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  چکیده

در این مطالعه به بررسی  .در سطح جهان به آن وابسته است ییکه امنیت غـذا شودکننده از تنوع زیستی محسوب میترین استفادهکشاورزي بزرگ
و نـوع   سطح زیـر کشـت   زنجان بر اساس تفکیک محصوالت زراعی و باغی پرداخته شد. ابتدا هاي استانوضعیت تنوع زیستی کشاورزي در شهرستان

هاي هواشناسی نیز از شد. دادهاستخراج و سازمان جهاد کشاورزي استان زنجان جهاد کشاورزي  نامه وزراتاز آمارمحصول کشت شده در هر شهرستان 
کـه  هاي تنوع زیستی محاسبه شـدند. نتـایج نشـان داد    انواع شاخص ساله تهیه گردید. سپس15اداره کل هواشناسی استان زنجان در طی دوره آماري 
) در خدابنده و در محصوالت بـاغی نیـز   87/0) مربوط به شهرستان خرمدره و کمترین آن (14/2بیشترین مقدار شاخص شانون در محصوالت زراعی (
) تعلق دارد. از نظر شاخص سیمپسون هم بیشترین 62/0و کمترین آن مربوط به خرمدره () 92/1(بیشترین مقدار این شاخص مربوط به شهرستان طارم 

هاي خدابنـده و  ترتیب مربوط به شهرستان) و کمترین مقدار آن به81/0) و طارم (83/0ترتیب مربوط به خرمدره (مقدار در محصوالت زراعی و باغی به
) و 79/0) و خرمـدره ( 80/0ترتیب مربوط به خدابنـده ( ز بیشترین مقدار محصوالت زراعی و باغی بهپارکر نی -) بود. از نظر شاخص برگر34/0خرمدره (

باشد. از نظر شاخص می 25/0و  26/0ترتیب برابر با کمترین مقدار آن نیز در هر دو نوع محصوالت زراعی و باغی مربوط به شهرستان طارم بود که به
هاي ابهر نشان و ابجرود و کمترین مقدار در شهرستانهاي خرمدره، ماهترتیب در شهرستانالت زراعی و باغی بهیکنواختی نیز بیشترین مقدار در محصو

ترتیب در محصوالت زراعی و باغی بیشترین تشابه سورنسون نشان و زنجان بههاي ماههاي ابهر و ابجرود و شهرستاندست آمد. شهرستانو خرمدره به
اي با توجه به هاي تنوع زیستی با وضعیت اقلیمی مشخص گردید در بخش محصوالت زراعی، شاخص غناي گونهیابی ارتباط شاخصرا دارا بودند. در ارز

شدت تحت تأثیر گیرد، اما در بخش محصوالت باغی این شاخص بهقرار گرفتن در راستاي بردار بارش و رطوبت نسبی تحت تأثیر این عوامل قرار می
هاي تنوع زیستی در بین محصوالت زراعی دهد که اکثر شاخص) نشان میRDAباشد. نمودار دو بعدي آنالیز افزونگی (بت نسبی میدماي کمینه و رطو

هایی که تنها یک یا دو گونه زراعی و باغی غالـب  طور کلی، در برخی از شهرستانو باغی همبستگی بیشتري با دماي بیشینه و رطوبت نسبی دارند. به
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ـ تهدید می کاال و خدمات را  ,Zhu et al., 2003; Makhdomد (کن

هرم زندگی بر عرصه گسـترده   در نظام طبیعی جهان، قاعده). 2005
بماند، دیگـر   اگر این پایه استوار تنوع عناصر قرار دارد. پوشش سبز و

 و در صورت وجود تنوع بیشتر، تعاون و شکل گرفته هم حیاتسطوح 
شرایط نامساعد محیطی  ها، آفات وبرابر بیماري ها درهمبستگی گونه

 هر گونه گیاهی در بافت طبیعی محیط بـه مثابـه  . تر خواهد شدقوي
یـا آسـیب دیـدن،     و صورت مفقود شـدن  است که در حلقه زنجیري

تنـوع گیـاهی   بر این اساس کند. می خارج مجموعه بافت را از تعادل
عنوان به محیطیهاي زیستپوشش و ارزیابی مطالعات طور وسیع دربه
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نقش مدیریتی و بررسی وضـعیت   هاي مهم در تعیینیکی از شاخص
. تنـوع  (Karen et al., 2004) گیـرد مورد استفاده قرار مـی نظام بوم

ه تغییرات زیستی زیستی بیانگر تنوع در کره زمین است و مجموع کلی
 ,Brookfield & Padochگیرد (نظام را در بر میاز سطح ژن تا بوم

1994 .(  
تـرین عوامـل   عنـوان یکـی از مهـم   امروزه عملیات کشاورزي به

دهنده تنوع زیستی در سطح جهانی شناخته شده است. یکی از کاهش
اي هراهکارهاي کلیدي در کشاورزي پایدار، بازگرداندن تنوع به محیط
هـاي  کشاورزي و مدیریت مؤثر آن است. افـزایش تنـوع بـا دیـدگاه    

کشـتی  کشاورزي رایج فعلی که رسیدن به حداکثر تولید از طریق تک
 ,.Koocheki et al)باشد، در تضاد است گیاهان در مقیاس وسیع می

هاي زراعی نظامکننده خصوصیات بومچهار عامل اصلی تعیین .(2003
زنـده  ی، عملیـات مـدیریتی، عوامـل زنـده و غیـر     منابع ژنتیکی گیاه

هاي زراعی بر این عوامل استوار نظامباشد که کارکرد بوممحیطی می
-بـوم زیستی موجود در  دهنده تنوعمنابع ژنتیکی گیاهی نشان است.
تري یافته و بـا در  کشاورزي است کـه امروزه معناي وسیع هاينظام

عــم از گیاهـان، جـانوران و    برگرفتن تنـوع کلیـه موجـودات زنـده ا    
هاي کشاورزي حائز اهمیت که جهت تولید غذا و فعالیت ریزجاندارانی

 ,FAO) شـود عنوان تنوع زیستی کشاورزي شـناخته مـی  هستند، به

1999) .  
هاي طبیعی و کشاورزي بر تنوع زیسـتی اسـتوار   نظامد بومرکارک

هاي نظامماست و نابودي تنوع زیستی تهدیدي جدي براي مقاومت بو
 Swift)شود یت غذایی جهان محسوب مینکشاورزي و در نهایت ام

& Anderson., 1993) .  هـاي  در حال حاضر سرعت نـابودي گونـه
ویژه کشاورزي و صنعتی ههاي انسان، بو جانوري در اثر فعالیت یگیاه

را بـه مخـاطره    شناختیبومهاي باال بوده و این موضوع کارکرد نظام
به همین جهت مطالعه تنوع . (Pimentel et al., 1992) تانداخته اس

-هاي اخیر مورد توجه بـوم زیستی کشاورزي و حفاظت از آن در سال
شناسان کشاورزي بوده و از ابعاد مختلف مورد بررسـی قـرار گرفتـه    

براین اساس و   (Pimentel et al., 1992; Stocking, 2001).است
هاي تنوع زیستی مختلفی از شاخصبراي این دست از مطالعات انواع 

  .پیشنهاد شده است
هایی که در زمینه حفظ تنوع زیسـتی انجـام   تاکنون اکثر فعالیت

هاي طبیعی بوده است. این در حالی است کـه ایـن   نظامگرفته در بوم
هـاي خشـک را در بـر گرفتـه اسـت.      درصد محـیط پنج  مناطق تنها

 20حصوالت کشاورزي و ها به تولید مدرصد زمین 50برعکس، حدود 
 ,.Koocheki et al) داري تجـاري اختصـاص دارد  درصد به جنگـل 

هاي کشاورزي نظامکه اهمیت تنوع در کارکرد بومبا وجود این .(2006
ها توسط بسیاري از محققین مورد تأیید قـرار  و در نهایت پایداري آن

ابل بین گرفته، ولی اطالعات و منابع علمی موجود در مورد اثرات متق
 ;FAO, 1999)هاي کشاورزي ناچیز است نظاماین تنوع و کارکرد بوم

Naeem & Lee, 1995)بـرداري  . تردیدي نیست که حفاظت و بهره
هاي زراعی بیش از هر چیز نظامصحیح از تنوع زیستی موجود در بوم

ها و پراکندگی مکانی آن است که خود مستلزم در گرو شناخت ویژگی
-بـوم  زیستی کشاورزي در سطوح مختلف از جمله سطح مطالعه تنوع

 Koocheki et) باشدهاي آن میپهاي زراعی و ژنوتی، گونههانظام

al., 2003).  
آیـد،  یوجود مههاي صنعتی که روز به روز در جهان ببا پیشرفت

-یابد، بـه اي میتأمین مواد اولیه این صنایع گوناگون نیز اهمیت ویژه
هـاي گیـاهی   که با استفاده از فـرآورده  یصنایع خصوص آن دسته از

کننده مواد غذایی و پوشـاك و سـایر مایحتـاج روزانـه جوامـع      تأمین
-رو مطالعه و حفاظت از تنوع زیستی کشاورزي در سـال اینازهستند. 

شناسان کشاورزي بـوده و از ابعـاد مختلـف    هاي اخیر مورد توجه بوم
 Koocheki et)و همکـاران   کـوچکی . مورد بررسی قرار گرفته است

al., 2003) روي تنوع زیـستی محصوالت باغی، سبزي  ايهدر مطالع
گونه سبزي  14گونه محصول باغی و  31و صیفی ایران دریافتند کـه 

-هاي مختلف مورد کشت قرار میو صیفی در کل کشور و در استان
ن تنـوع محصـوالت بـاغی و سـبزي و صـیفی در      اگیرند. این محقق

در همـین   اي نسبتاً مناسب دانسـتند. هاي کشور را در محدودهاستان
 ,.Nassiri Mahallati et al)راستا نصـیري محالتـی و همکـاران    

در مورد غالت نتیجه گرفتند که کمترین شاخص شـانون در   (2004
دهنده غالبیت یـک  کل کشور مربوط به استان گیالن است که نشان

آوردهاي انجام شـده بیـانگر ایـن    بر باشد.گونه غالت یعنی برنج می
درصـد از   90اصالح شده موجب از بین رفـتن   ارقامواقعیت است که 

هاي طبیعی و نظامکارکرد بوم. محلی در سراسر جهان شده است ارقام
تهدیدي  کشاورزي بر تنوع زیستی استوار است و نابودي تنوع زیستی

نیت غذایی جهان هاي کشاورزي و نهایتاً امنظامجدي براي بقاي بوم
   (Koocheki et al., 2005; Blackshaw, 2001). شودمحسوب می

در  (Moradi & Sami, 2013)در مطالعــه مــرادي و ســامی 
هاي استان کرمان، مشخص شد که بیشـترین سـطح زیـر    شهرستان
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هـاي جیرفـت و رفسـنجان و    کشت محصوالت باغی بـه شهرسـتان  
هاي جیرفت ق دارد. شهرستانکمترین مقدار آن به شهرستان بافت تعل

و  20 با ترتیباي محصوالت زراعی (بهو کرمان بیشترین غناي گونه
گونه) را شامل شدند. در بـین   31و  34 با ترتیبگونه) و باغی (به 22

 Triticumهـاي گنـدم (  محصوالت کشاورزي مختلف استان، گونـه 

aestivum L.و پسته ( )Pistacia veraها گونـه  ) در اکثر شهرستان
غالب بودند. باالترین میزان شاخص تنوع شانون در محصوالت زراعی 

ــه شهرســتان ــوط ب ــان (27/2هــاي جیرفــت (مرب )، در 99/1) و کرم
) بود. در مطالعه ربیعی 05/2) و بافت (31/2محصوالت باغی جیرفت (

(Rajabi, 2014) هاي بیرجند و طبس مشخص شد که در شهرستان
باشد. هرچند ز وضعیت مناسبی برخوردار نمیتنوع زیستی کشاورزي ا

اي محصوالت باغی و زراعی شهرسـتان طـبس بیشـتر از    غناي گونه
 بـازه زمـانی   طیتنوع زیستی  هايصشاخ روند تغییراتبیرجند بود. 

سـطح زیرکشــت،   کـه  داد نشــاندر اسـتان اصـفهان    1381 -1390
در ایـن  هاي تنوع بتا، شانون و یکنواختگی محصوالت زراعی شاخص

داري کاهش یافته اسـت.  طور معنیاستان در بازه زمانی مورد نظر به
علـت  دار سطح زیر کشت بهنتایج نشان داد که دلیل آن کاهش معنی

 Goldani etباشد (هاي مداوم و تغییر کاربري اراضی میسالیخشک

al., 2017.(  
نوسانات اقلیمی در یک منطقه را  (Stocking, 2001)استوکینگ 

هاي زراعی نظاماي در بومکننده تنوع گونهیکی از عوامل عمده تعیین
اي معمـوالً  بیان کرد و اظهار داشت که اثر تنوع اقلیمی بر تنوع گونه

تر از سایر عوامـل محیطـی (خـاك، آب و غیـره) اسـت. کـاوا و       مهم
یان نمودنـد کـه شـرایط اقلیمـی،     ب(Kawa et al., 2011) همکاران 

اي را تحت اریخچه پوشش گیاهی منطقه، غناي گونهکیفیت خاك و ت
ـ   تأثیر قرار مـی   ;Koocheki et al., 2003 a(  نادهـد. سـایر محقق

Koocheki, 2005; Koocheki et al., 2003 b; Nassiri 
Mahallati et al., 2004; Gliessman, 1992یز نتیجه گرفتنـد  ) ن

خصوص بارندگی به اي ارتباط زیادي با عوامل اقلیمی وکه تنوع گونه
در نقاطی که شرایط اقلیمـی مسـاعدتر و مشـکل حاصـلخیزي      .دارد

، تعداد گونه کاشته شده بیشتر بوده و سطح زیر کشت نیز وجود ندارد
 ;Koocheki et al., 2003 c) دهـد تري را نشان میتوزیع یکنواخت

Koocheki, 2005).  
ـ  هـاي دلیل پسـتی و بلنـدي  ایران به رشوک  هـاي لـیم قراوان و اف

برخوردار بـوده کـه ایـن تنـوع دامنـه       متفاوت، از تنوع زیستی باالیی

مقیاس محلی و  هاي مستقیم و غیرمستقیم را درسودمندي وسیعی از
. استان زنجان نیـز از تنـوع اقلیمـی و توپـوگرافی     جهانی در پی دارد

برخوردار بوده و این امر باعث شده که در سطح هشت شهرستان این 
نواع محصوالت کشاورزي کشت شود. با توجه به اهمیت تنوع استان ا

هاي رایج، این بررسی بـا  نظامزیستی و استفاده از آن در مدیریت بوم
هدف ارزیابی تغییرات تنوع زیستی کشاورزي براي محصوالت زراعی 

تفکیک هر شهرستان و رابطه آن بـا عوامـل   و باغی استان زنجان به
هاي نظامتا نقش تنوع زیستی در بومام شد انج 1395در سال  اقلیمی

هاي مختلفی از جمله ثبات و پایداري و نیـز  کشاورزي منطقه از جنبه
   ها قابل تفسیر باشد.ارتقاء کارکردهاي آن

  
  هامواد و روش

  معرفی منطقه مورد مطالعه
دقیقـه   15درجـه و   37دقیقه تا  25درجه و  35استان زنجان در 

دقیقـه طـول    52درجـه و   49دقیقه تا  1ه و درج 47عرض شمالی و 
هاي اردبیل و آذربایجـان  شرقی واقع شده است که از شمال با استان

ترتیـب بـا   شرقی، از جنوب با استان همدان، جنوب غربی و شرقی به
هـاي  ترتیب با استانکردستان و قزوین و شمال غربی و شرقی نیز به

 21773. مساحت این استان باشدمرز میآذربایجان غربی و گیالن هم
هرچند استان زنجـان وسـعت کمـی دارد؛ امـا     باشد. کیلومترمربع می
 و طـارم  نطقـه طـور مثـال، م  وهوایی زیادي است. بـه داراي تنوع آب

ـ سبتاً گـرم دار وهواي نآب نشانماه د، ولـی سـایر منـاطق اسـتان از     ن
درجه  4/9وهواي سردي برخوردار است. میانگین دماي استان بین آب

نیز  گراد متغیر است. میانگین بارندگیدرجه سانتی17/ 5گراد تا سانتی
ثبت شـده اسـت   متر میلی 400تا  متریلیم 200بین زنجان در استان 

کند. ارتفاع از سطح دریا که بیش از میانگین کشور بارش دریافت می
  باشد.متر متغیر می 2000متر تا  370در استان زنجان از 

  
  ها و اطالعاتدادهآوري جمع

و نوع محصول کشـت شـده در هـر شهرسـتان      سطح زیر کشت
جهاد کشاورزي  نامه وزارتاز آمار تفکیک محصوالت زراعی و باغیبه

و آمارنامه سازمان جهاد کشاورزي استان زنجان و مصاحبه چهره بـه  
هـا  هاي جهـاد کشـاورزي شهرسـتان   هاي مدیریتچهره با کارشناس

هاي هواشناسی نیز از اداره کل هواشناسی اسـتان  دهشدند. دااستخراج 
ساله تهیه شد. ایـن اطالعـات شـامل     15زنجان در طی دوره آماري 
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هاي کمینه، بیشینه، متوسط ساالنه، میزان رطوبت نسبی و میزان دما
هـا محاسـبات الزم بـراي    آوري دادهبارش ساالنه بود. پـس از جمـع  

دوره آمـاري صـورت پـذیرفت. از    هـا در  دست آوردن میانگین دادهبه
براي انجام محاسبات تنـوع زیسـتی و از    2010افزار اکسل نسخه نرم
هاي اقلیمی و تنوع براي ترسیم روابطه بین شاخص Canocoافزار نرم

  زیستی استفاده شد.
  

  هاي تنوع زیستیشاخص
  واینر -شاخص شانون
ی نسـبی  اي و فراوانترکیبی از غناي گونه واینر، -شاخص شانون

کند و مقدار آن در جوامع طبیعی از حدود پنج تجاوز نمی ها بودهگونه
 ,Ghorbani, 2008; Magurran): شـود محاسبه مـی  1 معادلهو از 

1988)  
  H   Pi  LnPi          ) 1( معادله

تعـداد  : Pi= ni/N، niو ) H≥ 0( شاخص شـانون : H ،که در آن
تعـداد کـل   : (Nو  )اُمین گونـه i ( هر گونه توده)زیستیا مقدار (افراد 
 ni/Nباشـد. مقـدار   در یـک منطقـه مـی    )کـل  تـوده زیسـت یا  افراد

دهنده نسبت یا فراوانی نسبی یک گونه اسـت. در ایـن مطالعـه    نشان
صـورت سـطح   به ni/Nمنظور محاسبه شاخص تنوع شانون، مقدار به

به کل سطح زیر کشت گیاهان  زراعی یا باغیزیر کشت هر محصول 
  .(Koocheki et al., 2013) در نظر گرفته شد زراعی یا باغی

  
  شاخص توزیع سیمپسون

-اي در یک منطقه را نشان مـی این شاخص، میزان غالبیت گونه
تا یک متغیر است و باال بودن این شاخص  دهد که مقدارش بین صفر

 گـردد محاسـبه مـی   2 نشانگر باال بودن غالبیت است که از معادلـه 
:(Hawksworth, 1995)   

 - Pi C= 1 – D= 1        )2( معادله
: سطح زیـر کشـت   ni: شاخص غالبیت سیمپسون، Dکه در آن، 

باشـد. عکـس شـاخص    ها می: سطح زیر کشت کل گونهNو  iگونه 
  دهد.میزان تنوع یک گونه را نشان می )D/1سیمپسون (

  
  پارکر -شاخص تنوع برگر
تـرین  انی نسبی غالبدهنده فراوپارکر، نشان -شاخص تنوع برگر

ــه ــه    گون ــتفاده از معادل ــا اس ــوده و ب ــا ب ــی  3ه ــبه م ــردد محاس گ
(Hawksworth, 1995; Magurran, 1988):  

  Nmax d = N /                    )3( معادله
: تعداد Nترین گونه در نمونه و : تعداد افراد غالبmaxNکه در آن، 

  باشد.کل افراد نمونه می
  

  شاخص یکنواختی
ص که با مشخص بودن شاخص تنوع شـانون محاسـبه   این شاخ

  .(Magurran, 1988)) 4شود (معادله می
  H´ / Ln (S)1E =              )4( معادله

: تعداد S: شاخص شانون و H: شاخص یکنواختی، E1که در آن، 
باشد. شدت یکنواختی هاي گیاهی) میها (سطح زیر کشت گونهگونه

هـاي گیـاهی بـوده و مقـدار آن     هتوزیع تعداد یا سطح زیر کشت گون
باشد. هرچه میزان آن به یک نزدیـک  تر از یک میمساوي یا کوچک

هـاي یـک   معنی یکنواختی بیشـتر سـطح زیـر کشـت گونـه     باشد، به
دهنـده غالبیـت یـک    محصول و هرچه به صفر نزدیک باشـد نشـان  

  .(Koocheki et al., 2003) محصول است
  

  شاخص تشابه سورنسون
شاخص بین صفر و یک متغیر است که هرچه به یـک  مقدار این 

کند تشابه بیشتر بین دو منطقه و صفر نیز یعنی عدم تشابه در میل می
دو ناحیه مورد نظر است. عدد یک یعنی تشابه کامل بـین دو منطقـه   

گـردد  محاسـبه مـی   5مورد بررسی وجود دارد. این شاخص از معادله 
(Chao et al., 2006):  

        S = 2C / A + B      )5( معادله
ها : تعداد گونهBو  A هاي مشترك دو منطقه،: گونهCکه در آن، 
  باشند. تفکیک میدر دو منطقه به

  
  اي و تعداد کل افرادغناي گونه

و تعداد کل افراد در مورد تمـام   اي)ها (غناي گونهتعداد کل گونه
ترتیـب از  است، به برداري وابسته) که به اندازه واحد نمونهNها (گونه

  :(Ejtehadi et al., 2007)شود محاسبه می 7و  6هاي معادله
  Ln N –= S  mgD / 1        )6( معادله
  S / √N MnD =                  )7( معادله

: تعـداد  S: تعداد کل افراد، MnD: تعداد کل گونه، mgDکه در آن، 
  باشد.: که تعداد کل افراد نمونه میNگونه و 
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  بحثنتایج و 
  واینر -شاخص شانون

هاي اسـتان زنجـان از   در بین شهرستان 1بر اساس نتایج جدول 
 -نظر تنوع زیستی محصوالت زراعی، بیشترین مقدار شاخص شـانون 

) که علت آن باال بودن 14/2واینر، مربوط به شهرستان خرمدره بود (
اي از جمله کشت گیاهان زراعی گنـدم  سطح زیر کشت و غناي گونه

ــم  ــا ( دی ــی، لوبی ــدم آب ــه L. Phaseolus vulgarisو گن ) و یونج
).L Medicago sativaباشد و ها می) آبی نسبت به سایر شهرستان

) و 87/0هـاي خدابنـده (  کمترین شاخص شانون مربوط به شهرستان
که در شهرستان خدابنـده گیـاه   طوريدست آمد. به) به96/0ابجرود (

گیاه لوبیا، گیاهان غالب بودند. بر  زراعی گندم و در شهرستان خرمدره
در اراضی باغی نیز بیشترین و کمترین شاخص شانون  2طبق جدول 

) 62/0) و خرمـدره ( 92/1هـاي طـارم (  ترتیب مربوط به شهرستانبه
توان مربوط به بـاال  باشد، که علت آن را در شهرستان خرمدره میمی

) L. sicumSolanum lycoper فرنگی (بودن سطح زیر کشت گوجه
نسبت به سایر محصوالت باغی دانست. بر این اساس در کل اسـتان  

گر این است یـک یـا دو گونـه در اکثـر     زنجان، شاخص شانون نشان
هاي غالب بوده و این امر باعـث حساسـیت بیشـتر    ها گونهنشهرستا

شـود. البتـه شـاخص    ها به تغییرات محیطی و مدیریتی میکشت بوم
) 38/1) نسبت به محصوالت زراعی (96/1اغی (غالبیت محصوالت ب

خرمدره و  ). باال بودن شاخص شانون در شهرستان3بیشتر بود (جدول 
توان به باال بـودن  ترتیب در محصوالت زراعی و باغی را میطارم به

) ارتباط داد. همچنین پایین بـودن شـاخص   24/0شاخص یکنواختی (
یت یک یا چندگونه خاص در دهنده کم بودن تنوع و غالبشانون نشان

)، L. cepa Allium ( ها از جمله گیاهـانی ماننـد پیـاز   این شهرستان
 Citrullus( )، هندوانـه L. Cucumis sativus( خیـار  فرنگی،گوجه

(Thunb.) Matsum. & Nakai lanatusخربــزه ،( )Cucumis 

L. meloو سیر ( ).LAllium sativum باشـد. در همـین راسـتا    ) می
 (Nassiri Mahallati et al., 2004) محالتـی و همکـاران   نصیري

بیان داشتند که در مورد غالت کمترین شاخص شانون در کل کشور 
دهنده غالبیت یک گونه غالت مربوط به استان گیالن است که نشان

باشد. در مطالعـه پوربابـایی و همکـاران    یعنی برنج در این استان می
(Pourbabaii et al., 2012) ر رویشگاه جنگلی سفید مازوي اسالم د

گیالن، مشخص شد که با افزایش ارتفاع، تنـوع شـانون، مارگـالف و    
هـا در طبقـه   ترین مقدار ایـن شـاخص  منهینیک کاهش یافته و بیش

تـرین  شاخص تنوع شـانون کـاربردي  اصوالً ارتفاعی پایین قرار دارد. 
هـا و  ونـه رود کـه تعـداد گ  شـمار مـی  شاخص براي ارزیابی تنـوع بـه  

 Nassiri Mahallati et)است ها را مد نظر قرار داده یکنواختی گونه

al., 2000; Magurran, 1998) . مقدار تئوریک شاخص تنوع شانون
پنج هاي طبیعی در محدوده صفر تا نظامهاي گیاهی در بومبراي گونه

و حداکثر مقـدار گـزارش    Nassiri Mahallati et al., (2004( بوده
 ,.Meng et al) باشدمیسه  ین شاخص براي گیاهان زراعی نیزشده ا

 شـناختی بـوم ها معیار مناسبی براي تعیین توان شاخص ایـن .(1999
. باشـد ها در بعد مکان و زمـان مـی  آن هارزیابی و مقایس و هانظامبوم
اي تشـخیص تنـوع   ری بیشتري بیشاخص شانون توانا کهدلیل اینبه

ــه ــت  اي دارد وگون ــواختیتح ــأثیر یکن ــه و ت ــاي گون  اي اســتغن
(Zarechahoki et al., 2007) ،بـوم  بـراي تعیـین تـوان   ، بنابراین-

بیشـتر   ها در مکان و زمـان آن ه، ارزیابی و مقایسهانظامشناختی بوم
  .(Ravanbakhsh et al., 2006) گیردمدنظر قرار می

  
  شاخص سیمپسون

سیمپسون نیز در  در این مطالعه از نظر محصوالت زراعی شاخص
) (جدول 34/0) و خدابنده (83/0هاي خرمدره و طارم (بین شهرستان

) و خرمـدره  81/0هاي طارم () و از نظر محصوالت باغی شهرستان1
انـد  ترتیب بیشترین و کمترین توزیـع غالبیـت را دارا بـوده   ) به34/0(

در کل اسـتان زنجـان از نظـر شـاخص      3). بر طبق جدول 2(جدول 
با توجه به  ) بوده است.82/0هاي باغی (ون نیز غالبیت با زمینسیمپس

گر غالبیت یـک گونـه در   باال بودن شاخص تنوع سیمپسون که نشان
توان بیان نمود علت باال بودن این شـاخص در  یک منطقه است، می

علـت  دره و طارم بـه هاي خرممحصوالت زراعی و باغی در شهرستان
فرنگـی  صوالت باغی همچـون گوجـه  باال بودن سطح زیر کشت مح

زمینـی  میزان دوهزار هکتار و محصـوالت زراعـی همچـون سـیب    به
).Ltuberosum  Solanumباشد کـه بـا   هکتار می 1800میزان ) به

ها، از میزان تنوع محصوالت دیگر کاسته افزایش سطح زیر کشت آن
ترتیـب در  شده که ایـن امـر باعـث کـاهش شـاخص یکنـواختی بـه       

) و 24/0) و خرمدره (23/0هاي طارم (زراعی در شهرستان محصوالت
) شده 10/0) و خرمدره (21/0در محصوالت باغی در شهرستان طارم (

  است.
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  هاي استان زنجانهاي تنوع زیستی زراعی در شهرستانشاخص - 1جدول 

Table 1- Agronomic biodiversity indicators in Zanjan province  

  اهتعداد کل گونه
Total number of 

species  

تعداد کل افراد در 
  هاتمام گونه

Total number 
of individuals in 

all species  

  پارکر  - برگر
Burger-
Parker 

  یکنواختی
Uniformity  

 شانون
Shanon 

  سیمپسون
Simpson  

  شهرستان
Township  

  خدابنده 0.34 0.87 0.072 0.80 0.035 13.91
Khodabande 

  زنجان 0.63 1.51 0.13 0.58 0.049 14/91
Zanjan 

  سلطانیه 0.69 1.69 0.16 0.51 0.10 18.90
Soltanieh 

  نشانماه 0.58 1.33 0.12 0.61  0.062 13.90
Mahneshan 

  خرمدره 0.83 2.14 0.24 0.33 0.10 8.88
Khorramdarreh 

  طارم 0.83 2.03 0.23 0.26 0.15 12.88
Tarom 

  ابهر 0.65 1.57 0.14 0.55 0.054 11.90
Abhar 

  ابجرود 0.41 0.96 0.090 0.75 0.024 4.90
Abajrood 

  
  هاي استان زنجانهاي تنوع زیستی محصوالت باغی در شهرستانشاخص - 2جدول 

Table 2- Garden products biodiversity indicators in Zanjan province 

  هاتعداد کل گونه
Total number of 

species  

  هال افراد در تمام گونهتعداد ک
Total number of 
individuals in all 

species 

  پارکر  - برگر
Burger-
Parker  

  یکنواختی
Uniformity  

  شانون
Shanon  

  سیمپسون
Simpson  

  شهرستان
Township  

  خدابنده 0.64 1.29 0.17 0.53 0.16 6.86
Khodabande  

  زنجان 0.67 1.41 0.16 0.52 0.10 7.88
Zanjan  

  سلطانیه 0.68 1.23 0.18 0.37 0.21 5.84
Soltanieh  

  نشانماه 0.76 1.65 0.24 0.34 0.26 7.85
Mahneshan  

2.82 0.16 0.79 0.10 0.62 0.34 
  خرمدره

Khorramdarreh  
  طارم 0.81 1.92 0.21 0.25 0.13 11.88

Tarom  
  ابهر 0.38 0.87 0.12 0.76 0.27 8.85

Abhar  
  ابجرود 0.61 1.14 0.24 0.52 0.51 4.78

Abajrood  
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  هاي تنوع زیستی زراعی و باغی در کل استان زنجانشاخص - 3جدول 
Table 3- Indicators of agronomic and garden biodiversity in Zanjan Province 

  هاتعداد کل گونه
Total number of 

species  

  هاتعداد کل افراد در تمام گونه
Total number of individuals 

in all species  
  یکنواختی

Uniformity  
  پارکر  - برگر

Burger-
Parker  

  سیمپسون
Simpson  

  شانون
Shanon  

  نوع اراضی
Type of 

land 

  زراعی  1.38 0.54 0.65 0.10 0.03 21.92
Agronomic 

  باغی 1.96 0.82 0.28 0.20 0.09 12.89
Horticultural 

  
ره نشان از پـایین بـودن   پایین بودن این شاخص در منطقه خرمد

شـاخص   باشد. اصـوالٌ سطح زیر کشت محصوالت باغی مثل پیاز می
اي نرود که بر مبشمار میبراي ارزیابی تنوع به ريتنوع سیمپسون معیا

هـا نسـبت بـه سـایر     که در آن هیچ یک از گونه سازگانیبومآن، هر 
محاسـبه   ها غالب نباشد، داراي تنوع بیشتري است و بنابراین درگونه

 ,.Koocheki et al)شـود  مـی اي نیـز توجـه   آن به یکنواختی گونـه 

2003).  
  

  پارکر -شاخص برگر
پـارکر فراوانـی    -از نظر شـاخص برگـر   1بر اساس نتایج جدول 

ها در گیاهان زراعی همچون گندم دیم، یونجه آبـی،  ترین گونهغالب
 زمینـی، عـدس  ) دیـم، سـیب  L. Hordum vulgare( گندم آبی، جو

)Medik. Lens culinaris   دیم مربوط به شهرستان خدابنـده بـوده (
هـا در  ترین گونـه نیز نشان داد که غالب 2). نتایج جدول 80/0است (

). همچنین در کل 79/0اراضی باغی شهرستان خرمدره مشاهده شد (
پارکر نیـز در بـین سـطح زیـر کشـت       -استان زنجان، شاخص برگر

هاي باغی کمی بیشتر است (جدول نمحصوالت زراعی نسبت به زمی
، (Koocheki et al., 2014)در تحقیـق کـوچکی و همکـاران     ).3

دلیـل  ها مانند بوشهر و کرمان بـه مشخص شد که در برخی از استان
) و پسـته، غالبیـت    LPhoenix dactylifera.( کشـت غالـب خرمـا   

ق پارکر نیـز در ایـن منـاط    -شود، زیرا شاخص برگراي دیده میگونه
  هاست.بیشتر از سایر استان

  
  شاخص یکنواختی

هـاي  این شاخص چگونگی توزیع فراوانی افـراد را در بـین گونـه   
دهد. به عبارت دیگر، یکنواختی بیانگر میزان تعـادل  موجود نشان می
توان میزان ها است. با معلوم بودن شاخص شانون، میدر فراوانی گونه

ترتیب نشان به 2و  1یج جداول شاخص یکنواختی را محاسبه کرد. نتا

) و ابجـرود کمتـرین   24/0دهد که شهرستان خرمـدره بیشـترین (  می
هـاي زراعـی از جملـه لوبیـا و گنـدم و      ) سطح زیر کشت گونه09/0(

) و خرمدره کمترین 24/0نشان بیشترین (هاي ماههمچنین شهرستان
ی فرنگ) میزان سطح زیر کشت محصوالت باغی از جمله گوجه10/0(

ها نشان داد که شـدت  را دارا هستند. در کل استان زنجان نیز بررسی
هاي گیاهی در بین محصوالت یکنواختی توزیع سطح زیر کشت گونه

). در 3باغی بیشتر بوده، اما از غالبیـت کمتـري برخوردارنـد (جـدول     
 ,Pourghasemian & Moradi)مطالعــه پورقاســمیان و مــرادي 

هاي فالورجان، مشخص شد که شهرستان در استان اصفهان  (2016
آبـاد داراي بیشـترین شـاخص    شـهر، کاشـان، نـایین و نجـف    خمینی

تـرین  یکنواختی در بین محصوالت زراعی و شهرستان اصـفهان کـم  
  میزان این شاخص را داراست.

  
  هاتعداد کل گونه و تعداد کل افراد در تمام گونه

عی بیشترین و کمترین اي) زرااز نظر تعداد کل گونه (غناي گونه
) 90/4) و ابجرود (90/18سلطانیه ( مقدار در بین مربوط به شهرستان

ترتیب مربوط به هاي باغی نیز بیشترین و کمترین آن بهو در بین گونه
) مشاهد شـد. از  82/2) و شهرستان خرمدره (88/11شهرستان طارم (

طـارم   نظر تعداد کل گونه نیز در بین محصـوالت زراعـی شهرسـتان   
) 51/0) و در بین محصـوالت بـاغی نیـز شهرسـتان ابجـرود (     15/0(

). در مجمـوع، تعـداد   2و  1 هايجدولبیشترین تعداد را نشان دادند (
ها و افراد هر گونه در بین محصوالت زراعی در کل اسـتان  کل گونه

 ,.Koocheki et al ).3زنجان بیشتر از محصوالت باغی بود (جدول 

تنوع زیـستی محصوالت باغی، سبزي و صـیفی   هعدر مطال (2003)
گونه سبزي و صیفی  14گونه محصول باغی و  31ایران دریافتند کـه 

گیرند. این هاي مختلف مورد کشت قرار میدر کل کشور و در استان
هاي کشور محققین تنوع محصوالت باغی و سبزي و صیفی در استان

  .اي نسبتاً مناسب دانستندرا در محدوده
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  شاخص تشابه سورنسون

اصوالً شاخص تشابه سورنسون هر چقدر به یک میل کند، تشابه 
معنی عدم وجود بیشتري بین دو منطقه وجود داشته و عدد صفر هم به

تشابه دو ناحیه مورد نظر است و یک یعنی تشابه کاملی بین دو منطقه 
زیـر   بیشترین تشابه بین سطح 4وجود دارد. بنابراین، بر طبق جدول 

کشت محصوالت زراعی در دو شهرستان ابهر و ابجرود مشاهده شـد  
). از نظر این شاخص بیشترین تشابه بـین سـطح زیـر کشـت     96/0(

دسـت آمـد   نشـان بـه  محصوالت باغی بین دو منطقه سلطانیه و مـاه 
 ,.Koocheki et alکوچکی و همکـاران (  ). در همین راستا5(جدول 

2003c (هـاي کشـور   ر بین برخـی از اسـتان  همچنین دریافتند که د
شباهت زیادي از نظر ارقام زیر کشت گندم وجود دارد و این شـباهت  

تر هاي اقلیمی مشابه بودند، بیشهایی که از نظر ویژگیدر بین استان
در  )Mandani et al., 2017منـدنی و همکـاران (   بـود. در بررسـی  

 با کنگاور و کرمانشاه هايشهرستاناستان کرمانشاه مشخص شد که 
آبـاد  اسـالم  و تشـابه  بیشـترین  داراي 85/0 سورنسون تشابه شاخص

از نظـر  غرب با قصر شیرین با شاخص تشابه صفر کمترین تشـابه را  
  تنوع گیاهان دارویی دارند.

  

  هاي تنوع زیستی با عوامل اقلیمیرابطه بین شاخص
 نشان داد که عوامـل  RDAنتایج تجزیه و تحلیل آنالیز تطبیقی 

هاي تنوع زیسـتی در منطقـه مـورد    داري بر شاخصاقلیمی اثر معنی
اي در مطالعه دارند، در بین محصوالت زراعـی شـاخص غنـاي گونـه    

جهت مثبت محور اول و جهت منفی محور دوم قرار گرفته و با بارش 
پارکر نیـز در جهـت مثبـت     -رساالنه و رطوبت نسبی و شاخص برگ

هاي بـارش، دمـاي حـداکثر،    محور اول و دوم قرار گرفته و با ویژگی
توانـد رابطـه   میانگین و حداقل ارتباط تنگاتنگی دارد که این امر مـی 

میزان بارش ساالنه نشان مستقیم و مثبت محصوالت زراعی دیم را به
در جهت  هاي سیمپسون، شانون و یکنواختیدهد و همچنین شاخص

-منفی محور اول و در جهت مثبت محور دوم قرار گرفته و با ویژگی
هاي رطوبت، دماهاي حداقل، حداکثر و میانگین ارتباط داشتند (شکل 

دهد که در منطقـه مـورد   ) نشان میRDA). نمودار آنالیز افزونگی (1
کـه اکثـر   طوريبه اند.هاي مختلف از هم تفکیک شدهمطالعه شاخص

تنوع زیستی همبسـتگی بیشـتري بـا دمـاي بیشـینه و       هايشاخص
پارکر  -رطوبت نسبی دارند. اما در بین محصوالت باغی شاخص برگر

در جهت مثبت محور اول و مـرتبط بـا متغیرهـاي بـارش و رطوبـت      
ها سیمپسون، شانون و یکنواختی در جهت مثبـت  نسبی، ولی شاخص

حداکثر و میـانگین و  هاي دماي حداقل، محور دوم و مرتبط با ویژگی
اي عـالوه بـر دمـاي    همچنین رطوبت بوده، ولی شاخص غناي گونه

میانگین و حداکثر ارتباط بسیار تنگاتنگی با دماي حـداقل و رطوبـت   
  براي رشد در شرایط اقلیمی زنجان دارد.

  

  هاي استان زنجانمقایسه شاخص تشابه سورنسون محصوالت زراعی در بین شهرستان - 4جدول 
Table 4- Comparison of crop products based on Sorenson’s Similarity index in townships of Zanjan province 

  ابجرود
Abajrood  

  ابهر
Abhar  

  طارم
Tarom  

  خرمدره
Khorramdarreh  

  نشانماه
Mahneshan  

  سلطانیه
Soltanieh  

  زنجان
Zanjan  

  خدابنده
Khodabande  

  هاشهرستان
Townships  

  خدابنده  1  0.83 0.70 0.78 0.75 0.58  0.90 0.80
Khodabande  

  زنجان    1 0.76  0.80 0.70 0.66  0.78  0.75
Zanjan  

  سلطانیه      1  0.76  0.68  0.54 0.75  0.68
Soltanieh  

  نشانماه        1  0.64  0.66  0.73  0.68
Mahneshan  

  خرمدره          1  0.69  0.84  0.88
Khorramdarreh  

  رمطا            1  0.64  0.66
Tarom  

  ابهر              1  0.96
Abhar  

  ابجرود                1
Abajrood  
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  هاي استان زنجانمقایسه شاخص تشابه سورنسون محصوالت باغی در بین شهرستان - 5جدول 

Table 5- Comparison of horticultural products based on Sorenson's Similarity index in townships of Zanjan province 
  جروداب

Abajrood  
  ابهر

Abhar  
  طارم

Tarom  
  خرمدره

Khorramdarreh  
  نشانماه

Mahneshan  
  سلطانیه

Soltanieh  
  زنجان

Zanjan  
  خدابنده

Khodabande  
  هاشهرستان

Townships  
  خدابنده  1  0.87  0.85  0.87 00.60  0.70  0.70  0.83

Khodabande 

  زنجان    1  0.87  0.88 0.50 0.72  0.73  0.71
Zanjan 

  سلطانیه      1 1 0.60  0.70  0.70 0.83
Soltanieh  

  نشانماه        1  0.50  0.72  0.73  0.71
Mahneshan  

  خرمدره          1  0.37  0.46  0.75
Khorramdarreh  

  طارم            1  0.86  0.55
Tarom  

  ابهر              1  0.66
Abhar  

  ابجرود                1
Abajrood 

  

از دماي کمینه و تواند تأثیرپذیري محصوالت باغی را این امر می
سرماي زودرس بهاره نسبت به سایر متغیرهاي اقلیمی نشان دهد. این 

دهد که بارش و رطوبت نسبی نسبت به سایر عوامـل  نتایج نشان می
 هـا در اسـتان زنجـان دارد.   اقلیمی تأثیر زیادي بر تنوع زیستی گونـه 

ـ  هاي بشر تحتکشاورزي بیش از سایر فعالیتاصوالً  رار تأثیر اقلیم ق
حـرارت   بـدون تردیـد درجـه   . (Gregory et al., 2005)گیـرد  مـی 
فرآیندهاي فیزلوژیکی  کننده بسیاري ازترین عامل محیطی کنترلمهم

و بعـالوه نمـو گیاهـان کــه      گیاهان از جمله فتوسنتز و تنفس بـوده 
باشد نیز توسط درجه حرارت محیط می دهیترین مرحله آن گلاصلی

بـه ایـن ترتیـب    . (Atkinson & Porter, 1996) شـود تنظـیم مـی  
شدت تحت تأثیر گیاهان را به دهیافزایش درجه حرارت الگوهاي گل

 یـن ا . (Bradley et al., 1999; Menzel, 2000)قـرار خواهـد داد  
گرفته و به  هاي گیاهی مورد مطالعه قرارتأثیر در مورد بسیاري از گونه

هاي سال به همین دلیل در. (Fulu et al., 2006) یید رسیده استأت
ی کـردن ایـن   نظـورکم مرا به یاخیر محققین مختلف مطالعات وسیع

- بینی درجـه حرارتپیش تا از این طریق بتوان با ،اندارتباط آغاز کرده
مراحـل فنولـوژیکی گیـاه را تعیـین      اي،هاي آینده در مقیاس منطقه

  نمودند.
-رگذار هستند، بـه بارش و رطوبت نیز در عملکرد گیاه زرعی تأثی

فشـار  (هـا  فرآیندهاي گیاهی که به افـزایش حجـم سـلول   که طوري
دو  .ي بـه کمبـود آب دارنـد   بیشـتر وابسته هستند، حساسیت  )تورمی

نمونه مهم از این فرآیندها عبارتند از تبادل گازي برگ که بـه حجـم   
دیگري افزایش سطح  هاي محافظ وابسته است وسلول )فشار تورمی(

باشد. کمبود رطوبـت شـاخص   ه گسترش سلولی متکی میبرگ که ب
- نتیجه میزان جذب نور توسط گیاه کم می را کاهش و در سطح برگ

-سازي در کمبودهاي شدیدتر آب متوقف میکلروفیل همچنین شود.
شود در اثر همه این عوامل دست به دست هم داده و باعث می، گردد

در  .(Emadi, 2009) عملکرد محصـول کـاهش یابـد    ،تنش خشکی
هاي تنوع زیسـتی  مطالعه تأثیر تغییرات عوامل محیطی روي شاخص

، اثـر   (Kamkar et al., 2014)در گیاه گنـدم، کامکـار و همکـاران    
بارش و دماي کمینه را روي شاخص غالبیـت سیمپسـون و بـارش و    
دماي میانگین را در ارتباط با شاخص شانون در جهت مثبت گـزارش  

تغییرات اقلیمی را از عوامل  (Stocking, 1999)کینگ اند. استونموده
هاي زراعی بیان کرد و نظاماي و ژنتیکی در بومکننده تنوع گونهتعیین

تر از سایر اي معموالً مهماظهار داشت تأثیر تنوع اقلیمی بر تنوع گونه
هاي زراعـی موجـود، در راسـتاي    باشد. تنوع نظامعوامل محیطی می

باشد و عالوه بر آن خصوصیات خاك مناطق زراعـی  تنوع اقلیمی می
تأثیر نیست که البته ایـن خصوصـیت نیـز متـأثر از     نیز در این امر بی

 . & Oldfild, 1987) &(Alken باشــدهــاي اقلیمــی مــیویژگــی
شـناختی،  نشان داد کـه از نظـر بـوم     (Gliessman, 1992)گلیسمن

که خود تابعی از اقلیم ها هاي فیزیکی و شیمیایی خاكاقلیم و ویژگی
هـاي زراعـی در   نظامگیري و تنوع موجود در بومهستند، اساس شکل

  باشند.جهان می



  1399، تابستان  2، شماره12، جلد نشریه بوم شناسی کشاورزي     188

    

  
  هاي تنوع زیستی زراعی استان زنجان در ارتباط با عوامل اقلیمیشاخص RDA - 1شکل 

Fig. 1- RDA of agronomical biodiversity indicators of Zanjan province in relation to climatic factors 
temperatureMax : maxT ،دماي بیشینه :temperatureMin : minT ،دماي کمینه :temperatureMean : meanT ،دماي میانگین :Rain ،بارش :Humidity رطوبت :

: شاخص Simpson: شاخص شانون، Shanon، واختییکن: شاخص Evennessاي، گونه تنوع (غناي): Species richnessپارکر،  -: شاخص برگرBerger-parkerنسبی، 
  سیمپسون

  

  
  هاي تنوع زیستی باغی استان زنجان در ارتباط با عوامل اقلیمیشاخص RDA - 2شکل 

Fig. 2- RDA of horticultural biodiversity indicators of Zanjan province in relation to climatic factors 
temperatureMax : maxTي بیشینه، : دماtemperatureMin : minT ،دماي کمینه :temperatureMean : meanT ،دماي میانگین :Rain ،بارش :Humidity رطوبت :

: شاخص Simpson: شاخص شانون، Shanon، یکنواختی: شاخص Evennessاي، گونه تنوع (غناي): Species richnesپارکر،  -: شاخص برگرBerger-parkerنسبی، 
  سیمپسون
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  تحلیل اقتصادي

هاي اقتصادي بیانگر این نکته است که مزیت نسبی نتایج بررسی
بخش کشاورزي در استان زنجان بیش از یـک اسـت. ایـن عـدد در     

گزارش شده است  12/2حدود  1393بخش زراعت و باغبانی در سال 
دهد بخش کشـاورزي در ایـن اسـتان از مزیـت نسـبی      که نشان می

، ارزش افزوده بخش کشاورزي در سال ذکـر  برخوردار است. از طرفی
درصد از کل محصول ناخالص داخلی بـدون نفـت    5/26شده، حدود 

نفر در بخش  88158این استان را شامل شد. با در نظر گرفتن اشتغال 
، توجـه  )Organization of Plan & Budget, 2017( کشـاورزي 

اورزي و هاي کشاورزي، حفظ اراضـی کشـ  نظامبیشتر به پایداري بوم
حفاظت از منابع پایه از جمله تنوع زیستی کشاورزي در استان زنجان 

  گردد.پیشنهاد می
  

  گیرينتیجه
دهد که تعداد کل گونـه،  طورکلی، نتایج این تحقیق نشان میبه 

ترین شاخص در ارزیابی میزان تنوع در یک منطقه اسـت، در  که ساده
جرود استان زنجـان بـاال   نشان و ابهاي طارم، خرمدره، ماهشهرستان

فرنگـی،  است و تقریباً اکثر محصوالت باغی و زراعـی اعـم از گوجـه   
زمینی، طالبی، سیر، پیاز، خربزه، نخودفرنگی، هندوانه، گندم دیم، سیب

-ها کشت مییونجه آبی، یونجه دیم، باقال و برنج در این شهرستان
در ایـن  رغـم بـاال بـودن تعـداد کـل گونـه       شوند. با این حـال علـی  

هـا کمتـر از حـد    ها، شاخص یکنواختی در ایـن شهرسـتان  شهرستان
تنهایی مبنایی متوسط است. افزون بر این، تغییرات سطح زیر کشت به

-براي باال یا پایین بودن تنوع زیستی محصوالت در یک منطقه نمی
رغم پایین بودن سطح زیر کشت محصـوالت  طور مثال، علیباشد. به

-ن سلطانیه و محصوالت باغی در شهرسـتان مـاه  زراعی در شهرستا
شـود.  و هفت گونه در این شهرستان کشـت مـی   18ترتیب نشان، به

هایی که شاخص یکنواختی باال است، نتایج نشان داد که در شهرستان
هـاي  رسد (ماننـد شهرسـتان  شاخص شانون نیز به حداکثر میزان می

  نشان و ابجرود). طارم، ماه
کننده اصـلی در تولیـد   عنوان یک عامل تعیینن بهتوااقلیم را می

که هر یک از متغیرهاي طوريمحصوالت کشاورزي در نظر داشت، به
گذارنـد.  طور مستقیم بـر عملکـرد محصـوالت اثـر مـی     وهوایی بهآب

خصوص ارتباط زیادي با عوامل اقلیمی و بهنیز اي تنوع گونههمچنین 
زنجـان   از استان در نقاطیکه يطور، بهدارد و رطوبت نسبی بارندگی

اسـت، تعـداد    خاك بیشـتر که شرایط اقلیمی مساعدتر و حاصلخیزي 
- توزیع یکنواختاز  گونه کاشته شده بیشتر بوده و سطح زیر کشت نیز

هاي ابهر از نظر شاخص تشابه سورنسون شهرستان برخوردار بود.تري 
در محصوالت ترتیب نشان و زنجان بههاي ماهو ابجرود و شهرستان

حفظ تنوع زیسـتی   اصوالً زراعی و باغی بیشترین تشابه را دارا بودند.
 .است در این استان هاي پایداربومشرط نیل به کشتکشاورزي پیش

هاي زراعی در نظام ارقامو  هاها، ژنوتیپتنوع زیادي از گونه در گذشته
هـا  نظـام شد و این موضوع عامل ثبات و پایداري بـوم کار برده میبه

هـاي  هـا، ایـن سـامانه   سازي کشت بوم. اما امروزه با سادهزراعی بود
اند. بر این اسـاس نتـایج ایـن    پذیر و وابسته شدهتولیدي کامالً آسیب

ریزي کشـاورزي، تـدوین الگـوي کشـت و     تواند در برنامهتحقیق می
هاي کشاورزي پایدار در استان زنجان مورد استفاده قـرار  توسعه نظام

  یرد.گ
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Introduction 1 

Modern agricultural systems have adverse effects on environmental aspects of production and ecosystem 
health. Loss of biodiversity due to monoculture is one of these adverse consequences. Biodiversity and 
agriculture are strongly interrelated. While biodiversity is critical for agriculture, sustainable use of biodiversity 
corresponds to agricultural structure and function, and thus is an indicator for farming practices. Indeed, 
biodiversity is considered as a vital component of sustainable agriculture from the food security, nutrition, and 
livelihoods viewpoints. Agricultural expansion and intensification led to biodiversity loss in agroecosystems and 
reduction in the types and levels of ecosystem services (ES) that people benefit from. Considering the 
importance of biodiversity in sustainable agricultural systems and variability of agroecosystems in Zanjan 
province, the goal of this study was biodiversity assessment of crop and horticultural products in this province. 

 
Materials and Methods 

Agrobiodiversity research, of Zanjan province was evaluated at the county level and it was classified to two 
groups; agronomy and horticulture. For this purpose necessary data for assessment of biodiversity indices, 
including cropping area and types of crop and horticultural species for eight county in Zanjan province were 
obtained from Jihad Agriculture Management of these counties, statistics and information center, statistical 
report of Jihad Agriculture Ministry, and interviews with experts, managers and farmers during 2016. All crude 
data entered to excel program and then, some biodiversity such as Shannon, Simpson, Berger-Parker, Sorenson's 
similarity, uniformity, total number of species and the total number of individuals in all species were calculated 
according to their equations. Data analysis was performed by Excel var. 2010 and Canoco softwares. 

 
Results and Discussion 

The results showed that the highest and lowest values of Shannon index were calculated in Khoramdarah 
(2.14) and Khodabandeh (0.87) countiesin crop products section, respectively. Also, in the garden products 
section, the highest and lowest amounts of this index were related to the Tarom (0.99) and Khoramdar (0.62) 
counties, respectively. In terms of Simpson's index, the highest amount was obtained in Khoramdar county for 
crop products section (0.83) and Tarom county (0.81) for horticultural products section. The Berger-Parker index 
had the highest value in Khodabandeh (0.80) and Khoramdarah (0.79) countiesrelated to crops and horticultural 
products, respectively. According to the Sorenson similarity index for crops products, the highest similarity was 
found between Abajrood and Abhar, also, the highest level of similarity was found between Zanjan and 
Mahneshan for garden section. In assessment of the biodiversity indicators with the climatic condition of the 
Zanjan province, it was determined that in crops products, the biodiversity affected by precipitation and relative 
humidity, but in the horticultural products, it was strongly influenced by the minimum temperature and relative 
humidity. The variability of Shannon and Simpson were related to relative humidity, minimum, maximum and 
average annual temperatures in crops production section, but, these indicators were more related to maximum 
and average annual temperatures in garden products section. The results of this study indicated that biodiversity 
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indices for some townships were not favorable in Zanjan province. 
 

Conclusion 
The diagram of the analysis redundancy (RDA) showed that the most biodiversity indicators were more 

correlated with maximum temperature and relative humidity among crops and gardens products.These results 
indicated that biodiversity has decreased in many regions and it was reached to lowest value. From this 
viewpoint, we have to understand the ability of biodiversity to support ecosystems such as agroecosystems and 
sustainable agriculture ecosystem by providing numerous services. Therefore, educating and encouraging 
farmers to use of crops types can improve the biodiversity services for suitability of agricultural systems in 
Zanjan province. 
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