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  چكيده
گردد، ولي اين واژه در سطح گونه ) مفهومي است كه امروزه در سه سطح ژن، گونه و اكوسيستم مطرح ميBiodiversity(تنوع زيستي
اي شود. تا اندازهها گفته ميها تا گونهي زندگي از ژنهاي شكلتر بوده و كاربرد بيشتري داردتنوع زيستي معموال به همهشناخته شده

زندگي يا حيات وحش يا ديگر  بههايي كهن است. امروزه گاهي از تنوع زيستي ميتوان گفت كه تنوع زيستي عنواني جديد براي ايده
هاي كشاورزي، و به منظور بررسي با توجه به اهميت باال بودن تنوع زيستي در زمينشود.ارزشهاي نگهداري از محيط زيست گفته مي

، شهرستانهاي كرمان اثر گذاري شاخص هاي ميزان بارندگي و درجه حرارت در ميزان تنوع زيستي محصوالت كشاورزي استان
با ميانگين بارندگي و دماي ساالنه مورد ارزيابي قرار مختلف اين استان از نظر شاخص تنوع زيستي شانون و همبستگي اين شاخص 

مورد استفاده قرار  88-89تا  84- 83د. آمار مربوط به سطح زير كشت، ميانگين بارندگي و دماي ساالنه بين سالهاي زراعي گرفتن
و  كرمانگرفتند. نتايج بدست آمده نشاندهنده عدم وجود همبستگي بين شاخص تنوع زيستي زمينهاي زراعي شهرستانهاي استان 

بترتيب باالترين و  رفسنجانو  راوربعالوه شهرستانهايرستان در سالهاي مورد بررسي بود. ميانگين بارندگي و دماي ساليانه هر شه
آمار مربوط به ميانگين دما و بارندگي ساالنه در  پايينترين ميزان شاخص تنوع زيستي شانون را بخود اختصاص دادند. لذا بنظر ميرسد

  زمينهاي كشاورزي اين استان باشد.نميتواند تعيين كننده ميزان تنوع زيستي در  كرماناستان 
 .،كرمانسطح زيركشتشاخص تنوع شاتون،  كلمات كليدي:

  
 مقدمه

گردد، ولي اين واژه در سطح گونه ) مفهومي است كه امروزه در سه سطح ژن، گونه و اكوسيستم مطرح ميBiodiversity(زيستيتنوع 
اي شود. تا اندازهها گفته ميها تا گونههاي زندگي از ژني شكلال به همهتر بوده و كاربرد بيشتري داردتنوع زيستي معموشناخته شده

هايي كهن است. امروزه گاهي از تنوع زيستي منظور زندگي يا حيات وحش يا ميتوان گفت كه تنوع زيستي عنواني جديد براي ايده
توان لي وجود دارد و آن اين است كه دشوار ميشود. در تعريف تنوع زيستي مشكديگر ارزشهاي نگهداري از محيط زيست گفته مي

ي چيزي را از اين تعريف كه تقريبا شامل همه چيز ميشود حذف كرد. ساركاراستدالل كرده است كه با تفسير تنوع زيستي در همه
كنون چهار سطح تنوع گيرد. تا شناسي را در بر ميي زيستها، ناگزير تنوع زيستي همهها تا اكوسيستمسطوح زيست شناختي، از ژن

اي، تنوع اكوسيستم و تنوع ژنتيكي كاليكات و شود: تنوع مولكولي، تنوع گونهي تنوع زيستي تعريف ميشناختي به وسيلهزيست
هاي تركيبي و كاربري در هايي است كه به درستي تعريف نشده است و ميان جنبهاند كه تنوع زيستي از جمله مفهومهمكارانش گفته

توان تمايز گذاشت. نگاه كاربردي بيشتر متوجه اكوسيستم و فرايندهاي فرگشتي (تكاملي) است، در حالي كه ه تنوع زيستي مينگاه ب
، همايش زمين 1992هاي باالتر ميبيند. در سال بنديها و دستهها و ردهها، گونهنگاه تركيبي جانداران را به شكل گردآمده در جمعيت

ي ميان چيزهاي ديگر، زميني، دريايي ي منابع، دربرگيرندهتنوع ميان جانداران از همه«ي را اينگونه تعريف كرد: سازمان ملل تنوع زيست
ها و اكوسيستم ها، ميان گونههاي اكولوژيكي كه بخشي از آن هستند؛ اين شامل تنوع ميان گونههاي آبي و پيچيدهو ديگر اكوسيستم

» شناختي.بندي زيستهاي طبقهي سطحتنوع زندگي در همه «هاي درسي اينگونه است:بي كتايك تعريف بر پايه» شود.مي
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كنند. آنها فرآيندهايي همچون جهش، انتقال ژني، تحرك ژنومي را كه به ها و جانداران تعريف ميها آن را به شكل تنوع ژندانژنتيك
در يك سطح، ممكن است دقيقا برابر با تنوع در سطحي ديگر نباشد. گيري تنوع زيستي كنند. اندازهانجامند، مطالعه ميفرگشت مي

ترين كاربرد تنوع زيستي جابجايي براي دهند. معمولولي تنوع تتراپاد، تاكسونوميك و اكولوژيكي نسبت بسيار نزديكي را نشان مي
ها است، ولي خود تابعي از المت اكوسيستمها است.تنوع زيستي نوعي ميزان براي سنجش ستر تنوع گونهتر و تعريف شدهكهنعبارت

ها كمينه است. تغييرهاي تند محيطي اغلب به هاي استوايي بيشينه و در قطبو هوا است. از زمين، تنوع زيستي در منطقهآب
ند. نخستين بار اند اكنون وجود دارزيستههايي كه در زمين ميگونه ٪1ي يك برآورد، تنها انجامد. بر پايههاي گروهي ميانقراض

در كتاب نوع ديگري از زندگي در دفاع از محيط زيست به كار برده شد. پس  1968ي ريموند داسمن در ي تنوع زيستي به وسيلهواژه
به كاربرد عادي در علم و سياست محيطي وارد  1980ي ي يك دهه اين واژه بسيار پذيرفته شد تا جايي كه در دههاز آن و به فاصله

ع زيستي در سطح گونه، بصورت تعداد گونه ها در يك منطقه مشخص (غنا) و اينكه توازن يكنواختي فراواني هر گونه چگونه تنوشد 
. در سطح مزرعه، تعداد گياهان كشت شده و سطح زير كشت اين گياهان مشخص است. يكنواختي تعيين ميگردد ) ،است (يكنواختي

). شاخص تنوع شانون هنگامي برابر صفر Armsworth et al., 2004) كمي شود (SHDI(و غنا ميتواند بوسيله شاخص تنوع شانون 
و نيز افزايش خواهد شد كه تنها يك گياه زراعي وجود دارد و نشاندهنده عدم وجود تنوع است. با افزايش تعداد گياهان زراعي 

اكثر مقدار خود ميرسد كه سهم هر گياه مساوي يكنواختي سطح گياهان كشت شده، افزايش خواهد يافت. اين شاخص زماني به حد
در اين مطالعه نيز سعي شده است از شاخص تنوع زيستي شانون  ).McGarical and Marks, 1995(ديگر گياهان كشت شده باشد 

وبررسي ميزان ارتباط آن با ميانگين بارندگي و دماي ساالنه  كرمانبمنظور ارزيابي تنوع زيستي زمينهاي كشاورزي شهرستانهاي استان 
 استفاده گردد.

  
  مواد و روشها

بر اساس ميزان سطح زير كشت محصوالت مختلف زراعي هر شهرستان بر اساس اطالعات موجود  تنوع زيستي محاسبه شاخص
  ذيل صورت گرفت.تفاده از فرمول و با اس 89-88تا پايان سال زراعي  84-83براي هر سال زراعي از سال زراعي 

H=-∑(Pi * LnPi)  
نيز لگاريتم  LnPiنسبت سهم هر محصول از سطح زير كشت كل محصوالت، و Piشاخص تنوع زيستي شانون،  Hدر اين فرمول، 

ع از طرفي به منظور بررسي وجود رابطه بين شاخص تنو طبيعي نسبت سهم هر محصول از سطح زير كشت كل محصوالت ميباشد. 
آمار مربوط زيستي هر شهرستان با دو شاخص ميانگين بارندگي و متوسط درجه حرارت ساالنه هر شهرستان در سالهاي مورد بررسي، 

ضريب همبستگي  توسطهواشناسي استخراج و ميزان همبستگي آن با شاخص تنوع زيستي  سايت اداره كل به اين دو شاخص از
 پيرسون مورد آزمون قرار گرفت.

  
  و بحث نتايج

با ميانگين شاخص شانون  راورباالترين تنوع گونه اي به شهرستان بر اساس نتايج بدست آمده، در بين شهرستانهاي مختلف استان 
هيچگونه همبستگي معني داري بين شاخص هاي ميانگين ، بعالوهتعلق داشت.  1,14با  رفسنجانو كمترين آن به شهرستان 2,18

(جدول مشاهده نشد كرمانتانهاي استان سط ساالنه با شاخص تنوع زيستي شانون در هيچيك از شهرسبارندگي ساالنه و دماي متو
 ).1شماره
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درصد همبستگي مثبت و معني دار  95مربوط به اين شهرستان، به احتمال  تنوع زيستيو شاخص  بمميانگين دماي ساالنه شهرستان 
تحت  كرمانتنوع زيستي محصوالت زراعي در استان  افزايش اين نتايج مبين اين واقعيت است كه سياستهايدرصدي وجود دارد.  64

در واقع . گذاري وسيستم هاي ديكته شده وزارت متبوع مي باشدبلكه بيشتر تابع سياستهاي نرخ  تاثير اين دو شاخص قرار نميگيرد
سطح كشت و تنوع محصوالت كشت شده در شهرستانهاي مختلف اين استان تابع آمار مربوط به بارندگي و درجه حرارت ساالنه اين 

رار گيرد، با توجه به اينكه گرچه تنوع زيستي گياهان مرتعي و علفهاي هرز ممكن است تحت تاثير شرايط محيطي ق نيستند.استان 
محصوالت زراعي بخصوص محصوالت آبي، توسط كشاورزان مورد حمايت قرار گرفته و اثرات ناخواسته تنشهاي محيطي از جمله، 
گرما، سرما و خشكي در اين محصوالت تقليل مي يابند، مستقل بودن تنوع زيستي اين محصوالت از ميانگين دما و بارندگي ساالنه 
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ميانگين شاخص شانون بين
  89-88تا  84-83سالهاي 

 شاخص همبستگي پيرسون

 بارندگي و شاخص شانون دما و شاخص شانون

ازوئيه و 
 صوغان

1,38  
  0.55 -0.45 

 0.18 0.45  1,64 بافت

 0.3 0.01  1,92 بردسير

 **0.64 0.5-  1,27 بم

 0.14 0.56  2,18 راور

 0.29 0.56  1,14 رفسنجان

 0.47 0.45-  1,75 زرند

 0.78- 0.33  1,71 سيرجان

 0.38 0.23-  1,66 شهربابك

 0.33 0.1  2,16 كرمان

 0.62 0.08  1,86 كوهبنان
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Investigating the bio-diversity index of farmlands of Kerman province 
, Framarz Amir, hamid karimishariatinia ,fatemeAli Reza KarimiGogheri 

 Alirezakarimi(gogeri22@yahoo.com)  
 
Abstract 
Considering the importance of high bio-diversity in farmlands and to investigate the effects of precipitation 
and temperature indices on bio-diversity of crops in Kerman, different cities of this provincewere evaluated 
for Shannon diversity index and it’s correlation with average of annual precipitation and 
temperature.Statistics of cultivated area and average of annual precipitation and temperature since year 83-84 
until year 88-89 were used. According the results, no correlation was found between bio-diversity index of 
farmlands of Kerman cities and average of annual precipitation and temperature, in the investigated years. 
Further, Rawar and Rafsanjan showed the highest and lowest Kerman diversity index, respectively. So, it 
seems that average of annual precipitation and temperature statistics in Kerman, cannot be considered to 
determine the bio-diversity of farmlands in this province. 
Key words:cultivated area. Kerman, Shannon diversity index 
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