
 

 

Assessing the effect of leading factors on spatial and temporal changes of 

agrobiodiversity in agroecosystems of Iran by using Structural Equation 

Models 

Abstract 

During the last decades, the population growth and increase in food demands simultaneously, has 

brought more attention toward the more production as the main function of agroecosystems, 

without adequate attention to other services and ecological dimensions which can conserve the 

sustainability and resilience of agroecosystems. Due to catastrophic effect of human activity and 

the changing environment that caused by climate change, the biodiversity monitoring and crop 

species conservation are highly important in the future of agroecosystems as the integral part of 

the long term sustainability. This study was aimed to investigate the effect of most important 

factors that potentially affected the temporal and spatial agrobiodiversity changes in Iran by 

using the Structural Equation Modeling in alfa Scale (37 cities in 11 Provinces). From the 

results, climatological factors and socio-economic factors with path coefficients equal to 0.53 

and 0.52, respectively, were the most important latent factors that affecting spatial 

agrobiodiversity changes. Indeed, radiation (MJ/M2) was the most important observed factor in 

the climatological parameters that affects the species crop diversity in agroecosystems of Iran. 

Moreover, the results of this study showed a negative trend of temporal agrobiodiversity changes 

during 2002 to 2011, and this kind of diversity degradation was more severe in east regions of 

Iran. Consequently, these structural models could justify 60% of spatial and 30% of temporal 

changes in crop species diversity. 

 

Key words: Agrobiodiversity indices, Agroecosystems, Species diversity, Socio- economic 

factors, Climate change. 

 

 

 



 

 

 هایمدلبا استفاده از  ایران زراعیهای مکانی و زمانی گونهتغییرات  عوامل موثر برارزیابی 

 ساختاری

 چکیده

های کشاورزی بیشتر از هر چیز دیگری مورد توجه قرار گیرد و این نظامهای تولیدی بومنیاز روز افزون به مواد غذایی باعث شده، جنبه

ها، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.  با توجه به مخاطرات ناشی از در حالی است که پایداری تولید و کارکردهای متنوع این بوم نظام

ای برخوردار است. در عیت و شرایط تغییر اقلیم،  نقش تنوع زیستی کشاورزی به عنوان پایه و اساس پایداری از اهمیت ویژهافزایش جم

های تنوع عوامل موثر بر تغییرات مکانی و زمانی شاخص SEMهای ساختاری و روش آماری این مطالعه سعی شد با استفاده از مدل

شهرستان به عنوان نمونه انتخاب و به عنوان سطح آلفای تنوع زیستی  73ود که بر همین اساس های زراعی در کشور بررسی شگونه

به ترتیب با داشتن ضرایب  . نتایج این مطالعه نشان داد که عوامل اقلیمی و اقتصادی اجتماعیقرار گرفتارزیابی  مورد کشاورزی کشور

از  میان عوامل های زراعی در سطح کشور بودند. ونهتغییرات مکانی تنوع گهای موثر بر گروهمهمترین 35/0و  37/0 مسیر برابر با

. همچنین نتایج بیشترین مقادیر بار عاملی را در اختیار داشت 73/0، با بار عاملی ر حسب مگاژول بر متر مربعب  میزان تشعشع ،اقلیمی

های بسیاری از اراضی زراعی کشور با کاهش تنوع گونه 0730الی  0770حاصل از مطالعه تغییرات زمانی تنوع نشان داد که طی ده 

های نتایج حاصل از برآورد ضرایب تبیین مدلدر نهایت . اند و این کاهش در مناطق شرقی کشور بیشتر بوده استزراعی مواجه بوده

 70درصد از تغییرات مکانی و کمتر از  00ند بیش از اهداد، متغیرهای مورد بررسی در این مطالعه توانستساختاری برازش داده شده نشان 

 ی کشاورزی ایران توجیه نمایند.هانظامهای زراعی را در بومگونه تنوع زیستی درصد از تغییرات زمانی

 ای، عوامل اقتصادی اجتماعی، تغییر اقلیم.های تنوع زیستی، بوم نظام زراعی، تنوع گونهشاخص های کلیدی:واژه

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه

های کشاورزی متحمل جهانی شدن بازار محصوالت، بوم نظامو  0و افزایش تقاضا برای غذا، تغییر اقلیم افزایش جمعیتهمزمان با 

های متعدد بوم آنچه در این راستا حائز اهمیت است لزوم توجه به ویژگی( و Perrings et al, 2006اند )ای شدهسابقهتغییرات بی

 Scherr andاست )  هااین بوم نظام تولیدی آنها با هدف حفظ پایداری و ثبات طوالنی مدتهای کشاورزی عالوه بر نقش نظام

McNeely, 2008; Lovell et al, 2010.) عملیات مدیریتی، عوامل زنده و غیرزنده محیطی، از جملهمنابع ژنتیکی گیاهی ، 

گیرد غذا قرار میحتی گاهی فراتر ازاهمیت تولید  های کشاورزی هستند که اهمیت آنهاخصوصیات بوم نظام عوامل تعیین کننده

(Conway, 1987در این میان خصوصیات منابع ژنتیکی که نشان دهنده تنوع زیستی موجود در بوم نظام .) های کشاورزی است از

این  .(Bellon, 1991; IAASTD, 2009; Kahane et al, 2013; Jack et al , 2014) ای برخوردار استاهمیت ویژه

 5ها بعنوان تنوع زیستی کشاورزیگیاهان، جانوران و میکروارگانیسمموجودات زنده اعم از  بخش از تنوع با در بر گرفتن تنوع کلیه

های تنوع زیستی کشاورزی نقش بسزایی در تنظیم روابط درونی بوم نظام ،بوم شناختیاز دیدگاه (. FAO,1999شود )شناخته می

علیرغم اهمیت تنوع زیستی  (.Altieri, 1999فراتر از تولید مواد غذایی است ) گاهی اثرات مثبت آن دارد وعهده ه زراعی ب

های گیاهی و جانوری بر اثر های زراعی، در حال حاضر سرعت نابودی گونهکشاورزی در حفظ کارکرد و نهایتاٌ پایداری بوم نظام

های در قرون گذشته بوم نظام(. Nassiri et al, 2003کشاورزی صنعتی باال است )های مخرب انسان به ویژه در راستای فعالیت

، استوار بود اما ت بودندهای بومی که از لحاظ ساختار ژنتیکی با یکدیگر متفاوکشاورزی بر تعداد زیادی از گیاهان زراعی و توده

ها، فشرده سازی در ابعاد زمانی و های بومی، خرد شدن زیستگاهگسترش الگوهای تک کشتی گیاهان در سطح وسیع، از بین رفتن توده

های کشاورزی را در طی صد های شیمیایی، مکانیزاسیون و اصالح گیاهان زراعی، تنوع در بوم نظامرویه از نهادهمکانی، استفاده بی 

درصد تنوع ژنتیکی گیاهان  73تا  53های انجام شده، بر اساس بررسی (.Finkh et al, 2009کاهش داده است )سال گذشته بشدت 

 (.Maxted and Guarino, 2002از بین رفته است ) 5000تا  0377های در سال

 Koocheki etحال کاهش است) باالیی برخوردار است ولی امروزه این تنوع بشدت درای و ژنتیکی کشور ما ایران از غنای گونه 

al, 2008های زراعی تا های زراعی کشور عمدتا مبتنی بر کشت گندم و برنج است و تنوع کم و طول دوره کوتاه در تناوب(. نظام

                                                           
1 . Climate change  
2 . Agrobiodiversity  



 

 

در مقیاس جهانی مطالعات متعددی در  .(Davari et al 2013; Koocheki,2008)حد زیادی از کارآمدی آنها کاسته است

 Bellon, 1991; IAASTD, 2009; Kahane et) راستای شناخت عوامل موثر بر تنوع زیستی کشاورزی صورت پذیرفته است

al, 2013; Jack et al , 2014.) ( سازمان خوار و بار جهانی نیزFAO, 2003 دالیلی را برای کاهش تنوع زیستی کشاورزی ذکر )

 به حاشیه راندهو  ، جهانی شدن سیستم غذا و بازارگسترش سریع کشاورزی صنعتی و انقالب سبزکرده است که شامل مواردی مانند 

های اخیر توسط بسیاری از ویژه در ساله ب کشور های زراعیوجودی که اهمیت تنوع در بوم نظامبا باشد. میهای کوچک شدن زمین

 ;Koocheki et al, 2008; Koocheki et al, 2004; Nassiri et al, 2003) بررسی قرار گرفته استمحققین مورد تایید و 

Khorsandi and Hadi, 2001; Ghalegolab et al, 2012; Davari et al, 2013)  ولی اطالعات موجود در خصوص

 تغییرات  این تحقیق با هدف بررسی روند روند تغییرات تنوع زیستی کشاورزی در مقیاس وسیع مانند کل کشور بسیار ناچیز بوده است.

های سال گذشته با استفاده از مدل 00های کشاورزی کل کشور طیدر بوم نظام آنو عوامل تاثیرگذار بر  تنوع زیستی کشاورزی

 ساختاری انجام شد.

 هامواد و روش

به عنوان  (ی هر شهرستان)شامل شهرها و روستاها های کشورشهرستانمحدوده جغرافیایی در اراضی زراعی  زیستی تنوع ،مطالعه در این

، تغییرات مکانی تنوع ارزیابی قرار گرفت، در این سطحاز ابعاد مکانی و زمانی مورد تغییرات آن سطح آلفای تنوع در نظر گرفته شد و 

های مورد شهرستاننام   0. در جدول شماره شداستان کشور به عنوان نمونه مورد بررسی  00شهرستان از  73زیستی کشاورزی در 

 ا از سطح دریاو همچنین طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع آنه های موجود در محدوده هر شهرستانتعداد آبادی مطالعه در سطح آلفا

  .ارائه شده است

ها (، که این شاخصEric et al, 2009های رایج تنوع زیستی استفاده شد )سازی تنوع زیستی کشاورزی از شاخصجهت کمی

 ,Margalef, 1958; Eric et al(، شاخص تنوع زیستی شانون )Colwell et al, 2004ای )عبارتند از، شاخص غنای گونه

ی بر اساس سطح زیر های تنوع زیستی کشاورزمقادیر شاخص (.Rosenzweig,1995( و شاخص تنوع زیستی سیمپسون )2009

ساله  00و از میانگین  (Ghalegolab et al, 2012) های مورد مطالعه برآورد شدهای زراعی در هر یک از شهرستانکشت گونه

های مربوط به های مورد نظر استفاده گردید. الزم به ذکر است که داده( آنها به عنوان سطوح تنوع زیستی در شهرستان0770-0730)



 

 

ای در راست همچنین ها، از مرکز آمار و اسناد وزارت جهاد کشاورزی تهیه شد.های زراعی به تفکیک شهرستانسطح زیر کشت گونه

از روش ای هموزن شده با استفاده شاخص غنای گونه ،زراعی مناطق مختلفهای های موجود در بوم نظامارزیابی صحیح از تعداد گونه

ها برای هر یک از (  این شاخص0730 -0770عالوه بر این روند تغییرات زمانی) (.Hurlbert, 1971، برآورد گردید)7رقیق سازی

در این مطالعه جهت ارزیابی عوامل موثر بر تنوع زیستی کشاورزی در سطح آلفا از روش  مطالعه برآورد شد.های مورد شهرستان

 Johnson et al, 1991; Wesser and Armbruster, 1991; Mitchell, 1992; Hair et) استفاده شد  4SEMآماری 

al, 1995ای برآورد اثرات مستقیم و غیر مستقیم کلیه متغیرهای این روش، برازش  یک مدل ساختاری در راست (. هدف از انجام

، توانایی ایجاد متغیری است که از مجموع چند متغیر مختلف  SEMهای مهم در روش از ویژگیموجود در مفروضات مطالعه بود. 

گفته  0متغیرهای مشاهده شده تشکیل دهنده آنو به اجزاء  عاملی با گروه 3تشکیل شده باشد. به این گروه از متغیرها، متغیر پنهان 

های تنوع جهت ارزیابی عوامل موثر بر تنوع زیستی کشاورزی در سطح آلفا، شاخص .(Pugesek and Tamer, 1995شود)می

های سایر ها و شاخصدر نظر گرفته شد و سپس داده 3های وابستهمتغیراده شد، به عنوان زیستی کشاورزی که پیش از این توضیح د

. در این مطالعه، مدل ساختاری حاصل از روش طبقه بندی شدند 5ر بر آن در قالب نه گروه عاملی مطابق جدول شماره عوامل موث

و مقادیر ضرایب  7. سپس مقادیر بار عاملی(0برازش داده شد )شکل  SMART PLS( V.2)، با استفاده از نرم افزارSEMآماری 

های مشاهده شده و ضرایب مسیر گروههای متغیرداری اثر هر یک از جهت ارزیابی معنی tبرآورد گردید و در نهایت آزمون 3مسیر

  00AVEداری آنها مقادیر شاخص های عاملی و معنیعاملی محاسبه شد. همچنین در راستای برآورد همبستگی مستقل هر یک از گروه

دول مربوط به ضرایب همبستگی آنها برازش ( و جFornell and Larker, 1981; Choua and Chen,2009محاسبه گردید )

محاسبه و  مورد  07و ضریب پایایی مرکب 05مدل، دو شاخص ضریب پایایی کرونباخ 00داده شد و در نهایت جهت ارزیابی پایایی

 .(Fornell and Larker, 1981استفاده قرار گرفت)

                                                           
3 Rarefaction Method 
4. Structural equation Modeling 
5. Latent factor 
6. Observed variable 
7 .Depend variable 
8. Factor loading  
9. Path coefficient   
10. Average variance extracted 
11. Reliability 
12. Coefficient of cronbach’s Alpha 
13. Coefficient of composite reliability 



 

 

Table 1. Name of the cities and their geographical situation. 
 جدول1. شهرستانهای مورد مطالعه در سطح آلفا، طول و عرض جغرافیایی و همچنین ارتفاع این شهرستانها از سطح دریا.

 نام شهرستان نام استان
طول 

 جغرافیایی
عرض 

 جغرافیایی
 ارتفاع

دریااز سطح  
تعداد 

 نام شهرستان نام استان روستاها
طول 

 جغرافیایی
عرض 

 جغرافیایی
 ارتفاع

دریااز سطح  
تعداد 

 روستاها

Name of Provinces Name of cities Longitude Latitude Altitude 

Number of 
Villages 

Name of Provinces Name of cities Longitude Latitude Altitude 

Number 
of 

Villages 

Tehran)تهران( Tehran -تهران  51.29 35.445 1190 
90 

Kermanshah)کرماتشاه( Kermanshah -کرمانشاه  
46.77 33.97 1318 866 

Tehran)تهران( Firoozkooh -فیروزکوه  52.11 35.38 1975 
91 

Kermanshah)کرماتشاه( Kangavar -کنگاور  47.62 34.27 1468 113 

Tehran)تهران( Varamin -ورامین  51.645 34.89 1000 
167 

Kermanshah)کرماتشاه( IS.AbGharb402 1348 33.82 46.38 اسالم آباد 

Alborz)البرز( Karaj -کرج  
50.68 35.71 1312 96 

Isfahan)اصفهان( Isfahan -اصفهان  52.22 32.15 1550 676 

Boushehr)بوشهر( Boushehr -بوشهر  
50.71 28.83 19.6 42 

Isfahan)اصفهان( Shahreza -شهرضا  51.74 31.74 1845 19 

Boushehr)بوشهر( Bandar.Daier -دیر  
51.64 27.81 4 20 

Isfahan)اصفهان( Naeen -نایین  53.41 33.23 1549 149 

Azarbayjan)آذربایجان( Tabriz -تبریز  
45.93 37.85 1361 76 

Isfahan)اصفهان( Golpaygan -گلپایگان  50.01 33.26 1870 42 

Azarbayjan)آذربایجان( Miyane -میانه  
47.69 37.28 1110 398 

Isfahan)اصفهان( Ardestan -اردستان  52.24 33.39 1252 446 

Azarbayjan)آذربایجان( Maraghe -مراغه  
46.26 37.23 1477 177 

Mazandaran)مازندران( Ramsar -رامسر  50.33 36.45 -20 402 

Azarbayjan)آذربایجان( Jolfa -جلفا  
45.74 38.69 736 61 

Mazandaran)مازندران( Noushahr -نوشهر  51.37 36.27 -21 922 

Sistan&Baloochestan 

 )سیستان و بلوچستان(

Zahedan -زاهدان  60.39 29.39 1370 2094 Mazandaran)مازندران( Babolsar -بابلسر  52.43 36.39 -21 67 

Sistan&Baloochestan 

 )سیستان و بلوچستان(

Zabol -زابل  61.65 30.67 489 419 Gilan)گیالن( Astara -آستارا  48.43 38.21 -18 49 

Razavi)خراسان رضوی( Mashhad -مشهد  
59.69 36 999 1190 

Gilan)گیالن( Anzali -انزلی  49.26 37.28 -26 47 

Razavi)خراسان رضوی( Neyshaboor -نیشابور  
58.64 35.95 1213 239 

Gilan)گیالن( Rasht -رشت  49.41 37.14 -6 414 

Razavi)خراسان رضوی( Sabzevar -سبزوار  
57.32 35.84 977 250 

Fars)فارس( Abadeh -آباده  52.32 30.95 2030 474 

Razavi)خراسان رضوی( Quchan -قوچان  
58.34 36.88 1287 140 

Fars)فارس( Darab -داراب  54.66 28.29 1098 612 

Khoozestan)خوزستان( Ahwaz -اهواز  
48.21 30.8 22 433 

Fars)فارس( Shiraz -شیراز  52.27 29.34 1484 249 

Khoozestan)خوزستان( Behbahan -بهبهان  
49.9 30.33 313 65 

Fars)فارس( Fassa -فسا  53.67 28.77 1288 176 

Khoozestan)خوزستان( Dezful -دزفول  
48.75 32.29 143 362 

     

 

 



 

 

Table2. Lists of Latent and observed factors and their specific Codes (as a number for observed factors and as a letter for each latent factors) in the 
Structural model of spatial agrobiodiversity changes. 

)هر یک از حروف التین نشان دهنده یک گروه عاملی و هر یک از اعداد نشان دهنده  در مدل ساختاری از تغییرات مکانی تنوع زیستی کشاورزی های عاملی و عوامل مشاهده شدروهکدها و فهرست گ .2جدول 

 . باشد(یک متغیر مشاهده شده می

 
Factors 

        

A 

Geographical 1 2 3 
     

 Latitude Longitude Elevation جغرافیایی
     

B 

Climatologically 4 5 6 7 8 9 10 11 

 HPR اقلیمی
% Long term 

humidity 
Long term 

precipitation 
Long term max-min 

temperature 
Long term max 

temperature 
Long term average of 

temperature 
Long term min 
temperature 

Radiation (MJ/M^2 
year) 

C 

Mineral of soil 12 13 14 15 16 
   

 Available K Available Mn Available P Available N Available Zn مواد معدنی خاک
   

D 

Edaphically 17 18 19 20 21 
   

 CEC EC SAR PH % Sand خاکی
   

E 

Agricultural 22 23 24 25 26 27 
  

 کشاورزی

Certified 
seed/ha Available water 

Dry land 
area/irrigated 

area Mechanization 

% Extracted water 
from profound 

well Sold fertilizer/ha 
  

F 

Land use 28 29 30 
     

 Forest rate کاربری اراضی
Rate of 

agriculture area 
Rate of natural 

area 
     

G 

Land use change& 
Fragmentation 31 32 33 34 35 36 

  
تغییر کاربری و خرد 
 شدن اراضی

Area of 
annual farm 

Area of 
individual farm 

Fragmentation by 
villages 

Fragmentation by 
way % Land use change 

Trend of sum 
cultivated area 

  

H 

Socioeconomic 37 38 39 40 41 42 43 

 
 اقتصادی اجتماعی

% Agriculture 
education Education level Age of farmers 

Agricultural area per 
owner % Rental farms 

% Women 
cooperation 

% Secluded 
villages 

 
I Climate change 44 45 

      



 

 

 تغییر اقلیم

Anomaly of 
precipitation 

Anomaly of 
temperature 

      



 

 

Table2. Lists of Latent and observed factors and their specific Codes. 
 های عاملی  و عوامل مشاهده شده مدل)ادامه(. کدها و فهرست گروه5جدول  

 

 J 
  Agro-biodiversity 
 تنوع زیستی کشاورزی  

46 Number of equally common species ای هموزن شدهغنای گونه 

49 Simpson diversity index سیمپسون تنوع شاخص 

47 Reciprocal Simpson  index شاخص عکس سیمپسون 

48 Shannon Wiener index شاخص شانون وینر 

 

های های مربوط به ایستگاهمورد ارزیابی قرار گرفت که شش عامل مستقیما از داده (5جدول )مطابق  در این مطالعه، هشت عامل اقلیمی

استخراج گردید.  0شناسی کشورو از سایت پژوهشکده اقلیمی مرکز ملی اقلیم مورد مطالعه در سطح آلفا هایسینوپتیک شهرستان

( برای هر یک از Pelkowski, 2009) 5مدل انگسترومهمچنین میزان تشعشع ساالنه بر حسب مگاژول بر متر مربع با استفاده از 

های هواشناسی ایران ضریب آلفا در معادله آنگستروم بین ه که در ایستگاهها نشان دادبررسی)های مورد مطالعه محاسبه شدشهرستان

(، در این khalili and rezai, 1998کند )تبریز تغییر میدر  0205در زنجان تا  0274در کرمانشاه و بتا بین  0273در یزد و  0250

مختلف گزارش نمودند  های( برای شهرستانMoini et al, 2009مطالعه از ضرایب آلفا و بتا بر اساس آنچه معینی و همکاران )

هایی که این ضرایب در دسترس نبود از ضرایب آنگستروم نزدیکترین ایستگاه سینوپتیک به آن شهرستان، استفاده گردید و در شهرستان

در   7HPR های اقلیمی که در این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت شاخص تنش خشکی. یکی دیگر از شاخصاستفاده شد(

این شاخص برای اولین بار برای ارزیابی میزان تنش خشکی در میان جمعیت آفات مورد استفاده قرار . های مورد مطالعه بودشهرستان

 (.0گردد )معادلهمی ( و از طریق معادله زیر برآوردGage and Mukerji, 1977)گرفت 

 1معادله  

 

                                                           
1 . http://www.cri.ac.ir 
2.Angstrom model 
3 Heat/Precipitation Ratio (Gage and Mukerji 1977) 



 

 

نشان دهنده  mPگردد، همچنین محاسبه می 7و  5که از طریق معادله  mبرابر است با میزان درجه روز تجمع یافته در ماه  MDDکه 

 باشد.می  mمیزان بارندگی در ماه 

 2معادله 

 

 3معادله 

 

نیز نشان دهنده صفر پایه در گیاه مورد نظر  LTو  باشندبه ترتیب دمای بیشینه و کمینه در ماه مورد نظر میminTو maxTدر این معادله 

است و چون در این مطالعه هدف بررسی تنش خشکی وارد بر گونه زراعی خاصی نبود و هدف تنها مقایسه این شاخص در 

شد.  برابر با صفر فیزیولوژیک گندم یا صفر درجه سانتیگراد، در نظر گرفتهLTهای مورد مطالعه در سطح آلفا بود، مقدار شهرستان

های سال برآورد و با برای تمام ماه  HPRباشد. در این مطالعه مقادیر می mنیز در این معادله برابر با تعداد روزهای ماه  nمقدار 

از دیگر عوامل که اثر آن های مورد نظر محاسبه گردد. یکدیگر جمع شد تا در نهایت مقادیرساالنه تنش خشکی در هر یک از شهرستان

-0770های مورد مطالعه بود. میانگین آنومالی پنج ساله )ستی سطح آلفا ارزیابی شد، تغییرات اقلیمی مشاهده شد در شهرستانبر تنوع زی

)جهت محاسبه میانگین آنومالی دما و بارندگی در بازه زمانی اصلی در این گروه محاسبه شدند متغیر( دما و بارندگی به عنوان دو 0730

های آماری هر یک از ( این دو عامل از سالنامه0773تا سال  0730ساله )از سال  74میانگین طوالنی مدت ، ابتدا 0730تا  0770

( از این مقدار کسر شد و در نهایت 0730-0770های مورد بررسی استخراج گردید، سپس مقادیر دما و بارندگی ساالنه )شهرستان

های خاک در مناطق مختلف کشور از  های مربوط به ویژگیدادههمچنین  .ردید(میانگین آنها به عنوان آنومالی هر شهرستان گزارش گ

های مورد بررسی در این عوامل اقتصادی اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین گروه .استخراج گردید  0پایگاه ملی اطالعات خاک ایران

زان ) این شاخص بر اساس درصد سطوح تحصیلی هایی مانند سن کشاورزان، شاخص تحصیالت عمومی کشاورمتغیرمطالعه، شامل 

ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی در میان جمعیت روستاییان هر شهرستان و اختصاص ضرایب متفاوت به هر سطح تحصیلی برآورد گردید، 

مشارکت زنان در  سهمدهنده سطح تحصیالت باالتر در میان جمعیت کشاورزان آن شهرستان بود(، نشان که مقادیر باالی این شاخص

                                                           
1. www.Iransoil.com 



 

 

های کشاورزی از کل های اقتصادی بر سهم فعالیتاین شاخص از حاصل ضرب درصد مشارکت زنان در فعالیت)  بخش کشاورزی

ای در هر شهرستان، مساحت تحت تملک هر خانوار کشاورز و درصد اراضی زراعی اجاره درصد ،فعالیت اقتصادی زنان بدست آمد(

های آماری موجود در پایگاه ملی آمار ایران ها از سالنامههای مرتبط با بخش کشاورزی بود، که این دادههافراد تحصیل کرده در رشت

 استخراج و مورد استفاده قرار گرفت.

های مورد مطالعه، مورد بررسی قرار گرفت و مدل های تنوع زیستی در شهرستانهمچنین دراین مطالعه روند تغییرات زمانی شاخص

-0770)بازه زمانی   های  تنوع زیستیوامل موثر بر این تغییرات برازش داده شد. دراین مدل روند تغییرات زمانی شاخصساختاری ع

به عنوان گروه عاملی  وابسته در نظر گرفته شد.  مدل اولیه این تغییرات کامال مشابه مدل ساختاری اولیه، در بررسی عوامل موثر   (0730

دراین مدل  7بر اساس جدول  ”j“بود، با این تفاوت که عوامل مشاهده شده در گروه عاملی  زیستی کشاورزیات مکانی تنوع بر تغییر

 جایگزین گردید.

Table3. Lists of Latent and observed factors and their specific Codes (as a number for observed factors 
and as a letter for each latent factors) in the structural model of temporal agrobiodiversity changes. 

 تنوع زیستی کشاورزی. زمانی تغییرات ساختاری  ازهای عاملی  و عوامل مشاهده شده  در مدل کدها و فهرست گروه .3جدول 

  J 
  Time trend of agro-biodiversity species 

 کشاورزیروند تغییرات زمانی تنوع زیستی   

46 Time trend of equally common species changes 

 

 ای هموزن شدهروند تغییرات زمانی غنای گونه

 

47 Time trend of reciprocal Simpson index changes 
 روند تغییرات زمانی شاخص عکس سیمپسون

 

48 Time trend of Shannon wiener index changes 
 شاخص تنوع  شانون وینرروند تغییرات زمانی 

 

49 Time trend of Simpson index changes 
 روند تغییرات زمانی شاخص تنوع سیمپسون

 

 

 

 

 



 

 

 نتابج

های تنوع زیستی کشاورزی ساله شاخص 00از میانگین  0ایشدن وضعیت تنوع زیستی سطح آلفا، نمودارهای جعبه به منظور روشن

های زراعی مشاهده های تنوع زیستی گونهکشور برازش داده شد که در آن میانه،میانگین، دامنه و مقادیر بیشینه و کمینه شاخص

غنای  شاخص و 0237رابر با شهرستان مورد مطالعه ب 73این نتایج نشان داد که میانگین شاخص تنوع شانون وینر در  (.0شود)شکلمی

 باشد.( می4250ای هموزن شده )برابر با هگون

 

 .شهرستان مورد مطالعه در ایران 73های تنوع زیستی کشاورزی در ای شاخص.  نمودار جعبه1شکل 
Figure 1. Box plot of agrobiodiversity indices for 37 studied cities of Iran. 

 

نشان داد،  (0730 -0770مانی تنوع زیستی کشاورزی )در بازه ز هایشاخص تغییرات خطی از سری زمانی شیب مدل بررسیهمچنین 

 ( . 5منفی و کاهشی بوده است )شکل ، در سطح آلفا های مورد بررسیدرصد شهرستان 30بیش از  در

 

                                                           
1. Box plot 



 

 

 

مقادیر کمتر از صفر شیب منفی یا همان روند نزولی  های تنوع زیستی کشاورزی در سطح آلفا.شاخص زمانی ای روند تغییرات. نمودار دایره5شکل 

 دهد.تنوع زیستی کشاورزی را نشان می

Figure3. Pie chart of Time trend of agrobiodiversity indices for 37 studied cities. 

نشان دهنده هر یک از اعداد  7. در شکل برازش داده شد 7مطابق شکل  ختاریمدل سا ،و بر اساس مفروضات با توجه به اهدف مطالعه

 های عاملی تعریف شد.  هر یک از این متغییرها و گروه 5باشد که پیشتر در جدول مییک متغییر مشاهده شده 

 

)کدهای مربوط به هر یک از  پیش فرض مطالعه  های تنوع زیستی ر اساستغییرات مکانی شاخص .  مدل ساختاری اولیه از7شکل 

 باشد(.می 5های عاملی بر اساس جدول عوامل مشاهده شده و گروه



 

 

Figure5. Initial structural model of agrobiodiversity based on the main hypothesis of this study. 

(As a number for observed factors and as a letter for each latent factors) 

داری آنها جهت ارزیابی معنی  tر آماره یهمچنین مقاد ده در گروه عاملی مربوطه ومقادیر بار عاملی هر یک از متغیرهای مشاهده ش

های جغرافیایی، طول متغیرهای مشاهده شده در گروه عاملی متغیرنشان داد که موثرترین   نتایج ، اینبرآورد گردید 4مطابق جدول 

های اقلیمی، به ترتیب میزان تشعشع، میانگین بارندگی ساالنه، در گروه عاملی مواد معدنی خاک متغیرجغرافیایی، در گروه عاملی 

های خاک میزان مقادیر پتاس در دسترس برای گیاهان بود، همچنین  مهمترین عامل با بیشترین ضریب تاثیر از گروه عاملی ویژگی

SAR در میان عالوه بر این زراعی بود.  هایبوم نظاماز گروه عاملی نوع مدیریت کشاورزی مقادیر کود شیمیایی فروخته شده در  و

که  این نتایج نشان داد همچنیناجتماعی سن کشاورزان بیشترین مقادیر بار عاملی را به خود اختصاص داده بود.  -فاکتورهای اقتصادی

،  باشد داردهای مورد مطالعه میهای جغرافیایی شهرستانکه همان ویژگی  Aداری بر گروه عاملی اثر غیر معنی  0ارتفاع از سطح دریا

درصد و همچنین  33داری برای سطح  معنی 0230محاسبه گردید که این مقدار کوچکتر از  0274  متغیربرای این   tمقادیر آماره 

های مشاهده شده در این گروه عاملی متغیراز   متغیر. بنابراین این (4)جدول درصد بود 30برای سطح معنی داری  0203کوچکتر از 

. بر همین اساس مقادیر کمینه دما از گروه عاملی ندحذف گردید و تنها مقادیر طول جغرافیایی و ارتفاع از این گروه در مدل باقی ماند

از گروه عاملی ترکیبات معدنی خاک، درصد شن موجود در خاک از  های اقلیمی، مقادیر نیتروژن و فسفر در دسترس خاکمتغیر

های خاک،  مقدار بذر گواهی شده به ازاء هر هکتار زمین زراعی، سطح مکانیزاسیون و درصد استفاده از منابع آبی گروه عاملی ویژگی

املی تغییر کاربری و خردشدگی اراضی، زیر زمینی از گروه عاملی مدبریت کشاورزی، روند تغییرات سطح اراضی زراعی از گروه ع

سطح تحصیالت و درصد فارغ التحصبالن بخش کشاورزی، میانگین اراضی زراعی تحت مالکیت یک کشاورز، درصد اراضی 

اجتماعی حذف گردیدند، الزم به ذکر است که اثر -ای، درصد مشارکت زنان در بخش کشاورزی از گروه عاملی اقتصادیاجاره

این دو  در مراحل بعدی دار بود، به همین دلیلهای عاملی تغییر اقلیم و کاربری اراضی  غیر معنیی مشاهده شده در گروههامتغیرتمامی 

 . گروه عاملی به طور کامل از مدل حذف شدند

های تنوع زیستی در مدل ساختاری اولیه از روند تغییرات مکانی شاخص tبا استفاده از آزمون  ر بار عاملی وآزمون معنی داریمقادی .4جدول 

)در این جدول هر یک از حروف التین به یک گروه عاملی و هر یک از اعداد به یک متغیر مشاهده شده بر اساس جدول  کشاورزی در سطح آلفا.

 اشاره دارد(  5

Table4. Factor loading of observed variable and significant test of them by using of T-test for initial 
structural model of spatial agrobiodiversity changes. (as a number for observed factors and as a letter 

                                                           
1. Elevation  



 

 

for each latent factors) 
 

 1 <- A 10 <- B 11 <- B 12 <- C 13 <- C 14 <- C 15 <- C 16 <- C 17 <- D 

Factor loading 
 0.3889 0.8735 0.1408- 0.2892 0.4545- 0.8851 0.8727 0.2883 0.466- بار عاملی
t Statistics 
(|O/STERR|) 
tآماره 

1.3489 1.4968 9.1029** 12.4006** 2.7977** 1.329 0.7734 11.317** 2.2799** 

 18 <- D 19 <- D 2 <- A 20 <- D 21 <- D 22 <- E 23 <- E 24 <- E 25 <- E 

Factor loading 
 0.0388 0.5152- 0.7481 0.0446- 0.2455- 0.5594 0.8611 0.8165 0.6595 بار عاملی
t Statistics 
(|O/STERR|) 
tآماره 

3.8625** 9.8876** 4.6846** 3.8174** 1.4864 0.2769 4.4668** 2.4311** 0.113 

 26 <- E 27 <- E 28 <- F 29 <- F 3 <- A 30 <- F 31 <- G 32 <- G 33 <- G 

Factor loading 
 0.7934- 0.8219 0.8717 0.1133 0.5648- 0.8209 0.5121 0.8392 0.5278 بار عاملی
t Statistics 
(|O/STERR|) 
tآماره 

1.3375 5.2666** 1.0227 1.4216 2.965** 0.2001 1.8848* 1.9129* 1.6974* 

 34 <- G 35 <- G 36 <- G 37 <- H 38 <- H 39 <- H 4 <- B 40 <- H 41 <- H 

Factor loading 
 0.3056 0.7588 0.8232 0.7439 0.6892- 0.5547- 0.1042 0.645- 0.8165- بار عاملی
t Statistics 
(|O/STERR|) 
tآماره 

1.7696* 1.6621* 0.6111 0.8105 1.0189 2.2682** 21.3137** 1.0338 0.5997 

 42 <- H 43 <- H 44 <- I 45 <- I 46 <- J 47 <- J 48 <- J 49 <- J 5 <- B 

Factor loading 
 0.6386- 0.9772 0.9806 0.9748 0.9744 0.8809 0.3598 0.4977 0.0412 بار عاملی
t Statistics 
(|O/STERR|) 
tآماره 

0.0735 1.9805** 0.5323 1.6383 265.43** 333.98** 308.54** 273.8737** 3.4042** 

 6 <- B 7 <- B 8 <- B 9 <- B      

Factor loading 
      0.5727 0.7721 0.6732 0.8397- بار عاملی
t Statistics 
(|O/STERR|) 
tآماره 

7.0737** 4.1957** 9.8744** 4.3402** 
     

(*), (**) significant at the 0.10 and 0.05 probability levels respectively.  

برازش داده مانده های باقیمتغیرمدل با استفاده از سایر مجددا  معنا دار نبود،که بار عاملی آنها   ایهای مشاهده شدهمتغیر حذفپس از 

تایج حاصل از ل ساختاری جدید برآورد گردید. نهای مشاهده شده در مدمتغیرو بارعاملی هر یک از  مورد ارزیابی قرار گرفت و شد

های نشان داد که اثر تمامی این متغیرها در گروهدر جهت ارزیابی بارعاملی هر یک از متغیرهای مشاهده شده    t(t-test)آزمون 

، نشان داده شده است  3در جدول  0نتایج حاصل از برآورد مقادیر ضرایب مسیرهمچنین  .(3ه است)جدول عاملی مربوطه معنا دار بود

به معنای ارتباط قوی  020ضرایب مسیر باالی باشد )های عاملی بر یکدیگر میاثرگذاری گروهیزان مقادیر این ضرایب نشان دهنده م

باشد این رابطه ضعیف  027باشد ارتباط متوسط  و اگر زیر  020تا  027باشد، اگر این مقدار بین های عاملی میمیان گروه

 .((Fornell and larcker;1981است)

                                                           
1.Path coefficient 



 

 

)در این جدول هر یک از حروف التین به یک گروه  در مدل ساختاری تغییرات مکانی تنوع زیستی. یب مسیررا. مقادیر بار عاملی و ض3جدول

 اشاره دارد(  5عاملی و هر یک از اعداد به یک متغیر مشاهده شده بر اساس جدول 

Table5. Value of loading factors and pathways and T-value of structural model of spatial agrobiodiversity 

changes.  

 
 آمارهt مقادیر بار عاملی

  
 آمارهt ضرایب مسیر

 
Factor loading T Statistics  

  
Path coefficient T Statistics  

11 <- B 0.8754 23.8287** 
 

A -> B -0.8263 42.252** 

12 <- C 0.8955 28.3178** 
 

A -> C 0.0578 0.3383 

13 <- C -0.4321 3.0307** 
 

A -> D 0.0292 0.2132 

16 <- C 0.8928 25.8549** 
 

A -> E -0.0995 0.5614 

17 <- D 0.3797 2.8649** 
 

A -> J 0.3659 2.7484** 

18 <- D 0.6709 5.3592** 
 

B -> C 0.5863 4.2545** 

19 <- D 0.8139 12.0947** 
 

B -> D 0.8351 7.0986** 

 2 <- A 0.9539 53.7299** 
 

B -> E -0.1347 0.6526 

20 <- D 0.5608 4.0239** 
 

B -> G 0.6162 3.5602** 

23 <- E 0.8511 20.5933** 
 

B -> H 0.674 11.6261** 

24 <- E -0.6094 5.4123** 
 

B -> J 0.5307 3.3563** 

27 <- E 0.8713 26.8769** 
 

C -> E 0.1543 1.8253* 

 3 <- A -0.5535 4.3967** 
 

C -> J 0.0381 0.4034 

31 <- G 0.9345 5.2914** 
 

D -> E 0.013 0.0586 

32 <- G 0.8847 5.3255** 
 

D -> J -0.3115 2.6527** 

33 <- G -0.6934 3.692** 
 

E -> J 0.2946 3.0773** 

34 <- G -0.684 3.5208** 
 

G -> J -0.0799 0.9396 

35 <- G -0.6378 3.9539** 
 

H -> E 0.4791 4.0234 

39 <- H 0.9193 55.0388** 
 

H -> G -0.3935 3.4184 

 4 <- B 0.8193 37.3786** 
 

H -> J 0.52 5.47 

43 <- H 0.6746 9.5986** 
    46 <- J 0.9743 264.7851** 
    47 <- J 0.9747 368.0441** 
    48 <- J 0.9806 403.4486** 
    49 <- J 0.9773 292.5665** 
     5 <- B -0.6355 7.638** 
     6 <- B -0.8369 22.9097** 
     7 <- B 0.6833 8.1435** 
     8 <- B 0.7731 23.3346** 
     9 <- B 0.5701 10.2843** 
    (*), (**) significant at the 0.10 and 0.05 probability levels respectively. 

 ود،دار بمعنی ی( بر یکدیگر عوامل اقلیمی و جغرافیایبه ترتیب گروه )  Bو  Aهای عاملی اثر گروه این نتایج نشان داد، مطابق انتظار

های خاکی، مواد معدنی قابل استفاده در خاک، عوامل ویژگی های عاملی، مانندر سایر گروهداری بهمچنین شرایط اقلیمی اثر معنی

اجتماعی، تغییر کاربری اراضی و همچنین وضعیت تنوع زیستی کشاورزی کشور داشت. همچنین نتایج نشان داد که عوامل  -اقتصادی



 

 

ر نوع  مدیریت کشاورزی و کاربری داری باثر مستقیم و معنی ،اجتماعی به عنوان یک گروه مهم مورد بررسی در این مطالعه -اقتصادی

 اصلی وابسته متغیر. تنوع زیستی کشاورزی در این مدل به عنوان روی تنوع زیستی کشاورزی کشور داشتاراضی و از همه مهمتر بر 

ثر اجتماعی و همچنین مدیریت بخش کشاورزی بود که تمامی این عوامل ا -تحت تاثیر عوامل جغرافیایی، اقلیمی، خاکی، اقتصادی

-های عاملی اقلیمی و اقتصادیداشتند. نتایج نشان داد که  گروه های تنوع زیستی کشاورزیی شاخصداری بر تغییرات مکانمعنی

در  های زراعی کشور دارند.بیشترین میزان اثرگذاری را بر تنوع زیستی گونه 0235و  0237اجتماعی با داشتن ضرایب مسیر به ترتیب 

نشان  آن  نتایج ( و 0های میزان پایایی مدل محاسبه گردید )جدول و همچنین شاخص  AVE شاخص ،2R تبیینضرایب   نهایت مقادیر

درصد تغییرات مکانی تنوع زیستی کشاورزی را در سطح آلفای کشور توجیه  00بیش از  ه استداد که  این مدل ساختاری توانست

های عاملی موجود، نشان دهنده شرایط پایایی مناسب یرای تمامی گروه  023 بزرگتر از 0مقادیر ضرایب پایایی مرکبنماید. همچنین 

 .(Fornell and larcker,1981)این مدل بود

های  متغیرپس از حذف  تغییرات مکانی تنوع زیستی کشاورزی  های پایایی مدلو همچنین شاخص 2R ،AVE ضرایب تبیین . مقادیر6جدول 

 باشد(.می 5)در این جدول هر یک از حروف التین نشان دهنده یک گروه عاملی بر اساس جدول شماره  .غیر معنی دار  از مدل اولیه

Table6. Value of R2, AVE and reliability indices of spatial agrobiodiversity changes model. 

Latent factors AVE Composite Reliability R Square Cronbachs Alpha 

A 0.6081 0.7698 
 

-0.77 

B 0.5616 0.6224 0.6827 0.378 

C 0.5953 0.6024 0.291 0.0713 

D 0.3928 0.7077 0.6579 0.4425 

E 0.6183 0.5196 0.2622 -0.0505 

G 0.6023 0.619 0.2077 -0.1058 

H 0.6501 0.784 0.4543 0.4959 

J 0.954 0.9881 0.6015 0.9839 

 

های عاملی بر یکدیگر مشخص شده و همچنین مقادیر داری اثر گروهنهایی است که در آن معنی نشان دهنده مدل 4ایت شکل در نه

های نشان داد که مهمترین گروهنتایج  در مجموع اینباشد. های عاملی، در آن قابل مشاهده میضرایب تبیین برای هر یک از گروه

باشد. از میان متغیرهای اقلیمی ی زراعی، شرایط اقلیمی موجود در مناطق مختلف کشور میهاموثر بر تغییرات مکانی تنوع زیستی گونه

های زراعی از گیری و تغییرات تنوع گونهمدت بارندگی ساالنه بیشترین نقش را شکل و میانگین طوالنی 5مورد مطالعه میزان تشعشع

تنوع زیستی  بیشینه، مهمترین عامل تفاوت مدت دمایین طوالنییک منطقه به منطقه دیگر داشتند و پس از این دو عامل، میانگ

های متغیرکشاورزی در مناطق مختلف کشور بود. همچنین موقعیت جغرافیایی )طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا( پس از 

درصد  30این در حالی است که بیش از های زراعی کشاورزی کشور بود و اقلیمی، مهمترین عامل ایجاد تغییرات تنوع در بوم نظام
                                                           
1 .Composite Reliability 
2. Radiation (MJ/M^2 per year) 



 

 

زیستی  بیشترین تغییرات مکانی تنوع باشد.میها ناشی از تغییر در موقعیت جغرافیایی این شهرستان ،تغییرات ایجاد شده در شرایط اقلیمی

عرض  ناشی ازتغییرات بر خالف انتظار  آن ارتفاع از سطح دریا ایجاد شد وطول جغرافیایی و بعد از  کشاورزی کشور با تغییر در

های خاکی های زراعی کشور داشت. در میان ویژگیگذاری را بر تغییرات مکانی تنوع زیستی گونهجغرافیایی، کمترین میزان اثر

های الف سطوح تنوع گونهنسبت جذب سدیمی، میزان شوری و همچنین میزان اسدیته مهمترین عوامل ایجاد اختاراضی زراعی کشور، 

های آنها کمتر بود، از تنوع زیستی کشاورزی باالتری مناطقی که میزان شوری و نسبت جذب سدیمی در خاک. شور بودندکزراعی در

. از مهمترین عوامل موثر بر تنوع زیستی که در این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت نوع مدیریت اراضی زراعی توسط بودندبرخوردار 

های اقلیمی، جغرافیایی و همچنین خاکی مهمترین گروه از عوامل متغیرها پس از متغیراین گروه از  کشاورزان بود، نتایج نشان داد که

هر چه میزان دسترسی به آب در مناطق مختلف کشور بیشتر باشد کشاورزان  همچنین موثر بر تنوع زیستی کشاورزی کشور بودند.

 تر محصوالت کشاورزی دارند.تمایل به کشت و کار متنوع

 

، داری اثر گروه عاملی است(نشان دهنده معنی *) مدل ساختاری نهایی از تغییرات مکانی تنوع زیستی کشاورزی در سطح آلفا. 4لشک

باشد و اشکال دایره مانند نشان دهنده عوامل پنهان یا گروه )اشکال مربع مانند نشان دهنده هر یک از عوامل مشاهده شده در مدل می

 5های عاملی و متغیرهای مشاهده شده بر اساس جدول همچنینحروف التین و اعداد به ترتیب نشان دهنده گروه ،باشدعاملی مربوطه می

 (.باشدمی

Figure4. The final structural mode of Spatial Agrobiodiversity changes over the 37 cities of Iran. 
(The rectangular shows the observed variable and each oval shape means one latent factor)    

(* shows the significant effect of latent factors on each other) 



 

 

شرایط مطلوبی قرار داشت و این زیستی در تنوع  ،بود بیشترهای شیمیایی دسترسی به نهادهاین نتایج نشان داد در مناطقی از کشور که 

مناطقی که میزان دسترسی به  در تی کشاورزی در سطح آلفا نشان داد کهنتایج حاصل از مدل تغییرات زمانی تنوع زیس در حالی بود که

شتری در حال کاهش با سرعت بی، روند تغییرات تنوع زیستی کشاورزی در اراضی زراعی آنها های شیمیایی بیشتر استآب و نهاده

 ای تنوع زیستی نیز برخوردار بودند.همناطقی که در آنها نسبت اراضی دیم به آبی بیشتر بود از مقادیر باالتر شاخص(. 3)جدول باشد می

ب های زیر زمینی که به عنوان منابع تجدید ناپذیر آهای گذشته با دسترسی بیشتر به منابع آبنوع رهیافت کشاورزی آبی طی سال

مطرح هستند در حال گسترش بوده است و در واقع وابستگی به این قبیل منابع آبی بخش جدایی ناپذیری از رهیافت کشاورزی فشرده 

تمایل کشاورزان برای تولید محصوالتی با کارکردهای اقتصادی بهتر بدون  (.Negi et al, 2009; Negi 2009)آید شمار میبه 

های های محیطی در تولید آن به عنوان یکی از خطرات مهم در فرسایش ژنتیکی و همچنین کاهش تنوع گونهدر نظر گرفتن ظرفیت

 (.Nautiyal and Kaechele 2007آید )کشاورزی به شمار می

 این در قدم اول از ارزیابی .برازش داده شد تنوع زیستی کشاورزی نیز زمانی ری از عوامل موثر بر تغییراتساختا در این مطالعه مدل 

اجتماعی، گروه عاملی تغییر کاربری  –)به ترتیب گروه عاملی تغییرات اقلیمی، گروه اقتصادی  E,G,H,Iمدل، چهار گروه عاملی 

داری به دلیل عدم معنیاراضی و خرد شدگی اراضی و در نهایت گروه عاملی مربوط به مدیریت کشاورزی و متغیرهای مربوط به آن(  

 tمقادیر آماره  ر و همچنینضرایب مسی ملی ومقادیر بار عا 3از مدل حذف شدند. جدول  ،های مشاهده شده در آنهامتغیربار عاملی تمام 

 .دهدنشان میمدل  باقیمانده در  هایمتغیررا برای پنج گروه از  

در مدل ساختاری روند تغییرات زمانی تنوع زیستی کشاورزی در سطح  tضرایب مسیر و آماره  بار عاملی، مقادیر .7جدول 

های عاملی )در این جدول هر یک از متغییرها با استفاده از یک عدد و هر یک از گروه دار.های غیرمعنیمتغیرآلفا پس از حذف 

 تنظیم شده(. 7بر اساس جدول  Jنشان داده شده است و گروه عاملی  5با استفاده از یک حرف التین و بر اساس جدول 

Table7. The value of factor loadings, Pathways and T-value of structural model of temporal 

agrobiodiversity changes after removing the non-significant observed variable. 

 

 

مقادیر بار 

 آمارهt عاملی
 

 آمارهt ضرایب مسیر

 

Factor 
loading T Statistics  

 

Path 
coefficient T Statistics  

10 <- B 0.5061 4.11** A -> B -0.8605 42.48** 
11 <- B 0.7881 12.55** A -> C 0.4064 1.75* 
4 <- B 0.8637 36.17** A -> D 0.0198 0.13 
5 <- B -0.4917 3.73** A -> F -0.3758 1.70* 
6 <- B -0.7249 9.61** A -> J -0.7146 3.99** 
7 <- B 0.5405 4.19** B -> C 0.9674 4.95** 
8 <- B 0.8906 26.68** B -> D 0.8382 7.27** 



 

 

9 <- B 0.7507 10.55** B -> F -0.7545 2.32** 
12 <- C 0.8505 19.64** B -> J -0.548 1.98** 
13 <- C -0.4554 3.50** C -> F 0.1632 0.69 
14 <- C 0.3869 2.22** C -> J 0.3856 2.38** 
16 <- C 0.8725 21.49** D -> F 0.1375 0.62 
18 <- D 0.687 4.9702** D -> J -0.4327 2.30** 
19 <- D 0.8737 29.02** F -> J 0.1418 1.39 
20 <- D 0.5754 3.66** 

   2 <- A 0.9748 65.25** 
   3 <- A -0.4852 3.57** 
   28 <- F 0.9247 4.54** 

   30 <- F 0.765 4.91** 
   46 <- J 0.9522 107.35** 
   47 <- J 0.9369 67.22** 
   48 <- J 0.7698 6.48** 
   49 <- J 0.9101 79.16** 
   (*), (**) Significant at the 0.10 and 0.05 probability levels respectively. 

ها به های عاملی موجود در این مدل اثر معنی داری بر یکدیگر داشتند و تمامی گروهمشاهده شد بیشتر گروه 3همانطور که در جدول 

داری در روند تغییرات زمانی دهد  تفاوت معنیمی، که نشان یرات زمانی تنوع موثر بودندجز نوع کاربری اراضی در روند تغی

. های طبیعی و پوشش گیاهی مختلف )مانند جنگل، بیابان و مرتع( وجود نداردصههای تنوع زیستی کشاورزی در مناطقی با عرشاخص

برای گروه عاملی اصلی  مقدار ضریب تبیین .دهدمرکب این مدل را نشان می و شاخص پایایی ( 2R) ضریب تبیین مقادیر 7جدول  

درصد از روند تغییرات زمانی تنوع زیستی کشاورزی را در  54این مدل توانسته تنها  تنوع زیستی کشاورزی(، نشان داد،های )شاخص

  .سطح آلفا توجیه نماید

های تنوع زیستی مدل تغییرات زمانی شاخص پایاییهای و همچنین شاخص AVE شاخص ،2R ضریب تبیین مقادیر.  8جدول 

بر اساس )هر یک از حروف التین نشان دهنده یک گروه عاملی  اولیه.های  غیر معنی دار از مدل متغیراز حذف  کشاورزی پس

  در مدل قرار داده شده است( 7جدول  بر اساس" J"گروه عاملی  باشد و تنهامی 5جدول 

Table8. Value of R2, AVE and reliability indices of structural model of temporal agrobiodiversity 
changes.  

Latent factors AVE Composite Reliability R Square 

A 0.5928 0.5274 
 B 0.5049 0.7112 0.7404 

C 0.4604 0.5591 0.4245 
D 0.5222 0.7609 0.6744 
F 0.7201 0.8361 0.0974 

J 0.8013 0.9413 0.2409 

های های مورد مطالعه تنوع زیستی گونهدر اکثر شهرستان های تنوع زیستی نشان داد،حاصل از ارزیابی تغییرات زمانی شاخص نتایج

برخوردار بودند، بیشتر ی ، و این کاهش در  مناطقی که از میزان تشعشع و میانگین دمایی باالتر(5)شکل  زراعی در حال کاهش است



 

 

کی از مهمترین عوامل ایجاد تغییر ( با انتشار نتایج مطالعات خود یCurri and  Paquin, 1987کاری و پاکویین ) پیش از این بود.

و همانگونه که در مدل  از سطح دریا بیان داشتندارتفاع مناطق مختلف  میزان تشعشع و همچنین در تنوع زیستی را تغییرات ایجاد شده در

های تنوع گونهنتایج حاصل از بررسی . تر کمتر بودتغییرات زمانی مشاهده شد سرعت کاهش تنوع زیستی کشاورزی در مناطق مرتفع

که مهمترین عامل ایجاد اختالف تنوع در مناطق  ه استنشان داد نیز 5در  ایالت آریزونای آمریکا 0های سانتا کاتالیناگیاهی در  کوهستان

نتایج این  . همچنین(Whittaker and Niering, 1965باشد )تشعشع دریافتی میتفاوت در میزان بارندگی و مختلف، ناشی از 

با  استرس خشکی در آنها بیشتر بود، روند کاهشی تغییرات تنوع زیستی کشاورزیکه میزان  از کشور در مناطقی نشان داد، مطالعه

های ناشی از گرمایش جهانی به شمار های خشکی به عنوان یکی از مهمترین پدیدهافزایش تنش .سرعتی بیشتر در حال وقوع است

نتایج مطالعات متعدد نشان داده یکی از مهمترین عوامل موثر بر کاهش منابع ژنتیکی در بخش کشاورزی  و (IPCC, 2001آید )می

 .(CBD, 2005آید )به شمار می

، میزان شوری و همچنین میزان اسدیته خاک مهمترین نسبت جذب سدیمی، در این مطالعه های خاکی اراضی زراعیدر میان ویژگی

های زراعی در مناطق مختلف کشور بودند، این نتایج نشان داد، در مناطقی که میزان شوری و تنوع گونهعوامل ایجاد اختالف سطوح 

 ,Currieباشند. گزارش کاری )نسبت جذب سدیمی اراضی زراعی آنها کمتر است، از تنوع زیستی کشاورزی باالتری برخوردار می

 نشان داد که مهمترین دلیل تفاوت در تنوع زیستی در مناطق مختلف ناشی از(در رابطه با عوامل موثر بر شکل گیری تنوع زیستی 1991

های طبیعی و کشاورزی های ناشی از آن مانند تبخیر بیشتر از سطح خاک و ایجاد شوری در اکوسیستمتغییر در میزان تشعشع و پیامد

های زی صورت پذیرفته نشان داده است که بسیاری از ویژگیهای کشاورکنون در بوم نظامباشد. همچنین نتایج سایر مطالعاتی که تا می

فزیکی و شیمیایی خاک مانند اسیدیته خاک، خاصیت جذب سدیمی، ظرفیت تبادل کاتیونی، بافت و ساختار خاک، میزان عناصر در 

 Huston, 1994; Palmer, 1994تواند نقش مهمی بر تنوع زیستی کشاورزی در مناطق مختلف داشته باشد )دسترس برای گیاه می

; Rosenzweig, 1995; Peet and Christensen, 1980).  هایمتغیراز میان عوامل موثر بر تغییرات زمانی تنوع در سطح آلفا 

های موجود در این گروه طول جغرافیایی بیشترین متغیرکه از میان  ،جغرافیایی بیشترین ضریب اثر را در مدل به خود اختصاص دادند

های زراعی در مناطق شرقی کشور ، با نشان داد که سامانه متغیرنتایج حاصل از اثر این  املی را به خود اختصاص داده بود،عمقدار با 

اند. همچنین نتایج نشان داد که تنوع زیستی در مناطقی که کاهش شدیدتری از لحاظ سطوح تنوع زیستی در دهه گذشته مواجه بوده

                                                           
1 .Santa Catalina mountains 
2 .Arizona 



 

 

اند و بر عکس سرعت این کاهش در باالتر پتاس و روی برخوردارند با کاهش کمتری مواجه بودهخاک کشاورزی آنها از سطوح 

تواند نتیجه غیرمستقیم اثر غلظت باالی منگنز بر جوامع که این امر می بیشتر بوده استی منگنز برخوردارند هایی که از سطوح باالخاک

 در این مطالعه از روش آماری (. Kandler et al, 1996) ی زراعی باشدهامیکروبی و کاهش کارکردهای مفید آنها در بومنظام

SEM بر تنوع زیستی کشاورزی استفاده شد، پیش از این نیز جیمز و   جهت برازش مدلی در راستای شناخت عوامل زنده و غیر زنده

های علفی در مناطق بر تنوع زیستی گونه ( مدلی ساختاری را جهت ارزیابی اثر عوامل محیطیJames et al, 1996همکاران )

گیری و افزایش تنوع زیستی نشان داد بزرگترین عامل در شکل ازش دادند. نتایج مطالعه آنهامرطوب ساحلی در ایاالت متحده بر

 باشد.میزان نور دریافتی در سطح خاک و کف کانوپی میهای گیاهی در این مناطق گونه

صورت پذیرفته در رابطه با تنوع زیستی کشاورزی نشان داده، بخش مهمی از تغییرات تنوع در این بسیاری از مطالعات تا کنون 

 ,Martin, 2000; Zhu et al, 2000; Long et al) ها ناشی از  اثرگذاری عوامل اقتصادی و اجتماعی بوده استنظامبوم

2003; Beumer, 2013; Upreti and Upreti 2002; Berkes et al, 1995; Shrestha and Shrestha 1999) 

ناشی از افزایش جمعیت و نیاز  (، فشارUpreti and Upreti 2002)از فقر و مسائل اقتصادی اختالف طبقاتی و فشارهای ناشی 

متخصص در بخش کشاورزی، اهمیت فعالیت زنان در و کاهش نیروی  (، مهاجرت به شهرهاYonzon 2000)روزافزون به تولید غذا 

باشند از جمله عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر تنوع زیستی کشاورزی می (Pascual and Perringes, 2007)بخش کشاورزی 

اثر  ،ین مطالعهمورد بررسی در ا و اجتماعی به عنوان یک گروه مهم -نشان داد که عوامل اقتصادی نتایج اند.گزارش شده که تا کنون

و تغییرات  روی تنوع زیستی کشاورزی کشورداری بر نوع  مدیریت کشاورزی و کاربری اراضی و از همه مهمتر بر مستقیم و معنی

های نظامکشاورزی در بومنقش زنان در تغییرات مکانی و زمانی تنوع زیستی  و این در حالی است که داشت مکانی آن در سطح آلفا

های کشاورزی در کشور مشارکت زنان در فعالیتنتیجه سطح پایین  تواندغیر معنی دار برآورد گردید، که این امر میزراعی کشور 

ی برای گذر از تواند ضامنهای کشاورزی میحفظ تنوع زیستی در سامانه. (Upreti and Upreti, 2002آپرتی و همکاران )باشد، 

، این در (FAO 2010; Carly et al, 2004; negi et al, 2009) غییر اقلیم باشدشرایط تهای پیش رو مانند تولید در چالش

های تولیدی و های زراعی از جنبهحالی است که بسیاری از مطالعات دو دهه گذشته تنها در مورد کارکردها و خدمات مستقیم گونه

 Pastor et al, 1984; Vitousek et al, 1987; Wedin and Tilman, 1990; Estes andاقتصادی بوده است )

Duggins, 1995; Ewel and Bigelow, 1996; Stemer, 1995; Power et al, 1996; Hobbie, 1996 با  .)



 

 

کشاورزی  هایگذشت زمان و شناخت بیشتر از اهمیت حفظ تنوع زیستی کشاورزی و نقش آنها در ثبات و پایداری تولید در سامانه

های کشاورزی صورت پذیرفت پایش  تغییرات و  همچنین شناخت عوامل موثر بر تنوع زیستی در سامانه متعددی در راستایمطالعات 

(McNaughton, 1977; Givnish 1994; Tilman and Downing 1994; Tilman et al, 1994; Huston 

1997; Doak et al, 1998; Tilman et al,1998).  تنوع زیستی کشاورزی  بررسی هتا کنون مطالعات متعددی در زمینهمچنین

 ;Koocheki et al, 2008; Nassiri et al, 2003; Khorsandi and Hadi, 2001) ایران صورت پذیرفتهدر 

Ghalegolab et al, 2012; Davari et al, 2013)  اما با توجه به شرایط بوم شناختی متنوع و در حال تغییر در کشور این حجم

یش شده و ای منسجم، تنوع زیستی کشاورزی کشور از ابعاد مکانی و زمانی پارسد و نیاز است که با برنامهاز مطالعات کافی به نظر نمی

 .مورد ارزیابی قرار گیرد

References 

1. Altieri, M.A. 1999. The ecological role of biodiversity in agroecosystems. Journal of 

Agriculture, Ecosystems and Environment. 74: 19-31 

2. Bellon, M.R. 1991.  The ethno ecology of maize variety management: a case study from Mexico. 

Human Ecology 19, 389-418. 

3. Berkes F., Folke C. and Gadgil M. 1995. Traditional ecological knowledge, biodiversity, 

resilience and sustainability. In: Perrings C.S., Maler K.G., Folke C., Holing C.S. and Janssen 

B.O., Biodiversity Conservation: Problems and Policies. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 

the Netherlands, pp. 281–300. 

4. Beumer.C, Martense. P,. 2013. IUCN and perspective on biodiversity conservation in changing 

world. Biodiversity conservation. 10: 1007-1013. 

5. Carly, J.  B. Owen, M. David, J. 2004.  Impact of nitrogen Deposition on the species richness. 

Science. P. 1876- 1879. 

6. CBD.2012. Cities and biodiversity outlook. CBD, Montreal. 

7. Choua, S. W., & Chen, P. Y.2009. The influence of individual differences on continuance 

intentions of enterprise resource planning (ERP). Int. J. Human Computer Studies, 67 (6), 

484–496. 

8. Conway، G.R.، 1987. The properties of agroecosystems. Agricultural Systems، 24: 95 -117. 

9. Colwell, R.K. Chang, X.M., Chang, J., 2004. Interpolating, extrapolating, and comparing 

incidence-based species accumulation curves. Ecology. 98, 2717-2727. 

10. Currie, D. J. 1991. Energy and large-scale patterns of animal- and plant-species richness. 

American Naturalist 137:27-49. 

11. Currie, D. J., and V. Paquin. 1987. Large-scale biogeographical patterns of species richness 

of trees. Nature (London) 329:326-327. 

12. Davari, A., K. Khosbakht.,  A. Ghalegolabbehbahani., H. Veisi. 2013. A quality assessment 

of diversity and factors leading to genetic erosion of vegetables: a case study of Varamin 

(IRAN). International journal of agriScince. 3: 198-212. 

13. Doak, D. F., D. Bigger, E. K. Harding, M. A. Marvier, R. E.O, Malley, and D. 

Thomson.1998. The statistical inevitability of stability–diversity relationships in community 

ecology. American Naturalist 151:264–276. 



 

 

14. Eric, G.L., Erin,B., Gillian,H., Jim.S., Stan,B. Jim,H., Diane,L., Haughland,.  2009. Indices 

for monitoring biodiversity change: Are some more effective than others? Ecological 

indicators 9:432–444. 

15. Estes, J. A., and D. O. Duggins. 1995. Sea otters and kelp forests in Alaska: generality and 

variation in a community ecological paradigm. Ecological Monographs 65:75–100. 

16. Ewel, J. J., and S. W. Bigelow. 1996. Plant life-forms and tropical ecosystem functioning. 

Pages 101–126 in G. H. Orians, R. Dirzo, and J. H. Cushman, editors. Biodiversity and 

ecosystem processes in tropical forests. Springer-Verlag, Berlin, Germany. 

17. FAO 1999; Report: Sustaining Agricultural Biodiversity and Agro-ecosystem Functions. 

FAO، Italy. 

18. FAO, 2010. Biodiversity for food and agriculture, contributing to food security and 

sustainability in a changing world. Outcomes of an expert workshop held by FAO, Rome. 

14-16 April. 

19. FAO, 2003. World Agriculture: Towards 2015/2030. An FAO perspective. Rome, p. 444. 

20. Finkh, M.R, Karpenstein-Machan, M. 2002. Intercropping for pest management. Encyclopedia for 

pest management. 

21. Fornell, C., & Larcker, D. 1981. Evaluating structural equation models with unobservable 

variables and measurement error. Journal of Marketing Research,18(3), 39−50. 

22. Gage SH, Mukerji MK 1977. A perspective of grasshopper population distribution in 

Saskatchewan and interrelationships with weather. Environment and Entomology 6:469–479. 

23. Ghalegolab, A., K. Khosbakht., A. Davari., L. Tabrizi., H. Veisi., A. Alipour. 2012. 

Assessing the effect of Socio- economic factors on agro biodiversity in home gardens of 

Jajrood and Jamabrood in Tehran province (Iran). Advance in Environmental Biology, 6(5): 

1708-1715. 

24. Givnish, T. J. 1994. Does diversity beget stability? Nature371:113–114. 

25. Hair, J. F., Jr., R. E. Anderson, R. L. Tatham, and W. C. Black. 1995. Multivariate data 

analysis. 4th ed. Prentice Hall, New York 

26. Hobbie, S. E. 1996. Temperature and plant species control over litter decomposition in 

Alaskan tundra. Ecological Monographs 66:503–522. 

27. Hurlbert, S.H., 1971. The non concept of species diversity: a critique and alternative 

parameters. Ecology. 52, 577-586. 

28. Huston, M. A. 1994. Biological diversity. Cambridge University Press, Cambridge 

29. Huston, M. A. 1997. A general hypothesis of species diversity. American Naturalist 113:81–

101. 

30. IAASTD. 2009. International assessment of agricultural knowledge, science and technology for 

development. Washington, DC: Island Press. 

31. IPCC  .2001. Climate Change 2001: The Scientific Basis. Cambridge University Press. 

Cambridge. 

32. Jack A. Heinemann, Melanie Massaro, Dorien S. Coray, Sarah Zanon Agapito-Tenfen & Jiajun 

Dale Wen. 2014. Sustainability and innovation in staple crop production in the US Midwest, 

International Journal of Agricultural Sustainability, 12:1, 71-88, DOI: 

10.1080/14735903.2013.806408. 

33. James, B. H. Grace, H. bruce, H. Pugesek., 1996.  A Structural Equation Model of Plant 

Species Richness and Its Application to a Coastal Wetland. The American Naturalist.   pp. 

436-460Published 

34. Johnson, M. L, D. G. Huggins, and F. demoiselles, Jr. 1991. Ecosystem modeling with 

LISREL: a new approach for measuring direct and indirect effects. Ecological Applications 

4:383-398. 



 

 

35. Kahane, R., et al., 2013. Agrobiodiversity for food security, health and income. Agronomy for 

sustainable development. Doi: 10.1007/s13593-013-0147-8. 

36. Kandler. F., C. Kampichler, O. Horak. 1996. Influence of heavy metals on the fuvctional diversity 

of soil microbial communities. Biology and fertility of soils. P.299. 

37. Khalili, Rezai,. 1998. Assessing the radiation base on climatologically data in Iran. Journal of 

geographical research. 35: 15-84.  

38. Khorsandi, V. R. Hadi. 2001. Crop species in agroecosystems of Iran. Ministry of agriculture 

(IRAN). (In Farsi). 

39. Koocheki, A. Nassiri Mahallati, M.R., Zarea Fizabadi, A., G. Jahanbin. 2004. Diversity of 

cropping systems in Iran. Pajouhesh & Sazandegi63, 70 - 83 (Persian). 

40. Koocheki, A,. Nassiri, M., Gliessman, S.R., Zarea, A., 2008. Agrobiodiversity of field crops: 

A case study for Iran. Journal of sustainable agriculture. 32: 1, 95 — 122. 

41. Long. C., H. Li., Z. Ouyang., X. Yang., Q. Li., and B. Trangmar,. 2003. Strategies for 

agrobiodiversity conservation for agrobiodiversity conservation and promotion: a case from 

Yunnan, China. Biodiversity and Conservation. 12: 1145-1156. 

42. Lovell, s., S. Dessantis., C. Nathan., M. Olson, V. Mendez, H. Kominami, D. Ericson, K. 

Morris., W. Morris. 2010. Integrating agroecology and landscape multifunctionality in 

Vermont: An evolving framework to evaluate the design of agroecosystems. Agricultural 

systems. 103: 327-341. 

43. Margalef, R.D., 1958. Information theory in ecology. General Systems 36–71. 

44. Martin S.W. 2000. Crop strengthens through diversity. Nature 406: 681–682. 

45. Mxted, N. L. Guarino. 2002. toward a methodology for on farm conservation of plant genetic 

resources. Genetic Resources and Crop Evolution. 49: 31–46.  

46. McNaughton, S. J. 1977. Diversity and stability of ecological communities: a comment on 

the role of empiricism in ecology. American Naturalist 111:515–525. 

47. Mitchell, R. J. 1992. Testing evolutionary and ecological hypotheses using path analysis and 

structural equation modeling. Functional Ecology 6:123-129. 

48. Moini. M., Javadi, S., Kokabi. M., M. Dehghan. Assessing the sun light radiation in Iran by 

use of a model. Journal of  Energy of Iran.  

49. Nassiri, M. A, Koocheki, Mazaheri D. 2003. Diversity of crop species in IRAN. Desert 10.1. 

50. Nautiyal, S., & Kaechele, H. 2007. Conservation of crop diversity for sustainable landscape 

development in the mountains of the Indian Himalayan region. Management Environmental 

Quality International Journal, 18(5), 514–530. 

51. Negi, V. S., Maikhuri, R. K., Rawat, L. S., & Bahuguna, A. 2009. Traditional agriculture in 

transition: A case of Har-ki Doon Valley (Govind pashu vihar sanctuary and national park) in 

Central Himalaya. International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 16(5), 

313–321. 

52. Negi, V. S. 2009. Studies on ecological and economic assessment of a cluster of villages in 

Rawain valley of central Himalaya (Uttaranchal): An ecosystem approach. Ph.D. thesis, HNB 

Garhwali University, Srinagar (Garhwali), India. 

53. Palmer, M. W. 1994. Variation in species richness: towards a unification of hypotheses. Folia 

Geobo- tanica and Phytotaxonomica 29:511-530 . 

54. Pascual, U., C. Perringes. 2007. Developing incentives and economic mechanisms for in situ 

biodiversity conservation in agricultural landscapes. Agriculture, Ecosystems and Environment. 

121:256–268.  

55. Pastor, J., J. D. Aber, C. A. McClaugherty, and J. M. Melillo.1984. Aboveground production 

and N and P cycling along nitrogen mineralization gradient on Blackhawk Island, Wisconsin. 

Ecology 65:256–268. 



 

 

56. Peet, R. K., and N. L. Christensen. 1980. Hardwood forest vegetation of the North Carolina 

Pied- mont. Veroffentlichungen des Geobotanischen Institutes der Eidgenossiche Technische 

Hochschule Stiftung Rubel in Zurich 69:14-39. 

57. Pelkowski, J. 2009. A physical rationale for generalized Angstrom–Prescott regression, solar 

energy, 83: 955-963. 

58. Perrings, C., Jackson, L., Bawa, K., Brussaard, L., Brush, S., Gavin, T., Papa, R., Pascual, 

U., de Ruiter, P., 2006. Biodiversity in agricultural landscapes: saving natural capital without 

losing interest. Conservation Biology 20, 263–264. 

59. Pimentel, D., Wilson. C., McCollum, C., Huang, R., Dwen, P., Flack, J., Tran, Q., Saltman, T., 

1997. Economic and environmental benefits of biodiversity. Journal of bioscience, 47: 747-757. 

60. Power, M. E., D. Tilman, J. Estes, B. A. Menge, W. J. Bond, L. S. Mills, G. Daily, J. C. 

Castilla, J. Lubchenco, and R.T. Paine. 1996. Challenges in the quest for keystones. 

Bioscience 46:609–620. 

61. Pugesek, B. H., and A. Tamer. 1995. Determination of selection gradients using multiple 

regressions versus structural equation models (SEM). Biometrical Journal 37:449-462. 

62. Rosenzweig, M. L. 1995. Species diversity in space and time. Cambridge University Press, 

Cam- Bridge Simpson, E.H., 1949. Measurement of diversity. Nature 163, 688. 

63. Scherr, S.J., McNeely, J.A., 2008. Biodiversity conservation and agricultural sustainability: 

towards a new paradigm of ‘eco-agriculture’ landscapes. Philosophical Transactions of the 

Royal Society B – Biological Sciences 363, 477–494. 

64. Shrestha R. and Shrestha B. 1999. Wild Relatives of Cultivated Plants in Nepal. Green Energy 

Mission – Nepal, Kathmandu. 

65. Stemer, R. W. 1995. Elemental stoichiometry of species in ecosystems. Pages 240–252 in C. 

G. Jones and J. H. Lawton, editors. Linking species and ecosystems. Chapman and Hall, New 

York, New York, USA. 

66. Tilman, D., J. A. Downing, and D. A. Wedin. 1994. Does diversity beget stability? Nature 

371:113–114. 

67. Tilman, D., and J. A. Downing. 1994. Biodiversity and stability in grasslands. Nature 

367:363–365. 

68. Tilman, D., C. L. Lehman, and C. E. Bristow. 1998. Diversity–stability relationships: 

statistical inevitability or ecological consequence? American Naturalist 151:277–282. 

69. Upreti, B.R., and Y.G. Upreti 2002. Factors leading to agro-biodiversity loss in developing 

countries: the case of Nepal. Biodiversity and Conservation 11: 1607–1621. 

70. Upreti, B.R., (2000). The effects of changing land use systems in agricultural biodiversity: 

experiences and lessons from Nepal. In: Xu J. (ed.) Links Between the Culture and 

Biodiversity. Yunnan Science and Technology, Yunnan, China, pp. 327–337. 

71. Vitousek, P. M., L. R. Walker, L. D. Whiteaker, D. Mueller-Dombois, and P. A. Matson. 

1987. Biological invasion by Myrica faya alters ecosystem development in Hawaii. 

Science238:802–804. 

72. Whittaker, R. H., and W. A. Niering. 1965. Vegetation of the Santa Catalina Mountains, 

Arizona. II. A gradient analysis of the south slope. Ecology 46:429-452 

73. Wedin, D., and D. Tilman. 1990. Species effects on nitrogen cycling: a test with perennial 

grasses. Oecologia 84:433–441. 

74. Wesser, S. D., and W. S. Armbruster. 1991. Species distribution controls across a forest 

steppe transition: a causal model and experimental test. Ecological Monographs 61:323-342. 

75. Yonzon P. 2000. Win Little, Lose More. A Resources Himalaya Factfile. Vol. VII (No I), 

Resources Himalaya, Kathmandu. 

76. Zhu Y.Y., Chen H.R., Fan J.H., Wang Y., Li Y., Chen J. et al. 2000. Genetic diversity 

disease control in rice. Nature 406: 718–722. 



 

 

 

 

 


