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  1381- 1390 هاي طي سالزراعي  ياهانگ زيستي تنوعبندي استان اصفهان از لحاظ  پهنه
  *مرتضي گلداني، محمد بنايان و محمدرضا نادري

  گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد

  7/9/94 :تاريخ پذيرش  5/12/93 :تاريخ دريافت

  چكيده
حفظ تنوع زيستي و . شود هاي زراعي محسوب مي پايداري اكوسيستم  كننده تعيينتنوع زيستي كشاورزي از عوامل كليدي 

 .هاي زراعي دارد مديريت كارآمد آن نقش مهمي در دستيابي به معيارهاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي پايداري اكوسيستم
حفظ آن، در جهت مديريت صحيح  اندازهاي كشاورزي، ضمن رو الزم است با بررسي دقيق روند تغييرات تنوع در چشم از اين

تغييرات  و تحليل با هدف ارزيابي  مطالعهاين در اين راستا،  .شود انجاماي نيز اقدامات مؤثري  هاي منطقه تنوع با توجه به ويژگي
، شامل شاخص هاي اكولوژيكي تنوع با استفاده از شاخص 1381-1390هاي  اصفهان طي سالزراعي استان  ياهانتنوع زيستي گ

مورد ارزيابي هاي  شاخصبررسي روند تغييرات . شداجرا  و شاخص تنوع شانوناي  گونهغناي مارگالف، شاخص يكنواختي 
هاي زراعي  ي گونهيكنواختي، شاخص تنوع شانون و تنوع بتاشاخص ، سطح زيركشت ،1381-1390بازه زماني كه طي داد نشان 
كاهش تنوع زيستي زراعي استان اصفهان حاكي از  ياهانروند كاهشي شاخص شانون گ .استدار كاهش يافته  طور معنيب استان

زراعي استان از  كه مقدار شاخص شانون محصوالت طوري هب ،باشد زماني مورد مطالعه مي  استان طي بازهاين محصوالت زراعي 
نتايج نشان داد كه كاهش  .هاي انتهايي آن كاهش يافته است در سال 15/2به حدود  80  هاي ابتدايي دهه در سال 30/2حدود 
هاي  بروز خشكساليدليل بدار سطح زيركشت  كاهش معني همانندعواملي   در نتيجهدار يكنواختي توزيع سطح زيركشت  معني

بوده اصلي كاهش تنوع زيستي محصوالت زراعي استان اصفهان طي بازه زماني مورد مطالعه  دليل ،راضيمداوم و تغيير كاربري ا
گروه  6در گياهان زراعي هاي استان اصفهان از لحاظ شاخص تنوع شانون  نيز شهرستان اي خوشه  براساس نتايج تجزيه. است

  .جاي گرفتند

  ، شاخص يكنواختياي يكنواختي گونهشانون، تنوع شاخص  اي، تنوع گونه: كليدي هاي واژه

  munajafabad@yahoo.com: ، پست الكترونيكي09367719863: نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه
پذيري موجود در  زيستي كشاورزي، تنوع و تغيير  تنوع

گياهان، جانواران و ريزجانداران مرتبط با توليد غذا و 
اي و  محصوالت كشاورزي در سطوح ژنوتيپي، گونه

هاي اجتماعي و فرهنگي  اكوسيستمي و همچنين گوناگوني
اجزاي . شود شامل ميگذارند را  كه بر منابع تأثير مي

كنش با  كشاورزي از طريق برهم زيستي گوناگون تنوع
يندهاي ايكديگر سبب پايداري كاركردها، ساختار و فر

رو، از بين  اين از). 17(ند شو هاي كشاورزي مي نظام بوم

عنوان تهديدي هاي زراعي ب نظام  رفتن تنوع زيستي در بوم
  ).9(شود  ها محسوب مي نظام براي بقاء اين بوم

مدرن از   هاي زراعي فشرده اخير، سيستم  طي چند دهه
هاي پرمحصولي كه متكي به  طريق وابستگي به ژنوتيپ

هاي خارجي هستند، موجب افزايش   كاربرد بسيار زياد نهاده
به موازات . اند شديد توليد غذا در سطح جهاني گرديده

هاي  سازي سيستم هاي خارجي، فشرده كاربرد شديد نهاده
ي نيز از طريق رويكردهاي مديريتي كه از سوي كشاورز

كشاورزان بزرگ مقياس مورد استقبال قرار گرفته و مبتني 
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تر و  سازي سيستم با هدف مديريت آسان ساده”بر شعار 
اين در حاليست ). 22( است شده انجامباشند،  مي“ بهتر آن

هاي زراعي فشرده،  سازي و همگني سيستم كه ساده
زيستي براي  كه توسط تنوعخدمات اكولوژيكي 

د را با تهديد مواجه شو اندازهاي كشاورزي فراهم مي چشم
اكنون كشاورزان نسبت به  حال، همره به. سازد مي

شوند،  مزارع خود ترغيب مي كردنسازي و همگن  ساده
هاي زراعي كنوني تنها از تعداد اندكي  كه سيستم يطور هب

ژنتيكي محدودي   گياه زراعي پرمحصول كه داراي سابقه
هستند و تحت تدابير مديريتي بسيار شديد پرورش 

اساس، در حال  بر اين ).26(اند  يابند، تشكيل شده مي
اندازهاي كشاورزي سرتاسر جهان  حاضر بسياري از چشم

به سمت كشاورزي  ربا درجات مختلف در حال گذ
هاي منشأيافته از  فشرده، كه متكي بر كاربرد شديد نهاده

آالت و  تجديد، جايگزيني نيروي كار با ماشين منابع غيرقابل
گذاري كالن به ازاي هر واحد  هاي فسيلي، سرمايه سوخت

باشند  سازي اراضي است، مي از زمين زراعي و يكپارچه
)22.(  

اندازهاي  در چشم جلوگيري از كاهش تنوع زيستي
هاي مديريت  رهيافت  كشاورزي نيازمند طراحي و توسعه

هاي طبيعي و  نظام كاركرد بوم زيرا، )8(باشد  پايدار مي
كشاورزي بر تنوع زيستي استوار است و نابودي تنوع 

هاي كشاورزي  نظام زيستي تهديدي جدي براي پايداري بوم
اين در ). 9( شود و نهايتاً امنيت غذايي جهان محسوب مي

ارزيابي دقيق وضعيت تنوع زيستي يك ناحيه حاليست كه 
هاي  اكولوژيست. پذير نيست گيري آن امكان بدون اندازه

گياهي تنوع زيستي را در قالب تنوع مكاني و زماني 
ترين شكل  شده تنوع مكاني كه شناخته. كنند گيري مي اندازه

ز تنوع در تنوع زيستي در منابع اكولوژي است، معياري ا
هاي مختلف  ها يا واريته توزيع سطح زيركشت بين گونه

 مانندهايي  باشد و با استفاده از شاخص گياهان زراعي مي
اي، شاخص غناي مارگالف و شاخص تنوع  غناي گونه

  ).10(گيرد  شانون مورد ارزيابي قرار مي

كيلومتر مربع، حدود  107019استان اصفهان با مساحت 
درصد از مساحت كل كشور را به خود اختصاص  25/6

عرض شمالي  30o 34′ تا 42o30′اين استان بين . داده است
طول شرقي در ايران مركزي قرار  32o 55′ تا 36o 49′و 

دهند كه اين  آب و هوايي نشان مي مطالعات). 14(دارد 
شمالي قرار گرفته   مكرهاستان بر روي كمربند بياباني ني

كه نيمي از مساحت استان را بيابان تشكيل  طوري هاست، ب
توان به بارش كم  هاي مهم اين استان مي از ويژگي. دهد مي

اي كه در  گونه، ب)7(و باال بودن ميزان تبخير اشاره كرد 
آن، ميانگين بارش ساالنه   درصد از گستره 85بيش از 

امر  و همين) 13(اشد ب متر يا كمتر مي ميلي 120حدود 
هاي  هايي براي زندگي و فعاليت سبب بروز محدوديت

است  شدهكشاورزي و اقتصادي بسياري از مردم استان 
شهر،  اقليمي استان اصفهان، از اقليم سرد فريدون تنوع). 7(

فريدن و سميرم گرفته تا آب و هواي گرم و خشك خور و 
بيابانك، نائين، نطنز و كاشان موجب شده است كه امكان 
كشت گياهان زراعي گوناگون از جمله محصوالت 

زميني، سيب درختي و غالت زمستانه  سيب مانندسردسيري 
گياهان جاليزي، خرما و  مانند تا محصوالت گرمسيري

پسته و زعفران  مانندهمچنين محصوالت با نياز آبي كمتر 
و همين  )5(اي مختلف استان وجود داشته باشد ه در بخش

است كه استان اصفهان داراي تنوع  شدهامر موجب 
  . هاي زراعي باشد اي از گونه حظهمال قابل

مطالعات پيشين نيز حاكي از وجود تنوع باالي محصوالت 
هاي باغي، سبزي و  ، گونه)10(غالت  مانندمختلف زراعي 
و گياهان دارويي و معطر ) 11(، گياهان صنعتي )9(صيفي 

كشت امكان و دليل آن را  باشند در استان اصفهان مي) 8(
متنوع و همچنين تنوع شرايط اقليمي  يگياههاي  گونه

اي  تاكنون مطالعه اين،وجود با  .)11، 10، 8( اند برشمرده
هاي زراعي  تنوع زيستي گونهكه به بررسي روند تغييرات 

 نشدهپرداخته باشد، اجرا  زمانيبازه طي يك  استان اصفهان
و تحليل روند با هدف ارزيابي   مطالعهاين ، از اين رو .است

طي اصفهان استان هاي زراعي  زيستي گونهتنوع تغييرات 
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هاي  با استفاده از شاخص 1381- 1390ده ساله   دوره
  .شد اجرا زيستياكولوژيكي تنوع 

  مواد و روشها
هاي زراعي  منظور بررسي تغييرات تنوع زيستي گونهب

، 1390لغايت  1381زماني   استان اصفهان طي بازه

هاي زراعي هر  اطالعات مربوط به سطح زيركشت گونه
 سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهانپرتال از   شهرستان

هاي استان اصفهان  يست شهرستانل. شد گردآوري ) 2(
  .ارائه گرديده است 1آنها در جدول مساحت همراه ب

 )3(هاي استان اصفهان بهمراه مساحت آنها  شهرستان -1جدول 

 )Km2(مساحت  شهرستان )Km2(مساحت شهرستان

 2004 فريدن 15706 اصفهان

 2159 فريدونشهر 6101 آران و بيدگل

 324 فالورجان 12591 اردستان

 4392 كاشان 1953 برخوار

شهر و ميمه شاهين  1634 گلپايگان 5018 

 1172 لنجان 1690 تيران و كرون

 1094 مباركه 1192 چادگان

شهر خميني  22570 نائين 176 

آبادنجف 958 خوانسار  2388 

 10983 خور و بيابانك 5274 سميرم

 3418 نطنز 1426 دهاقان

   2796 شهرضا

زراعي در هر    سطح زيركشت هر گونه ،در هر شهرستان
مشخص گرديد و  هاي بازه زماني مورد بررسي ز ساليك ا
زراعي   در هر سال، مجموع سطح زيركشت هر گونه بعد

محاسبه شد و برمبناي آن، اصفهان استان  كلدر 
هاي تنوع مكاني كه در ادامه به نحوه برآورد آنها  شاخص
- 1390هاي بازه زماني  شود براي هر يك از سال اشاره مي

  .شدندمحاسبه طور جداگانه ب 1381

محاسبه مجموع سطح زيركشت هر پس از : اي غناي گونه
اي از طريق  غناي گونه استان اصفهان، كلگونه زراعي در 

كه در سال مورد نظر داراي هاي زراعي  شمارش تعداد گونه
بنابراين، در هر . )18( تعيين گرديد ،سطح زيركشت بودند

هاي زراعي  ، گونه1381- 1390هاي بازه زماني  يك از سال

كه سطح زيركشت آنها برابر با صفر بود در محاسبه غناي 
  .نشدندنظور اي م گونه

شاخص غناي در هر سال : غناي مارگالفخص شا
  ): 10(محاسبه گرديد  1  با استفاده از رابطه) R(مارگالف 

  )1(  رابطه
N

S
R

ln

1
  

 Nو زراعي استان  يها گونهكل تعداد  S كه در اين رابطه
  .باشد در سال مربوطه مي ها سطح زيركشت كل گونه

شانون  در هر سال شاخص تنوع: شاخص تنوع شانون
)H (شدمحاسبه  2  با استفاده از رابطه )18(:  

  )2(  رابطه
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سطح  Nو  امi  سطح زيركشت گونه niكه در اين رابطه 
  . باشد در سال مورد نظر مي ها زيركشت كل گونه

با مشخص بودن شاخص : اي شاخص يكنواختي گونه
براي هر يك از ) E(شاخص يكنواختي  ،)H(تنوع شانون 

محاسبه  3  از طريق رابطه 81-90هاي بازه زماني  سال
  :)18( گرديد

  )3(  رابطه
SS

H
E e

H


ln

  

در سال مورد  مقدار شاخص شانون Hكه در اين رابطه 
 )71828/2(عدد نپر  eو سال مربوطه اي  غناي گونه S، نظر
  .باشد مي

هاي بازه زماني مورد  در هر يك از سال: تنوع آلفا و بتا
بررسي با برازش رگرسيون خطي ميان مقادير لگاريتمي 

عرض از هاي استان،  اي و مساحت شهرستان غناي گونه
رآوردي از تنوع آلفا و عنوان برگرسيون بمعادله خط مبدأ 

 ).15(عنوان تقريبي از تنوع بتا در نظر گرفته شد شيب آن ب
اي  ميان مقادير لگاريتمي غناي گونه برازش رگرسيون خطي
افزار  هاي استان با استفاده از نرم و مساحت شهرستان

SigmaPlot 11.0 شد انجام.   

 ابتدا: هاي محاسبه شده روند تغييرات شاخصارزيابي 
ي محاسبه شده در ها به مقادير شاخصنمودارهاي مربوط 

توسط صورت جداگانه ب 1381-1390بازه زماني  هاي سال
سپس با برازش  .ترسيم شدند SigmaPlot 11.0افزار  نرم

بودن دار  دار يا غيرمعني رگرسيون خطي و تعيين معني
، روند تغييرات هر يك Fاز طريق آزمون  معادله رگرسيون

مورد ارزيابي  1381- 1390ها طي بازه زماني  از شاخص
رگرسيون دار بودن معادله  دار يا غيرمعني معني. قرار گرفت

ترتيب بيانگر كه ب nsو  **، *استفاده از نمادهاي  اب
دار  و غيرمعني 01/0، 05/0داري در سطح احتمال  معني
  . شدمشخص باشند،  مي

سطح هاي استان اصفهان از لحاظ  بندي شهرستان گروه
ابتدا در هر يك از : مكانيتنوع  هاي شاخصزيركشت و 

سطح زيركشت و مقادير  81- 90هاي بازه زماني  سال
صورت هاي تنوع مكاني هر شهرستان ب خصهمچنين شا

گرفتن مقادير با در نظر سپس  .جداگانه مشخص گرديد
آنها تمامي و ادغام عنوان يك متغير مربوط به هر سال ب

) Average linkage method( ادغام متوسط توسط روش
هاي مختلف  ميزان تشابه شهرستان، SAS 9.1افزار  در نرم

استان از لحاظ شاخص مورد نظر مشخص گرديد و در 
درصد  75هاي با شباهت بيشتر يا مساوي  نهايت شهرستان

هاي حاصل با رنگ  بندي شدند و گروه در يك گروه دسته
  .استان به نمايش درآمدند  نقشهيكسان بر روي 

ميانگين ماهيانه مربوط به هاي  داده: هاي آب و هوايي داده
براي هر يك از بارش مجموع ماهيانه درجه حرارت و 

هواشناسي  از اداره كل 1381- 1390هاي بازه زماني  سال
  .دست آمداستان اصفهان ب

 نتايج و بحث

روند تغييرات سطح زيركشت كل محصوالت زراعي 
هاي زراعي كه از  گونه: 1390لغايت  1381استان از سال 

سوي سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان آمار مربوط به 
سطح زيركشت آنها ارائه گرديده بود، براساس نوع كاربرد 

گروه مختلف شامل غالت، حبوبات، گياهان  8در 
هاي روغني، محصوالت جاليزي، سبزيجات،  اي، دانه علوفه

بندي  دسته اي گياهان صنعتي و گياهان دارويي و ادويه
هاي زراعي  در اين ميان برخي از گونه). 2جدول (شدند 

جدول ( گرفتندبراساس نوع كاربرد در دو گروه مجزا قرار 
عنوان اي است كه هم ب زميني گونه سيب عنوان مثال، ب)2

و پز كاربرد دارد و هم در   يك سبزي در مصارف پخت
چيپس مورد  مانندصنايع غذايي براي توليد محصوالتي 

گيرد و به همين علت جزء گياهان صنعتي  استفاده قرار مي
  . شود نيز محسوب مي
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 هاي مختلف استان اصفهان بندي محصوالت زراعي كشت شده در شهرستان گروه -2جدول 

اي گياهان علوفه حبوبات غالت  
هاي  دانه

 روغني
محصوالت 
 جاليزي

 گياهان صنعتي سبزيجات
گياهان دارويي و 

اي ادويه  
 زعفران چغندرقند  *زميني سيبهندوانه *آفتابگردانيونجه نخودگندم
 زيره تنباكو پيازخربزه *كنجدشبدر لوبياجو
زميني سيبفرنگي گوجهطالبي *گلرنگاسپرس عدسبرنج دانه سياه   
دانه شاه پنبهبادمجانخيار *كلزاايسورگوم علوفه ماشذرت  

اي ذرت علوفه  سورگوم   روناس باقال كدو  
  آفتابگردانلوبيا سبزايشلغم علوفه ارزن

  كنجد سيرايچغندر علوفه 
  گلرنگ  
  كلزا  

 .گيرند از لحاظ كاربرد در دو گروه قرار مي *

هاي زراعي مختلف  ميانگين ده ساله سطح زيركشت گروه
در طي دوره ده ساله مورد داد كه استان اصفهان نشان 

از كل سطح زيركشت استان  درصد 56 در حدودبررسي، 
اي،  گياهان علوفهبوده است و پس از آن متعلق به غالت 

گياهان صنعتي، سبزيجات، محصوالت جاليزي، حبوبات، 
 ترتيب بااي ب و گياهان دارويي و ادويهي هاي روغن دانه

درصد  3/0 و 4/1، 3/2، 4/2، 2/8، 5/10، 9/18 اختصاص
 هاي بعدي در رتبهاز كل سطح زيركشت استان به خود، 

با نگاهي به اين اعداد و ارقام در  .)3جدول ( قرار گرفتند
يابيم كه طي دوره مورد بررسي گرايش كشاورزان استان  مي

غالت  مانندعمدتاً به سمت كشت و كار محصوالت نقدي 
، )ويژه يونجه هب(اي  ، گياهان علوفه)ويژه گندم و جو هب(

نكته جالب توجه . گياهان صنعتي و سبزيجات بوده است
صوالت داراي نياز آبي بااليي آن است كه اغلب اين مح

تواند  بنابراين تداوم كشت آنها در دراز مدت مي ،بوده
  .موجب فشار بر منابع آب زيرزميني استان گردد

 عي به كل سطح زيركشت استانهاي زراعي استان اصفهان بهمراه نسبت سطح زيركشت هر گروه زرا ميانگين ده ساله سطح زيركشت گروه -3جدول 

  نسبت سطح زيركشت گروه زراعي به كل سطح زيركشت استان )هكتار(*سطح زيركشت  هاي زراعي گروه
  0/56  179851  غالت
  3/2 7425  حبوبات
  9/18 60660  اي گياهان علوفه

  4/1 4460  هاي روغني دانه
  4/2 7748 محصوالت جاليزي

  2/8 26213  سبزيجات
  5/10 33849  گياهان صنعتي

  3/0  972  اي گياهان دارويي و ادويه
   321181 كل سطح زيركشت

  .شدهايي كه از لحاظ كاربرد در دو گروه مجزا قرار گرفتند، براي هر دو گروه منظور  در محاسبات، سطح زيركشت گونه *
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تغييرات سطح زيركشت محصوالت زراعي خطي روند 
در شكل  1390لغايت  1381زماني   استان اصفهان در بازه

 شكلكه در اين  همانگونه. به نمايش درآمده است 1
هاي زراعي استان از  شود، سطح زيركشت گونه مشاهده مي

برخوردار  05/0در سطح احتمال دار  معنيو روندي نزولي 
به سمت  80  هاي ابتدايي دهه و هر چه از سالاست بوده 
كنيم، سطح زيركشت كل  انتهايي آن حركت مي هاي سال

گردد،  صفهان با كاهش مواجه ميگياهان زراعي استان ا
هزار  287كه سطح زيركشت اين گياهان از حدود  طوري هب

هزار هكتار در  225به حدود  81هكتار در سال زراعي 
شيب خط رگرسيون نيز . كاهش يافته است 90سال زراعي 

در هر سال حدود ه مورد بررسي، دهد كه طي دور نشان مي
هكتار از كل سطح زيركشت محصوالت زراعي  8200

  . استان اصفهان كاسته شده است

  
روند تغييرات سطح زيركشت كل محصوالت زراعي استان  -1شكل 

 1381-1390زماني   اصفهان در بازه

هاي زراعي استان به داليلي از قبيل  سطح زيركشت گونه
هاي مداوم و تغيير كاربري اراضي زراعي با  خشكسالي

 افزايش دليلب اخير، هاي سال در. است شدهكاهش مواجه 
 توليد در ويژه هب هوا و آب بر يانسانهاي  فعاليت تأثير

 نتيجه در و طبيعي هاي پوشش نابودي و اي گلخانه  گازهاي
 و آب در چشمگيري تغييرات زمين،كره  دماي افزايش
 حال در اصفهان استان جمله از جهان مختلف مناطق هواي
 به توان مي تغييراتي چنين هاي نشانه از. است گيري شكل

 آبي ذخاير كاهش و ها خشكسالي وقوع تعداد افزايش
 از تابستان در كه غباري و گرد هاي توفان وقوع استان،

 ما استان بر كشور مركزي هاي بيابان و همسايه كشورهاي
 گذشته هاي دهه در كه شديد هاي يخبندان گذارند، مي تأثير
  سال خشكسالي. )5( كرد اشاره...  و است نداشته سابقه

 شدن خشك به كه بود آنها شديدترين از 1386- 87
 ها قنات ها، چشمه رودها، از بعضي شدن خشك رود، زاينده

. انجاميد و مزارع كهنسال درختان رفتن بين از و
 درصد افزايش و شهرها رويه بيه توسع دنبالب براين، عالوه

 با اصفهان استان شهرهاي اخير، هاي دهه در شهرنشيني
 تخريب و طبيعي منابع بر زياد فشار مانند فراواني مشكالت

 به كشاورزياراضي  كاربري تبديل و تغيير و آن
  .)5( اند شده مواجه مسكوني و تجاري هاي ساختمان

غالت سطح زيركشت  طي اين مدت،اين در حاليست كه 
يركشت كل محصوالت اي نسبت به سطح ز و گياهان علوفه
درصد افزايش  32/2و  40/2ترتيب به ميزان زراعي استان ب
هاي  حبوبات، دانه نسبت سطح زيركشت و در مقابل

ترتيب به حصوالت جاليزي و گياهان صنعتي بروغني، م
درصد كاهش و نسبت  58/2و  32/0، 70/0، 23/1ميزان 

اي نيز  سطح زيركشت سبزيجات و گياهان دارويي و ادويه
بنابراين واضح است كه طي دوره  .تقريباً ثابت مانده است

، يكنواختي توزيع سطح زيركشت به 1381- 1390  ده ساله
ذرت ويژه گندم، جو،  هب هاي غالت هاي خانواده نفع گونه

ويژه يونجه، اسپرس و  هباي  و گياهان علوفهبرنج  ،اي دانه
از  هاي زراعي اين گونه. كاهش يافته استاي  ذرت علوفه

سبت به ساير محصوالت نو ضمانت خريد باالتري بازار 
رو كشاورزان تمايل بيشتري  اين از، زراعي برخوردار هستند

تأمل   اما نكته .به كشت و كار چنين محصوالتي دارند
ه هاي زراعي مورد اشار برانگيز آن است كه اغلب گونه

و در نتيجه كشت و كار ) 24(هستند  داراي نياز آبي بااليي
تواند در بلندمدت موجب فشار بر منابع آبي استان  آنها مي

شود،  اصفهان كه جزء مناطق خشك كشور محسوب مي
  .گردد

y = -8.2303x + 339.45
R² = 0.39*
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هاي استان اصفهان از  شهرستان ،اي خوشه  براساس تجزيه
 10لحاظ سطح زيركشت كل محصوالت زراعي طي دوره 

شكل (مورد مطالعه در پنج گروه اصلي جاي گرفتند   ساله
2 .(  

  
سطح  اي خوشهبندي استان اصفهان براساس نتايج تجزيه  پهنه -2شكل 

 زيركشت كل محصوالت زراعي

هاي خور و بيابانك، نائين، نطنز،  بر اين اساس، شهرستان
شهر،  آباد، تيران و كرون، خميني كاشان، خوانسار، نجف

هاي با سطح زيركشت  لنجان و دهاقان در گروه شهرستان
هاي اردستان، آران و  هزار هكتار، شهرستان 10كمتر از 

 شهر و ميمه، فريدونشهر، فالورجان، مباركه بيدگل، شاهين
 10هاي با سطح زيركشت از  و شهرضا در گروه شهرستان

هاي برخوار، گلپايگان، چادگان  هزار هكتار، شهرستان 15تا 

تا  15هاي با سطح زيركشت از  و سميرم در گروه شهرستان
وسعت نه چندان  با وجودهزار هكتار، شهرستان فريدن  20

هاي با سطح زيركشت بيش از  زياد آن در گروه شهرستان
هاي  هزار هكتار و شهرستان اصفهان در گروه شهرستان 30

هزار هكتار قرار گرفتند  35زيركشت بيش از  با سطح
توان نتيجه گرفت كه اغلب  بدين ترتيب، مي). 2شكل (

هاي استان اصفهان داراي سطح زيركشت كمتر يا  شهرستان
  .هزار هكتار هستند 15مساوي با 

ص غناي مارگالف اي و شاخ روند تغييرات غناي گونه
در مورد تغييرات غناي : 1390لغايت  1381استان از سال 

اي و شاخص غناي مارگالف استان اصفهان نيز  گونه
اندك . )3شكل ( دار مشاهده شد روندي نزولي اما غيرمعني

اي و شاخص غناي مارگالف  بودن شيب كاهش غناي گونه
اصفهان طي تواند بيانگر نوسانات جزئي آنها در استان  مي
عبور از كه با  طوري هب ،زماني مورد مطالعه باشد  بازه
هاي پاياني آن، مقدار هر  به سال 80  هاي آغازين دهه سال

دو شاخص تقريباً ثابت بوده و دستخوش تغييرات شديدي 
  ساله 10اين، ميانگين وجود   با). 3شكل (است  نشده

 19/3شاخص غناي مارگالف استان اصفهان برابر با 
  .شود باشد كه مقدار نسبتاً بااليي محسوب مي مي

  
  1390 تا 1381زماني   هاي زراعي استان اصفهان در بازه اي و شاخص غناي مارگالف گونه روند تغييرات غناي گونه -3شكل 

y = -0.1212x + 41.867
R² = 0.16ns
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هاي زراعي در يك  تعداد گونهبا وجود آنكه شمارش 
اي آن  غناي گونه  محاسبه براياي  منطقه شاخص ساده

باشد اما اين شاخص بر اين فرض استوار است كه  مي
هاي شمارش شده از سهم يكساني در تنوع  تمامي گونه

چون اين فرض همواره . )10( زيستي برخوردار هستند
 باشد، شمارش افراد هر گونه اطالعات صحيح نمي

شاخص غناي . آورد تري را از شدت تنوع فراهم مي كامل
هاي موجود در يك منطقه را بر حسب  مارگالف تعداد گونه

در  ،كند ها تصحيح مي لگاريتم تعداد كل افراد تمام گونه
دهد  دست مياي ب تري از غناي گونه دقيقنتيجه ارزيابي 

)10.(   

ير است؛ پذ افزايش يا كاهش تنوع زيستي به دو شكل امكان
و ) اي غناي گونه(ها  يكي با افزايش يا كاهش تعداد گونه

ديگري با افزايش يا كاهش يكنواختي توزيع سطح 
اساس،  اينبر. )1( هاي زراعي زيركشت در ميان گونه

شود، شاخص غناي  مشاهده مي 3كه در شكل  همانگونه
مورد   هان طي دورهمارگالف محصوالت زراعي استان اصف

اي  به عبارت ديگر غناي گونه و تقريباً ثابت بودهمطالعه 
استان اصفهان دستخوش تغييرات محسوسي نشده است، 

هاي زراعي  رو چنانچه كاهشي در تنوع زيستي گونه ازاين
داده باشد، رخ  1381- 1390بازه زماني استان اصفهان طي 

زيركشت در ميان محصوالت غيريكنواختي توزيع سطح 
بيشتري در اين كاهش نسبت به كاسته مراتب سهم زراعي ب

يا همان غناي هاي زراعي كشت شده  شدن از تعداد گونه
حال، براي اظهار نظر قاطع در ره هب. خواهد داشتاي  گونه

هاي زراعي استان  مورد كاهش يا افزايش تنوع زيستي گونه
هايي  استفاده از شاخص ،مورد بررسي  اصفهان طي دوره

ن كه در آنها دو فاكتور اصلي مؤثر شاخص تنوع شانو مانند
اي با يكديگر  بر تنوع زيستي يعني غنا و يكنواختي گونه

ارزيابي تنوع زيستي  برايد ادغام شده و معياري واح
 . باشد دست آمده است، ضروري ميب

هاي استان اصفهان از  ، شهرستاناي خوشه  بر اساس تجزيه
بندي شدند  گروه دسته 5لحاظ شاخص غناي مارگالف در 

هاي چادگان، سميرم،  اساس، شهرستان براين). 4شكل (
فالورجان، فريدونشهر و فريدن در گروه با شاخص غناي 

هاي آران و بيدگل،  ، شهرستان5/1تا  1/1مارگالف 
ر، دهاقان، شهر، خوانسا شهر و ميمه، خميني شاهين
آباد و خور و بيابانك در گروه با شاخص غناي  نجف

هاي برخوار، تيران و كرون،  ، شهرستان2تا  6/1مارگالف 
 1/2گلپايگان و لنجان در گروه با شاخص غناي مارگالف 

هاي مباركه، نطنز و شهرضا در گروه با  ، شهرستان4/2تا 
هاي  و شهرستان 7/2تا  5/2شاخص غناي مارگالف 

فهان، اردستان، كاشان و نائين در گروه با شاخص غناي اص
  ). 4شكل (جاي گرفتند  3تا  8/2مارگالف 

  
 اي خوشهبندي استان اصفهان براساس نتايج تجزيه  پهنه -4شكل 

 شاخص غناي مارگالف

تر  يا به عبارت دقيقهاي استان  بيش از نيمي از شهرستان
قرار گرفته و داراي  2و  1هاي  در گروه از آنها درصد 52

. باشند مي 2شاخص غناي مارگالف كمتر يا مساوي با 
هاي سرد و  قابل توجه آن است كه تمامي شهرستان  نكته

سرد و مرطوب استان به استثناي گلپايگان  مرطوب يا نيمه
گيرند و داراي شاخص غناي مارگالف  قرار مي 1در گروه 

اين در حاليست كه با . باشند مي 5/1كمتر يا مساوي با 
تر استان، مقدار  حركت به سمت مناطق گرمتر و خشك
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 ،يابد ص غناي مارگالف افزايش ميميانگين شاخ
نائين و  مانندهاي گرم و خشكي  كه شهرستان طوري هب

، يعني گروه با مقدار ميانگين شاخص 5اردستان در گروه 
شايد اين ). 4 شكل(جاي گرفتند  3تا  8/2غناي مارگالف 

تنش سرمايي نسبت به تنش خشكي كه بدان دليل باشد 
هاي زراعي  محدوديت بيشتري براي كشت و كار گونه

انجام آبياري تنش خشكي با  زيرا ،كند مختلف ايجاد مي
منظم و به موقع قابل كنترل است، در حاليكه تنها تعداد 

از زميني و كلزا  سيب مانندهاي زراعي  معدودي از گونه
پتانسيل تحمل سرماهاي شديد در اوايل دوره رشد خود 

  .برخوردار هستند

مقدار  ها طوركلي با افزايش مساحت شهرستاناين، ببر عالوه
اساس،  براين. نيز افزايش يافته استشاخص غناي مارگالف 

شود اغلب  مشاهده مي 4همانگونه كه در شكل 
اردستان، نائين و اصفهان،  مانندهاي وسيع استان  شهرستان

ر شاخص غناي مارگالف كاشان در گروه با باالترين مقدا
اند، در حاليكه بسياري از  قرار گرفته 5يعني گروه 

فريدن، فريدونشهر،  همانندهاي كوچك استان  شهرستان
شهر، دهاقان و خوانسار در  چادگان، فالورجان، خميني

جاي گرفته و داراي شاخص غناي  2و  1هاي  گروه
  كه رابطه 5شكل  .باشند مي 2ارگالف كمتر يا مساوي با م

و هاي استان  ميان شاخص غناي مارگالف شهرستان
نيز مؤيد همين مطلب دهد  مساحت آنها را نشان مي

هاي  با افزايش مساحت شهرستاناساس،  براين. باشد مي
  يك رابطهصورت ستان، مقدار شاخص غناي مارگالف با

 ).5شكل (يابد  افزايش مي) P ≤ 0.01(دار  بسيار معنيخطي 
با ارزيابي ) 18(بالنكو و همكاران در تأييد اين نتايج، 

زيستي كشاورزي در مزارع جزيره وانوآتو گزارش  تنوع
اي  اي و مساحت مزرعه، رابطه ميان غناي گونهكردند كه 

  .مثبت وجود داشت

 

 هاي استان اصفهان ميان شاخص غناي مارگالف و مساحت شهرستان  رابطه -5شكل 

روند تغييرات شاخص تنوع شانون و شاخص يكنواختي 
روند تغييرات شاخص : 1390لغايت  1381استان از سال 

ي استان اصفهان طي دوره تنوع شانون و شاخص يكنواخت
 ≥ P(دار  معنيسير نزولي  داراي مورد بررسي  ساله 10

كه مقدار شاخص تنوع  طوري هب ،)6شكل ( باشد مي) 0.01
به  80  هاي ابتدايي دهه در سال 30/2شانون از حدود 

، به هاي انتهايي آن كاهش يافته است لدر سا 15/2حدود 

با توجه به شيب خط رگرسيون مشاهده عبارت ديگر 
طور ميانگين در هر سال مقدار اين شاخص با بشود كه  مي

مطالعات پيشين  .است شدهمواجه  02/0كاهشي در حدود 
كه از اواسط قرن بيستم به بعد آن هستند نيز حاكي از 

تنوع زيستي هاي كشاورزي،  سيستمسازي  دليل فشردهب
نواحي  مانندگياهان زراعي در بسياري از نقاط جهان 

جنوب آفريقا ، )21(شمال فرانسه ، )28(جنوبي انگلستان 

y = 0.00005376x + 1.841
R² = 0.30**
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رو به كاهش  )16(و هندوستان ) 25(آلمان مركزي ، )23(
نيز  )20( )فائو(سازمان خوار و بار جهاني  .است گذاشته

تنوع  تدريجي نسبت به كاهش 1997طي گزارشي در سال 
اندازهاي كشاورزي  چشمزيستي محصوالت زراعي در 

. يافته و در حال توسعه جهان هشدار داد كشورهاي توسعه
شاخص شانون استان   ، ميانگين ده سالهاين وجود  با

باشد كه مقدار مطلوبي بوده و  مي 26/2اصفهان برابر با 
. هاي زراعي اين استان است باال بودن تنوع گونه  دهنده نشان

هاي متعدد  در بررسي) 9، 11، 12، 8( كوچكي و همكاران
اي گياهان  خود وضعيت استان اصفهان از لحاظ تنوع گونه

غالت، گياهان صنعتي، محصوالت  مانندزراعي مختلف 
معطر را مطلوب و باغي، سبزي و صيفي و گياهان دارويي 

يا نسبتاً مطلوب عنوان كرده و مهمترين داليل آن را كشت 
اقليمي اين استان  گياهان متنوع و همچنين تنوع شرايط

در مورد شاخص يكنواختي نيز وضعيت  .اند برشمرده

طور بمقدار اين شاخص . است مشابه با شاخص شانون
هاي آغازين  در سال 61/0از حدود ) P ≤ 0.01(دار  معني
آن كاهش يافته هاي پاياني  در سال 57/0به حدود  80  دهه

شاخص   حال، ميانگين ده ساله هر هب. )6شكل (است 
 60/0يكنواختي محصوالت زراعي استان اصفهان در حدود 

است كه چندان مطلوب نبوده و بيانگر وجود غيريكنواختي 
هاي  نسبتاً شديد در اختصاص سطح زيركشت به گونه

معياري ) E(شاخص يكنواختي  .باشد زراعي اين استان مي
هاي  از شدت يكنواختي توزيع سطح زيركشت بين گونه

 1ف بوده و مقدار آن مساوي يا كوچكتر از زراعي مختل
يكسان بودن سطح زيركشت   دهنده نشان E=1. باشد مي

بيانگر غيريكنواختي  E<1هاي زراعي بوده و  تمامي گونه
باشد  هاي زراعي مي در توزيع سطح زيركشت ميان گونه

)10.(  

  
 1381-1390زماني  هاي زراعي استان اصفهان در بازه شاخص شانون و شاخص يكنواختي گونهروند تغييرات  -6شكل 

هاي زراعي استان  ميان شاخص شانون گونه  بررسي رابطه
و شاخص غناي ) a7شكل (اصفهان با شاخص يكنواختي 

آن بود كه شاخص حاكي از ) b7شكل (مارگالف 
دار  معني بسيارمثبت خطي   صورت يك رابطهبيكنواختي 

)P ≤ 0.001 ( تنوع شانون محصوالت زراعي شاخص بر
نيز ) 18(بالنكو و همكاران . )a7شكل ( استان مؤثر است

وجود همبستگي مثبت قوي ميان شاخص تنوع شانون و 
كشت شده در مزارع هاي زراعي  شاخص يكنواختي گونه

اين در حاليست كه هيچ  .كردندجزيره وانوآتو را گزارش 
هاي زراعي  داري ميان شاخص شانون گونه معني  رابطه

 ).b7شكل (استان با شاخص غناي مارگالف مشاهده نشد 
 دليل اصليتوان نتيجه گرفت كه  طور واضح ميبنابراين ب

كاهش شاخص تنوع شانون محصوالت زراعي استان 
شاخص دار  معني، كاهش طي دوره مورد بررسي اصفهان

كه  همانگونه. )6شكل ( باشد مياين محصوالت يكنواختي 
مورد بررسي   پيش از اين اشاره شد، طي دوره ده ساله

y = -0.0041x + 0.63
R² = 0.53**
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فع يكنواختي توزيع سطح زيركشت در استان اصفهان به ن
ويژه گندم، جو، ذرت  ههاي غالت ب هاي خانواده گونه

ويژه يونجه، اسپرس و  هاي ب برنج و گياهان علوفه ،اي دانه
  .اي كاهش يافته است علوفهذرت 

   
  شاخص غناي مارگالف) b(شاخص يكنواختي و ) a(هاي زراعي استان با  ميان شاخص تنوع شانون گونه  رابطه -7شكل 

ترين شاخص براي ارزيابي  شاخص تنوع شانون كاربردي
ها و هم  رود كه در آن هم تعداد گونه شمار ميب تنوع

گيرد  ها مد نظر قرار مي گونه) فراواني نسبي(يكنواختي 
بنابراين، افزايش يا كاهش مقدار اين شاخص و در ). 11(

پذير  نتيجه افزايش يا كاهش تنوع زيستي به دو شكل امكان
ها يا غناي  يكي با افزايش يا كاهش تعداد گونه: باشد مي
اي و ديگري با افزايش يا كاهش يكنواختي توزيع  نهگو

كه  اساس، همانگونه براين. ها سطح زيركشت در ميان گونه
مورد بررسي   ساله 10پيش از اين اشاره شد طي دوره 

اي  شاخص غناي مارگالف كه معيار مناسبي از غناي گونه
محصوالت زراعي استان است تقريباً ثابت بوده و 

است، در حاليكه  نشدهشديدي دستخوش تغييرات 
هاي زراعي  يكنواختي توزيع سطح زيركشت در ميان گونه

طور اي ب عبارت ديگر يكنواختي گونهه يا باستان اصفهان 
رو، كاهش يكنواختي  ازاين. دار كاهش يافته است معني
عبارت ديگر كاهش يكنواختي توزيع سطح ه اي يا ب گونه

هاي زراعي استان عامل اصلي  زيركشت در ميان گونه
هاي زراعي استان اصفهان  دار تنوع زيستي گونه كاهش معني

نتايج مطالعات . باشد مي 1381- 1390طي بازه زماني 
خوبي نشان داد كه نقش نيز ب )12(كوچكي و همكاران 

هاي  در ميان گونهتر سطح زيركشت  توزيع يكنواخت
اي در افزايش تنوع  گياهي موجود يا همان يكنواختي گونه

مراتب سبزي و صيفي مناطق مختلف كشور بگياهان باغي، 
اي  ها يا همان غناي گونه بيشتر از افزايش تعداد گونه

  .باشد مي

محصوالت زراعي استان اصفهان با  يكنواختي شاخص
خطي   سطح زيركشت كل اين محصوالت داراي رابطه

رو، كاهش  ازاين). 8شكل (بود ) P ≤ 0.05(دار  معنيمثبت 
) 1شكل (هاي زراعي استان  دار سطح زيركشت گونه معني

اين  يكنواختيشاخص دار  معنييكي از داليل كاهش 
 .)6شكل ( باشد مي 1381- 1390ها طي بازه زماني  گونه

ت شكه پيش از اين اشاره شد كاهش سطح زيرك همانگونه
 همانندعواملي   در نتيجهنيز محصوالت زراعي استان 

وقوع ه درپي و تغيير كاربري اراضي ب پيهاي  خشكسالي
با بروز خشكسالي و محدود شدن منابع آبي،  .پيوسته است

از سطح زيركشت  خواهند شدكشاورزان به ناچار مجبور 
هاي  ، دانهحبوبات مانندمحصوالت با سودآوري كمتر 

. روغني، محصوالت جاليزي و گياهان صنعتي بكاهند
وش اراضي زراعي از فربراين، سود باالي حاصل  عالوه

موجب شده است كه  واقع در نواحي شهري و صنعتي

y = 3.7401x - 0.0133
R² = 0.96***
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فروش اين اراضي و تغيير كاربري بسياري از كشاورزان 
را بر  مسكوني، تجاري و صنعتي هاي زهساآنها به 

 اختصاص آنها به كشت محصوالت با سودآوري اندك
اين در حاليست كه اراضي باقيمانده نيز  .ترجيح دهند

 ،ابندي هاي با سودآوري باالتر تخصيص مي عمدتاً به گونه
تدريج يكنواختي توزيع سطح در نتيجه با گذشت زمان ب

  .گردد با كاهش مواجه مي هاي زراعي زيركشت ميان گونه

 

  هاي زراعي استان با سطح زيركشت ميان شاخص يكنواختي گونه  رابطه -8شكل 

تغييرات ميانگين درجه حرارت و بارش استان روند 
نشان داد كه طي بازه  81- 90هاي زراعي  اصفهان در سال

ميانگين درجه حرارت استان از روندي زماني مورد مطالعه، 
انگين بارش استان از روندي نزولي صعودي و در مقابل، مي
هرچند روندهاي مشاهده . )9شكل ( برخوردار بوده است

ن درجه حرارت و بارش استان از لحاظ شده در ميانگي
توانند بيانگر  تا حدودي ميباشند، اما  دار نمي آماري معني

تغيير اقليم استان اصفهان طي دوره مورد بررسي باشند، 

 4/4ساليانه  ،ميزان بارش استانكه طي اين دوره  طوري هب
درجه  05/0ساليانه  ،متر كاهش و درجه حرارت استان ميلي

اين نتايج بيانگر آن  ).9شكل (سانتيگراد افزايش يافته است 
اقليم استان به سمت  1381-1390 هاي سالهستند كه طي 

هاي  است و وقوع خشكسالي پيش رفتهتر شدن  خشك
خشك شدن بخش وسيعي از شريان حياتي اين درپي و  پي
اين موضوع  خوبي مؤيدرود، ب ان، يعني رودخانه زايندهاست
  .باشند مي

 

  
  1381- 1390هاي زراعي  روند تغييرات ميانگين درجه حرارت و بارش استان اصفهان طي سال -9شكل 

y = 0.0003x + 0.5256
R² = 0.49*
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از آنجايي كه تغييرات بارش و دما در طي يكسال زراعي، 
هاي پس از خود تأثير بيشتري  بر الگوي كشت سال يا سال

سطح زيركشت هر  روند تغيير از اين روكند،  اعمال مي
ميانگين درجه حرارت و  ه ازاي تغييراتسال زراعي ب

بارش طي سال زراعي پيشين مورد ارزيابي قرار گرفت 
داد كه طي بازه زماني مورد مطالعه، نتايج نشان ). 10شكل (

استان و ميانگين ميان سطح زيركشت محصوالت زراعي 
معكوس وجود   يشين رابطهدرجه حرارت طي سال زراعي پ

از سطح زيركشت كه با افزايش دما،  طوري هب ،داشت
اين در ). 10شكل (محصوالت زراعي استان كاسته شد 

سطح زيركشت محصوالت زراعي استان و حاليست كه بين 
اي مستقيم  ين رابطهطي سال زراعي پيشبارش  ميانگين
كه با كاهش ميزان بارش، سطح  طوري هب ،ه شدمشاهد

هر  ).10شكل (با كاهش مواجه گرديد نيز زيركشت استان 
دار  هاي مشاهده شده از لحاظ آماري معني چند روند

دست آمده ضرايب همبستگي ب  اينوجود   د، باباشن نمي
درصد از تغييرات رخ داده  25و  27ترتيب ادند كه بدنشان 

روابط توسط در سطح زيركشت محصوالت زراعي استان 
سطح زيركشت با ميانگين درجه حرارت و ميان خطي 

  ).10شكل (ميانگين بارش استان قابل توجيه است 

 
 اصفهان با ميانگين درجه حرارت و بارش استان طي سال زراعي پيشينرابطه سطح زيركشت محصوالت زراعي استان  -10شكل 

حال، با توجه به روند افزايشي ميانگين درجه حرارت و در 
مقابل روند كاهشي ميانگين بارش استان طي بازه زماني 

رابطه معكوس سطح راساس و ب) 9شكل (مورد مطالعه 
زراعي استان با ميانگين درجه  زيركشت محصوالت

سطح زيركشت با در عين حال رابطه مستقيم حرارت و 
توان به روشني نتيجه گرفت  ، مي)10شكل (ميانگين بارش 

افزايش ميانگين درجه حرارت و در مقابل كاهش كه 
تر شدن  ميانگين بارش استان و يا به عبارت ديگر خشك

اصلي اقليم استان طي دوره مورد بررسي يكي از داليل 
دار سطح زيركشت محصوالت زراعي استان  كاهش معني

براساس نتايج  ،بنابراين .اصفهان طي اين دوره بوده است
دار يكنواختي  كاهش معنيتوان  ميدر مجموع پژوهش اين 

هاي زراعي استان در  توزيع سطح زيركشت ميان گونه
دليل دار سطح زيركشت ب كاهش معني همانندعواملي   نتيجه

داوم و تغيير كاربري اراضي را هاي م بروز خشكسالي
عنوان دليل اصلي كاهش تنوع زيستي محصوالت زراعي ب

 .مطالعه در نظر گرفتاستان اصفهان طي بازه زماني مورد 
تر شدن اقليم  خشككه پيش از اين اشاره شد  همانگونه

درجه افزايش ميانگين تا حدودي وابسته به نيز استان 
استان طي بازه زماني مورد  حرارت و كاهش ميانگين بارش

تغيير اقليم توان گفت كه  ميبه بيان ديگر  .مطالعه بوده است
كاهش تنوع زيستي محصوالت مهمترين داليل  يكي از

سيبر و . باشد مي 1381- 1390هاي  زراعي استان طي سال
دليل افزايش گزارش كردند كه تغيير اقليم ب) 27(همكاران 

y = -82.349x + 1945.5
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تواند منجر به بروز  ميدما و كاهش ميزان بارش 
ها،  هاي پياپي، افزايش شيوع آفات و بيماري خشكسالي

كاهش در هاي كشاورزي و  كاركرد ناقص اكوسيستم
اين در حاليست  .اندازهاي كشاورزي شود زيستي چشم تنوع

هاي  كه با افزايش تنوع گياهان زراعي در اكوسيستم
به كه قادر  سازگارتري هاي و استفاده از گونهكشاورزي 

توان  تر هستند، مي در آب و هواي گرمتوليد خود حفظ 
هاي كشاورزي تحت شرايط تغيير  سود اقتصادي سيستم

  ).19( كردم را تا حدود زيادي تضمين اقلي

هاي استان اصفهان از  شهرستان ،اي خوشه  براساس تجزيه
شكل ( گروه جاي گرفتند 6لحاظ شاخص تنوع شانون در 

11 .(  

  
 اي خوشهبندي استان اصفهان براساس نتايج تجزيه  پهنه -11شكل 

 شاخص تنوع شانون

خور و هاي دهاقان، شهرضا و  اساس، شهرستان براين
، 48/1- 60/1بيابانك در گروه با شاخص شانون 

هاي برخوار، چادگان، خوانسار، سميرم و فريدن  شهرستان
هاي  ، شهرستان61/1- 73/1در گروه با شاخص شانون 

شهر و ميمه، تيران و كرون، فريدونشهر، گلپايگان و  شاهين
، 74/1- 86/1لنجان در گروه با شاخص شانون 

آران و بيدگل، فالورجان، مباركه، هاي اصفهان،  شهرستان
، 87/1- 99/1آباد در گروه با شاخص شانون  نائين و نجف

شهر و نطنز در گروه با  هاي اردستان، خميني شهرستان

و شهرستان كاشان در گروه با  00/2- 12/2شاخص شانون 
بدين ترتيب، . قرار گرفتند 12/2شاخص شانون بيش از 

در نتيجه تنوع  شود كه شاخص شانون و مشاهده مي
هاي استان در حد نسبتاً  محصوالت زراعي تمامي شهرستان

انگيزد، سير  ها را برمي باشد، اما آنچه كه نگراني مطلوبي مي
هاي استان  هاي زراعي در اغلب شهرستان نزولي تنوع گونه

هاي  باشد كه حكايت از حركت تدريجي سيستم اصفهان مي
خالص و جايگزيني هاي  كشاورزي استان به سمت زراعت
  .يكسري محصوالت خاص دارد

هاي مختلف استان  اين، تنوع موجود در شهرستانبر  عالوه
از لحاظ مقدار شاخص شانون در راستاي تنوع اقليمي اين 

هاي  كه اغلب شهرستان طوري هب). 11(باشد  ها مي شهرستان
ز در داراي اقليم مشابه، از لحاظ مقدار شاخص شانون ني

هاي  عنوان مثال، شهرستانب. مشابهي جاي گرفتندگروه 
چادگان، خوانسار، سميرم و فريدن كه همگي جزء 

با شاخص باشند در گروه  استان مي دهاي سر شهرستان
هاي اصفهان،  قرار گرفتند و يا شهرستان 61/1-73/1شانون 

آباد كه  آران و بيدگل، فالورجان، مباركه، نائين و نجف
شوند در  اي خشك استان محسوب ميه همگي از شهرستان

 .بندي شدند دسته 87/1-99/1گروه با شاخص شانون 

هاي زراعي استان  روند تغييرات تنوع آلفا و بتاي گونه
تنوع آلفاي : 1390لغايت  1381از سال  اصفهان

- 1390طي بازه زماني محصوالت زراعي استان اصفهان 
بنابراين از  باشد، ميدار  غيرمعنيداراي سير صعودي  1381

نوسانات مشاهده شده در تنوع آلفاي لحاظ آماري 
. )12شكل (هاي زراعي استان قابل مالحظه نيست  گونه

تنوع آلفاي محصوالت زراعي استان   ساله 10ميانگين 
اين در حاليست كه روند تغيير . است 84/0اصفهان برابر با 

ي تنوع بتاي محصوالت زراعي استان اصفهان طي بازه زمان
باشد و اين روند نزولي از  صورت كاهشي ميب مورد مطالعه

، به )12شكل (است ) P ≤ 0.01(دار  لحاظ آماري نيز معني
طور بهاي زراعي استان  عبارت ديگر تنوع بتاي گونه
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به  80  هاي ابتدايي دهه در سال 13/0از حدود دار  معني
. هاي پاياني اين دهه كاهش يافته است در سال 1/0حدود 

باالترين ميزان تنوع بتاي محصوالت زراعي استان اصفهان 
مربوط به سال  16/0زماني مورد بررسي با مقدار   در بازه
متعلق به سال  09/0و كمترين آن با مقدار  83زراعي 
تنوع بتاي   اين، ميانگين ده سالهبر عالوه. باشد مي 90زراعي 

. شدبا مي 12/0محصوالت زراعي استان اصفهان در حدود 
اي به   گونه غنايسرعت افزايش  :تنوع بتا عبارت است از

در تمامي . )26(ي بردار ازاي افزايش مساحت نمونه

هاي بازه زماني مورد مطالعه، مقدار عددي تنوع بتاي  سال
محصوالت زراعي استان مثبت بوده است و اين موضوع در 

كه باشد  بيانگر آن مي 5و  4هاي  تأييد نتايج حاصل از شكل
اي نيز  هاي استان، غناي گونه با افزايش مساحت شهرستان

نزولي بودن روند تغييرات ، اينوجود  با .افزايش يافته است
 دهد نشان ميتنوع بتاي محصوالت زراعي استان اصفهان 

تدريج از گذشت زمان ببا ، 1381- 1390زماني   كه طي بازه
اي به ازاي افزايش مساحت  شيب افزايش غناي گونه

  .كاسته شده است) تنوع بتا(شهرستان 

  
  1381-1390زماني   روند تغييرات تنوع آلفا و بتاي محصوالت زراعي استان اصفهان در بازه -12شكل 

  گيري نتيجه

اندازهاي  چشمگياهي هر منطقه يكي از مهمترين  تنوع
راهنماي قضاوت در مورد وضعيت طبيعي بوده و بهترين 

طوركلي نتايج اين ب ).6(باشد  شناختي آن منطقه مي بوم
 1381- 1390زماني   حاكي از آن بود كه طي بازهمطالعه 

هاي زراعي استان اصفهان با كاهش  تنوع زيستي گونه
  اين كاهش تنوع در نتيجه. است شدهمواجه دار  معني

يا به عبارت ديگر اي  يكنواختي گونهدار  معنيكاهش 
هاي زراعي  يكنواختي توزيع سطح زيركشت ميان گونه

طي سطح زيركشت دار  معنيكاهش  مانندبه داليلي استان 
بدين ترتيب، روند نزولي . رخ داده استدوره مورد بررسي 

هاي زراعي استان  تغييرات شاخص تنوع شانون گونه
، آن  مطلوب بودن مقدار ميانگين ده ساله با وجوداصفهان 

اكوسيستم زراعي استان به سمت  تدريجي حركت بيانگر
يا به عبارت ديگر كاهش يكنواختي  هاي خالص كشت
با توجه به نقش مؤثر و بي از اين رو،  .باشد مي اي گونه

هاي زراعي،  بديل تنوع زيستي در پايداري اكوسيستم
از جمله استفاده تخاذ راهبردهاي مديريت پايدار اضرورت 
هاي كشت مخلوط  هاي زراعي مناسب و سيستم از تناوب

استان اي محصوالت زراعي  تنوع گونه حفظمنظور ب
الي و در نتيجه كاسته شدن از خطرات احتماصفهان 

اين استان هاي كشاورزي  پايداري سيستم  تهديدكننده
  .شود احساس مي

و    بنا به داليلي از قبيل بروز خشكسالي، از طرف ديگر
سطح زيركشت محصوالت زراعي  ،تغيير كاربري اراضي

دار كاهش يافته  طور معنيطي دوره مورد بررسي باستان 

y = 0.0102x + 0.786
R² = 0.32ns
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تواند در صورت تداوم تهديدي جدي  است كه اين امر مي
ويژه آنكه طي اين دوره  هاستان باشد، ببراي امنيت غذايي 

گرايش كشاورزان به سمت محصوالت نقدي از قبيل 
و بالتبع آن سطح زيركشت اي افزايش يافته  گياهان علوفه
سبد غذايي مردم بخش عمده كه حبوبات  مانندمحصوالتي 

. است شدهدهند با كاهش مواجه  استان را تشكيل مي
براين، كاهش سطح زيركشت محصوالت زراعي  عالوه
افزايش بيكاري در ميان  مانندتواند معضالت اجتماعي  مي

  .كشاورزان استان را نيز در پي داشته باشد
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Stratification of Isfahan province regarding crop plants 
biodiversity during 2003-2012 

Goldani M., Bannayan M. and Naderi M.R. 

Agronomy Dept., Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, I.R. of Iran 
Abstract 

Agricultural biodiversity is considered as one of the key factors determining the 
sustainability of agroecosystems. Preservation of biodiversity and its effective 
management have an important role in achieving economical, social and environmental 
measures of agroecosystem sustainability, hence it is essential that through precise 
evaluation of diversity trend in agricultural landscapes, while its preservation, effective 
steps also accomplish to proper management of diversity with considering the regional 
characteristics. Hence, current study was carried out with the aim of evaluation and 
analysis the changes in crop biodiversity of Isfahan province during 2003-2012 using 
ecological indices of diversity, including Margalef richness index, Evenness index and 
Shannon diversity index. Evaluation of variation trends of study indices showed that 
during 2003-2012 period, crop area, evenness index, Shannon index and beta diversity 
of Isfahan crops have significantly decreased. The downward trend of Isfahan 
province’s crop plants Shannon index indicated that during this period, the crop species 
biodiversity of Isfahan province has decreased. As, the Shannon index value of Isfahan 
crop species was decreased from about 2.30 in initial years of  2003-2012 period up to 
2.15 in its terminal years. Results showed that significant decrease in evenness of crop 
area distribution and also significant reduction of crop area due to continues droughts 
and land use changes are among the main reasons for decline in crop diversity of 
Isfahan province during study period. According to cluster analysis, the townships of 
Isfahan province were also classified into six groups regarding their ten years average of 
Shannon diversity index. 

Key words: species diversity, Shannon index, Margalef index, alpha diversity, beta 
diversity 


