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  چکیده

. کننده خدمات فرهنگی و زیباشناختی در جوامع انسانی استهاي تولید غذا و فراهمتنوع زیستی کشاورزي همواره مبنایی براي تداوم کارکرد سیستم
اي، هـاي غنـاي گونـه   شـاخص . هاي تنوع زیستی مورد بررسی قرار گرفتستفاده از شاخصتنوع گیاهان زراعی در استان کرمانشاه با ا در این مطالعه،

ها از سطح زیرکشت این شاخص براي محاسبه. تفکیک محاسبه شدندها به شانون، یکنواختی سیمپسون و تشابه سورنسون براي کل استان و شهرستان
گونه مورد کشت و کار قرار گرفته که به هشت تیره گیاهی تعلق داشتند در این  19ر این استان نتایج نشان داد که د. ها استفاده شدگیاهان در شهرستان

و نخـود  %) Triticum aestivum L. ()51(و در بین گیاهان، گنـدم  %) 25(و لگومینوز %) 71(هاي پوآسه بین بیشترین سطح زیرکشت مربوط به تیره
)Cicer arietinum L. ()23 (%هاي صـحنه  اي در شهرستانناي گونهباالترین غ. بود)مشـاهده گردیـد  ) 17(و سـرپل ذهـاب   ) 17(، کرمانشـاه  )19 .

-ها در بازه زمانی بین سالروند شاخص. بیشترین مقدار شاخص تنوع شانون را دارا بودند) 2/2(و کنگاور ) 24/2(، صحنه )48/2(هاي هرسین شهرستان
که دلیل آن کاهش یکنـواختی بـوده   )=48/0R(شانون مزارع دیم استان با گذشت زمان کاهش یافته نشان داد که مقدار شاخص  1388تا  1378هاي 
 . دار شدمعنی% 1در سطح احتمال ) -85/0(اي با یکنواختی و غناي گونه) 78/0(هاي شانون با سیمپسون همبستگی بین شاخص ،در نهایت. است

  
 اي، غناي گونهص یکنواختیشاخص سورنسون، شاخص شانون، شاخ: کلیدي هايواژه
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 Borrvall(نظام عمل کند بومزیست محیطی و شکل گیري خدمات 

et al., 2000; Petchey et al., 1999; Baumgartner & Quaas, 
ي و تنـوع بـوم   اشامل تنوع ژنتیکی، تنوع گونهتنوع زیستی . )2008
). Ghalegolab Behbahani et al., 2013(شــود هــا مــینظــام

-شواهدي وجود دارد که تنوع گیاهان زراعی اهمیت زیـادي در نظـام  
 ;Wood & Lenne, 1999(نظام دارند بومهاي اکولوژیکی و خدمات 

Loreau & Hector, 2001;Tilman et al., 1996.(   کشـت گونـه-
 Di(ند ریسک تولید و قیمت را کاهش دهد تواهاي متعدد زراعی می
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Falco & Chavas, 2009( .   همچنین، گزارش شده است کـه تنـوع
وري کشاورزي از طریق احیاء خـاك و  گیاهان زراعی بر افزایش بهره

گـردد  کنترل هجوم آفات، باعث امنیت و ثبات درآمد کشـاورزان مـی  
)Asrat et el., 2010; Di Falcao et al., 2010; Di Falcao & 

Perrings, 2005.(  
گیري در مـورد  براي تصمیماي هاي تنوع گونهشاخص ،از طرفی

عنوان شاخصی از سـالمت و  هنظام و همچنین ببوممدیریت، حفاظت 
 ;Chapin et al., 2000(شـوند  نظـام محسـوب مـی   بـوم کـارکرد  

Chiarucci et al., 2011; Hooper et al., 2012( .  الگوهاي تنـوع
عمدتاً توسط عوامل محلی مانند خاك، مدیریت، سابقه کاربري گیاهی 

 Michalcová et(شـود  اراضی و فعل و انفعاالت زیستی تعیین مـی 

al., 2011; Reitalu et al., 2012( .  
هاي متعددي ارائـه شـده   براي نشان دادن وضعیت تنوع شاخص

کـه  طوريهب). Chiarucci et al., 2011; Magurran, 2004(است 
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وینر و سیمپسون -اي، شانونهاي غناي گونهدر اکثر مطالعات شاخص
 ,.Magurran, 2004; Gauthier et al( گیرندمورد استفاده قرار می

2010 Butturi et al., 2014( .ترین روش اندازهاي سادهغناي گونه-
-گیرد در حالیگیري تنوع است که تفاوت فراوانی افراد را در نظر نمی

توجه به فراوانی افراد هـر گونـه نشـان     انون، تنوع را باکه شاخص ش
 ;Gotelli & Colwell, 2001; Margalef, 1958(دهــد مــی

Magurran, 2004; Shannon, 1948( .  
 ,.Nassiri Mahallati et al(نصـیري محالتـی و همکـاران    

هـاي  هاي زراعی بـا اسـتفاده از شـاخص   تنوع گونهبا بررسی ) 2005
گونـه   37هـا را  وینـر در ایـران و تعـداد آن    -شانون اي وغناي گونه

. گونه بهـاره بـود   30گونه پاییزه و  7گزارش نمودند که از این تعداد 
بـا ارزیـابی وضـعیت    ) Koocheki et al., 2004(کوچکی و همکـاران  

هاي زراعی در ایران عنوان کردند که دو نظام زراعی رایـج  تنوع نظام
 Oriza(و برنج ) L. iticum aestivumTr(در کشور مبتنی بر گندم 

L. sativa (هاي زراعی در کشـور داراي تنـوع   است، همچنین تناوب
ها کوتـاه بـوده کـه ایـن امـر موجـب       زیادي نیستند و طول دوره آن

ها شده است و در کل تنوع زیستی کشاورزي ایران  ناکارآمدي تناوب
هـاي  صمقـدار شـاخ   )Nagendra, 2002(نجنـدرا  . باشدضعیف می

انـداز در  منظور اندازه گیـري تنـوع دو چشـم   شانون و سیمپسون را به
تنوع گیاهان زراعی را  )Abebe, 2013(ابب . کشور هند مقایسه کرد

اي، شـانون و  هاي غنـاي گونـه  جنوب اتیوپی با استفاده از شاخص در
  .یکنواختی تعیین کرد

ان هدف از این مطالعه بررسی تنـوع محصـوالت زراعـی در اسـت    
هاي تنوع زیستی و مقایسه تنـوع  کرمانشاه از طریق محاسبه شاخص

هاي اسـتان و همچنـین، تعیـین رونـد سـطح      اي بین شهرستانگونه
 1378هاي هاي تنوع در بازه زمانی بین سالزیرکشت و مقدار شاخص

 .بود 1388تا 
  

  هامواد و روش
عـرض   میلیون هکتار بین 5/2استان کرمانشاه با وسعتی بالغ بر 

درجـه شـرقی در    47تا  45درجه شمالی و طول  35تا  33جغرافیایی 
هـزار   950سطح اراضی کشاورزي استان حدود . غرب کشور قرار دارد

. باشدراضی کشاورزي کشور میکل ا درصد 5هکتار است که برابر با 
هاي مورد نیاز این مطالعه از دفتر آمار و فناوري اطالعات وزارت داده

هـا مربـوط بـه سـطح زیرکشـت      داده. رزي تهیـه گردیـد  جهاد کشاو

محصوالت کشاورزي در سیزده شهرستان استان کرمانشاه بوده که در 
منظور به. ثبت شده بود 1388تا  1378هاي طی بازه زمانی بین سال

اي، تنوع هاي غناي گونهتعیین مقدار تنوع زیستی محصوالت، شاخص
، کارماگو و تشابه سورنسـون  شانون، سیمپسون، یکنواختی سیمپسون

 . محاسبه گردید 5تا  1با استفاده از معادله ها در هریک از شهرستان
  ) 1(معادله 
  
 
H' = -  p                                               ) 2( معادله

i
lnp

i
  

                    ) 3( معادله

                  )4( معادله

                  )5( معادله
  

:Pi سبت سطح زیر کشت گونه نi  ،به کل سطح:S    تعـداد کـل
: Ecشاخص تنوع شـانون،  : H مقدار شاخص سیمپسون، D:ها، گونه

-ونـه تعداد گ Vij: شاخص یکنواختی سیمپسون، : Eشاخص کارماگو، 
تعـداد   Vj:و هاي منطقه اول تعداد گونه Vi:، هاي مشترك دومنطقه

 ,Shannon, 1948; Simpson(باشـد  هـاي منطقـه دوم مـی   گونـه 

 Ecologicalافـزار  هـا بـا اسـتفاده از نـرم    محاسبه شـاخص . )1949

Methodology انجام شد. 
  

  نتایج و بحث
  هاي موجود در استانگونه

گونه گیـاهی در سـطح    19وري شده، آبا توجه به اطالعات جمع
نصیري و همکاران ). 2 جدول(استان مورد کشت و کار قرار گرفته بود 

)Nassiri et al., 2005 ( هـاي زراعـی از گـروه غـالت،     تعداد گونـه
گونه گـزارش کردنـد    20اي را براي استان کرمانشاه حبوبات و علوفه

ــود   ــدم، نخ ــین گن ــن ب ــه در ای ــو ، ).Cicer arietinum L( ک  ج
)Hordeum vulgare L.( و ذرت )Zea mays L.( ترتیب بیشترین به
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ز زمـین ا% 51که طوريبه. سطح زیرکشت را به خود اختصاص دادند
زیرکشت نخود قـرار  % 23هاي کشاورزي استان تحت کشت گندم و 

 ,.Koocheki et al(با توجه به گزارش کـوچکی و همکـاران   . داشت

تان کرمانشاه مبتنی بر کشت گندم بـوده  هاي زراعی اسنظام )2004
، خربـزه  ).Nicotiana rustica L( همچنـین گیاهـان توتـون   . است

)L. Cucumis melo (و پنبه )L.hirsutum Gossypium ( ترتیب به

هـاي گیـاهی موجـود در    گونـه . کمترین سطح زیرکشت را دارا بودند
، )5(ومینـوز  هاي لگمنطقه به هشت تیره گیاهی تعلق داشتند،که تیره

ترتیب بیشـترین تعـداد گونـه و از نظـر     به) 3(و سوالناسه ) 4(پوآسه 
ترتیـب بـاالترین   بـه %) 25(و لگومینوز %) 71( سطح زیرکشت پوآسه

 ).1 جدول(درصد زیرکشت را دارا بودند 

  
 هاي گیاهی موجود در استان کرمانشاهدرصد سطح زیرکشت تیره - 1جدول 

Table 1- Percentage of cultivation area family plant in Kermanshah province  
  تیره

Family  
  تعداد گونه

Number of species  
  درصد سطح زیرکشت

Percentage of cultivation area  
Poaceae  
  71.21  4  گندمیان

Leguminoseae  
  25.58  5  بقوالت

Chenopodiaceae  
  1.46  1 چغندریان 

Solanaceae  
  0.58  3  سیب زمینیان

Cucurbitaceae  
  0.57  3  کدوئیان

Brassicaceae  
  0.33  1 شب بوئیان
Alliaceae  

  0.16  1 سیر
Malvaceae  

  0.1  1 پنیرکیان

y = -263.54x + 21771
R² = 0.7691

y = 313.74x - 24406
R² = 0.3488
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  1378-1388 هايو کلزا در استان کرمانشاه طی سالسطح زیرکشت پنبه  - 1 شکل

Fig. 1-Cotton and rapeseed cultivation areas in Kermanshah province during 1999-2009 
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ــه ــی گون ــی   برخ ــه فرنگ ــو، نخــود و گوج ــدم، ج ــد گن ــا مانن ه

)Lycopersicum esculentum Mill. ( تقریباً در تمام مناطق استان
در محدوده زمانی این مطالعه سطح زیرکشت بعضی . شوندکشت می

ه که نمونه از محصوالت روند صعودي داشته و برخی نیز کاهشی بود
هـاي  در بین سـال . و پنبه است)  L.Brassica napus(بارز آن کلزا 

سطح زیرکشت پنبه کاهش یافتـه و در مقابـل کلـزا     1388تا  1378
روندي افزایشی داشته، سطح زیرکشت پنبه با سرعت بیشتري کاهش 

-به. پیدا کرده یا به تعبیر دیگر مقدار شیب خط آن بیشتر از کلزا است
کلزا تا حدي جایگزین کشت پنبه در استان شده است که دلیل عبارتی 

آن مرتبط با ترویج و تشویق به کشت کلزا در منطقه و از طرف دیگر 
باشد که باعث اقتصادي نبودن تولید این محصول در واردات پنبه می

  ).1شکل (منطقه گردید 
بررسی سطح زیرکشت محصوالت آبی و دیم استان نشان داد که 

% 77ح زیر کشت گیاهان زراعی مربـوط بـه مـزارع آبـی و     سط% 23
 14هاي بهاره همچنین تعداد گونه. باشدزیرکشت محصوالت دیم می

صورت به% 27ها بهاره و فقط گونه% 73باشد که گونه می 5و پاییزه 
) Nassiri et al., 2005(نصیري و همکـاران  . شوندپاییزه کشت می

% 19و % 81ترتیب پاییزه را در ایران به هاي زراعی بهاره ودرصد گونه
گزارش کردند که نتایج ایشان تا حدودي مشابه با نتایج این تحقیـق  

  .باشدمی
  

 هاي تنوع زیستیشاخص

-دهنده تعداد گونهاین شاخص نشان: ايشاخص غناي گونه
ها هاي کشت شده بدون در نظر گرفتن سطح زیرکشت یا فراوانی آن

 ،طورکلیهب. )Seaby & Henderson, 2007(د باشدر یک منطقه می
نجنـدرا  . شـود شاخص دقیقـی بـراي نمـایش تنـوع محسـوب نمـی      

)Nagendra, 2002( اي به تنهایی نمـی عنوان کرد که غناي گونه-
-نشان  گونه نظرگرفتن فراوانی هر تواند مقدار واقعی تنوع را بدون در

  .دهد
شان داد که مقدار اي ننتایج حاصل از محاسبه شاخص غناي گونه

هاي صحنه است و شهرستان 19این شاخص در کل استان کرمانشاه 
بـاالترین  ) گونـه  17(و سرپل ذهاب ) گونه 17(، کرمانشاه )گونه 19(

بسیار ) 19( اي مزارع آبی استانغناي گونه). 3 جدول(مقدار را داشتند 
ی به که دلیل آن دسترس) 2 شکل(بوده است ) 8(بیشتر از اراضی دیم 

منابع آبی بوده و باعث شده کشاورزان اقدام بـه کشـت محصـوالت    
صورت ههاي استان باز گونه% 73که با توجه به این. متنوع تري نمایند

شوند و همچنین با توجه به شرایط اقلیمی اسـتان، در  بهاره کشت می
ها نمود که مـزارع آبیـاري شـوند،    توان اقدام به کشت آنصورتی می
ل سبب شده که تنوع مزارع آبی استان بیشتر از اراضی دیم همین عام

-صورت آبی کشت میهگونه فقط ب 15هاي موجود در بین گونه. باشد
 .شوند و امکان کشت دیم فقط براي چهار گونه وجود دارد

  
  شاخص شانون وینر

ها ها تعیین نشده، بلکه فراوانی گونهوسیله تعداد گونهتنوع تنها به
در شـاخص  . شـوند  همی در افزایش تنـوع محسـوب مـی   نیز عامل م

وینر تنوع با توجه به سطح زیرکشت هر گونه و نسبت آن به -شانون
گردد که مقدار تنوع ترکیبی از غناي  کل سطح زیرکشت محاسبه می

در این مطالعه مقدار . )Magurran, 2004(است  اي و یکنواختی گونه
مد، بیشترین مقـدار ایـن   دست آبه 92/1این شاخص براي کل استان 

، صـحنه  )56/2(هـاي پـاوه   شاخص مربوط به مزارع آبـی شهرسـتان  
 Nassiri et(نصیري و همکاران . باشد می) 48/2(و هرسین ) 52/2(

al., 2005 (اي ارتباط زیادي بـا عوامـل   گزارش کردند که تنوع گونه
همچنین مقدار شاخص شانون براي . خصوص بارندگی دارداقلیمی به

) 48/1(دست آمد که از شانون مزارع دیـم  به 51/2اضی آبی استان ار
ها به جز شهرستان داالهـو مقـدار ایـن    در کلیه شهرستان. بیشتر بود

در . اي براي مزارع آبـی از دیـم بیشـتر بـود    شاخص مانند غناي گونه
شهرستان داالهو بر خالف مناطق دیگر مقدار این شاخص در مـزارع  

ود که دلیل آن مربوط بـه یکنـواختی سـطح زیـر     دیم بیشتر از آبی ب
کشت محصوالت دیم در مقایسه با محصوالت آبی بوده و از طرفـی  

هاي آبی کم و غالبیت گندم نیز وجود داشت که این مقدار غناي گونه
عبارت دیگـر بیشـتر بـودن    عوامل در مجموع باعث این تناقض یا به

طـور کـه از   همـان . شاخص شانون مزارع دیم در مقایسه با آبی شـد 
پیداست مقدار شاخص شانون در مزارع آبی از دیـم بیشـتر   ) 3(جدول 

گذاري آب از طریـق امکـان آبیـاري نمـودن     دهنده تأثیربودکه نشان
 Beta(گیاهانی مانند چغندر . هاي زراعی بوده استمزارع بر تنوع گونه

vulgaris L.(   سـیب زمینـی ،)Solanum tuberosum L.(  خیـار ،
)L.cumis sativus Cu(  یونجـه ،)L.Medicago sativa (  ،کلـزا ،

در استان فقط در صورت وجود آب براي آبیاري قابل کشت ... برنج و 
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  .ها و در نتیجه مقدار این شاخص شده استباعث افزایش تعداد گونهگیرد که بنابراین، کشت این گیاهان در مزارع آبی صورت می. هستند
  

  نوع زیستی محصوالت زراعی در استان کرمانشاههاي تشاخص - 3ل جدو
Table 3- Biodiversity indices of crops in Kermanshah Province 

 تنوع  
  Diversity  

 یکنواختی
 Evenness  

  شاخص
Index 

غناي 
  ايگونه

Species 
richness 

 وینر-شانون
Shannon wiener 

 سیمپسون
Simpson 1-d 

 سیمپسون
Simpson 1/d 

 کامارگو
Carmago 

  کل 
Total 

  کل
Total  

  بیآ
Irrigated  

  دیم
Dryland  

  کل
Total 

  آبی
Irrigated 

  دیم
Dryland  

  کل
Total 

  آبی
Irrigated 

  دیم
Dryland 

  کل
Total 

  آبی
Irrigated 

  دیم
Dryland 

  استان
Province 

19 1.92 2.51 1.48 0.65 0.71 0.6 0.15 0.18 0.31 0.16 0.24 0.28 

  اسالم آباد
Eslamabad 

14 1.79 2.4 1.38 0.62 0.74 0.57 0.19 0.28 0.58 0.18 0.29 0.53 

  پاوه
Paweh 

11 2.11 2.56 1.45 0.69 0.79 0.59 0.29 0.46 0.62 0.3 0.45 0.58 

  جوانرود
Jawanroud 

10 1.78 2 1.43 0.63 0.66 0.6 0.28 0.33 0.5 0.26 0.34 0.45 

  داالهو
Dalahu 

6 1.39 0.72 1.37 0.57 0.25 0.57 0.39 0.45 0.6 0.35 0.46 0.54 

  روانسر
Ravansar 

8 1.76 1.46 1.52 0.65 0.5 0.64 0.36 0.28 0.92 0.33 0.31 0.85 

  سرپل 
Sarpol  

17 1.88 1.64 1.43 0.58 0.5 0.58 0.14 0.11 0.6 0.17 0.15 0.57 

  سنقر
Sonqor 

16 1.78 2.46 1.33 0.58 0.75 0.52 0.15 0.25 0.52 0.17 0.26 0.49 

  صحنه
Sahneh 

19 2.24 2.52 1.58 0.67 0.67 0.63 0.16 0.16 0.55 0.2 0.26 0.5 

  قصرشیرین
Qasr-e 
Shirin 

15 1.22 1.97 0.58 0.34 0.62 0.18 0.1 0.19 0.24 0.13 0.22 0.25 

  کرمانشاه
Kermanshah 

17 2.02 2.1 1.55 0.68 0.65 0.64 0.18 0.17 0.7 0.18 0.2 0.64 

  ورکنگا
Kangawar 

16 2.2 2.25 1.67 0.69 0.65 0.66 0.2 0.19 0.58 0.22 0.26 0.53 

  گیالنغرب
Gilan-e 
Gharb 

13 1.56 1.62 1.71 0.54 0.5 0.63 0.17 0.16 0.54 0.17 0.21 0.53 

  هرسین
Harsin 

16 2.48 2.48 1.03 0.75 0.74 0.48 0.25 0.24 0.64 0.26 0.26 0.59 

  
هاي مورد مطالعه نشان ص شانون در سالهمچنین محاسبه شاخ

داد که مقدار این شاخص طی بازه زمانی مورد مطالعه براي مزارع آبی 
و شاخص کل تقریباً ثابت بوده است، ولی مقدار شاخص شانون مزارع 
دیم روند کاهشی داشته و شیب خط آن نیز بیشتر بوده، هرچه شـیب  

دار این شاخص در طول تر مقخط بیشتر باشد نشاندهنده کاهش سریع
باشد که دلیل آن مرتبط با افزایش سطح زیر کشت گنـدم و  زمان می

 Lens culinaris(جو و کـاهش سـطح زیرکشـت نخـود و عـدس      

Medic. (  بوده که همین امر یکنواختی بین این گیاهان را کـاهش و

 )Nagendra, 2002(نجنـدرا  ). 3شکل (غالبیت را افزایش داده است 
قدار شاخص شانون و سیمپسون در دو چشـم انـداز بـا    گزارش کرد م

-اند که دلیل تفاوت بین آناییکسان، پاسخ متفاوتی داشتهغناي گونه 
مقدار کاهش شـاخص شـانون   . ها بوده استها مقدار یکنواختی گونه

با توجه . در سال بوده است 06/0مزارع دیم در این بازه زمانی حدود  
، نخـود  %)17(، جـو  %)52(اهـان گنـدم   دست آمده گیبه اطالعات به

صـورت دیـم در   هایی هستند کـه بـه  تنها گونه%) 1(و عدس %) 30(
  . گردنداستان کشت می
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  شاخص یکنواختی سیمپسون

هاي زراعـی را  شاخص یکنواختی سیمپسون مقدار یکنواختی گونه
. دهـد از نظر فراوانی یا سطح زیرکشت در مناطق مورد نظر نشان می

شاخص بین صـفر و یـک قـرار داشـته و هرچـه بـه یـک         مقدار این
 & Seaby(تـر باشـد مقـدار یکنـواختی بیشـتر خواهـد بـود        نزدیـک 

Henderson, 2007( .هاي مورد مطالعـه بیشـترین   در بین شهرستان
و کرمانشـاه  ) 92/0(یکنواختی مربوط به مزارع دیم شهرستان روانسر 

هاي دیـم در ایـن   ونهگر این موضوع است که گبود که نمایان) 7/0(
غالـب وجـود    مناطق سطح زیرکشت تقریباً یکسان داشته و یا گونـه 

دلیل سطح زیرکشت بـاالي گنـدم   ها بهندارد، ولی در سایر شهرستان
نوبه خود غالبیت گندم را در ایـن  مقدار این شاخص پایین است که به

 ).3جدول (کند مناطق بیان می
 

  شاخص تشابه سورنسون
لی این شاخص بررسی میزان شباهت یا مقایسه مناطق کاربرد اص

). Magurran, 2004(باشد ها میهاي موجود در آناز نظر تشابه گونه

کـه تمـام   مقدار عددي این شاخص بین صفر و یک قرار دارد، زمـانی 
ها در دو منطقه مشابه باشند مقدار ایـن شـاخص برابـر بـا یـک      گونه

 & Boyce(دهـد  نشـان مـی   درصـد شـباهت را   100خواهد بود که 

Ellison, 2001( .     نتایج حاکی از آن است کـه شهرسـتان سـنقر بـا
و ) 94/0(و کرمانشـاه  ) 96/0(، کنگاور )94/0(هاي صحنه شهرستان

و ) 96/0(و کرمانشاه با هرسین ) 94/0(شهرستان صحنه با کرمانشاه 
هاي گونهبیشترین تشابه را در ) 93/0(کنگاور با اسالم آباد  ،در نهایت

-یکی از دالیل شباهت گونه). 4جدول (زیرکشت با یکدیگر دارا بودند 
هاي کنگاور، سنقر، صحنه، هرسـین و  هاي کاشته شده در شهرستان

وجـود  ها به یکدیگر است که باعث بهکرمانشاه نزدیکی جغرافیایی آن
در کـل مقـدار   . آمدن شرایط محیطی تقریباً مشـابهی گردیـده اسـت   

هاي زراعی با یکدیگر بـاال  هاي استان از نظر گونهتانشباهت شهرس
صورت مشترك بین تمام ها بهبود که دلیل آن حضور تعدادي از گونه

باشد که این امر، افزایش مقدار شاخص سورنسـون را  ها میشهرستان
  .همراه داشتبه

  

  
  ه اي گیاهان زراعی در مزارع دیم و آبی استان کرمانشاغناي گونه - 2شکل 

Fig. 2- Species richness index of crops in irrigated and dryland farms of Kermanshah province  
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 1378-1388مقدار شاخص شانون در استان کرمانشاه و روند آن در بازه زمانی  - 3 شکل

Fig. 3- The Shannon index of Kermanshah and trends in the period 1999-2009  
  

 هاي استان کرمانشاهمقدار شاخص تشابه سورنسون بین شهر - 4ل جدو
Table 4- The Sorenson similarity index between the cities of Kermanshah Province  
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Eslamabad  
                          1  اسالم آباد
Paweh  

                        1  0.64  پاوه
Jawanroud  

                      1  0.76  0.58  جوانرود
Dalahu 

                    1  0.75  0.7  0.6  داالهو
Ravansar  

                  1  0.57  0.8  0.6  0.63  روانسر
Sarpol-e Zahab  

                1  0.64  0.52  0.68  0.62  0.83  سرپل ذهاب
Sonqor  

              1  0.94  0.64  0.52  0.68  0.71  0.9  سنقر
Sahneh  

            1  0.94  0.94  0.59  0.48  0.77  0.73  0.84  صحنه
Qasr-e Shirin  

          1  0.88  0.87  0.93  0.52  0.57  0.59  0.69  0.82  رینقصر شی
Kermanshah  

        1  0.87  0.94  0.94  0.94  0.64  0.52  0.68  0.71  0.9  کرمانشاه
Kangawar  

      1  0.9  0.83  0.91  0.96  0.9  0.66  0.54  0.85  0.66  0.93  کنگاور
Gilan-e Gharb  

    1  0.82  0.8  0.78  0.81  0.8  0.86  0.76  0.63  0.8  0.75  0.74  گیالن غرب
Harsin  
  1  0.82  0.8  0.96  0.83  0.91  0.9  0.9  0.66  0.54  0.71  0.74  0.86  هرسین
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  هاهمبستگی بین شاخص

هـا از آزمـون همبسـتگی    رابطـه بـین شـاخص   براي پی بردن به
هـاي محاسـبه شـده در    استفاده شد، نتایج نشان داد که بین شاخص

ستگی بین دو شاخص تنـوع  همب. داري وجود داردمعنیمطالعه روابط 
-معنی) 87/0**(یک درصد  احتمال شانون و تنوع سیمپسون در سطح

زیرا این دو شاخص میزان تنوع را با توجه به فراوانی بیان  ،دار گردید
هـاي یکنـواختی   اي بـا شـاخص  همچنین رابطه غناي گونه. کنندمی

ــوعمعنــی) -77/0**(و کارمــاگو ) -85/0**(سیمپســون   دار و از ن

دهد بـا افـزایش   ها را نشان میمعکوس است که رابطه منفی بین آن
در ایـن مطالعـه بـا افـزایش     . شوداي، یکنواختی کمتر میغناي گونه
عبـارتی غالبیـت   مقدار یکنواختی کاهش یافتـه یـا بـه   اي غناي گونه

یابـد کـه بـر روي ایـن     زراعی خاص افزایش می هايتعدادي از گونه
هایی مانند پنبه، شت و یا به عبارت دیگر، گونهها اثر منفی داشاخص

ها پایین است خربزه، برنج و توتون وجود دارند که سطح زیرکشت آن
که کاهش شاخص در حالی ،شونداي میکه باعث افزایش غناي گونه

 .یکنواختی را به همراه دارند
  

 هاي تنوع زیستی محاسبه شدههمبستگی بین شاخص - 5 جدول
Table 5- The correlation between biodiversity indices calculated 

 شاخص
Index  

  ايغناي گونه
Species  
richness  

  شانون وینر
Shannon 
wiener  

 تنوع
  سیمپسون
Simpson  

یکنواختی 
  سیمپسون
Simpson 
evenness  

  کامارگو
Carmago  

Species richness  1          
Shannon wiener 0.47ns  1        

Simpson  0.08ns 0.87**  1      
Simpson evenness  -0.85**  -0.03ns  0.39ns  1    

Carmago  -0.77**  0.11ns  0.45ns  **0.98  1  
 

  هاي کارکرديتنوع گروه
اي، شـانون و یکنـواختی   در این مطالعه مقدار شاخص غناي گونه

مقـدار شـاخص   . هاي کـارکردي محاسـبه شـد   یک از گروه براي هر
بیشترین مقدار را داشـتند و غـالت   ) 1/2(شانون محصوالت جالیزي 

و حبوبـات   33/1، گیاهان صـنعتی  97/0اي ، محصوالت علوفه07/1
ـ  18/0 دســت آمــد کـه تقریبــاً مقــادیر شـاخص شــانون غــالت و   هب

اي مشابه مقدار گزارش شـده نصـیري و همکـاران    محصوالت علوفه
)Nassiri et al., 2005 (ن براي مقدار شانو. براي استان کرمانشاه بود

حبوبات کمترین مقدار را داشت که دلیل آن باال بودن سطح زیرکشت 
در  ).Phaseolus vulgaris L( نخود در مقایسـه بـا عـدس و لوبیـا    

 . باشدمنطقه مورد نظر می

  
 هاي کارکرديهاي تنوع زیستی براي گروهشاخص - 6 جدول

Table 6 - Biodiversity indices for functional groups  
  ايناي گونهغ  

Species richness  
  شانون وینر

Shannon  wiener 
  یکنواختی
Evenness  

 غالت
Cereal  4  1.07  0.43  
 حبوبات

Legume  3  0.18  0.34  
 صنعتی

Industrial  5  1.33  0.37  
 ايعلوفه

Forage  2  0.97  0.96  
 جالیزي

Kitchen garden  5  2.1  0.78  



  349    ... وع زیستی برخی گیاهان زراعی در استان کرمانشاههاي تنارزیابی شاخص

 
  گیري نتیجه

اي مربـوط بـه   ان بیشترین غناي گونههاي استدر بین شهرستان
که بیشترین مقدار در حالی ،باشدصحنه، کرمانشاه و سرپل ذهاب می

شاخص شانون مربوط به شهرهاي هرسین، کنگاور و صـحنه اسـت،   
دهنده تنـوع  اي باال لزوماً نشاندهد که شاخص غناي گونهنشان می

لیـل کشـت   داً بهنوع باال در این شهرها عمدتت. باشدزیستی باال نمی
هاي تقریباً برابر است که خود مانع غالبیت گیاهان متنوع و در مساحت

هاي محاسبه کالً در این مطالعه مقدار تمامی شاخص. گرددها میگونه

شده براي بیان تنوع زیستی گیاهان کشاورزي، در مزارع آبی استان از 
ضی دیم بیشتر و ارا) مجموع آبی و دیم(ها براي کل اراضی مقدار آن

گذاري منابع آبی را بر تنوع در سطح استان نشـان  ثیرأبوده است که ت
ه براي پی بـردن بـه شـباهت    هایی کهمچنین نتایج آزمون. دهدمی

ها از نظر تنوع محاسبه شد نشان دادند که شهرهایی که از شهرستان
تر هستند تا حدي تنوع مشـابهی را  نظر جغرافیایی به یکدیگر نزدیک

 .ارندد
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Introduction 

Agrobiodiversity has been operated as a foundation for sustaining food production systems and ecosystem 
services function in human societies. Biodiversity is known as a source for the environmental process and 
ecosystem services. Ecologists believe that increasing the species richness in farms is the cause of ecological 
stability in crops. Many studies have been done in relation with the importance of crop diversity. Most of them 
stated that crop diversity is one the main key to form ecosystem services in ecological ecosystem. Economically, 
polyculture can reduce production risk. Furthermore, crop diversity can lead to increase productivity by several 
procedures such as pest control and soil fertility. Eventually, crop diversity brings economic stability. The 
purpose of this study, was to calculate crop diversity using the biodiversity indices in Kermanshah province. 

Materials and Methods 
Kermanshah province is located in west of Iran with latitude of 33 to 35 and longitude of 45 to 47 and covers 

2.5 million hectares. Crop data includes planting area in 13 cities during 1999 and 2010. Thirteen cities in the 
area were evaluated in the study, including Eslamabad, Paweh, Jawanroud, Dalahu, Ravansar, Sarpol-e Zahab, 
Sonqor, Sahneh, Qasr-e Shirin, Kermanshah, Kangawar, Gilan-e Gharb, Harsin. Crop data was obtained from 
ministry of agriculture. In order to quantify crop diversity, Species richness, Shannon, Simpson, Simpson 
evenness and Sorenson similarity, indices were calculated. We used the planting area of varoiuse crops to 
calculate the indices. The Ecological Methodology software was applied to calculate mentioned indices.  

Results and Discussion 
According to our study, 19 crop species was planted in study area. Wheat was highest planted crop followed 

by wheat, chickpea, barley and corn so that 51% of planted area was devoted to wheat and 33% was devoted to 
chickpea. All the 19 crop species was classified into eight families. Leguminos, Poaceae and Solanaceae had 
highest number of species, respectively. Poaceae (71%) and Leguminos (25%) were highest in terms of planting 
area. The results of present study demonstrated that 23% of crops type was planted as irrigated and 77% as dry 
farming. Moreover, 14 species were categorized as summer crops and five species as winter crops. Species 
richness was 19 across the province. Species richness in Sahneh (19 species), Kermanshah (17 species) and 
Sarpol Zahab (17 species) were highest. A big difference was obtained between Species richness in irrigated 
lands (19) and drylands (8), irrigated lands was more that drylands. It may be as result of water availability in 
irrigated lands. Shannon index was acquired 1.92 in Kermanshah province and highest value was obtained in 
irrigated land of Pave (2.56) and followed by Sahneh (2.52) and Harsin (2.48). Shannon index in irrigated lands 
(2.51) was more than drylands (1.48). These findings may attribute to water availability; the crops such as sugar 
beet (Beta vulgaris L.) , potato (Solanum tuberosum L.) , cucumber (Cucumis sativus L.) , alfalfa (Medicago 
sativa L.), canola (Brassica napus L.) and paddy would plant if water is available for irrigation. Among the 
cities, highest Simpson evenness was belonged to dry lands of Ravansar (0.92) and Kermanshah (0.7). It implied 
that there is no dominant crop in these area or crops are uniformly distributed across the area.  However, in other 
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cities wheat (Triticum aestivum L.) is dominated; so, evenness is low. Shannon index was highest for kitchen 
garden and it was around 2.1 followed by cereals (1.07), forage (0.97), industrial crops (1.33) and beans (0.18). 
Finally, correlation between Shannon and Simpson indices (0.78**) and species richness and evenness (-0.85**) 
were calculated. 

Conclusion  
Wheat and chickpea (Cicer arietinum L.) are the most popular crops and are cultivated in Kermanshah 

province (west of Iran), however, these plants are dominance than others. Cultivate monoculture systems in the 
province has increased the vulnerability of agricultural systems and for the low diversity, the risk of pests, 
diseases, and weeds are high than diverse systems. 
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