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  چکیده

بنابراین این بررسی بـا  . شود هاي کشاورزي توجه کمتري به اهمیت این موضوع می در نظام اگرچه کارکرد بوم نظام تابعی از تنوع زیستی است، ولی
اطالعات مورد نیاز که شامل محصول زراعی و سـطح زیـر کشـت آنهـا بـود از      . هدف ارزیابی تنوع زیستی محصوالت زراعی استان کرمانشاه اجرا گردید

اي، تنـوع   هاي تنوع زیستی که شامل غناي گونه آوري شد و سپس شاخص جمع 1381-90هاي  لبانک آمار و اطالعات سازمان جهاد کشاورزي براي سا
عدد  29هاي زراعی کشت شده در استان کرمانشاه،  نتایج این بررسی نشان داد که تعداد گونه. وینر و تشابع سورنسون بود، محاسبه گردید-زیستی شانون

کمتـرین   وکرمانشـاه، صـحنه و هرسـین    در هاي استان بیشترین تعداد گونه  در بین شهرستان .زراعی بودبود که تقریباً حاکی از متنوع بودن محصوالت 
و کمترین آن به ) 7/1(وینر محصوالت زراعی به هرسین -ساله شاخص تنوع شانون 10ها بیشترین میانگین  در بین شهرستان. شدتعداد در پاوه مشاهده 

ساله کـاهش و در   10هاي قصرشیرین، ثالث باباجانی و پاوه طی این دوره  وینر محصوالت زراعی شهرستان-نونشاخص تنوع شا. مربوط بود) 1(داالهو 
هـاي   طی سـال  44/1به  35/1وینر محصوالت زراعی استان از -ها، میانگین شاخص تنوع شانون نظر از شهرستان صرف. ها افزایش یافت سایر شهرستان

وینـر  -شـانون  تغییـرات شـاخص تنـوع   رونـد  همچنـین  . واحـد بـود   011/0ي این شاخص در حدود  افزایش سالیانهمیزان . افزایش یافت 1390تا  1381
اي  با افزایش سالیانه 1390تا  1381که مقدار آن از سال  طوري ه، بصعودي بود سال 10این  طیاستان  محصوالت کشاورزيمحصوالت زراعی نسبت به 

ـ     81نسبت بـه   90شاخص تشابه سورنسون نیز در سال . رسید 35/1به  25/1واحد از  01/0حدود  بـراي   90کـه در سـال    طـوري  هافـزایش یافتـه بـود، ب
همچنین کمترین مقادیر شاخص تشـابه بـراي شهرسـتان    . شهرستان کرمانشاه با اسالم آبادغرب و شهرستان داالهو با ثالث باباجانی بیشترین مقدار بود

هـاي زراعـی در    براساس نتایج این بررسی اسـتان کرمانشـاه از نظـر تنـوع گونـه      .دست آمد هب 90و  81هر دو سال پاوه در مقایسه با سایر شهرستان در 
 .ها نسبتاً زیاد بود وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار داشت، با این وجود تشابه گیاهان زراعی کشت شده بین شهرستان

  
 اي غناي گونهوینر، -تنوع شانونشاخص شاخص تشابه سورنسون، اي،  تنوع گونه: کلیديهاي  واژه

  
   1  مقدمه

تنوع زیستی به حضور و ترکیب اشکال مختلـف جوامـع گیـاهی،    
). 9( در کـره زمـین اشـاره دارد    ي سـاکن هاجانوري و میکروارگانیسم

عیتی و الگوهاي مبه مطالعه گوناگونی ساختار ج همچنین تنوع زیستی
عنـوان   رداختـه و بـه  دات زنده عـالم هسـتی پ  وفراوانی و پراکنش موج

منطقـه   رود و در هرمی کار هشاخصی براي مقایسه وضیعت بوم نظام ب
). 14و  1(شود تلقی میمحیط زیست  سالمت وکلید پایداري  عنوان به

 ،هـا بوم نظام و پایداري ثبات فظدر حتنوع زیستی  هاينقش از طرفی
                                                             

دانشجوي کارشناسی ارشد اگرواکولوژي، گروه زراعت و اصالح نباتات، پردیس  -1
 اه رازي، کرمانشاه، ایرانکشاورزي و منابع طبیعی، دانشگ

گروه زراعت و اصالح نباتـات، پـردیس کشـاورزي و منـابع      استادیاران -4و  3، 2
 طبیعی، دانشگاه رازي، کرمانشاه، ایران

 )Email: f.mondani@razi.ac.ir                    : نویسنده مسئول -(*

 ي چنـد وجهـی کـه بـا حضـور موجـودات زنـده،       عنوان یک پدیده هب
هـاي بـین جوامـع و چشـم انـداز،      هاي ژنتیکی بین آنها، تفاوت تفاوت
بـه عقیـده بسـیاري از محققـین      .است شده آنافزایش اهمیت  سبب

 تنوع زیستی، رسیدن به کمیتی واحد براي سهولت يمطالعه هدف از
از این رو حفظ و افـزایش  ). 14(باشد میها و ارزیابی بوم نظام مقایسه

 توسعه در مهمکارهاي  راه هاي کشاورزي ازجملهنظامتنوع زیستی بوم 
تواند در مدیریت تولیدات کشاورزي براي است که میکشاورزي  پایدار

  ). 5و  4(جمعیت رو به رشد بشر نقش اساسی ایفاء کند 
هـاي طبیعـی و   امروزه مشخص شده است که کارکرد بـوم نظـام  

نابودي تنـوع  این رو  باشد ازآنها می تنوع زیستیتابع میزان کشاورزي 
 ء بشـر بقا و در نهایتامنیت غذایی جهان  براي زیستی تهدیدي جدي

انـد کـه   همچنین مطالعات مختلف نشـان داده ). 23( شودمحسوب می
تنوع زیستی بسیار فراتر از تولیـد مـواد غـذایی    هاي بوم شناختی نقش

ي هـا مـدیریت آفـات، بیمـاري    هـاي بوده و اثرات مثبت آن در زمینـه 
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و  هاي هرز، حاصـلخیزي خـاك، موجـودات زنـده خـاك     ، علفگیاهی
). 11و  2( خوبی آشکار اسـت  هاي خارجی بهکاهش وابستگی به نهاده

ویژه در  هحفاظت و افزایش آن ب با هدف رو بررسی تنوع زیستی از این
 بـا ایـن حـال    امـا ). 19( هاي اخیر مورد توجه قرار گرفته اسـت سال

  ). 17(باشد میناچیز این زمینه  موجود دراطالعات و منابع علمی 
 میلیـون  3/2 هاي کشور، کرمانشاه با وسعتی بالغ بردر بین استان

ــ  ،اقلیمـی  متنــوع دلیــل شـرایط  هکتـار بـه   سـزایی در تولیــد   هسـهم ب
صورت  کلی و اولیه هايدر ارزیابی .کندایفاء می محصوالت کشاورزي

نوع زیستی محصوالت وضعیت ت )4(توسط کوچکی و همکاران  گرفته
حفـظ و   با این حال براي. کشاورزي استان مطلوب گزارش شده است

الزم است کـه ایـن گونـه     محصوالت کشاورزي تنوع زیستی افزایش
هاي استان نیز صـورت  مطالعات با دقت بیشتري و در سطح شهرستان

تنوع زیستی  زبرداري صحیح اتردیدي نیست که حفاظت و بهره. گیرد
هـاي زراعـی بـیش از هـر چیـز در گـرو شـناخت        بوم نظام موجود در

العـه تنـوع   طها و پراکندگی مکانی آن است که خود مسـتلزم م ویژگی
هاي زراعی گونه ،هازیستی در سطوح مختلف از جمله سطوح بوم نظام

بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، این  ).5( باشدهاي آن میو ژنوتیپ
ند تغییرات تنوع زیسـتی بـراي محصـوالت    بررسی با هدف ارزیابی رو

هاي استان طی یک دوره زراعی استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان
 .اجرا شد 1381-90ساله از سال  10

 

  هامواد و روش
 گیاهـان  شامل سـطح زیـر کشـت   که هاي مورد نیاز مطالعه داده

 14بـراي   )اعم از زراعـی و بـاغی  ( محصوالت کشاورزيزراعی و کل 
از بانـک   بـود،  1381-90هـاي  ان استان کرمانشاه طـی سـال  شهرست

به و سپس  اطالعات مرکز آمار جهاد کشاورزي استان استخراج گردید
اي، حبوبــات و صــنعتی غــالت، دانــه روغنــی، علوفــه گیاهــان گــروه
سطح زیر کشت کـل محصـوالت کشـاورزي    ). 25(گردید  بندي طبقه

این میزان سهم اراضی دیم  هزار هکتار بود که از 900استان در حدود 
همچنـین  ). 25(هزار هکتار بـود   230و  670ترتیب در حدود  و آبی به
متـر و  میلی 537 ترتیب، و درجه حرارت سالیانه نیز بهبارندگی متوسط 

در این بررسی به علت عدم دسترسـی بـه   . بود گراددرجه سانتی 2/13
هـاي  شهرسـتان بـراي   83تا  81هاي زراعی هاي مربوط به سالداده
براي شهرسـتان ثـالث    81هاي سال و و روانسر و همچنین دادههداال

سـال مقـدور    10باباجانی، متأسفانه امکان ارزیابی تنوع زیستی بـراي  
 هـاي تنـوع زیسـتی   شاخص ها مطالعهاین شهرستان ، بنابراین درنبود

  .انجام گرفت ،بودجود وآن مهایی که اطالعات براي سال
  

  وع زیستی محصوالت زراعیهاي تنشاخص
  ايغناي گونه

هاي موجـود در یـک منطقـه را نشـان     تعداد گونه ،ايغناي گونه

 شـود هاي گیاهی در منطقه برآورد میدهد و از شمارش تعداد گونه می
ـ   معموالً با افزایش غناي گونـه . )10( طـورکلی،   هاي، تولیـد، ثبـات و ب

 .)2( یابدها افزایش میبوم نظام کردعمل
  

  وینر-اي شانونشاخص تنوع گونه
تـرین  عنوان یکی از کاربردي به وینر-شانون ايگونه شاخص تنوع

 که دربرگیرنده ها براي ارزیابی تنوع زیستی شناخته شده استشاخص
و  20، 16، 15، 10( ها اسـت اي و یکنواختی افراد بین گونهغناي گونه

شـود  جامعه زیاد می هايمقدار این شاخص با افزایش تعداد گونه. )22
امـا در عمـل    و از نظر تئوري به مقادیر باالیی نیز ممکن است برسـد 

از طرفـی  . )2(کنـد  تجاوز نمیپنج مقدار آن در جوامع طبیعی از حدود 
هـاي  بزرگتر باشد، غالبیت بین گونـه  وینر-شانونتنوع هرچه شاخص 

بیشتري تقسیم شـده و از حساسـیت بـوم نظـام نسـبت بـه تغییـرات        
وینـر  -براي محاسبه شاخص تنوع شانون ).2( شودمحیطی کاسته می

)H (هاي استان از رابطـه  محصوالت زراعی به تفکیک شهرستان)1( 
  ).15(استفاده شد 

   )1(                                           
) امین گونـه  i(هر گونه ) یا بیوماس(، تعداد افراد nدر این معادله، 

مقـدار  . باشـد در یک منطقه می) یا بیوماس کل(، تعداد کل افراد  Nو
در این مطالعـه  . دهنده نسبت یا فراوانی نسبی یک گونه است نشان 
وینـر محصـوالت زراعـی هـر     -منظور محاسبه شاخص تنوع شانون به

از تقسیم کردن سطح زیـر کشـت هـر محصـول      شهرستان، مقدار 
راعی به سطح زیرکشت کل محصـوالت زراعـی در هـر شهرسـتان     ز

منظـور محاسـبه شـاخص     در این بررسی همچنین بـه . محاسبه گردید
 )2(نیـز از رابطـه   ) H́(وینر کل محصوالت زراعی استان -تنوع شانون
 .استفاده شد

 )2           (                                 
امـین گونــه   iنسـبتی از سـطح زیـر کشـت     ، در ایـن معادلـه،   

محصوالت زراعی به سطح زیـر کشـت کـل محصـوالت کشـاورزي      
 .استان در نظر گرفته شد

  
  شاخص تشابه سورنسون

اي و تغییــرات تنــوع را در شـاخص تشــابه تفــاوت ترکیـب گونــه  
هاي تشـابه  شاخص در این زمینه .دهدهاي مختلف نشان میزیستگاه

) S(ترین آنها شـاخص تشـابه سورنسـون     جود دارد که رایجمتعددي و
 ).2(باشد  می

 )3              (                                       
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هاي مشترك موجود در هـر دو  دهنده تعداد گونه ، نشانaدر اینجا 
 که در منطقه   Aهاي موجود در منطقه، تعداد گونهB ،bو  Aمنطقه 

B ضور ندارند و حc  هـاي موجـود در منطقـه    ، تعـداد گونـهB   کـه در
شـاخص تشـابه سورنسـون بـین صـفر      . حضور ندارند، است Aمنطقه 

 ).2(متغیر است ) تشابه کامل(و یک ) عدم تشابه کامل(
  

  نتایج و بحث

  تغییرات سطح زیر کشت

هاي استان، بیشترین سـطح  نتایج نشان داد که در بین شهرستان
صوالت زراعی در شهرستان کرمانشاه و کمترین سـطح  زیر کشت مح

رونـد تغییـرات   ). 1شـکل  (زیر کشت در شهرستان پاوه مشاهده شـد  
هاي پاوه، جوانرود و اسالم آباد غـرب طـی   سطح زیر کشت شهرستان

ــال ــاي س ــا  1381ه ــ  1390ت ــود، ب ــی ب ــوري هکاهش ــراي   ط ــه ب ک
 4ش حـدود  هاي اسالم آبادغرب و جوانرود مقدار ایـن کـاه   شهرستان

همچنـین رونـد تغییـرات    ). 1شـکل  (ازاي هر سال بود  هزار هکتار به
هـا طـی ایـن دوره    سطح زیر کشت محصوالت زراعی سایر شهرستان

ـ  10 عنـوان مثـال در شهرسـتان     کـه بـه   طـوري  هساله افزایشی بود، ب
) 1381(کرمانشاه سطح زیر کشت محصـوالت زراعـی در سـال مبـدأ     

 8با نرخ رشدي در حـدود   1390و در سال  هزار هکتار بود 220حدود 
). 1شکل (هزار هکتار افزایش یافت  300هزار هکتار در سال به حدود 

رسـد دسترسـی بیشـتر کشـاورزان بـه ادوات کشـاورزي و       نظر مـی  به
سـاله در مقایسـه    10هاي زیر زمینی طی این دوره همچنین منابع آب

ر کشت محصـوالت  هاي قبل از دالیل اصلی افزایش سطح زیبا سال
  .زراعی باشد

  
  ايغناي گونه

گونـه از محصـوالت    29نشان داد که  همچنین نتایج این بررسی
ــین ). 1جــدول (شــوند زراعــی در اســتان کرمانشــاه کشــت مــی در ب

، بـدون در نظـر   1390تـا   1381هـاي  محصوالت زراعی در طی سال
هـا  خانواده غالت و در بـین آن  گیاهان گرفتن سطح زیر کشت، سهم

) Hordeum vulgare( و جو )Triticum aestivum( هاي گندمگونه
همچنـین در  . بیشتر از سایر گیاهان زراعی کشت شده در اسـتان بـود  

در  هـا نخـود در اغلـب شهرسـتان    سـهم خانواده حبوبات بین گیاهان 
طبـق آمـار حاصـله از    . مقایسه با سایر محصوالت زراعی بیشـتر بـود  

دلیـل شـرایط آب هـوایی     به ستان کرمانشاهسازمان جهاد کشاورزي، ا
در  دوم رتبـه  ،)Cicer arietinum(سازگار با رشد و نمو گیـاه نخـود   

  .)25(خود اختصاص داده است  به کشورتولید نخود را در 
هـاي مختلـف اسـتان    شهرستانمحصوالت زراعی  ايغناي گونه

هاي در بین شهرستان). 2جدول ( متفاوت بود 90تا  81هاي سال طی
غنـاي  هـا بیشـترین   کرمانشاه، صحنه و هرسین در اکثر سـال  استان،

غنـاي   در حـالی کـه کمتـرین   اي محصوالت زراعـی را داشـت،   گونه
شهرستان کرمانشاه در مقایسـه بـا سـایر     .شددر پاوه مشاهده اي  گونه

به همین دلیل ) 1شکل (ها از وسعت بیشتري برخودار است شهرستان
کشت شده در استان در ایـن شهرسـتان نیـز    عمده محصوالت زراعی 

درصـد   72هاي مورد بررسی حدود طی سالکه  طوري  هوجود داشت، ب
شهرسـتان   ایـن  در کشـت شـده در اسـتان    هـاي زراعـی  از کل گونه
کشـت   هـاي زراعـی  شهرستان پاوه گونه با این وجود در. مشاهده شد

  .بود تانهاي زراعی کشت شده در اساز کل گونه درصد 28حدود  شده

  
 هاي زراعی استان کرمانشاههاي مختلف محصوالت زراعی و تعداد گونهگروه - 1جدول 

 غالت  دانه روغنی  ايعلوفه  حبوبات صنعتی

  پنبه
  سیب زمینی
  چغندر قند

  
  
  
  
  
  
  
3 

  نخود
  لوبیا

  عدس
  باقال
  ماش
  
  
  
  
  
  
5 

  ايذرت علوفه
  یونجه
  اسپرس
  ارزن

  شبدر ایرانی
  سورگوم
  ماشک
  خلر
  نهگاودا
  ارزن

سایر علوفه                  
11 

  کلزا
  سویا

  آفتابگردان
  کنجد
  گلرنگ
  
  
  
  
  
  
5 

  گندم
  ايذرت دانه
  برنج
  جو

  تریتیکاله
  
  
  
  
  
  

       5جمع     
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رسد کشاورزان شهرستان پاوه به علت نـاهموار بـودن و   نظر می به

بنـابراین   شیب زیاد اراضی عمدتاً به کشت محصوالت باغی پرداختـه، 
ها هاي زراعی در این شهرستان پایین تر از سایر شهرستانغناي گونه

-محسوب مـی  پایدار کشاورزي هايضرورت زیستی ازجمله تنوع .بود
محصـوالت   کـردن  از طریـق وارد  زیسـتی  تنـوع  بهبود شود، بنابراین

 دارنـد،  ايمزرعـه  بـرون  هـاي نهـاده  مشـابه  کارکردهـایی  که زراعی
کاهش داده و منجر به افزایش خـود   هاي زراعی رانظاموابستگی بوم 

  .)6(شود آنها می پایداري و اتکایی
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 1381- 1390هاي هاي استان کرمانشاه طی سالاي محصوالت زراعی شهرستانغناي گونه - 2 جدول
 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  شهرستان  سال

 کرمانشاه 16 18 18 16 17 19 18 21 21 17
 صحنه 18 17 17 17 15 20 17 17 17 14
 هرسین 18 18 18 17 15 19 18 20 20 16
 کنگاور 17 16 16 13 15 17 16 19 19 13
 گیالنغرب 16 15 15 17 16 15 15 17 18 12
 سنقر 13 14 14 15 10 17 16 17 17 11
 سرپل ذهاب 15 13 14 15 13 13 12 14 14 9
 جوانرود 12 11 11 11 8 11 8 11 11 8
 شیرینقصر 13 12 12 14 11 11 11 13 13 10
 اسالم آباد غرب 13 12 12 14 11 13 14 14 14 10
 روانسر - - - 7 10 11 12 13 13 11
 ثالث باباجانی - 9 8 12 9 9 8 10 10 7
 داالهو - - - 3 12 8 8 11 11 7
 پاوه 7 11 11 6 7 7 5 4 5 5

  
  وینر-اي شانونشاخص تنوع گونه
هرسـین در اکثـر    و ، صحنهنگاورهاي استان، کدر بین شهرستان

 ،بـود  وینر-شانونتنوع هاي زراعی داراي بیشترین مقدار شاخص سال
کمتـرین   ساله 10طی این دوره  در قصر شیرین شهرستان کهدر حالی

  ).2 شکل( اي شانون را داشتمیزان تنوع گونه
تر محصـوالت زراعـی    اي پایینسد که علت تنوع گونهرنظر می به

کشت شده در شهرستان قصر شیرین شرایط اقلیمی گرم و خشـک و  
ثیرگـذار بـر   أشرایط اقلیمی ازجملـه عوامـل ت  . تقریباً یکنواخت آن بود

ـ       کـه   طـوري  هافزایش تنـوع زیسـتی محصـوالت کشـاورزي اسـت، ب
 زیسـتی  تنوع کننده یینتع عوامل از را اقلیمی تغییرات) 21(استوکینگ 
 بـر  اقلیمـی  تنوع تأثیر داشت اظهار و کرد ذکر زراعی هايدر بوم نظام

نتـایج ایـن    .است محیطی عوامل سایر از تر مهم معموالً ايگونه تنوع
اي تنـوع گونـه  روند تغییـرات شـاخص   تحقیق همچنین نشان داد که 

ن داراي هاي اسـتا در شهرستان 90تا  81 هايسال براي وینر-شانون
هـاي  اي کـه بـراي شهرسـتان   گونـه  ، بـه تغییرات قابـل تـوجهی بـود   

صـورت کاهشـی و بـراي سـایر      قصرشیرین، ثالث باباجانی و پاوه بـه 
هـایی  در بین شهرستان). 2شکل (صورت افزایشی بود  هها بشهرستان

وینـر افرایشـی بـود،    -اي شـانون که روند تغییرات شاخص تنوع گونـه 
مقـدار افــزایش تنــوع بـاالتري برخــوردار بــود،   شهرسـتان داالهــو از  

با ) 1384(در سال مبنا  009/0که میزان این شاخص از حدود  طوري هب
رسـید   1390در سـال   86/0واحـد بـه    1/0افزایش سالیانه در حـدود  

تـر تنـوع زیسـتی     رسد علـت افـزایش محسـوس    نظر می به). 2شکل (
ح زیــر کشــت هــاي زراعــی شهرســتان داالهــو، افــزایش ســط گونــه

هاي زراعی طی این محصوالت زراعی آن و همچنین ترویج بهتر گونه
دست آمده با توجه بـه غنـاي    هنتایج بهمچنین  .دوره مورد بررسی بود

نشـان داد کـه میـزان تغییـرات      وینـر -اي و شاخص تنوع شانونگونه

هـاي متـوالی از   هاي مختلف براي سـال شاخص شانون در شهرستان
اي بـراي مثـال تنـوع گونـه    . کردپیروي ن ايگونه غناي راتیروند تغی
اي باالتر نسـبت  م غناي گونهغر علی کرمانشاهوینر شهرستان -شانون

رسـد تغییـرات   نظر مـی   به). 2شکل (تر بود  به شهرستان کنگاور، پایین
ویژه گندم و جو دلیل اصلی ایـن   سطح زیر کشت محصوالت زراعی به

 گیاهـان  تنوع نیز دلیل باالتر بودن) 3(ن کوچکی و همکارا. نتیجه بود
 زیـر  سـطح  بودن اصفهان را باال و سمنان گلستان، هاياستان صنعتی
گـزارش   روغنی گیاهان و توتون پنبه، قند، چغندر زمینی، سیب کشت
 بـه  مربوط تنوع، کمترین که داشتند اظهار همچنین نامبردگان. کردند
 سـیب  تنها هااستان این در که بود ایالم و بلوچستان و سیستان استان

  .شدمی کشت توتون و روغنی زمینی، گیاهان
وینــر -اي شــانونرونــد تغییــرات شــاخص تنــوع گونــه 3شــکل 

هـا طـی   نظر از شهرسـتان  محصوالت زراعی استان کرمانشاه را صرف
شـاخص تنـوع    بیشترین مقدار. دهدنشان می 1381-1390هاي سال

و  49/1بـه میـزان    89سـال   ن دروینر محصوالت زراعی استا-شانون
رونـد تغییـرات   . مشـاهده شـد   3/1به میـزان   82سال آن در  کمترین

وینر براي محصوالت زراعی با افـزایش  -اي شانونشاخص تنوع گونه
  .)3شکل (افزایش یافت  44/1به  35/1واحد از  011/0ساالنه 

اي تنـوع گونـه  شـاخص   نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که
محصـوالت   بـراي محصـوالت زراعـی نسـبت بـه کـل       وینر-نشانو

تـا   1381هـاي  سـال  طـی  هانظر از شهرستان صرف استان کشاورزي
 وینـر -اي شـانون شاخص تنـوع گونـه   ).3شکل (افزایش یافت  1390

از سال استان  محصوالت کشاورزيبراي محصوالت زراعی نسبت به 
به  25/1واحد از  01/0اي حدود با افزایش سالیانه 1390تا سال  1381

رسـد افـزایش سـطح زیـر کشـت      نظـر مـی   به). 3شکل (رسید  35/1
هـاي  و تمایل کشاورزان به کشـت گونـه  ) 1شکل (محصوالت زراعی 
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اي از دالیل اصلی افزایش شاخص تنوع گونـه ) 2جدول (زراعی بیشتر 
. محصوالت زراعی نسبت به محصوالت کشاورزي طی ایـن دوره بـود  

وینر در این بررسی با -اي شانونده شاخص تنوع گونهمقادیر برآورد ش
هاشـمی شـادگان و   ).  7(مقادیر برآورد شده قبلـی همخـوانی داشـت    

وینــر محصـوالت زراعــی  -اي شـانون نیــز تنـوع گونــه ) 8(همکـاران  
  . گزارش کردند 87/1تا  25/1شهرستان شادگان را از 

  
  شاخص تشابه سورنسون

هـاي  ابه سورنسون براي سـال نتایج حاصل از ارزیابی شاخص تش
بـاالیی را   مقـادیر نسـبتاً   هاي اسـتان براي شهرستان ،1390و  1381

  ).4و  3جدول (نشان داد 
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 1382تا  1381
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 1381ها در سال زراعی شاخص تشابه سورنسون براي محصوالت زراعی به تفکیک شهرستان -3جدول 
  آباد  اسالم پاوه جوانرود سرپل ذهاب سنقر صحنه قصرشیرین کرمانشاه کنگاور گیالنغرب هرسین

 اسالم آباد 1          
         1 55/0  پاوه 
        1 55/0  91/0  جوانرود 
       1 69/0  63/0  78/0  سرپل ذهاب 
      1 64/0  66/0  73/0  84/0  سنقر 
     1 77/0  78/0  75/0  56/0  83/0  صحنه 
    1 83/0  61/0  91/0  83/0  6/0  84/0  قصرشیرین 
   1 78/0  82/0  75/0  77/0  81/0  6/0  82/0  کرمانشاه 
  1 84/0  77/0  91/0  86/0  66/0  78/0  58/0  86/0  کنگاور 
 1 78/0  87/0  82/0  82/0  75/0  83/0  66/0  6/0  78/0  گیالنغرب 
1 88/0  91/0  94/0  77/0  88/0  7/0  76/0  75/0  56/0  83/0  هرسین 

  
 1390ها در سال شاخص تشابه سورنسون براي محصوالت زراعی استان به تفکیک شهرستان - 4جدول 

 کرمانشاه کنگاور گیالنغرب هرسین
 قصر

 شیرین
سرپل   سنقر صحنه

 ذهاب
 داالهو روانسر

جوانرو
 د

ثالث 
 باباجانی

   آباد اسالم پاوه

 اسالم آباد 1             
            1 45/0  پاوه 

           1 83/0  56/0  
ثالث 
 باباجانی

          1 93/0  83/0  64/0  جوانرود 
         1 93/0  1 83/0  58/0  داالهو 
        1 77/0  73/0  77/0  62/0  78/0  روانسر 
       1 7/0  75/0  7/0  75/0  71/0  69/0  سرپل ذهاب 
      1 6/0  75/0  82/0  73/0  77/0  62/0  78/0  سنقر 
     1 72/0  78/0  8/0  66/0  72/0  61/0  52/0  87/0  صحنه 
    1 7/0  63/0  94/0  57/0  58/0  77/0  7/0  66/0  74/0  قصرشیرین 
   1 74/0  83/0  78/0  69/0  78/0  58/0  64/0  58/0  45/0  کرمانشاه 1 
  1 9/0  75/0  92/0  88/0  6/0  88/0  66/0  72/0  61/0  52/0  9/0  کنگاور 
 1 84/0  75/0  81/0  84/0  6/0  76/0  73/0  73/0  8/0  73/0  58/0  82/0  گیالنغرب 
1 81/0  93/0  96/0  76/0  86/0  81/0  6/0  81/0  6/0  66/0  6/0  47/0  96/0  هرسین 

وینر - اي شانونو شاخص تنوع گونه) الف(محصوالت زراعی  وینر-شانون ايگونه روند تغییرات شاخص تنوع - 3شکل 
 1390تا  1381 هايبراي سال کرمانشاه استان )ب(محصوالت زراعی نسبت به کل محصوالت کشاورزي 

y = 0.010x + 0.445
R² = 0.045
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غـالت و   گیاهـان خـانواده  هاي استان در کشت تمامی شهرستان

هـا  حبوبات بیشترین تشابه را داشتند و آنچه سبب تفاوت در شهرستان
. روغنی بـود  هاياي و دانهصنعتی، علوفه گیاهانیر کشت شد سطح ز

اي براي غالت و حبوبات نسبت ید باال بودن غناي گونهؤاین مطلب م
هاي استان در هـر دو سـال   شهرستان. به سایر محصوالت زراعی بود

شاخص تشابه نزدیکی نسبت به یکـدیگر داشـتند کـه ایـن      ،90و  81
اي کـه بـراي شهرسـتان    گونـه  بـه  ،بودبسیار بارز  90مقدار براي سال 

 غرب و داالهو با ثالث باباجانی شـاخص تشـابه   آباد کرمانشاه با اسالم
کمتـرین مقـدار شـاخص تشـابه     همچنـین  . دست آمد هب 1 سورنسون

هـا  هر دو سال براي شهرستان پاوه بـا سـایر شهرسـتان    سورنسون در
 در وجـود م زراعـی  هـاي نظـام  تنـوع  کـه  رسد می نظر به .مشاهده شد

 منـاطق  خـاك  خصوصـیات  آن بـر  عالوه و باشد اقلیمی تنوع راستاي
 متـأثر  نیز خصوصیت این البته که نیست تأثیر بی امر این در نیز زراعی

 داد نیز نشان) 13( گلیسمن. )21و  18، 3(است  اقلیمی هايویژگی از
 خـاك  شـیمیایی  و فیزیکی هايویژگی و اقلیم شناختی، بوم نظر از که
در بوم  موجود تنوع و گیري شکل اساس هستند، اقلیم از تابعی خود که

 و مکـانی  توزیع که رسدمی نظر به بنابراین،. باشندمی زراعی هاينظام
اقلیمـی   هايویژگی مبناي بر ها شهرستان برخی گرفتن قرار گروه هم

  .آنها بود
هاي پیشین نیـز نشـان داد در منـاطقی کـه از نظـر      نتایج بررسی

ــوبی  اقلی ــرایط حاصــلخیزي خــاك در وضــعیت مطل ــل (مــی و ش مث
هاي سبزي و صیفی کمتـري  قرار ندارند، تعداد گونه) شهرستان گناباد

ها  طور غیر یکنواختی در بین گونه کشت شده و سطح زیر کشت نیز به
توزیع شده است که این موضوع منجر بـه غالبیـت تعـداد کمتـري از     

هـاي زراعـی شـد    ه بیشتر نظاممحصوالت کشاورزي و در نهایت تشاب
کــوچکی و همکــاران همچنــین دریافتنــد کــه در بــین برخــی از ). 4(

هاي زیـر کشـت گنـدم    هاي کشور شباهت زیادي از نظر واریته استان
هـاي  هایی که از نظـر ویژگـی  وجود دارد و این شباهت در بین استان

ـ    ). 5(اقلیمی مشابه بودند، بیشتر بود  وع در از آنجـایی کـه افـزایش تن
هاي کشت شده داراي اثرات مثبتی همچـون سـازگاري بـا    میان گونه

، تولیـد محصـوالت کشـاورزي و    )24و  9(شرایط و تغییـرات اقلیمـی   
هاي خاك اسـت،  و تنوع میکروارگانیسم) 12(عرضه آسان مواد غذایی 

لذا حفظ و افـزایش تنـوع زیسـتی از طریـق تـرویج کشـت گیاهـان        
زراعـی جدیـد و همچنـین طراحـی مجـدد      فراموش شده و یا گیاهان 

کارهاي  الگوي کاشت با در نظر گرفتن مزایاي تنوع زیستی ازجمله راه
هـاي زراعـی در برابـر    ثیرگذار بر افزایش ثبات و پایداري بـوم نظـام  أت

هـاي زیسـتی و غیـر زیســتی و    اي همچـون تـنش  عوامـل ناخواسـته  
ی که نظام بازار از هایویژه در سال همچنین افزایش درآمد کشاورزان به
 ).11(شود  وضعیت مطلوبی برخوردار نیست، می

  
  گیري  نتیجه

 پـراکنش گیاهـان زراعـی    الگوهـاي  و زیستی تنوع مزایاي درك
 اهداف کشاورزي پایدار مفیـد  با مرتبط هاياريذگ سیاست در تواند می

هـاي اسـتان   نتایج این بررسی نشان داد که در بـین شهرسـتان   .باشد
هـاي تولیدکننـده محصـوالت    که یکی از مهمتـرین اسـتان  کرمانشاه 

هاي کرمانشاه، باشد، شهرستانکشاورزي در بخش زاگرس مرکزي می
اي و شهرستان پاوه داراي صحنه و هرسین داراي باالترین غناي گونه

روند تغییرات شاخص تنوع . هاي زراعی بودکمترین مقدار در اکثر سال
زراعـی اسـتان و همچنـین شـاخص      وینر محصوالت-اي شانونگونه

وینر محصوالت زراعـی نسـبت بـه محصـوالت     -اي شانونتنوع گونه
شـاخص  . افزایشـی بـود   90تـا   81هاي کشاورزي استان در طی سال

تشابه سورنسون داراي مقادیر نسبتاً باالیی بود که این موضوع نشـان  
 ویـژه بـراي گیاهـان خـانواده غـالت و      از تشابه محصوالت زراعی بـه 

 1381که در سـال   طوري ههاي استان بود، بحبوبات در اکثر شهرستان
بیشترین تشابه بین محصوالت زراعـی کشـت شـده در کرمانشـاه بـا      

بیشـترین تشـابه بـین محصـوالت      1390و در سـال  ) 94/0(هرسین 
و ) 1(آباد غرب  هاي کرمانشاه با اسالمزراعی کشت شده در شهرستان

شناخت و درك اثـرات تنـوع   . مشاهده شد) 1(داالهو با ثالث باباجانی 
هـاي تولیـد   زیستی محصوالت زراعی و همچنین اثرات آن بر سیستم

آوري اطالعــات جــامع دربــاره  محصـوالت کشــاورزي، نیازمنــد جمـع  
ها و نحوه توزیع هاي مختلف مورد کشت براي تمامی شهرستان واریته

به آمار دقیق این محصوالت است که متأسفانه به علت عدم دسترسی 
ها براي اکثر محصوالت زراعـی، ارزیـابی تنـوع زیسـتی در     نام واریته

امید است که در آینده از طریق دسترسـی  . اي مقدور نبودسطح واریته
تر به اطالعات ارقام محصـوالت زراعـی کشـت شـده در      بهتر و دقیق

تـري از مزایـاي تنـوع     هـاي دقیـق  ها، شاهد ارزیـابی سطح شهرستان
 . محصوالت زراعی باشیمزیستی 
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