833 0.645 0.659 0.977 0.515 0.794 0.548 - 0.812
Natanz 

 میانگین - 0.569 0.672 - 0.762 0.569 0.585 0.598 0.659 0.921 0.722
Mean 

 



  1395 تابستان، 2، شماره 8، جلد نشریه بوم شناسی کشاورزي     220

  شاخص تنوع زیستی شانون محصوالت مختلف کشاورزي در مناطق مختلف استان اصفهان - 4جدول 
Table 4- Shannon index of different agricultural productions in different regions of Isfahan province 

زراعی گیاهان  
crops 

باغی گیاهان  
Horticultural plants شهرستان 

Region غالت 
Cereal 

 حبوبات
Pulses 

 جالیزي
Vine 

 سبزیجات
Vegetable 

-علوفه
 اي

Forage 

 صنعتی
Industrial 

 دارویی
Medicinal 

  کل
Total 

 معتدله
Temperate  

 گرمسیري
Tropical  

 کل
Total  

  اردستان 1.462 0.724  1.646 2.066 0.591 0.729 1.022 1.204 0.655 1.207 0.989
Ardestan 

  اصفهان 2.302 1.121 2.094 1.727 1.002 1.122 0.908 1.166 1.304 - 0.559
Isfahan 

 آران و بیدگل 0.342  0.342 - 1.904 0.677  0.051 1.099 1.083 0.615 - 0.797
Aranobidgol 

  میمه برخوار 1.383 0.810 0.632 1.873 0.876 1.407 0.713 0.691 0.604 - 0.705
Borkharomeymeh 

0.537 0.950 0.474 0.777  0.984 Rare* 0.328 1.808 1.566 0.675 1.630 تیران  
Tiran 

0.642 0.876 Rare  0.049 1.117  Rare 0.683 1.631 1.591 - 1.591 چادگان  
Chadegan 

0.985 Rare 0.562 0.985 0.956 0.050 Rare 2.285 1.883 0.578 1.951 خمینی شهر 
Khomenishahr 

0.653 0.579 - Rare 0.879  Rare 0.491 1.611 1.604 - 1.605 خوانسار  
Khansar 

0.654 - - Rare 0.699 0.598 0.666 1.448 1.032 1.290 1.415  بیابانکخور و 
Khorobiabank 

0.798 Rare Rare 1.082 0.706 0.666 Rare 1.608 1.654 0.385 1.902 دهاقان  
Dehaghan 

0.187 0.907 Rare 0.006 0.560 Rare 0.679 1.608 0.470 - 0.470 سمیرم 
Semirum 

 شاهین شهر 1.857 0.721 1.588 1.785 0.691 1.144  0.877 1.094 0.475 - 0.743
Shahinshahr 

 شهرضا 1.793 0.245 1.799 1.811 - 0.222  1.142  1.397 1.055 1.078 0.796
Shahreza 

0.665 1.704 Rare 0.189 1.180 0.244 0.801 1.857 1.398 - 1.398 فریدن 
Fereidan 

0.666 0.948 Rare 0.026 1.172 Rare Rare 1.866 1.240 - 1.240 فریدونشهر 
Fereidonshar 

1.048 Rare Rare 1.267 1.151 - Rare 2.242 1.850 Rare 1.942 فالورجان 
Felavarjan 

 کاشان 2.188  0.913 2.040 2.339 0.376 0.047 0.501 1.562 1.278 0.684 0.698
Kashan 

0.661 0.392 0.217 1.008 0.959  0.415 0.668 1.708 1.984 Rare 2.004 گلپایگان 
Golpayegan 

1.038 Rare Rare 0.381 0.943 0.958 Rare 1.601 1.6827 0.934 1.808 لنجان 
Lenjan 

 مبارکه 1.653 0.913 1.423 2.055 0.971 0.758 0.959 0.831 - 1.082 1.185
Mobarakeh 

0.796 - Rare 1.002 0.864  0.934 0.693 1.927 0.907 0.681 1.485 نایین 
Naien 

0.839 - 0.999 1.187 1.050 Rare 0.404 2.150 1.879 0.740 2.157 نجف آباد 
Najafabad  

 نطنز 2.148 0.629 2.070 1.899 0.457 0.677 0.924 0.872 0.602 - 0.892
Natanz 

 میانگین - 0.650 1.547  - 0.503 0.456 0.929 0.777 0.442 0.694 0.762
Mean 

Rare = اندك 
 

راعی و باغی در ایران را به ترتیب مربوط به محصوالت محصوالت زوینـر بـین    -ایشان همچنین بیشترین و کمترین شاخص شانون
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منگ و همکاران . دانستند) 6/0(اي و محصوالت علوفه) 95/1(باغی 
)Meng et al., 1999 (وینر را بـراي   -مقدار تئوریک شاخص شانون

  . سه گزارش کردند هاي زراعی حداکثر تا نظام بوم
هـاي  نمقدار این شاخص بـراي محصـوالت بـاغی در شهرسـتا    

 148/2و نطنز ) 157/2(آباد ، نجف)188/2(، کاشان )302/2(اصفهان 
کـه  باشـد، در حـالی   هاي استان اصـفهان مـی  باالتر از بقیه شهرستان

و ) 342/0(هاي آران و بیدگل کمترین مقدار این شاخص در شهرستان
  ).4جدول (مشاهد شد ) 47/0(سمیرم 

محصوالت زراعـی   وینر در بین -بررسی میانگین شاخص شانون
. باشـد مـی ) 929/0(اي بیانگر برتري ایـن صـفت در گیاهـان علوفـه    

و نباتـات  ) 442/0(کمترین میزان این شـاخص در گیاهـان جـالیزي    
بررسـی میـانگین شـاخص    ). 4جدول (مشاهده شد ) 456/0(صنعتی 

هاي مختلف استان تنوع شانون براي گیاهان زراعی در بین شهرستان
هـاي  که بیشترین تنوع شانون متعلق به شهرستان اصفهان نشان داد

آباد و نجف) 339/2(، کاشان )242/2(، فالورجان )285/2(شهر خمینی
کمترین میـزان ایـن صـفت نیـز متعلـق بـه       ). 4جدول (بود ) 15/2(

برخی از محققان به . بود 448/1شهرستان خور و بیابانک با میانگین 
یکنواختی و تنـوع شـانون    وجود همبستگی مثبت و باال بین شاخص

 ,.Koocheki et al., 2011; Koocheki et al(انـد   اشـاره کـرده  

2004c .(هایی که باالترین تنوع شانون  در این تحقیق نیز شهرستان
شهر، فالورجـان، کاشـان و   خمینی(را در مورد گیاهان زراعی داشتند 

). 4و  3هاي لجدو. (مند بودنداز باالترین یکنواختی نیز بهره) آبادنجف

در ارزیابی ) Koocheki et al., 2013(همچنین کوچکی و همکاران 
 هاي زراعی ایران دریافتند کـه در نظامتنوع زیستی سبزیجات در بوم

اي غنـاي گونـه   داراي کـه  اسـتانی  مشـابه،  یکنـواختی  با يها استان
 بـا  ییهـا  در استان و داد نشان را باالتري تنوع شاخص بود، بیشتري

 تنوع از بود یکنواختی بیشتري داراي که استانی مشابه، ايگونه ايغن

و  اصفهان هايدر مطالعه حاضر نیز شهرستان .بودند برخوردار بیشتري
کـه شهرسـتان   داشـتند، در حـالی   را ايگونـه  غناي بیشترین اردستان
وینر  -داشتن یکنواختی باالتر از شاخص تنوع شانون دلیل به اردستان

  . یز برخوردار بودباالتري ن
 -باالترین میزان تنوع زیستی شانونکه همچنین نتایج نشان داد 

وینر در محصوالت زراعی مربوط به حبوبات در فریدن و در ارتباط با 
هاي اصفهان، کاشان محصوالت باغی در درختان معتدله در شهرستان

  . و نطنز است
ع بررسی میزان شـاخص تنـو   :کل وینر -شانون تنوع شاخص

وینر کل براي محصوالت کشاورزي استان اصفهان نشان داد  -شانون
متغیـر   3تا  7/1هاي مختلف بین  که میزان این شاخص در شهرستان

آبـاد و خمینـی شـهر بـه     هاي کاشان، نجف شهرستان). 1شکل (بود 
 -باالترین میزان تنوع شانون 81/2و  84/2، 3ترتیب با شاخص تنوع 
از طرفی، کمترین میزان ). 1شکل (شامل شدند وینر را در این استان 

هـاي سـمیرم و    در شهرسـتان  8/1و  7/1این صفت نیز به ترتیب بـا  
 . چادگان به دست آمد

  

  
  شاخص تنوع زیستی شانون براي کل محصوالت کشاورزي در مناطق مختلف استان اصفهان -1شکل

Fig. 1- Total Shannon index of different agricultural productions in different regions of Isfahan province 
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وینر از صفر تـا پـنج    -که، میزان شاخص تنوع شانونجاییاز آن

هـاي طبیعـی    باشد و سطوح باالي تنوع معمـوالً در محـیط   می متغیر
رسـد، اسـتان    به نظر می). Ejtehadi et al., 2008(شود  می مشاهده

  .باشد بی برخوردار میاصفهان از تنوع زیستی مناس
  

  بتا و آلفا تنوع
هـاي مختلـف    هاي تنوع آلفا و بتا در اقلیم بررسی میزان شاخص

هایی کـه در اقلـیم معتـدل و     استان اصفهان نشان داد که شهرستان
گونه بیشـترین   25/21و  41/22خشک سرد قرار داشتند به ترتیب با 

اقع در اقلیم بیابانی گرم هاي و میزان تنوع آلفا را دارا بودند و شهرستان
میزان ). 5جدول (شامل شدند ) 27/13(کمترین میزان این شاخص را 

ایـن  . گونه بود 41/19تنوع آلفا براي اقلیم بیابانی معتدل نیز برابر با 
باشد که میزان غناي  دهنده این مطلب میموضوع خود به خوبی نشان

یشترین مقدار نسبت به اي در مناطق واقع در اقلیم معتدل داراي ب گونه
کـه در ایـن    رسـد  به نظر می. باشد هاي استان اصفهان می دیگر اقلیم

هاي آب و هوایی معتدل، شرایط کشت و  اقلیم به دلیل داشتن ویژگی
ها مهیا بـوده و در   هاي گیاهی بیشتري نسبت به دیگر اقلیم کار گونه

وایی گرم و عوض در اقلیم بیابانی گرم به دلیل داشتن شرایط آب و ه
هاي گیاهی خاصی قادر به کشت و کار  بارندگی بسیار کم، تنها گونه

دهنده ایـن مطلـب    از طرف دیگر، میزان تنوع بتا که نشان. باشند می
باشد که بـا حرکـت از یـک شهرسـتان بـه شهرسـتان دیگـر در         می

اي اضـافه   هاي مختلف، چه تعداد گونه جدیـد بـه غنـاي گونـه     اقلیم
لیم بیابانی معتدل بیشترین و در اقلیم معتدل کمتـرین  شود، در اق می

دهـد کـه در    ایـن موضـوع نشـان مـی    ). 5جدول (مقدار را شامل شد 
هاي بیابانی معتدل و معتدل به ازاي حرکت از یک اقلیم به اقلیم  اقلیم

اي منطقـه   گونه جدید به غناي گونه 007/0و  043/0دیگر به ترتیب 
ر مناطق بیابانی گرم و خشک سرد نیز د). 5جدول (اضافه شده است 

اي با افزایش مساحت هر اقلیم بـه ترتیـب    میزان تغییرات غناي گونه
باال بودن تنوع بتا در اقلیم معتدل نشـان  . گونه بود 032/0و  014/0
در ) تنـوع آلفـا  (اي  دهد که با وجود باال بودن میزان غنـاي گونـه   می

ی که از یـک شهرسـتان بـه    هاي واقع در این اقلیم، هنگام شهرستان
گونـه جدیـد مشـاهده     007/0کنیم تنهـا   شهرستان دیگر حرکت می

هـاي واقـع در اقلـیم معتـدل      شود و به عبارتی در کلیه شهرستان می
گـردد، ولـی مشـاهده     هاي گیاهی مشـابهی کشـت و کـار مـی     گونه

هـاي واقـع در اقلـیم     هاي جدید یا حرکت در امتـداد شهرسـتان   گونه
کـوچکی و همکـاران   . باشـد  ها می دل بیشتر از دیگر اقلیمبیابانی معت

)Koocheki et al., 2011 (  نیز با بررسی میزان تنوع آلفا و بتا بـراي
اقلیم معتدل و مرطوب خزري هاي مختلف کشور نشان دادند که  اقلیم

بیشترین و اقلیم گرم و مرطوب جنوبی کمترین تنوع آلفا را دارا بوده و 
یم گرم و خشک فالت مرکزي ایران و اقلیم معتـدل  از طرف دیگر اقل

و مرطوب خزري نیز به ترتیب بیشترین و کمترین تنوع بتا را شـامل  
نیز با ) Nassiri Mahallati et al., 2005( نصیري و همکاران .شدند

و ) 19/1(مطالعه تنوع آلفا و بتا براي چنـد اسـتان کشـور، بیشـترین     
هاي گیالن و  را به ترتیب براي استان میزان تنوع آلفا) 43/0(کمترین 

 ,.Koocheki et al(کـوچکی و همکـاران   . فـارس گـزارش کردنـد   

نیز با بررسـی میـزان تنـوع آلفـا و بتـا بـراي سـبزیجات در        ) 2013
 یکنواختی از که ییها استان درهاي مختلف ایران نشان دادند که  اقلیم

 تنوع) شمالی طوبمر و معتدل ناحیه( هستند برخوردار بیشتري اقلیمی
 اقلیم غیریکنواختی افزایش با کهحالی در .بود اندك بتا تنوع و زیاد آلفا

افزوده شده  بتا تنوع بر و شده کاسته آلفا تنوع از) ناحیه جنوب کشور(
 . است

  
هاي مختلف استان  در اقلیم) β(و بتا ) α(میزان تنوع آلفا  - 5جدول 

  کشاورزي اي محصوالت اصفهان از نظر غناي گونه
Table 5- Alpha (α) and Beta (β) diversity index in different 

climates of Isfahan based on species richness 

C Z R2 اقلیم  
 Climate 

  بیابانی گرم 0.93 0.014 13.27
 Hot desert 

   بیابانی معتدل 0.95 0.043 19.41
Moderate desert 

  خشک سرد 0.83 0.032 21.25
 Cool dry 

  معتدل 0.92 0.007 22.41
 Moderate  

 C  وZ  5(ضرایب معادله (که  بودهC )به عنوان برآوردي از تنوع ) أعرض از مبد
نیز ضریب همبستگی  R2برآوردي از تنوع بتا و ) شیب خط رگرسیون( Zآلفا و 

  .باشد معادله می
C and Z are equation (5) coefficients which C, Z and R2 are 
Alpha diversity, Beta diversity and correlation coefficient of 

equation, respectively. 
 

  گیري نتیجه
درصد از کل سطح زیـر   2/76نتایج نشان داد که درختان معتدله 
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. در سطح استان را به خـود اختصـاص دادنـد    کشت محصوالت باغی
رین و کمترین سطح همچنین سمیرم و برخوار و میمه به ترتیب بیشت

 50بـیش از  . زیر کشت محصوالت باغی را به خود اختصـاص دادنـد  
. درصد از سطح زیر کشت محصوالت زراعی متعلـق بـه غـالت بـود    

گونه گیاهی، بیشترین و  17هاي کاشان، لنجان، و نطنز با شهرستان
اي محصـوالت  آران و بیدگل با سه گونه گیاهی کمترین غناي گونه

بیشترین و کمتـرین شـاخص یکنـواختی    . ا در برداشتندباغی استان ر
و ) 83/0(هاي اصفهان محصوالت باغی به ترتیب مربوط به شهرستان

بیشترین شاخص یکنواختی محصوالت زراعی در . بود) 192/0(سمیرم 
شـهر،  هاي فالورجان، خمینیبود و در شهرستان 8/0تا  7/0محدوده 

کمترین میزان آن در شهرستان  .آباد مشاهد شدکاشان، نائین و نجف
وینـر بـراي    -شـاخص تنـوع زیسـتی شـانون    . بود) 513/0(اصفهان 

محصوالت باغی در درختان معتدله بیش از دو برابر گرمسیري است، 

هـاي  همچنین بیشترین و کمترین مقدار ایـن شـاخص را شهرسـتان   
 در بین محصوالت زراعی بیشترین. اصفهان و آران و بیدگل دارا بودند

اي و کمترین آن وینر در گیاهان علوفه -شاخص تنوع زیستی شانون
هـاي مختلـف اسـتان نیـز     در بین شهرستان. در گیاهان جالیزي بود

ــه   -بیشــترین تنــوع شــانون ــر در محصــوالت زراعــی متعلــق ب وین
، کاشـان  )242/2(الورجـان  ، ف)285/2(شـهر  هاي خمینـی شهرستان

ن میزان این صـفت متعلـق بـه    و کمتری) 15/2(آباد و نجف) 339/2(
به لحاظ تنـوع  . باشدمی 448/1شهرستان خور و بیابانک با میانگین 

اقلـیم  هاي مختلف استان مشاهده شد که آلفا و بتا نیز بین شهرستان
هاي واقـع   معتدل و خشک سرد بیشترین میزان تنوع آلفا و شهرستان

ل شـدند  در اقلیم بیابانی گرم کمتـرین میـزان ایـن شـاخص را شـام     
همچنین اقلیم بیابانی معتدل و اقلیم معتدل بـه ترتیـب بیشـترین و    

 . کمترین مقدار تنوع بتا را نشان دادند
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Introduction 
Agricultural biodiversity has spatial, temporal and scale dimensions especially at agro-ecosystem levels. 

These agro-ecosystems that are used for agriculture are determined by three sets of factors: the genetic resources 
(biodiversity), the physical environment and the human management practices. Most agricultural areas can be 
returned to their natural landscape after subsequent generations. Studies on spatial patterns of species diversity 
are fundamental to biological conservation. Agricultural biodiversity is essential to satisfy basic human needs for 
food and livelihood security and it is active lymanaged by farmers and many components need human 
interference (Maguran, 1996). 

FAO estimates that 75% of crop varieties have been lost during the last 100 years. One third of the 6.500 
domestic livestock races are endangered. The genetic erosion of crops and livestocks threatens food security. 

Plant diversity of usually evaluated by many indexes of which Shannon index is the most important ones. 
This index in agroecosystem rarely exists. Koocheki et al. (2004) and Nassiri Mahallati et al. (2005) in 
comprehensive surveys evaluated agrobiodiversity of agricultural systems at species variety and cropping 
systems for Iran and they found that the diversity at all levels have been declining due to introduction of new 
agricultural technology. In consideration to the lack of studies, this study was conducted in order to evaluate the 
biodiversity of agronomical and horticultural productions in Isfahan province and to assess relation of 
biodiversity and climate. 

Materials and methods 
This study was performed for Isfahan province in 2014. For this purpose, 24 regions of the province were 

selected. Planting area, species richness, species evenness and alpha and beta diversity of different agronomical 
and horticultural productions were determined. The information about agronomical and horticultural planting 
area for different regions of Isfahan was gathered. Agronomical crops were classified to seven groups; cereal, 
pulses, vegetable, forage, industrial crops and medicinal plants and horticultural plant classified into 2 groups; 
temperate and tropical fruits. The Shannon index was calculated based on the cultivated area as equation 1. For 
determination of distribution condition of the crops we used from evenness index. Alpha and beta diversity was 
calculated by spices richness- area equation for different climate of province.  

Results and discussion  
The result showed that tropical fruits (76.2%) and cereal (59.36%) showed the highest planting area and 

medicinal plants (1.09%) were included the lowest planting area in Isfahan province. Semirom and 
Borkharomeymeh regions had the highest and lowest horticultural planting area, respectively. The highest 
planting area of agronomical products was observed in Isfahan and the lowest amount of the trait was gained in 
Khorobiabanak. The highest species richness in horticultural plants was in Kashan, Lenjan and Natanz (17 
species) regions and the lowest was obtained in Aranobidgol (with three species) regions, respectively. This 
condition was in line with climate of the regions. Ardestan and Isfahan regions were contained the highest (29 
species) and Khorobiabanak had the lowest (11 species) species richness of agronomical plants. The highest and 
lowest species evenness of horticultural productions was gained in Isfahan (0.83) and Semirom (0.192), 
respectively. Felavarjan, Khomeinishahr, Kashan, Nain and Najafabad regions had the highest and Isfahan 
region was contained the lowest species evenness of agronomical productions. Many study demonstrated that 
there is a positive and high correlation between species evenness and diversity. This condition was true for our 
study. The forage and vine crop showed the highest (0.929) and lowest (0.442) Shannon indices, respectively. 
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The lowest and highest alpha diversity were observed in moderate and desert-hot climates, respectively. It 
because that the planted crop in moderate climate was higher than desert-hot climate. Desert-moderate climate 
was obtained the highest beta diversity. 

Conclusion 
The results showed that tropical fruits and cereal were content the main planting area and medicinal plants 

were included the lowest planting area of Isfahan. The highest species richness in horticultural plants was in 
Kashan, Lenjan and Natanz regions. Ardestan and Isfahan regions were contained the highest and 
Khorobiabanak had the lowest species richness of agronomical plants. The highest and lowest species evenness 
of horticultural productions was gained in Isfahan and Semirom, respectively. The lowest and highest alpha 
diversity was observed in moderate and desert-hot climates, respectively. Desert-moderate climate was obtained 
the highest beta diversity. 

Keywords: Alpha diversity, Beta diversity, Evenness index, Richness index, Shannon index  
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