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  چکیده
بر ایـن  . ادي واقع شده است و از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته استاخیر مورد توجه زیهاي  تنوع زیستی کشاورزي مفهومی است که در سال

شهرسـتان از اسـتان خراسـان     23استان در کشور به همـراه    29 باغات میوه در کشور به ویژه در استان خراسان،اي  به منظور بررسی تنوع گونه اساس و
اسـتان خراسـان در دو سـالِ    هـاي   و براي شهرستان 1382کشور در سال هاي  براي استان درختان میوههاي  محاسبه تنوع گونه. مورد مطالعه قرار گرفت

همچنین پس از گروه بندي انواع محصوالت باغی به تفکیک دانـه دارهـا، هسـته دارهـا،     . انجام گرفت 1384-85سال پس از آن یعنی  10و  75-1374
شامل شاخص تنـوع شـانون، مارگـالف، شـاخص یکنـواختی و       تنوعهاي  میوه ها، شاخص نیمه گرمسیري و سایرهاي  خشک، میوههاي  دانه ریزها، میوه

نتایج حاکی است که سه استان کرمان، فارس و خراسان مجموعاً حـدود  . براي هر گروه جداگانه محاسبه شد پارکر-غالبیت سیمسون و برگرهاي  شاخص
کشور نسبتاً باال است اما شاخص یکنـواختی  هاي  در تمامی استاناي  غناي گونه. اند درصد کل سطح زیر کشت باغات کشور را به خود اختصاص داده 40

ماننـد  بوشـهر،   هـا   از ایـن رو در برخـی از اسـتان   ). است 55/0برابر با ها  به طور میانگین براي کلیه استان(در حد متوسط است ها  در کلیه استاناي  گونه
و اي  مختلف درختان میوه بیشـترین غنـاي گونـه   هاي  همچنین در خصوص گروه. شود می دیدهاي  یت گونهکرمان به دلیل کشت غالب خرما و پسته غالب

خشک مانند پسـته، بـادام،   هاي  که بیشترین سطح زیر کشت متعلق به گروه میوه هسته دار وجود دارد در حالیهاي  تنوع در استان خراسان در گروه میوه
هـزار   24بـه طـور متوسـط   ( شترین سطح زیر کشت باغات میوه استان خراسان را به خـود اختصـاص داده اسـت   شهرستان کاشمر بی. و سنجد استگردو 
وجـود دارد و   )گونـه  25و  24ترتیـب بـا   بـه  ( نهبندان و بیرجندهاي  با محاسبه شاخص شانون مالحظه شد که باالترین میزان تنوع در شهرستان. )هکتار

براسـاس  ، انگور و سیب  در شیروانهاي  به دلیل سطح زیر کشت باالي گونۀ سیب در شهرستان فریمان و گونه .است )گونه 14( کمترین آن در فریمان
  .پارکر بیشترین غالبیت در این دو شهرستان وجود دارد-شاخص برگر

  
  تنوع زیستی کشاورزي، شاخص غالیبت، شاخص شانون، باغات میوه :کلیديهاي  واژه

  
    1 مقدمه

مـورد مطالعـه در یـک    هاي  ور ساده تعداد گونهتنوع زیستی به ط
مـورد توجـه قـرار گرفتـه و     اي  منطقه است که در آن فقط غناي گونه

تنوع زیستی در حالـت کـالن   ). 11(جایگاهی ندارد اي  یکنواختی گونه
تنوع حیات در کره زمین است که مجموعه کلیـۀ تغییـرات زیسـتی از    

در همـین راسـتا تنـوع    ). 9(گیـرد   می سطح ژن تا اکوسیستم را در بر
اخیـر مـورد توجـه    هـاي   زیستی کشاورزي مفهومی است که در سـال 

تنـوع زیسـتی کشـاورزي بـه تنـوع گیاهـان،       . زیادي واقع شده اسـت 
حیوانات و ریزموجودات که به طور مستقیم و غیرمستقیم در تولیـدات  
                                                             

، گروه زراعت و اصالح نباتـات دکتري  اندانشجویاستاد و به ترتیب   -4و  3، 2، 1
  دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد

  )Email: akooch@um.ac.ir                                : نویسنده مسئول -*(

کشاورزي سهیم هستند و از اثرات متقابل بین محیط، منابع ژنتیکـی و  
  ).6و  5(گردد  می مدیریتی شکل گرفته اند، اطالقهاي  ظامن

طبیعـی بـر آن   هـاي   تنوع زیستی که کارکرد تمـامی اکوسیسـتم  
. اسـت  تخریـب استوار است در چند دهه اخیر با شتاب زیادي در حال 

طبیعــی بــر اثــر فعالیــت انســان و بــه ویــژه هــاي  تخریــب زیســتگاه
زوال تنوع زیستی شناخته  هاي کشاورزي به عنوان عامل اصلی تفعالی

شده است و شواهد زیادي در زمینه تلفات سریع تنـوع زیسـتی وجـود    
ــتم   .)16و  15(دارد  ــتی در اکوسیس ــوع زیس ــتن تن ــین رف ــاي  از ب ه

هـا   کشاورزي مشکلی است که تهدید جدي براي بقاي این اکوسیستم
تنـوع زیسـتی   ). 20(شود  می و در نهایت امنیت غذایی جهان محسوب

بـه  هـا   انسانیجاد خدمات اکوسیستمی بسیار مهم بوده و سالمت در ا
ات شامل تولید غـذا، پوشـاك،   این خدم). 13(این خدمات وابسته است 

حفظ حاصلخیزي خاك، کنترل آفات و بیماري ها، گرده افشانی،  دارو،
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  ). 8(باشد  می بیوژئوشیمیاییهاي  تنظیم اقلیم، حفظ و نگهداري چرخه
هاي  ه و حفاظت از تنوع زیستی کشاورزي در سالاز این رو مطالع

کشاورزي بوده و از ابعاد مختلف مورد هاي  اخیر مورد توجه اکولوژیست
در اي  با اینکـه مطالعـات پراکنـده    ).19و  10(بررسی قرار گرفته است 

صورت گرفته اسـت، ولـی در    و باغی رابطه با تنوع محصوالت زراعی
محصوالت اکتفا شـده اسـت و کمتـر بـه      تنها به ذکر انواعها  تمام آن

مربوطه و یا تجزیه و تحلیل کمی آنهـا پرداختـه   هاي  محاسبه شاخص
در مطالعه خود بـر روي تنـوع   ) 4(کوچکی و همکاران ). 7(شده است 

گیاهان زراعی با استفاده از شاخص مارگالف به این نتیجـه  هاي  واریته
گندم و جـو درکشـور   اي ه رسیدند که این شاخص تنها در مورد واریته

و در مـورد سـایر محصـوالت    ) 72/1و  14/1به ترتیب معادل بـا  (باال 
هـاي   در بررسی خود از شاخص) 16(موزامدر و برنز  .بسیار اندك است

ریسک تنوع زیستی براي مطالعه آن استفاده کردند و بـه ایـن نتیجـه    
افـزایش  رسیدند که کاربرد مقدار کودهاي شیمیایی ارتباط نزدیکی بـا  

دهنـد کـه ایـران از     می برخی مطالعات نشان. میزان ریسک تنوع دارد
در جهـان رتبــه سـوم و از نظــر تنــوع    محصـوالت بــاغی نظـر تنــوع  

ــام هجــدهم را دارا  ــرگ و تن). 1(باشــد  مــی محصــوالت زراعــی مق ب
زراعـی و تنـوع   هـاي   زراعی، تنوع گونههاي  تنوع نظام )20(همکاران 

زراعـی را سـه جـزء اصـلی تنـوع در      هـاي   مختلـف گونـه  هاي  واریته
تنـوع   )3(کوچکی و همکاران . کشاورزي ذکر کرده اندهاي  اکوسیستم

زراعی رایـج  هاي  زراعی ایران را از نظر سیستم تولید، تناوبهاي  نظام
و سایر خصوصیات مورد مطالعه قرار داده و عناصر اصلی ایجـاد تنـوع   

  . رده اندتولید کشور را ارزیابی کهاي  در سیستم
در مورد تنوع محصوالت زراعی در کشور تا کنون چندین مطالعـه  

اما مطالعات در زمینه براورد میزان تنوع زیسـتی  . به انجام رسیده است
هـدف از ایـن مطالعـه،    . محصوالت باغی در کشور بسیار اندك اسـت 

اسـتان  هاي  باغی در ایران با تاکید بر شهرستانهاي  بررسی تنوع گونه
اکولوژیک تنـوع و نیـز مقایسـه تنـوع     هاي  ن بر اساس شاخصخراسا
   .باشد می مختلف محصوالت باغی در کشورهاي  در بین گروهاي  گونه

 
  مواد و روش ها

 در باغات میوه در کشـور بـه ویـژه   اي  به منظور بررسی تنوع گونه
شهرسـتان از اسـتان    23استان کشـور بـه همـراه     29 استان خراسان،

هـاي   اطالعات مربوط به تعداد گونه. ندالعه قرار گرفتخراسان مورد مط
هـاي   مختلف کشـور از آمارنامـه  هاي  کشت در استانباغی و سطح زیر

استان هاي  همچنین در مورد شهرستان .)2(کشاورزي استخراج گردید 
خراسان، اطالعـات مربوطـه از طریـق مرکـز تحقیقـات وزارت جهـاد       

اطالعات به دست آمده سپس  .کشاورزي این استان جمع آوري گردید
تنـوع زیسـتی و غالیبـت    هـاي   به طور جداگانه دسته بندي و شاخص

درختـان میـوه بـراي    هاي  محاسبه تنوع گونه. محاسبه گردیداي  گونه

استان خراسان هاي  و براي شهرستان 1382کشور در سال هاي  استان
انجـام   1384-85سال پـس از آن یعنـی    10و  1374-75در دو سالِ 

دار،  ع محصوالت باغی به تفکیـک دانـه  اپس از گروه بندي انو. گرفت
نیمه گرمسیري و سـایر  هاي  خشک، میوههاي  ریز، میوه دار، دانه هسته

غنـاي  . تنوع براي هر گروه جداگانه محاسبه شدهاي  میوه ها، شاخص
درختان میوه با شمارش تعداد گونـۀ زیـر کشـت هـر یـک از      اي  گونه

هر استان در کل کشور و نیز براي هـر شهرسـتانِ    درختان میوه براي
  . استان خراسان تعیین گردید

و فراوانـی نسـبی   اي  شاخص تنوع شانون ترکیبی از غنـاي گونـه  
  ):13(گردید محاسبه  1بوده و از رابطه ها  گونه

H = - Σ pi ln pi                                                                   )1(  
نسبت یا فراوانـی نسـبی یـک     piشاخص تنوع شانون و  Hکه در آن 
معادل سهم  piجهت کاربرد شاخص شانون در این تحقیق . گونه است

i   براي مثـال  (امین گونه باغی یک استان یا شهرستانi    امـین گونـه
از کل سطح زیر کشت محصـوالت بـاغی  در   ) باغی از استان خراسان

مقدار شاخص شانون بزرگتر . نظر گرفته شدآن استان یا شهرستان در 
یا مساوي صفر بوده و باالتر بودن آن بیانگر تنوع بیشتر در هر اسـتان  

  .  است
، شـاخص یکنـواختی از   )H(با معلوم بودن شاخص تنـوع شـانون   

  ):13(طریق معادل زیر محاسبه شد 
J = H / ln S                  )2(  

تعـداد   Sشـاخص شـانون و     H، شـاخص یکنـواختی   Jدر این معادله 
این شاخص معیاري از میزان یکنواختی توزیع تعـداد یـا   . استها  گونه

باغی در یک اسـتان بـوده و مقـدار آن    هاي  سطح زیر کشت بین گونه
نشـان دهنـدة یکسـان بـودن      1مقـدار  . است 1مساوي یا کوچکتر از 

ه و کشت شده در یک استان بودهاي  سطح زیر کشت بین تمامی گونه
ی در توزیـع سـطح زیـر کشـت     تبیـانگر غیریکنـواخ   1مقادیر کمتر از 

  . باغی در یک استان استهاي  گونه
موجود در یـک منطقـه   هاي  در شاخص غناي مارگالف تعداد گونه

شود  تصحیح میها  برحسب لگاریتم سطح زیر کشت براي تمامی گونه
ـ اي  و از این رو ارزیابی دقیق تري نسـبت بـه غنـاي گونـه      ه دسـت ب

  :)11(محاسبه گردید ه زیر طاین شاخص از طریق راب.  دهد می
D = (S-1)/ ln N    )3(               

برابر با سطح زیر کشـت  N ثبت شده وهاي  تعداد گونهS  در این رابطه
باغی هر استان  در هر سـال درنظـر گرفتـه شـد تـا      هاي  تمامی گونه
 Dمقـدار  . گـردد بر حسب سطح زیـر کشـت تصـحیح    اي  غناي گونه

مساوي یا بزرگتر از صفر بوده و باالتر بودن آن نشانگر باالبودن تنـوع  
  .است

 را در یک منطقـه نشـان  اي  میزان غالیبت گونه شاخص سیمسون
باالتر بودن این . میزان این شاخص از صفر تا یک متغیر است. دهد می

ص شـاخ . شاخص نشانگر باال بودن میزان غالبیت در یک استان است



  1393 تابستان، 2ه ، شمار12، جلد نشریه پژوهشهاي زراعی ایران    172

  ):11(سیمسون از رابطه زیر محاسبه شد 
Ds = Σ (ni (ni -1)) / (N (N-1))   )4(  

سـطح زیـر کشـت      niشاخص غالبیت سیمسـون،   Ds در این معادله 
عکـس شـاخص سیمسـون     .سطح زیر کشت کل گونه ها i، N  گونه

)Ds/1 (دهد می میزان تنوع یک گونه را نشان . 
اي  یمسون غالبیـت گونـه  نیز مانند شاخص س پارکر-شاخص برگر

میزان این شاخص از صفر تا یک متغیـر  . دهد می یک منطقه را نشان
. باالتر بودن این شاخص نشانگر باال بودن میزان غالبیـت اسـت  . است

  : )13و  11(آید  می این شاخص از معادله زیر به دست
DBP = Nmax / N    )5(               

سطح زیـر کشـتNmax    پارکر،  -شاخص غالبیت بِرگر DBP که در آن
ها  سطح زیر کشت تمامی گونه Nکه بیشترین مقدار را دارد و اي  گونه
همانند شاخص سیمسون  )DBP /1(پارکر  -عکس شاخص برگر. است

    .دهد می میزان تنوع یک گونه را نشان
ــاخص ــاي  ش ــتان ه ــۀ اس ــراي کلی ــوق ب ــاي  ف ــز ه ــور و نی کش

عات کافی از سطح زیـر کشـت   هاي استان خراسان که اطال شهرستان
  . مختلف باغی براي آنها موجود بود، محاسبه گردیدهاي  گونه

 
  نتایج و بحث 

  کشورهاي  در استان) درختان میوه(تنوع محصوالت باغی 
و برخـی  اي  سطح زیر کشت درختان میوه، غنـاي گونـه   1جدول 

محاسبه شده براي ارزیابی تنوع زیستی ایـن محصـوالت   هاي  شاخص
بیشـترین سـطح   . دهد می نشان 1382کشور در سال هاي  در استانرا 

کرمـان، فـارس و   در سه استان  زیر کشت محصوالت باغی به ترتیب
عالوه بر باال بودن سـطح زیرکشـت در ایـن سـه     . خراسان وجود دارد

نیز در آنهـا  اي  استان در مقایسه با سایر استان ها، شاخص غناي گونه
، در اسـتان  محصول بـاغی  38ستان کرمان ه در اباالست  به طوري ک

محصول بـاغی در ایـن سـال     29گونه و در استان خراسان  37فارس 
گونـه بـاغی در اسـتان     29از . مورد بهره بـرداري قـرار گرفتـه اسـت    

 45578(خراسان بیشترین سطح زیرکشت به ترتیب مربوط بـه انگـور   
در استان . ستا) هکتار 18204(و سیب ) هکتار 39957(، بادام )هکتار 

و خرمـا  ) هکتار 36858(، انجیر )هکتار 57754(فارس به ترتیب انگور 
. بیشترین سطح زیر کشت را بخود اختصاص داده انـد ) هکتار 25373(

از کل سطح زیر کشت درختان میوه در استان کرمان، گونه پسـته بـه   
هکتـار   307217 از کـلِ  245539تنهایی با دارا بودن سطحی معـادل  

و شـاخص شـانون را    شـده استان این در اي  غالیبت گونه داجایباعث 
تغییرات سطح زیـر کشـت بـه    باید توجه داشت که . کاهش داده است

تنهایی مبنایی براي باال یا پایین بودن تنوع زیستی این محصوالت در 
به طور مثال علـی رغـم پـایین بـودن     . یک منطقه یا استان نمی باشد

، )هکتار 9815(باغی در استان گیالن سطح زیر کشت کل محصوالت 
). 1جــدول ( شــود مــی گونــه بــاغی در ایــن اســتان کشــت 33جمعــاً 

اقلیمـی در یـک منطقـه را یکـی از عوامـل       نوسانات) 19(استوکینگ 
زراعی بیان کـرده  هاي  در اکوسیستم اي  عمده تعیین کننده تنوع گونه

معموالً مهمتـر از   اي و اظهار داشت که تاثیر تنوع اقلیمی بر تنوع گونه
کمترین سطح زیـر کشـت    .است) خاکی و غیره(ر عوامل محیطی سای

ایــالم، قــم، کهکیلویــه و هــاي  در اســتان کشــور، محصــوالت بــاغیِ
کـه  اي  اما غنـاي گونـه  . شود می لرستان مشاهده و بویراحمد، گلستان

به طـور کلـی   . پایین نمی باشدها  شاخصی از تنوع است در این استان
که ساده تـرین شـاخص در ارزیـابی     براي درختان میوهاي  ونهغناي گ

ي کشور باال اسـت و  ها میزان تنوع در یک منطقه است در اکثر استان
هـاي   باغی اعـم از دانـه دار، هسـته دار، میـوه     تتقریباً اکثر محصوال

هـاي   در تمام استانها  نیمه گرمسیري  و سایر میوههاي  خشک، میوه
محصـوالت بـاغی در   اي  تغییرات غناي گونـه دامنه . کشت شده است

در اسـتان  (گونـه   39تا ) مربوط به استان خوزستان(گونه  17کشور از 
   ).1جدول (باشد  می متغیر) گیالن

نیز همانند سطح زیـر کشـت بـه تنهـایی شـاخص      اي  غناي گونه
مناسبی براي ارزیابی میـزان تنـوع در یـک منطقـه نمـی باشـد زیـرا        

بر ایـن اسـاس    ).18و  4( در آن لحاظ نشده است 1یکنواختی گونه اي
مختلفی مانند شاخص شانون، مارگالف، سیمسون و غیره هاي  شاخص

به منظور ارزیابی تنـوع محصـوالت بـاغی در تمـامی      1مطابق جدول 
 بـر اسـاس شـاخص شـانون    . ده اسـت کشور محاسـبه شـ  هاي  استان

ن و تهـران  بیشترین تنوع محصوالت باغی در سه استان فارس، گلستا
تنـوع شـانون  در ایـن سـه     شاخص  دلیل باال بودن . شود می مشاهده

باالتر و دیگر شاخص یکنـواختی بیشـتر در   اي  استان یکی غناي گونه
باغی کشت شـده در  هاي  است به این معنا که تعداد گونهها  این استان
ـ     ک داراي سطح زیرها  این استان بقیـه   هشـت یکنواخـت تـر نسـبت ب

هـاي   دامنه شاخص شانون در اکوسیسـتم . )1جدول ( ستندهها  استان
 تجـاوز  3زراعی به ندرت از هاي  در اکوسیستم و 5طبیعی بین صفر تا 

شاخص یکنواختی که . شود می مالحظه 1مطابق جدول  ).15( کند می
به طوري که . ستی محصوالت یک منطقه مهم استدر تعیین تنوع زی

اختی باال است، شـاخص شـانون   در اکثر استان هایی که شاخص یکنو
در ). اصـفهان، خراسـان و سـمنان   هـاي   مانند استان(باشد  می نیز زیاد

 نسـبتاً پـایین  هـا   نسبت بـه سـایر اسـتان   اي  استان قم که غناي گونه
دلیـل ایـن امـر     که شاخص تنوع شانون باال است) گونه 20(باشد  می

  .باشد می شاخص یکنواختی باال در این استان
  
  
  
  
  
  

                                                             
1 - Evenness 
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  1382 استان در سال زراعی کیکشور به تفکل ک )درختان میوه( تنوع زیستی محصوالت باغی - 1جدول 

شاخص 
  )Ds(ون سمیس

شاخص 
  مارگالف 

(D) 

شاخص 
 (J) نواختیکی

شاخص 
  شانون
 (H) 

 غناي
 اي گونه

درصد از کل 
 کشور

جمع کل سطح زیرکشت 
 )هکتار(محصوالت باغی 

 نام استان

20/0  31/2  60/0  96/1  27 62/4  آذربایجان شرقی 78263 
40/0  87/1  42/0  31/1  22 47/4  آذربایجان غربی 75777 
21/0  22/2  65/0  03/2  23 21/1  اردبیل 20509 
16/0  87/1  72/0  18/2  21 57/2  اصفهان 43511 
23/0  90/2  64/0  96/1  22 08/0  ایالم 1412 
82/0  65/1  16/0  47/0  18 80/1  بوشهر 30419 
13/0  74/2  70/0  40/2  31 39/3  تهران 57500 
24/0  84/1  56/0  66/1  19 03/1  چهارمحال و بختیاري 17465 
16/0  33/2  66/0  22/2  29 75/9  خراسان 165166 
53/0  52/1  38/0  07/1  17 15/2  خوزستان 36428 
28/0  42/2  56/0  82/1  26 80/1  زنجان 30424 
14/0  41/2  71/0  30/2  25 24/1  سمنان 20924 
60/0  73/2  32/0  10/1  30 40/2  سیستان و بلوچستان 40624 
13/0  92/2  66/0  40/2  37 62/13  فارس 230818 
32/0  18/2  57/0  83/1  25 57/3  قزوین 60527 
17/0  08/2  72/0  15/2  20 54/0  قم 9194 
30/0  44/2  55/0  78/1  25 11/1  کردستان 18810 
64/0  93/2  27/0  97/0  38 13/18  کرمان 307217 
21/0  32/2  64/0  02/2  24 18/1  کرمانشاه 20034 
20/0  75/2  61/0  97/1  26 53/0  احمدکهکیلویه و بویر 9006 
11/0  48/3  71/0  48/2  33 58/0  گلستان 9815 
30/0  48/3  48/0  77/1  39 24/3  گیالن 54879 
16/0  46/2  70/0  21/2  24 69/0  لرستان 11711 
36/0  69/2  46/0  59/1  32 90/5  زندرانما 99919 
16/0  32/2  66/0  12/2  25 81/1  مرکزي 30713 
32/0  52/1  52/0  49/1  18 19/4  هرمزگان 70958 
35/0  73/1  52/0  53/1  19 99/1  همدان 33673 
30/0  59/2  51/0  70/1  29 92/2  یزد 49481 
28/0  82/2  47/0  64/1  32 48/3  استان جیرفت و کهنوج 59031 

 
اخص شانون در اسـتان بوشـهر و   کمترین میزان تنوع بر اساس ش

اي  استان بوشهر به دلیل غنـاي گونـه  ). 1جدول (شود  می کرمان دیده
و نیز شاخص یکنواختی ) گونه باغی 18(ها  پایین نسبت به سایر استان

همچنـین بـا توجـه بـا     . پایینی دارد شاخص تنوع شانونِ) 16/0(کمتر 
ترین میـزان  که در این استان بیشـ  شود می شاخص سیمسون مشاهده

که عمدتاً به دلیل سـطح زیرکشـت بسـیار     )82/0(غالیبت وجود دارد 
هکتـار کـل سـطح زیرکشـت اسـتان       30419از  27530( باالي خرما

باشد که از میزان تنوع در این استان کاسـته   می در این منطقه )بوشهر
 38( علی رغم باال بودن غناي گونـه اي  نیز اما در استان کرمان. است

شانون پایین است که این امر ناشـی از بـاال    تنوع شاخص) گونه باغی

به دلیـل سـطح    در این منطقه) 64/0(بودن شاخص غالبیت سیمسون 
ایـن منطقـه   باالي پسته نسبت به کل سطح زیر کشت در  کشتزیر 
باال بـودن شـاخص غالبیـت در اسـتان کرمـان باعـث کـاهش         .است

همانگونـه  ). 27/0برابر با (ده است شاخص یکنواختی در این استان ش
گـردد شـاخص دیگـري از تنـوع بـه نـام        می مالحظه 1جدول که در 

هـاي   بـاغی در اسـتان  هـاي   مارگالف براي ارزیابی میزان تنـوع گونـه  
بـر اسـاس ایـن شـاخص دو اسـتان      . مختلف محاسبه گردیـده اسـت  

 گلستان و گیالن بـاالترین تنـوع محصـوالت بـاغی را در کشـور دارا     
شانون و یکنواختی نسبت بـه  هاي  در استان گیالن شاخص. باشند یم

پایین است اما بر اساس شاخص مارگالف میـزان تنـوع   ها  سایر استان
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گردد که شاخص مارگـالف عمـدتاً    می از این رو مشاهده. آن باال است
. دارد تا یکنواختی گونـه اي اي  تاکید بر روي تعداد گونه یا غناي گونه

باال بـودن سـطح زیرکشـت محصـوالت بـاغی در اسـتان       با توجه به 
ـ    اي  خراسان و نیز غناي گونـه  اغی آن، تنـوع  نسـبتاً بـاالي درختـان ب

در این استان به تفکیـک گـروه محصـوالت     زیستی محصوالت باغی
این استان در ادامه مورد مطالعـه  هاي  باغی و نیز به تفکیک شهرستان

  . است قرار گرفته
  

ســتان خراســان بــه تفکیــک گــروه تنــوع زیســتی باغــات ا
  محصوالت

 بهره برداريمختلف درختان میوه که در استان خراسان هاي  گروه
شامل سه گونۀ  دار دانههاي  میوه. ارائه شده است 2در جدول  شود می

آلبالو، گیالس، هاي  گونههسته دار شامل هاي  ، میوهسیب، گالبی و به
کـه بـاالترین غنـاي    و شـلیل  گوجه، آلو، هلو، شفتالو، زردآلو، قیسـی  

دانـه ریـز   هـاي   را در استان به خود اختصاص داده انـد، میـوه  اي  گونه
شـامل  خشـک  هـاي   میـوه  ع توت درختی،اانگور آبی و دیم، انوشامل 

نیمـه  هـاي   ، گونـه )گونـه  5( پسته، بادام آبی و دیـم، گـردو و سـنجد   
یرین، خرما، پرتقال، نـارنگی، لیمـو شـ    ۀگون 8گرمسیري استان شامل 

در سـایر   عناب و زرشـک هاي  هو گون نارنج، انار آبی، انجیر آبی و دیم
سال مورد مطالعه بیشترین سطح در هر دو. طبقه بندي شده اندها  میوه
بـر  اي  تنوع گونه. دانه ریز و خشک استهاي  کشت متعلق به میوهزیر

هـاي   هسته دار از سایر گروههاي  اساس شاخص شانون در گروه میوه
جـدول  ) (74-75سال زراعی (از بقیه کمتر است ها  دار تر و در دانهبیش

عکس شاخص سیمسون که خود شاخصـی از   ،2با توجه به جدول ). 2
است بـه طـوري    1374-75تنوع است، مشابه شاخص شانون در سال 

 هسـته دار دیـده  هـاي   که بیشترین مقدار این شاخص در گـروه میـوه  
ین گروه از درختان میوه، کمترین میـزان  در ا). 78/4برابر با ( شود  می

). 2/0شـاخص سیمسـون برابـر بـا     (گـردد   مـی  غالبیت نسبی مشاهده
باالي این گروه از محصوالت بـاغی   اي  بنابراین با توجه به غناي گونه

، شاخص تنوع شانون در این محصـوالت بیشـترین   )گونه 9(در استان 
و نیـز  ) گونـه  3(کـم  اي  دانه دار به دلیل غناي گونـه هاي  میوه. است

هکتـار در   22388سطح زیر کشت برابر بـا  (سیب غالبیت باالي گونۀ 
در این گروه، از تنوع پـایینی بـر    )84هکتار درسال  15256و  74سال 

اساس شاخص شانون برخوردار اسـت و شـاخص سیمسـون افـزایش     
 2در جـدول   1384-85نتایج مشـابه بـراي سـال زراعـی     . یافته است

نکته قابل توجه باال بودن شاخص غالیبت سیمسـون  . شود یم مشاهده
باشد  می نیمه گرمسیري در هر دو سال مورد مطالعههاي  در گروه میوه

که دلیل آن باال بودن سطح زیر کشت انار از کـل سـطح زیـر کشـت     
نیمـه  هـاي   به طوري که از کل سطح زیـر کشـت میـوه   . استان است

ـ  (گرمسیري در استان خراسان  هکتـار در دو   8245و 8595ب بـه ترتی
  .باشد می هکتار زیر کشت انار 7811و  7269میزان ) سال

هاي دانه دار نیز شاخص غالیبـت بـاال ناشـی از     در خصوص میوه
سطح زیر کشت بسیار زیـاد سـیب در مقایسـه بـا سـایر دانـه دارهـا        

  . باشد می
تنوع زیسـتی باغـات میـوه در اسـتان خراسـان بـه        4و  3جداول 

بیشترین سطح زیر کشت درختـان  . شهرستان ارائه شده استتفکیک 
کمترین سطح زیر . کاشمر در هر دو سال وجود دارد شهرستانمیوه در 

 سـرخس، خـواف و صـالح آبـاد    هاي  کشت درختان میوه در شهرستان
  .باشد می

  
  تیگ گروه محصوالدر استان خراسان به تفک) درختان میوه( تنوع زیستی محصوالت باغی- 2جدول 

85-1384  75-1374  

 
 سکع

 شاخص
 سیمسون

شاخص 
 سیمسون

شاخص 
 شانون
(H) 

 غناي
 اي گونه

سطح 
زیرکشت 

 )هکتار(

 سکع
 شاخص

 سیمسون

شاخص 
 سیمسون

شاخص 
 شانون
(H) 

غناي 
 اي گونه

سطح 
زیرکشت 

 )هکتار(

54/1  64/0  61/0  3 21529 37/1  72/0  49/0  3 5/28701  
میوه هاي 

 دار دانه

02/5  19/0  73/1  7 7/19784  78/4  20/0  72/1  9 5/17154  
میوه هاي 

 دار هسته

87/1  53/0  81/0  5 30596 96/1  51/0  81/0  4 5/48273  
میوه هاي 

 ریز دانه
95/2  33/0  20/1  7 2/85765  30/2  43/0  05/1  هاي خشک میوه 48958 5 

11/1  90/0  23/0  5 8/8245  37/1  72/0  59/0  8 6/8595  
میوه هاي 

 گرمسیري نیمه
19/1  83/0  35/0  5 2/9569  04/2  48/0  78/0  ها سایر میوه 13163 3 
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به جز سرخس نسـبتاً  ها  در اغلب شهرستاناي  شاخص غناي گونه
-74باالترین میزان تنوع بر اساس شاخص شانون در سـال  . باال است

به ترتیب برابـر  ( نهبندان و بیرجند وجود داردهاي  در شهرستان 1375
در این دو به ترتیب اي  در غناي گونهاي  ناي گونهغ. )52/2و  72/2با 
نسـبتاً  هـا   و شاخص یکنواختی در مقایسه با سایر شهرسـتان  25و  24

میزان شـاخص شـانون در اسـتان     کمترین). 78/0و  85/0(باال است 
آبـاد   در شهرسـتان صـالح   1384-85در سـال  . شـود  می دیدهفریمان 

و اي  به دلیل غناي گونـه  )هکتار 182(کشت پایین رغم سطح زیر یعل
برابـر بـا   ( زیاد، باالترین شـاخص تنـوع شـانون   اي  نیز یکنواختی گونه

  ). 4جدول (باشد  می را دارا ) 66/2
اي  ت گونـه یغالبها  در برخی از شهرستان 4و  3با توجه به جداول 

پـارکر کـه شاخصـی از    -شاخص برگر بر این اساس. گردد می مشاهده
دهـد، بـراي    مـی  را نشـان اي  که تنوع گونهغالبیت است و عکس آن 

ارائـه   4و  3استان خراسان محاسبه و در جداول هاي  تمامی شهرستان
هـاي   بیشـترین غالبیـت در شهرسـتان    1374-75در سال . شده است

-دلیل باالي شاخص غالبیت برگر. شود می مشاهدهفریمان و شیروان 
سـیب  االي گونۀ پارگر در این دو شهرستان ناشی از سطح زیر کشت ب

هکتـار سـطح کـل     1564از کـل   هکتار 1153(در شهرستان فریمان 
در شـیروان   انگـور و سـیب  هاي  و گونه) این شهرستان باغات میوه در

هکتار سطح کل باغـات   4406از کل  هکتار 1060و  2710به ترتیب (
که تنـوع   )D/1(پارگر -بر این اساس عکس شاخص برگر. است )میوه

  .باشد می اقلدشهرستان ح است در این دو
با توجـه  شهرستان بشرویه بیشترین غالیبت را  1384-85در سال 

کشـت  ). 4جـدول  )(9/0برابر با ( .دهد می پارکر نشان-شاخص برگر به
هکتار سـطح کـل باغـات     2089هکتار از کل  1900(پسته آبی گونه 

دلیـل اصـلی بـاال بـودن شـاخص       )4جدول  -میوه در این شهرستان
مـه والت،  هـاي   همچنـین شهرسـتان   .در ایـن منطقـه اسـت    تغالبی

کاشمر و خواف نیز از غالبیت نسبی نسبتاً بـاالیی برخـوردار    رشتخوار،
  .در آنها پایین استاي  بوده و تنوع گونه

  
  1374- 75استان خراسان در سال هاي  تنوع زیستی باغات شهرستان- 3جدول 

-س شاخص برگرکع
 (DBP /1)  رکپار

-شاخص برگر
 (DBP)  رکپار

شاخص 
  (J)  نواختیکی

شاخص 
  (H) شانون

غناي 
 اي گونه

سطح زیرکشت محصوالت 
 )هکتار(باغی 

نام 
 شهرستان

97/1  50/0  61/0  89/1  مشهد 13296 22 
18/3  31/0  68/0  17/2  نیشابور 10525 24 
72/3  26/0  67/0  18/2  تربت حیدریه 12301 25 
22/2  44/0  0.00 65/1  متربت جا 1782 17 
67/4  21/0  75/0  22/2  تایباد 1608 19 
02/2  49/0  56/0  67/1  چناران 14172 19 
03/2  49/0  61/0  20/1  سرخس 407 7 
35/1  73/0  39/0  04/1  فریمان 1564 14 
16/2  46/0  51/0  52/1  بجنورد 12972 19 

6/259  004/0  55/0  64/1  اسفراین 2596 19 
96/2  33/0  59/0  90/1  سبزوار 16726 24 
72/1  58/0  37/0  17/1  کاشمر 25848 24 
87/1  53/0  56/0  63/1  قوچان 13229 18 
62/1  61/0  43/0  17/1  شیروان 4406 15 
92/1  51/0  50/0  59/1  درگز 1831 23 
38/2  41/0  52/0  71/1  بردسکن 5185 26 
90/3  25/0  78/0  52/2  بیرجند 4875 25 
05/2  48/0  46/0  40/1  طبس 1356 20 
42/4  22/0  85/0  72/2  نهبندان 977 24 
71/2  36/0  63/0  99/1  فردوس 5638 23 
44/3  29/0  70/0  25/2  گناباد 4410 24 
27/2  44/0  65/0  07/2  قائن 8545 24 
05/2  48/0  65/0  89/1  خواف 637 18 

 



  1393 تابستان، 2ه ، شمار12، جلد نشریه پژوهشهاي زراعی ایران    176

  
نتایج این تحقیق حاکی از آن است کـه سـه اسـتان     به طور کلی

درصـد کـل سـطح زیـر      40 کرمان، فارس و خراسان مجموعاً حـدود 
در اي  غنـاي گونـه  . کشت باغات کشور را به خود اختصـاص داده انـد  

اي  کشور نسبتاً باال است اما شاخص یکنواختی گونههاي  تمامی استان
 هـا  میانگین براي کلیـه اسـتان  (در حد متوسط است ها  در کلیه استان

ـ هـا   از این رو در برخی از اسـتان ). است 55/0برابر با  د  بوشـهر و  مانن
 دیـده اي  کرمان به دلیل کشـت غالـب خرمـا و پسـته غالبیـت گونـه      

مختلـف درختـان میـوه    هـاي   همچنـین در خصـوص گـروه   . شود می
هـاي   و تنوع در استان خراسان در گـروه میـوه  اي  بیشترین غناي گونه

هسته دار وجود دارد در حالی که بیشترین سطح زیر کشت متعلق بـه  
. ننـد پسـته، بـادام، گـردو و سـنجد اسـت      خشـک ما هـاي   گروه میوه
ر بیشترین سطح زیر کشت باغات میوه استان خراسان کاشم شهرستان

باالترین میزان تنوع بر اساس شاخص . را به خود اختصاص داده است
و کمترین آن در  نهبندان و بیرجند وجود داردهاي  شانون در شهرستان

سیب در شهرستان ۀ باالي گونبه دلیل سطح زیر کشت . فریمان است

 بیشـترین غالبیـت  انگـور و سـیب  در شـیروان    هـاي   فریمان و گونـه 
  .گردد می پارکر در این دو شهرستان مشاهده-براساس شاخص برگر

  
  تیجه گیرين

کـه   اي درختـان میـوه،   غنـاي گونـه   نتایج این تحقیق نشـان داد 
 ترین شاخص در ارزیابی میزان تنوع در یک منطقه است در اکثـر  ساده

بـاغی اعـم از    تي کشور باال است و تقریبـاً اکثـر محصـوال   ها استان
و سـایر  نیمه گرمسیري هاي  خشک، میوههاي  دار، هسته دار، میوه دانه
علـی رغـم بـاال     با این حال،. شوند می کشتها  ها در تمام استان میوه

هاي کشـور، شـاخص یکنـواختی     اي در تمامی استان بودن غناي گونه
تغییـرات  افزون بر این، . ها در حد متوسط است یه استاناي در کل گونه

سطح زیر کشت به تنهایی مبنایی بـراي بـاال یـا پـایین بـودن تنـوع       
  .زیستی محصوالت در یک منطقه یا استان نمی باشد

  
  1384-85استان خراسان در سال هاي  تنوع زیستی باغات شهرستان - 4جدول 

-س شاخص برگرکع
 (DBP /1)  رکپار

-برگرشاخص 
 (DBP)  رکپار

شاخص 
 (J)  نواختیکی

شاخص 
 (H)  شانون

غناي 
 اي گونه

سطح زیرکشت محصوالت 
 )هکتار(باغی 

نام 
 شهرستان

41/2  41/0  70/0  07/2  مشهد 13849 19 
22/3  31/0  67/0  12/2  کالت 2619 23 
80/4  20/0  72/0  48/2  نیشابور 17106 31 
68/2  37/0  59/0  99/1  یهتربت حیدر 11427 28 
28/1  78/0  24/0  79/0  مه والت 14220 24 
35/1  73/0  36/0  97/0  رشتخوار 1150 15 
22/3  31/0  69/0  01/2  تربت جام 3517 18 
88/5  17/0  85/0  66/2  صالح آباد 182 23 
25/2  44/0  64/0  74/1  تایباد 2677 15 
23/3  30/0  68/0  09/2  چناران 13574 21 
79/1  55/0  53/0  41/1  رخسس 979 14 
32/2  43/0  71/0  14/2  فریمان 2508 20 
01/4  24/0  65/0  12/2  سبزوار 22464 26 
41/1  70/0  35/0  14/1  کاشمر 22401 24 
60/1  62/0  34/0  07/1  خلیل آباد 8636 22 
16/2  46/0  62/0  83/1  قوچان 10093 19 
95/4  20/0  71/0  30/2  درگز 1931 25 
88/1  53/0  44/0  44/1  نبردسک 8086 26 
20/3  31/0  59/0  92/1  فردوس 4725 26 
09/1  91/0  17/0  45/0  بشـرویه 2089 14 
96/2  33/0  64/0  18/2  گناباد 7919 30 
82/2  35/0  58/0  88/1  بجستـان 3176 25 
35/1  73/0  41/0  20/1  خواف 1467 19 
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رغـم پـایین بـودن سـطح زیـر کشـت کـل         به طـور مثـال علـی   

گونه باغی  33، جمعاً )هکتار 9815(ن محصوالت باغی در استان گیال
شود که در مقایسه با سایر استان ها، باالترین  می در این استان کشت

همبستگی خوبی میان شاخص یکنواختی و شاخص شانون . رقم است
به طوري که در اکثر استان هایی که شاخص یکنواختی بـاال  دیده شد 

اصـفهان،  هـاي   سـتان ماننـد ا ( باشد  می است، شاخص شانون نیز زیاد
   ).خراسان و سمنان

نتایج این پژوهش همچنـین نشـان داد کـه در اسـتان خراسـان،      

و نیـز غالبیـت   ) گونـه  3(کم اي  دانه دار به دلیل غناي گونههاي  میوه
 74هکتار در سـال   22388سطح زیر کشت برابر با (سیب باالي گونۀ 

س شاخص شـانون  ، از تنوع پایینی بر اسا)84هکتار درسال  15256و 
در  .افزایش یافته اسـت  در این گروه، و شاخص سیمسون اندبرخوردار 

هسـته دار  هـاي   و تنوع در گـروه میـوه  اي  مقابل، بیشترین غناي گونه
وجود دارد در حالی که بیشترین سطح زیـر کشـت متعلـق بـه گـروه      

  .خشک مانند پسته، بادام، گردو و سنجد استهاي  میوه
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