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Abstract 
Data on the different types of crops and cultivated areas were extracted from 11 cities of South 

Khorasan province in the growing season of 2019-2020 to evaluate the biodiversity of agricultural 

crops in this province. Subsequently, this information was divided into various groups to calculate 

biodiversity indices. Crop categorization was based on the consumption type (cereals, beans, 

industrial crops, vegetables, grapevine, forage crops, and medicinal plants) and plant family. The 

finding indicate that 35 crop species are grown in this province. The largest area cultivated is 

cereals at 65.01%, the second for forage crops at 11.1%, and the third of medicinal plants at 

10.8%. According to the results, the production systems of the agricultural ecosystems of South 

Khorasan do not show a rich diversity. The diversity index was very low among all agricultural 

groups and plant families. Of the groups studied, cereals, medicinal plants and fodder crops were 

more diversified than others. The groups of plants with the greatest variety were Poaceae and 

Iridaceae. Qaen and Boshruyeh cities had a more desirable diversity than the other cities resulting 

in the richness of the species and a higher homogeneity and Shannon index. However, the 

diversity indices were low in cities of Ferdows, Sarbisheh, Darmian, and Khoosf. Since the 

preservation and development of biodiversity is one of the key components to achieve stability in 

agriculture, attention to the biodiversity of agricultural crops seems to be crucial in South 

Khorasan province, especially in low-diversity cities. 
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 بیابانی خراسان جنوبیارزیابی وضعیت تنوع زیستی محصوالت زراعی مناطق 

 *1جوادی حامد

 .، ایراناستادیار، گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور .1

 h_javadi@pnu.ac.irنویسندۀ مسئول: * 

 14/08/1401تاریخ پذیرش:          06/06/1401تاریخ دریافت: 

 چکیده
ها بیابانی خراسان جنوبی، اطالعات مربوط به سطح زیر کشت آنهای زراعی مناطق زیستی محصول منظور ارزیابی وضعیت تنوعبه

ها بر بندی محصولشد. مبنای تقسیمهای مختلف محاسبههای تنوع زیستی در قالب گروهآوری و شاخصشهرستان جمع 11در  

انواده گیاهی. نتایج پژوهش ای، دارویی و خغالت، حبوبات، صنعتی، سبزیجات، جالیزی، گیاهان علوفه پایة نوع مصرف عبارتنداز

ترتیب متعلق به غالت شود و بیشترین سطح زیر کشت بهگونه زراعی کشت می 35حاضر حاکی از آن بود که در خراسان جنوبی 

زراعی های های تولید محصولآمده، نظامدست( است. با توجه به نتایج به%8/10( و گیاهان دارویی )%1/11ای )(، گیاهان علوفه65%)

های گیاهی بسیار اندك است. از بین های محصوالت زراعی و خانوادهخراسان جنوبی تنوع مناسبی ندارد. شاخص تنوع در تمام گروه

تری برخوردار بودند. بیشترین ها از تنوع مناسبای نسبت به دیگر گروههای مورد مطالعه، غالت، گیاهان دارویی و گیاهان علوفهگروه

های قاین و بشرویه به دلیل بود. شهرستان (Iridaceaeو زنبق ) (Poaceaeهای گندمیان )های گیاهی متعلق به خانوادههتنوع خانواد

ها برخوردار بودند؛ ولی تری نسبت به دیگر شهرستانای، شاخص شانون و شاخص یکنواختی بیشتر از تنوع مطلوبغنای گونه

بیشه، درمیان و خوسف پایین بود. با توجه به اینکه حفظ و افزایش تنوع زیستی های فردوس، سرهای تنوع در شهرستانشاخص

های زراعی در خراسان های اصلی رسیدن به کشاورزی پایدار است؛ بنابر این،  توجه به وضعیت تنوع زیستی محصولیکی از مؤلفه

 رسد.های دارای تنوع اندك، ضروری به نظر میویژه شهرستانجنوبی و به

 اییکنواختی گونه ؛گیاهان زراعی؛ سیمپسون ؛شانون شاخصان کلیدی: واژگ
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 مقدمه ◼

های کشاورزی نیازمند تقویت ثبات تولید در بوم نظام

ی هامحصول(. تولید 7باشد )زیستی میمختلف تنوعاشکال

های پرمحصول و کشتی و استفاده از رقامزراعی به شیوه تک

های با کمترین تنوع ژنتیکی موجب شده پایداری بوم نظام

(. در حال حاضر سامانة 28، 16کشاورزی به خطر بیفتد )

ترین عوامل کاهش تنوع زیستی است نوین کشاورزی از مهم

های دهد که استفاده از نهاده(. نتایج بلندمدت نشان می2)

های کشاورزی فشرده خارجی و حذف بقایای گیاهی در نظام

ه شدت کاهش دادهای گذشته، مواد آلی خاك را بهدر دهه

(. برآوردهای 28است )و موجب کاهش تنوع زیستی شده

های انجام شده بیانگر این واقعیت است که معرفی واریته

های محلی در از واریته %90رفتن شده موجب از بیناصالح

(. افزایش تنوع زیستی در 18سراسر جهان شده است )

عنوان یکی از های کشاورزی و مدیریت آن بهمحیط

(. 2کلیدی در کشاورزی پایدار مطرح است )های راهکار

های کشاورزی رایج فعلی که هدف آن افزایش تنوع با دیدگاه

ی در هامحصولکشتی رسیدن به حداکثر تولید از طریق تک

ها (. در این دستگاه5باشد در تضاد است )مقیاس وسیع می

ها و عملیات به افزایش تنوع مورد نظر نیست زیرا کلیه نهاده

اند که موجب محدودیت تنوع و حفظ ی طراحی شدهنحو

دادند که نقش ها نشان(. بررسی6یکنواختی بیشتر گردد )

تنوع زیستی فراتر از تولید مواد غذایی است و گردش مواد 

ها و آفات گیاهی از های هرز، بیماریغذایی، کنترل علف

 (. 12های زراعی است )اثرات مثبت تنوع زیستی در بوم نظام

های زراعی و ترین تهدیدهای بوم نظامکی از جدیی

 حال در (.7) امنیت غذایی جهان، کاهش تنوع زیستی است

 اثر در جانوری و گیاهی هایگونه نابودی سرعت حاضر

این  و زیاد است صنعتی کشاورزی ویژهبه انسان، هایفعالیت

 با که را شناختی )اکولوژیک(بوم هاینظام کارکرد موضوع

نتایج  (.18) است انداخته به مخاطره است همراه پایداری

 های انجام گرفته درنشان داده است که اغلب فعالیت

های طبیعی انجام نظامخصوص حفظ تنوع زیستی در بوم

های خشکی را شامل محیط %5شده که این مناطق فقط 

 هایاز کل زمین %50شوند، این درحالی است که حدود می

 تولید به (2Km 48000000رۀ زمین )ک زیست قابل

به جنگلداری تجاری اختصاص  %20ی کشاورزی و هامحصول

 یک هایاز گونه زیادی سهم کشاورزی، هایلذا نظام دارد.

 تنوع دلیل، بررسی همین (. به22شوند )شامل می را منطقه

 مورد اخیر هایسال در آن از حفاظت و زیستی کشاورزی

 مورد مختلف ابعاد از و بوده شناسان کشاورزی بوم توجه

 (. 24، 22است )گرفته قرار بررسی

های تولید و تنوع زیستی گیاهان دارویی و مطالعه نظام

گونه دارویی در این  36معطر در استان قزوین نشان داد که 

ها به گیرد و بیشترین گونهاستان مورد کشت و کار قرار می

اسنی و چتریان تعلق دارند. همچنین سه خانواده نعناعیان، ک

ای و یکنواختی گونه 47/0وینر  -شانون ارزیابی شاخص

برای کل استان بود که نشان از وضعیت مطلوب کشت  28/0

(. بررسی تنوع 27باشد )گیاهان دارویی در استان قزوین می

ی زراعی استان اصفهان حاکی از آن بود هامحصولزیستی 

ی زراعی بیشترین سطح زیر کشت هامحصولکه در گروه 

متعلق به غالت و کمترین آن مربوط به گیاهان دارویی بود. 

وینر -در این پژوهش بیشترین شاخص تنوع زیستی شانون

به گیاهان  44/0ای و کمترین آن به گیاهان علوفه 92/0

(. مطالعه تنوع زیستی زراعی 23جالیزی  اختصاص یافت )

راسان رضوی حاکی از غالب سه گونه جالیزی در استان خ

های این استان و کم بودن بودن خربزه در شهرستان

ای برای دو گونه هندوانه و طالبی های تنوع واریتهشاخص

(. در پژوهشی دیگر که برای ارزیابی تنوع زیستی 21بود )

برخی گیاهان زراعی در استان کرمانشاه انجام گرفت 

و  %71های پوآسه بیشترین سطح زیر کشت مربوط به تیره

 %23و نخود  %51بود و در بین گیاهان، گندم  %25لگومینوز 

ای را داشتند. همچنین نتایج این تحقیق بیشتری غنای گونه

نشان داد که با گذشت زمان به علت کاهش یکنواختی، مقدار 

(. 1شاخص شانون مزارع دیم این استان کاهش یافته است )

ای و دو شاخص غنای گونه های زراعی بابررسی تنوع گونه

های خراسان های زراعی استانتنوع شانون در بوم نظام

نشان  1387تا  1362هایرضوی، شمالی و جنوبی در سال

داد که تنوع زیستی روند رو به رشدی را در بیشتر مناطق 

شود که دهد. از این نتایج استنباط میاین استان نشان می

این مناطق تغییر یافته و های زراعی در الگوی کشت گونه

های قدیمی و بومی های جدید جایگزین گونهبرخی از گونه
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های تنوع زیستی گیاهان (. ارزیابی شاخص20است )شده

های زراعی و باغی استان گلستان نشان داد که در سال

شاخص شانون در گیاهان زراعی کاهش  1393تا  1377

فزایشی بود. یافت، اما این شاخص برای گیاهان باغی ا

همچنین بر اساس نتایج این پژوهش، بیشترین مقدار 

های شاخص تنوع شانون برای گیاهان زراعی، به شهرستان

های مراوه تپه بندر گز و گرگان و کمترین آن به شهرستان

منظور (. در تحقیقی که به10و کالله اختصاص یافت )

انجام ی زراعی استان کرمان هامحصولارزیابی تنوع زیستی 

های این استان غالب بود و شد، گندم در تمام شهرستان

های جیرفت و کرمان بیشترین شاخص تنوع شهرستان

شانون و شهرستان جیرفت بیشترین شاخص یکنواختی 

(. نتایج 16ی زراعی را به خود اختصاص داد )هامحصول

ی زراعی هامحصولپژوهشی که برای ارزیابی تنوع زیستی 

نجام شد حاکی از آن بود که در برخی از استان زنجان ا

ها که تنها یک یا دو گونه زراعی غالب بوده، تنوع شهرستان

زیستی کاهش نشان داد. در این پژوهش دلیل کاهش تنوع 

های زراعی به تغییرات محیطی زیستی حساسیت کشت بوم

های (. مطالعة تنوع زیستی نظام9شد )و مدیریتی بیان

در استان ایالم نشان  1393تا  1381ی هاکشاورزی در سال

های این استان کاهش داد که تنوع زیستی در تمام شهرستان

یافته است. همچنین در این تحقیق آموزش کشاورزان، 

ها، اصالح مدیریت تولید محصول کمک به ثبات اقتصادی آن

و مدیریت منابع آب از راهکارهای بهبود پایداری و افزایش 

(. نتایج 2رزی در استان ایالم ذکر شد )تنوع زیستی کشاو

تا  1381های بررسی تنوع زیستی گیاهان زراعی طی سال

در استان اصفهان نشان داد که شاخص شانون از روند  1390

دلیل بروز کشت به کاهشی برخوردار بود. کاهش سطح زیر

های مداوم و تغییر کاربری زمین از دالیل اصلی خشکسالی

 (.7زیستی در بازه زمانی مورد مطالعه ذکر شد )کاهش تنوع 

کشتی در راستای تولید های تکبا توجه به گسترش نظام

ی زراعی و به مخاطره افتادن پایداری هامحصولحداکثری 

زیستی در کشاورزی، ارزیابی وضعیت تنوعهاینظامبوم

های باشد. تا کنون بیشتر بررسیمختلف ضروری می مناطق

در این زمینه، با هدف مقایسه و ارزیابی انجام شده 

های مختلف هر استان از لحاظ مطلوب بودن یا شهرستان

های تنوع زیستی بوده، اما در پژوهش مطلوب نبودن شاخص

های مختلف زیستی شهرستانحاضر عالوه بر ارزیابی تنوع

های استان خراسان جنوبی به تعیین تنوع زیستی گروه

های گیاهی در هر شهرستان به دهمختلف زراعی و خانوا

انجام  از تفکیک و استان پرداخته شده است. بنابراین، هدف

ی زراعی در هامحصول زیستیتنوع مطالعه حاضر،پژوهش

در  تنوع اکولوژیک هایشاخص پایة یک منطقة بیابانی بر

 .بود جنوبی خراسان های مختلفشهرستان
 

 مواد و روش ◼

ی هامحصولمنظور ارزیابی وضعیت تنوع زیستی به

، اطالعات 1398-99 زراعی سال زراعی خراسان جنوبی در

شهرستان  11ها از ی زراعی و سطح زیر کشت آنهامحصول

شامل بیرجند، قاین، فردوس، طبس، نهبندان، سربیشه، 

خوسف، زیرکوه، سرایان، بشرویه و درمیان از طریق سازمان 

آوری و برای محاسبه خراسان جنوبی جمع جهاد کشاورزی

بندی شد. های مختلف تقسیمشاخص تنوع زیستی به گروه

ی زراعی بر اساس نوع مصرف هامحصولبندی مبنای تقسیم

بندی دیگر بر اساس خانواده گیاهی انجام گرفت. و در تقسیم

بندی گروه تقسیم 7اساس نوع مصرف به  ی زراعی برهامحصول

 (. 1شدند )جدول 

های زراعی بر اساس خانواده بندی دیگر محصولدر تقسیم

، حبوبات Poaceaeگروه شامل گندمیان  13گیاهی در 

Fabaceae پنیرك ،Malvaceaeزمینی ، سیبSolanaceae ،

، شاهدانه Pedaliacea، کنجد Chenopodiaceaeاسفناجیان 

Cannabaceaeبو ، شبBrassicaceae کاسنی ،Asteraceae ،

، زنبق Cucurbitaceae، کدوئیان Apiaceaeچتریان 

Iridaceae  و پیازAlliaceae  (. 2قرار گرفتند )جدول 

های عددی مورد استفاده برای ارزیابی تنوع شاخص

های زراعی خراسان جنوبی شامل غنای زیستی محصول

 3، شاخص تنوع سیمپسون2، شاخص تنوع شانون1ایگونه

 بودند. 4شاخص یکنواختی پیلو و

 

 
1 Species richness 
2 Shannon index 

3 Simpson index 
4 Pielou's evenness index 
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 ها در خراسان جنوبیی زراعی و تعداد گونههامحصولهای مختلف گروه .1 جدول

 های زراعیگونه ی زراعیهامحصول

 L. Oryza Sativa، برنج L. Zea maysای ، ذرت دانهL. Hordeum vulgare، جو L. Triticum aestivumگندم  غالت

 Vigna radiata L.، ماش  L Lens esculinaris.عدس ، L Phaseolus vulgaris.، لوبیا L. Cicer arietinumنخود  حبوبات

 صنعتی
، L Sesamum indicum.، کنجد  L.Beta vulgaris، چغندرقند L Nicotiana rustica.، توتون L Gossypium herbaceum.پنبه 

 .Helianthus annuus Lآفتابگردان  ،L. Eruca vesicariaمنداب  ،L Cannabis sativa.شاهدانه 

 سبزیجات
، .Allium sativum L، سیر  LSolanum lycopersicum.فرنگی ، گوجه LAllium cepa.، پیاز  LSolanum tuberosum.زمینی سیب

 L Brassica oleracea.برگی ، کلمL Brassica rapa.، شلغم L Solanum melongena.، بادمجان L Daucus carota.فرنگی هویج

Cucurbita ، کدو  LCucumis melo.، طالبی L Cucumis sativus.، خیار Citrullus lanatus L.، هندوانه spp Cucumis.خربزه  جالیزی 

.spp 

 ایعلوفه
، سورگوم L Zea mays.ای ، ذرت علوفهL Panicum miliaceum.، ارزن spp Trifolium.، شبدر .Medicago sativa Lیونجه 

(L.) Moench Sorghum bicolorای ، چغندرقند علوفهL. Beta vulgarisای ، شلغم علوفهL.Brassica rapa ای ، جو علوفهL. 
Hordeum vulgare 

 .Descurainia sophia L، خاکشیر .Crocus sativus L، زعفران .Cuminum cyminum Lزیره سبز  دارویی

 

 خراسان جنوبی در هاگونه تعداد و زراعی یهامحصول مختلف های گیاهیخانواده .2 جدول

 ایغنای گونه درصد سطح زیر کشت از کل سطح زیر کشت استان ی زراعیهامحصول خانواده گیاهی ردیف

 6 01/65 ای، برنج، ارزن، سورگومدانهگندم، جو، ذرت  گندمیان  1

 6 21/4 نخود، لوبیا، عدس، ماش، یونجه، شبدر حبوبات  2

 1 52/8 پنبه پنیرك 3

 4 45/0 فرنگی، بادمجانزمینی، گوجهتوتون، سیب زمینیسیب 4

 1 4/1 چغندرقند اسفناجیان  5

 1 29/0 کنجد کنجد  6

 1 004/0 شاهدانه شاهدانه  7

 4 7/1 برگی، خاکشیرمنداب، شلغم، کلم شب بو  8

 1 17/0 آفتابگردان کاسنی  9

 2 57/2 فرنگی، زیره سبزهویج چتریان  10

 5 37/4 خربزه، هندوانه، خیار، طالبی، کدو کدوئیان  11

 1 97/10 زعفران زنبق  12

 2 28/0 پیاز، سیر پیاز  13

 35 100 35 کل 

  

ترین شاخص تنوع بوده و با شمارش ای سادهغنای گونه

های موجود در یک منطقه مشخص محاسبه شد تعداد گونه

ای و فراوانی نسبی (. شاخص شانون بر اساس غنای گونه8)

 :(25،26، 15( محاسبه شد )1ها و با استفاده از رابطه )گونه

(1) 𝐻 = − ∑ 𝑃𝑖 ∗ 𝐿𝑛 𝑃𝑖

𝑠

𝑖=1

 

ها در : تعداد گونه s ،(H≥ 0)شانون  شاخص Hکه در آن 

: سطح inباشد. )معادل غنای گونه( می N/i= niPهر منطقه، 

: سطح زیر کشت کل Nام در هر منطقه و  iزیر کشت گونه 

دهنده نشان N/inباشد. مقدار ها در یک منطقه میگونه

نسبت یا فراوانی نسبی یک گونه است. در این تحقیق به 

منظور محاسبه شاخص تنوع شانون بر اساس کل 

: Piاز:  عبارتند 1ی زراعی استان، اجزای رابطه هامحصول

ی زراعی به سطح هامحصولام از  iسطح زیر کشت گونه 

 ی زراعی استان است. هامحصولزیر کشت کل 

( محاسبه 2پسون از طریق رابطة )شاخص تنوع سیم 

 (:17شد )

(2) 1 − 𝐷 = 1 − ∑(𝑃𝑖)2

𝑠

𝑖=1
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ها : تعداد گونهsشاخص تنوع سیمپسون،  D-1که در آن 

: سطح زیر کشت گونه inباشد. می  Pi= ni/Nدر هر منطقه،

i  ام در هر منطقه وNها در یک : سطح زیر کشت کل گونه

باشد. شاخص تنوع سیمپسون بر این اصل استوار منطقه می

های آن نسبت کدام از گونهاست که هر سیستمی که هیچ

ها غالب نباشد دارای تنوع بیشتری است و به سایر گونه

متغیر است. در این تحقیق به  1مقدار آن بین صفر تا 

مپسون بر اساس کل منظور محاسبه شاخص تنوع سی

ی زراعی هر شهرستان و کل استان خراسان هامحصول

 (:14( استفاده شد )3) جنوبی از رابطه

(3) 1 − 𝐷′ = 1 − ∑(𝑃𝑖)2

𝑠

𝑖=1

 

Pi سطح زیر کشت :i  ی زراعی به هامحصولام گونه

 ی زراعی استان است.  هامحصولسطح زیر کشت کل 

شاخص یکنواختی نحوه پراکنش و توزیع جمعیت افراد 

 (:4دهد )رابطه ها را نشان میگونه

(4) E =
𝐻

𝐿𝑛 𝑆
 

H شاخص تنوع شانون و :S در هر منطقه  هاگونه: تعداد

 . است

در این تحقیق به منظور محاسبه شاخص یکنواختی بر 

هر شهرستان و استان   ی زراعیهامحصولاساس کل 

 (:14استفاده شد ) 5خراسان جنوبی از رابطه 

(5) E′ =
𝐻′

𝐿𝑛 𝑆
 

H′ ی هامحصول: شاخص تنوع شانون بر اساس کل

ها در هر : تعداد گونهSزراعی هر شهرستان و کل استان و 

 باشد.میمنطقه 

 

 و بحث نتایج ◼

ی زراعی خراسان جنوبی هامحصولسطح زیر کشت کل 

هکتار بود که  66/131751، 1398-99در سال زراعی 

و سرایان  %37/14، بشرویه %3/19های قاین شهرستان

های درمیان % بیشترین سطح زیر کشت و شهرستان63/11

سهم کمتری از سطح زیر کشت  %7/4% و فردوس 8/4

ی زراعی استان را به خود اختصاص دادند )جدول هامحصول

گردد که گونه زراعی کشت و کار می 35(. در این استان 3

های قاین، طبس، خوسف، زیرکوه و کشاورزان شهرستان

نمایند ولی در دیگر گونه زراعی را کشت می 32بشرویه 

باشد. محققان ها محدودتر میاین گونه ها تعدادشهرستان

 203های زیر کشت کشور گزارش کردند که تعداد کل گونه

(. لذا این 11گونه است ) 95های زراعی گونه و تعداد گونه

های ای نسبت به تعداد گونهاستان از لحاظ غنای گونه

زراعی مورد کشت در کشور وضعیت مطلوبی ندارد. 

های زراعی ون نسبت به کل گونهبیشترین مقدار شاخص شان

 17/0و بشرویه  21/0های قاین استان مربوط به شهرستان

، 08/0، سربیشه 05/0های فردوس بود و در شهرستان

تنوع بسیار پایین بود )جدول  09/0و خوسف  08/0درمیان 

های زراعی (. مقدار شاخص سیمپسون نسبت به کل گونه3

بیانگر عدم غالبیت استثناء شهرستان قاین استان به

های زراعی در برابر سطح زیرکشت سایر گیاهان زراعی گونه

های بود. بر اساس شاخص یکنواختی نسبت به کل گونه

 047/0، نهبندان 06/0های قاین زراعی استان در شهرستان

ی زراعی هامحصولسطح زیر کشت  049/0و بشرویه 

(. 3دول ج)های استان بود تر از سایر شهرستانیکنواخت

، بدین معنی است که سطح زیر کشت 1شاخص یکنواختی 

بنابراین هر چه شاخص یکنواختی ؛ ها برابر بودکل گونه

های زراعی استان کمتر از یک باشد بیانگر نسبت به کل گونه

های زراعی عدم یکنواختی بیشتر در سطح زیر کشت گونه

ای ها هر چند غن(. در برخی شهرستان11شود )محسوب می

ای باال بود ولی به دلیل پایین بودن شاخص یکنواختی گونه

ای نهبندان غنای گونه تنوع کاهش داشت. اما در شهرستان

گونه بود ولی به دلیل بیشتر بودن شاخص  23پایین و 

جز قاین و ها بهنسبت به سایر شهرستان 047/0یکنواختی 

یک بوم  تری برخوردار بود. تنوع دربشرویه از تنوع مناسب

شود، بلکه ها تعیین نمیوسیله تعداد گونهنظام تنها به

ها نیز عامل مهمی در افزایش تنوع به شمار فراوانی گونه

ای و ای دارای دو جزء غنای گونهآید. تنوع گونهمی

ای است که جزء دوم به توزیع یکنواخت یکنواختی گونه

 (.6های مختلف اشاره دارد )افراد در بین گونه

های زراعی، در گروه شاخص شانون نسبت به کل گونه

، 15/0، گیاهان دارویی 22/0ای ، گیاهان علوفه29/0غالت 



 62تا  49 صفحات، 1401پاييز ، سوم شمارهسال دهم، ، بيابان مديريت نشريه 55

 

 

 

 (. 1بود )شکل  02/0و حبوبات  04/0سبزیجات  ،08/0های جالیزی ، محصول13/0های صنعتی محصول

 های مختلف استان خراسان جنوبیر شهرستانهای زراعی د. تنوع زیستی محصول3جدول 

 نام شهرستان
 سطح زیر کشت

(ha) 

سطح زیر کشت از کل سطح زیر 

 های زراعی استان )%(کشت محصول
 ایغنای گونه

S 

 شاخص شانون
H 

 سیمپسون شاخص

D- 1 
 شاخص یکنواختی

E 

 039/0 1 13/0 27 8/9 12959 بیرجند

 060/0 99/0 21/0 32 3/19 2/25488 قاین

 015/0 1 05/0 26 7/4 6281 فردوس

 031/0 1 11/0 32 7 4/9261 طبس

 047/0 1 15/0 23 7/9 12776 نهبندان

 023/0 1 08/0 29 2/5 57/6858 سربیشه

 025/0 1 09/0 32 14/6 8/8101 خوسف

 028/0 1 1/0 32 16/7 05/9440 زیرکوه

 038/0 1 13/0 29 63/11 15325 سرایان

 049/0 1 17/0 32 37/14 64/18936 بشرویه

 024/0 1 08/0 28 8/4 6324 درمیان

 - - - 35 100 66/131751 استان

H ،D- 1 ،E: های زراعی استانهای زراعی نسبت به کل محصولتنوع محصول 

 

 
 های زراعی در استان خراسان جنوبیهای مختلف محصول. تنوع زیستی گروه1شکل 

 

ها گروه غالت از تنوع بیشتری نسبت به دیگر گروه

برخوردار بود ولی وضعیت تنوع سبزیجات و حبوبات 

مناسب نبود. شاخص تنوع سیمپسون نسبت به کل 

جز غالت یک بود ها بههای زراعی، نیز در اغلب گروهگونه

عی در هر گروه های زرادهنده عدم غالبیت گونهکه نشان

های زراعی استان بود. در برابر سطح زیر کشت کل گونه

های غالت مانند گندم و جو سطح زیر کشت برخی گونه

های زراعی استان غالب بود لذا باعث نسبت به کل محصول

های زراعی کاهش شاخص سیمپسون نسبت به کل گونه

(. بر اساس شاخص یکنواختی نسبت به کل 1گردید )شکل 

های زراعی، توزیع سطح زیر کشت گروه غالت، گیاهان نهگو

ای از یکنواختی بیشتری برخوردار دارویی و گیاهان علوفه

(. گروه غالت به دلیل شاخص شانون و شاخص 1شکل بود )

ها یکنواختی زیاد از تنوع بیشتری نسبت به دیگر گروه

ی فائو ایران در گروه کشورهای هاگزارش برخوردار بود. در

ی به غالت ذکر اتکاهای زراعی با دارای تنوع اندك گونه

گونه زراعی شامل گندم،  4در گروه غالت،  (.13شده است )

ها شود که در اغلب شهرستانکشت می جو، ذرت و برنج

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

غالت 

حبوبات

محصوالت صنعتی

سبزیجات

محصوالت جالیزی

نباتات علوفه ای

گیاهان دارویی

شاخص یکنواختی شاخص سیمپسون شاخص شانون
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استثناء طبس و سرایان کاشت محدود به گندم و جو به

از سطح زیرکشت  %65باشد. در این استان غالت، می

زراعی را به خود اختصاص داده که بیانگر های محصول

غالب بودن کاشت غالت در این استان است. نتایج بررسی 

های زراعی نظامنیز حاکی از غالب بودن کشت غالت در بوم

(. بیشترین سطح زیر کشت غالت استان 18ایران است )

و کمترین آن به شهرستان  %18مربوط به شهرستان قاین 

(. علیرغم باال بودن 4رد )جدول % اختصاص دا3فردوس 

 3گونه و سرایان  4های طبس ای در شهرستانغنای گونه

ها های تنوع شانون و یکنواختی از تعداد گونهگونه شاخص

و شاخص  'Hو  Hپیروی نکرد و بیشترین شاخص شانون 

 به شهرستان قاین اختصاص یافت. 'Eو Eیکنواختی 

فردوس بود  کمترین تنوع غالت متعلق به شهرستان

(. با توجه به غالبیت سطح زیر کشت غالت 4)جدول 

های غالت و نسبت به شهرستان قاین نسبت به کل گونه

سیمپسون از یک کمتر بود.  شاخص ی،زراعهای کل گونه

این وضعیت در خصوص سطح زیر کشت غالت 

های بیرجند، نهبندان و بشرویه نسبت به کل شهرستان

 های غالت صادق بود. گونه

ی زراعی هامحصولسطح زیر کشت  %61/0حبوبات 

% 46استان را به خود اختصاص داد که شهرستان زیرکوه با 

ای داشت. غنای گونه بیشترین سطح زیر کشت حبوبات را

ها گونه بود که در اغلب شهرستان 5کل حبوبات استان، 

های گونه مورد کشت قرار گرفت. در شهرستان 4تا  3بین 

های تنوع شانون و یکنواختی زیرکوه و بیرجند شاخص

بیشترین مقدار به  E و Hهای حبوبات نسبت به کل گونه

اختی نسبت های تنوع شانون و یکنودست آمد ولی شاخص

(. 5بسیار اندك بود )جدول  'Eو 'Hهای زراعی به کل گونه

توان به پایین بودن سطح زیر کشت دلیل این امر را می

 ی زراعی استان نسبت داد.هامحصولحبوبات نسبت به دیگر 

سطح زیر کشت  %1/9گونه،  7های صنعتی با محصول

های زراعی استان را به خود اختصاص داد که محصول

های اول و مقام %20و قاین  %33های بشرویه هرستانش

های را در استان داشتند. دوم سطح زیر کشت این محصول

ها، به ای در برخی شهرستانعلیرغم باال بودن غنای گونه

های دلیل توزیع غیریکنواخت سطح زیر کشت محصول

های قاین و زراعی، شاخص تنوع پایین بود. در شهرستان

های تنوع شانون و یکنواختی نسبت به کل بشرویه شاخص

بیشترین مقدار به دست آمد و  Eو Hهای صنعتی گونه

کمترین آن متعلق به شهرستان فردوس بود. شاخص 

در  D-1های صنعتی سیمپسون نسبت به کل گونه

های قاین، سرایان و بشرویه بیانگر غالبیت شهرستان

ها نسبت به های صنعتی این شهرستانمحصول

 (.6های صنعتی استان بود )جدول محصول
 

 های مختلف استان خراسان جنوبی. تنوع زیستی غالت در شهرستان4جدول 

 نام شهرستان

سطح 

 کشتزیر

(ha) 

کشت از سطح زیر

کشت کل سطح زیر

 غالت استان )%(

کشت از کل سطح سطح زیر

های محصولکشت زیر

 زراعی استان )%(

غنای 

 ایگونه
S 

شاخص 

 شانون
 H 

شاخص 

 شانون
H' 

شاخص 

 سیمپسون

D- 1 

شاخص 

 سیمپسون

'D - 1 

شاخص 

 یکنواختی
E 

شاخص 

 یکنواختی
E' 

 05/0 07/0 1 99/0 1/0 14/0 2 3/7 13 9704 بیرجند

 06/0 09/0 99/0 98/0 13/0 18/0 2 6/10 18 14063 قاین

 01/0 02/0 1 1 03/0 05/0 2 6/1 3 2178 فردوس

 01/0 02/0 1 1 07/0 11/0 4 3/4 7 5791 طبس

 05/0 07/0 1 99/0 1/0 14/0 2 1/7 12 9466 نهبندان

 03/0 04/0 1 1 06/0 09/0 2 2/3 5 4258 سربیشه

 03/0 04/0 1 1 06/0 08/0 2 1/3 5 4108 خوسف

 03/0 05/0 1 1 06/0 1/0 2 4 7 5321 زیرکوه

 02/0 04/0 1 1 08/0 12/0 3 1/5 9 6723 سرایان

 05/0 07/0 1 99/0 1/0 15/0 2 7 12 9146 بشرویه

 02/0 04/0 1 1 05/0 08/0 2 8/2 5 3698 درمیان

 07/0 - 82/0 - 29/0 - 4 1/56 100 74456 استان

H ،D- 1 ،E: های غالت استان ، تنوع غالت نسبت به کل گونهH' ،'D – 1، E': های زراعی استانتنوع غالت نسبت به کل گونه 
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 های مختلف استان خراسان جنوبی. تنوع زیستی حبوبات در شهرستان5جدول 

نام 

 شهرستان

سطح 

کشت زیر

(ha) 

کشت از سطح زیر

کشت کل سطح زیر

 حبوبات استان )%(

کشت از کل سطح زیرسطح 

های کشت محصولزیر

 زراعی استان )%(

غنای 

 ایگونه
S 

شاخص 

 شانون
 H 

شاخص 

 شانون
H' 

شاخص 

 سیمپسون

D- 1 

شاخص 

 سیمپسون

'D - 1 

شاخص 

 یکنواختی
E 

شاخص 

 یکنواختی
E' 

 اندك 03/0 1 99/0 اندك 15/0 4 07/0 11 98 بیرجند

 اندك 02/0 1 1 اندك 12/0 4 05/0 8 76 قاین

 اندك 01/0 1 1 اندك 03/0 3 009/0 1 13 فردوس

 اندك 02/0 1 1 اندك 09/0 4 03/0 5 44 طبس

 اندك 01/0 1 1 اندك 04/0 3 01/0 1 14 نهبندان

 اندك 01/0 1 1 اندك 04/0 3 01/0 2 18 سربیشه

 اندك 02/0 1 1 اندك 16/0 4 07/0 11 99 خوسف

 002/0 04/0 1 81/0 01/0 18/0 4 3/0 46 402 زیرکوه

 اندك 01/0 1 1 اندك 05/0 4 01/0 2 20 سرایان

 اندك 02/0 1 1 اندك 1/0 4 04/0 6 55 بشرویه

 اندك 02/0 1 1 اندك 06/0 3 02/0 3 30 درمیان

 004/0 - 1 - 02/0 - 5 61/0 100 896 استان

H ،D- 1 ،E: های حبوبات استان، تنوع حبوبات نسبت به کل گونهH' ،'D – 1، E': های زراعی استانتنوع حبوبات نسبت به کل گونه 

 

 های مختلف استان خراسان جنوبیهای صنعتی در شهرستان. تنوع زیستی محصول6جدول 

 نام شهرستان
سطح 

کشت زیر
(ha) 

کشت از کل سطح سطح زیر

های محصولکشت زیر

 صنعتی استان )%(

کشت از کل سطح سطح زیر

های کشت محصولزیر

 زراعی استان )%(

غنای 

 ایگونه
S 

شاخص 

شانون 
H 

شاخص 

 شانون
H' 

شاخص 

 سیمپسون

D- 1 

شاخص 

 سیمپسون

'D - 1 

شاخص 

 یکنواختی
E 

شاخص 

 یکنواختی
E' 

 01/0 015/0 1 1 01/0 03/0 2 1/0 1 255 بیرجند

 012/0 042/0 1 98/0 04/0 21/0 5 2 20 2781 قاین

 اندك 005/0 1 1 اندك 02/0 4 7/0 7/0 103 فردوس

 003/0 01/0 1 1 اندك 03/0 3 1/0 1 191 طبس

 005/0 017/0 1 1 01/0 07/0 4 5/0 5 698 نهبندان

 001/0 01/0 1 1 01/0 06/0 6 3/0 3 393 سربیشه

 004/0 016/0 1 1 02/0 08/0 5 6/0 6 5/886 خوسف

 004/0 014/0 1 1 01/0 07/0 5 4/0 4 574 زیرکوه

 01/0 03/0 1 97/0 03/0 15/0 5 1 18 2531 سرایان

 022/0 047/0 1 9/0 05/0 19/0 4 3 33 4534 بشرویه

 005/0 015/0 1 1 01/0 06/0 4 4/0 4 584 درمیان

 018/0 - 99/0 - 13/0 - 7 1/9 100 5/13530 استان

H ،D- 1 ،E: های صنعتی استان، های صنعتی نسبت به کل گونهتنوع محصولH' ،'D – 1، E': های زراعی استانهای صنعتی نسبت به کل گونهتنوع محصول 

 

های کل سطح زیر کشت محصول %31/1سبزیجات، 

های زراعی استان را به خود اختصاص داد و شهرستان

بیشترین سطح زیر کشت  %12و  %46طبس و قاین با 

 8ای سبزیجات استان، غنای گونه سبزیجات را داشتند.
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های قاین، گونه بود که بیشترین آن متعلق به شهرستان

بود و کمترین آن به نهبندان با گونه  7زیرکوه و بشرویه با 

های شانون و گونه اختصاص یافت. بر اساس شاخص 3

و نسبت  Eو  Hهای سبزیجات یکنواختی نسبت به کل گونه

شهرستان طبس از تنوع  'Eو  'Hهای زراعی به کل گونه

که ها برخوردار بود درحالیباالتری نسبت به سایر شهرستان

 D-1های سبزیجات نسبت به کل گونهشاخص سیمپسون 

بیانگر غالبیت سبزیجات این شهرستان، نسبت به کل 

های تنوع شانون و یکنواختی سبزیجات استان بود. شاخص

تنوع بسیار پایین  بیانگر 'Eو 'Hهای زراعی نسبت به کل گونه

(. 7های زراعی بود )جدول سبزیجات نسبت به کل گونه

گزارش کردند که تنوع سبزیجات نسبت به کل  محققان

های های زراعی ایران بسیار پایین است و از بین استانگونه

کشور کهکیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی کمترین 

گونه زراعی،  5های جالیزی با محصول (.18تنوع را دارند )

های زراعی استان را شامل % سطح زیر کشت محصول 77/3

بیشترین سطح زیر کشت  %30شد که شهرستان قاین با 

های را در استان به خود اختصاص داد. این محصول

شانون و های تنوعشهرستان قاین بیشترین شاخص

و نسبت  Eو Hهای جالیزی یکنواختی نسبت به کل گونه

را داشت و کمترین آن   'Eو 'Hای زراعی هبه کل گونه

گیاهان  (.8متعلق به شهرستان فردوس بود )جدول 

های زراعی سطح زیرکشت محصول %1/11ای با علوفه

گونه را در بین سایر  9ای استان، بیشترین غنای گونه

های زراعی داشته و از وضعیت های محصولگروه

های استان نتری برخوردار بود. در اغلب شهرستامطلوب

 گیرد.ای مورد کشت قرار میگونه علوفه 8تا  7بین 

گزارش محققان نیز بیانگر آن است که در ایران، گیاهان 

های (. در شهرستان19ای از تنوع باالیی برخوردارند )علوفه

های تنوع شانون و یکنواختی نسبت قاین و بشرویه شاخص

های کل گونهو نسبت به  Eو Hای های علوفهبه کل گونه

دست آمد. در اغلب بیشترین مقدار به 'Eو  'Hزراعی 

جز بشرویه شاخص سیمپسون استان به هایشهرستان

و نسبت به کل  D-1ای های علوفهنسبت به کل گونه

برابر یک بود که نشان از غالب نبودن  D'-1های زراعی گونه

های گونهای در برابر سطح زیر کشت های علوفهگونه

 (.9ای و سطح زیر کشت گیاهان زراعی دارد )جدول علوفه

 

 های مختلف استان خراسان جنوبی. تنوع زیستی سبزیجات در شهرستان7جدول 

نام 

 شهرستان

سطح 

 کشت زیر

(ha) 

کشت از کل سطح سطح زیر

های کشت محصولزیر

 سبزیجات استان )%(

کشت از کل سطح رسطح زی

های زراعی کشت محصولزیر

 استان )%(

غنای 

 ایگونه
S 

شاخص 

شانون 
H 

شاخص 

 شانون
H' 

شاخص 

 سیمپسون

D- 1 

شاخص 

 سیمپسون

'D - 1 

شاخص 

 یکنواختی
E 

شاخص 

 یکنواختی
E' 

 اندك 016/0 1 1 اندك 1/0 6 08/0 5 6/107 بیرجند

 001/0 024/0 1 1 01/0 17/0 7 17/0 12 230 قاین

 002/0 051/0 1 98/0 01/0 26/0 4 04/0 2 54 فردوس

 003/0 065/0 1 87/0 02/0 31/0 6 6/0 46 4/870 طبس

 اندك 010/0 1 1 اندك 03/0 3 02/0 2 65/38 نهبندان

 اندك 011/0 1 1 اندك 07/0 6 05/0 4 07/76 سربیشه

 اندك 016/0 1 1 اندك 1/0 6 08/0 5 3/111 خوسف

 اندك 017/0 1 1 اندك 12/0 7 09/0 6 130 زیرکوه

 اندك 008/0 1 1 اندك 04/0 5 03/0 2 42 سرایان

 اندك 017/0 1 1 اندك 12/0 7 1/0 8 5/160 بشرویه

 اندك 011/0 1 1 اندك 07/0 6 05/0 3 67 درمیان

 005/0 - 1 - 04/0 - 8 31/1 100 52/1887 استان

H ،D- 1 ،E: های سبزیجات استان، تنوع سبزیجات نسبت به کل گونهH' ،'D – 1، E': های زراعی استانتنوع سبزیجات نسبت به کل گونه 
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 های مختلف استان خراسان جنوبیهای جالیزی در شهرستان. تنوع زیستی محصول8جدول 

 نام شهرستان

سطح 

کشت زیر

(ha) 

کشت از سطح زیر

کشت کل سطح زیر

های جالیزی محصول

 استان )%(

کشت از کل سطح زیر

کشت سطح زیر

های زراعی محصول

 استان )%(

غنای 

 ایگونه
S 

شاخص 

 شانون
 H 

شاخص 

 شانون
H' 

شاخص 

 سیمپسون

D- 1 

شاخص 

 سیمپسون

'D - 1 

شاخص 

 یکنواختی
E 

شاخص 

 یکنواختی
E' 

 003/0 03/0 1 1 01/0 09/0 3 2/0 5 4/305 بیرجند

 007/0 06/0 1 94/0 03/0 24/0 4 2/1 30 2/1684 قاین

 اندك 01/0 1 1 اندك 04/0 4 08/0 2 107 فردوس

 002/0 026/0 1 99/0 01/0 13/0 5 4/0 10 552 طبس

 اندك 025/0 1 1 اندك 05/0 2 1/0 2 35/148 نهبندان

 اندك 012/0 1 1 اندك 04/0 4 09/0 2 5/120 سربیشه

 002/0 028/0 1 1 01/0 14/0 5 3/0 9 496 خوسف

 004/0 036/0 1 98/0 02/0 18/0 5 7/0 17 05/975 زیرکوه

 اندك 016/0 1 1 اندك 05/0 3 1/0 2 150 سرایان

 002/0 034/0 1 99/0 01/0 17/0 5 5/0 12 14/694 بشرویه

 002/0 016/0 1 1 01/0 08/0 5 1/0 4 254 درمیان

 016/0 - 1 - 08/0 - 5 77/3 100 64/5486 استان

H ،D- 1 ،E: های جالیزی استان، های جالیزی نسبت به کل گونهتنوع محصولH' ،'D – 1، E': های زراعی استانهای جالیزی نسبت به کل گونهتنوع محصول 

 

 جنوبی خراسان استان مختلف هایشهرستان در ایعلوفه هایمحصول زیستی تنوع .9 جدول

نام 

 شهرستان

سطح 

کشت زیر

(ha) 

کشت از کل سطح زیر

کشت گیاهان سطح زیر

 ای استان )%(علوفه

کشت از کل سطح سطح زیر

های زراعی کشت محصولزیر

 استان )%(

غنای 

 ایگونه
S 

شاخص 

 شانون
 H 

شاخص 

 شانون
H' 

شاخص 

 سیمپسون

D- 1 

شاخص 

 سیمپسون

'D - 1 

شاخص 

 یکنواختی
E 

شاخص 

 یکنواختی
E' 

 003/0 02/0 1 1 03/0 16/0 8 1 9 1607 بیرجند

 005/0 026/0 1 1 04/0 21/0 8 1 12 2215 قاین

 002/0 015/0 1 1 02/0 11/0 7 8/0 6 1116 فردوس

 003/0 018/0 1 1 03/0 15/0 8 1 8 1433 طبس

 005/0 025/0 1 1 04/0 18/0 7 1 12 2175 نهبندان

 004/0 02/0 1 1 03/0 14/0 7 1 7 1338 سربیشه

 005/0 022/0 1 1 04/0 18/0 8 1 10 1802 خوسف

 001/0 01/0 1 1 01/0 08/0 8 4/0 3 613 زیرکوه

 004/0 02/0 1 1 03/0 14/0 7 9/0 7 1309 سرایان

 005/0 028/0 1 99/0 04/0 2/0 7 2 14 2512 بشرویه

 004/0 02/0 1 1 03/0 14/0 7 1 8 1446 درمیان

 024/0 - 1 - 22/0 - 9 1/11 100 17566 استان

H،D- 1 ،E: ای استان، های علوفهای نسبت به کل گونهتنوع گیاهان علوفهH' ،'D – 1، E': های زراعی استانای نسبت به کل گونهتنوع گیاهان علوفه 

 

گونه  56در ایران،  شدهکشتهای دارویی تعداد گونه

و  گونه دارویی شامل زعفران، زیره 3( که فقط 4است )

خاکشیر در استان خراسان جنوبی مورد کشت قرار 

سطح زیر کشت  %8/10گیرد. گیاهان دارویی می

های زراعی این استان را شامل شد که بیشترین محصول

های سرایان و قاین سطح زیر کشت متعلق به شهرستان

سطح زیر کشت گیاهان دارویی به زعفران و  است. عمده

زیره اختصاص داشت و کشت خاکشیر فقط در شهرستان 
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بشرویه رایج بود. در گزارش محققان نیز به این مطلب اشاره 

شده که بیشترین سطح زیر کشت گیاهان دارویی در استان 

خراسان به دو محصول عمده زعفران و زیره اختصاص 

ن استان به لحاظ تنوع گیاهان داشته که باعث تمایز ای

 (.14های کشور شد )دارویی و معطر نسبت به سایر استان

های سرایان، فردوس و قاین به لحاظ شهرستان

های تنوع شانون و یکنواختی نسبت به کل شاخص

 'Hهای زراعی و نسبت به کل گونه Eو Hهای دارویی گونه

د. شاخص از وضعیت مطلوبی در استان برخوردار بودن 'Eو

بیانگر  D-1های دارویی سیمپسون نسبت به کل گونه

ویژه زعفران در های دارویی بهغالبیت سطح زیر کشت گونه

های قاین، سرایان، زیرکوه و فردوس نسبت به شهرستان

های استان بود. شاخص سیمپسون نسبت سایر شهرستان

غالب برابر یک بود که نشان از  D'-1های زراعی به کل گونه

 هایهای دارویی در برابر سطح زیر کشت گونهنبودن گونه

های زیستی محصولمطالعه تنوع (.10زراعی دارد )جدول 

های زراعی این زراعی خراسان جنوبی نشان داد که محصول

خانواده گیاهی قرار دارند. خانواده گندمیان  13استان در 

ای، ارزن هگونه زراعی شامل گندم، جو، برنج، ذرت دان 6با 

سطح زیر کشت استان را به خود اختصاص  %65و سورگوم، 

های گیاهی زنبق و پنیرك با کشت فقط یک دادند. خانواده

سطح  %52/8و پنبه  %97/10گونه زراعی شامل زعفران 

های زیر کشت استان را داشته و پس از گندمیان در رتبه

 (.2بعدی قرار گرفتند )شکل 

 های مختلف استان خراسان جنوبی. تنوع زیستی گیاهان دارویی در شهرستان10جدول 

 نام شهرستان

سطح 

کشت زیر

(ha) 

کشت از کل سطح زیر

کشت گیاهان سطح زیر

 دارویی استان )%(

کشت از کل سطح سطح زیر

های زراعی کشت محصولزیر

 استان )%(

غنای 

 ایهگون
S 

شاخص 

 شانون
 H 

شاخص 

 شانون
H' 

شاخص 

 سیمپسون

D- 1 

شاخص 

 سیمپسون

'D - 1 

شاخص 

 یکنواختی
E 

شاخص 

 یکنواختی
E' 

 005/0 035/0 1 1 01/0 07/0 2 6/0 5 882 بیرجند

 025/0 075/0 1 94/0 05/0 15/0 2 3 24 4289 قاین

 020/0 08/0 1 99/0 04/0 16/0 2 1 14 2465 فردوس

 005/0 02/0 1 1 01/0 04/0 2 2/0 2 380 طبس

 اندك 015/0 1 1 اندك 03/0 2 1/0 13 236 نهبندان

 01/0 05/0 1 1 01/0 05/0 1 4/0 8 655 سربیشه

 005/0 025/0 1 1 01/0 05/0 2 4/0 3 553 خوسف

 02/0 09/0 1 99/0 02/0 09/0 1 1 8 1425 زیرکوه

 03/0 115/0 1 97/0 06/0 23/0 2 3 25 4550 سرایان

 01/0 05/0 1 1 03/0 15/0 3 1 10 1835 بشرویه

 01/0 03/0 1 1 01/0 03/0 1 1/0 1 245 درمیان

 05/0 - 99/0 - 15/0 - 3 8/10 100 17515 استان

H ،D- 1 ،E: های دارویی استان،تنوع گیاهان دارویی نسبت به کل گونهH' ،'D – 1، E': های زراعی استانتنوع گیاهان دارویی نسبت به کل گونه 
 

 
 های زراعی در استان خراسان جنوبیهای مختلف محصول. تنوع زیستی خانواده2شکل 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

گندمیان

پنیرك

اسفناجیان  

شاهدانه  

کاسنی  

کدوئیان  

پیاز  

شاخص یکنواختی   شاخص تنوع سیمپسون   شاخص شانون
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شانون متعلق به خانواده بیشترین مقدار شاخص 

بود.  11/0و پس از آن خانواده زنبق  37/0گندمیان 

شاخص سیمپسون بیانگر غالبیت سطح زیر کشت 

های گندمیان، پنیرك و زنبق نسبت به کل خانواده

های زراعی بود. بیشترین شاخص یکنواختی نیز متعلق گونه

 و کدوئیان 14/0، چتریان 48/0های گندمیان به خانواده

های گیاهی توزیع مناسبی در بود و دیگر خانواده 11/0

تنوع ارتباط زیادی با عوامل  (.2استان نداشتند )شکل 

(. در 19، 18، 14خصوص بارندگی دارد )اقلیمی و به

هایی مانند خراسان جنوبی که میزان نزوالت آسمانی استان

باشند، اندك بوده و از شرایط سخت اقلیمی برخوردار می

های اندکی که سازگار با محیط بوده ن کاشت گونهامکا

های زراعی پذیر است و لذا بیشترین تنوع در گونهامکان

 شود. خانواده گندمیان و زنبق مشاهده می

 

 گیرینتیجه ◼

های تولید در بوم آمده، سیستمدستبا توجه به نتایج به

دهد جنوبی، تنوع مناسبی نشان نمیزراعی خراسانهاینظام

ی زراعی و هامحصولهای و شاخص تنوع در کلیه گروه

های مورد های گیاهی بسیار کم است. از بین گروهخانواده

به  ای نسبتمطالعه غالت، گیاهان دارویی و گیاهان علوفه

تری برخوردار بودند و بیشترین ها از تنوع مناسبدیگر گروه

های گندمیان های گیاهی نیز متعلق به خانوادهتنوع خانواده

های قاین و بشرویه به دلیل غنای و زنبق بود. شهرستان

ای، شاخص شانون و شاخص یکنواختی باالتر از تنوع گونه

ردار بودند، ولی ها برخوتری نسبت به سایر شهرستانمطلوب

های فردوس، سربیشه، های تنوع در شهرستانشاخص

 درمیان و خوسف پایین بود. 

بنا به دالیلی از قبیل بروز خشکسالی و تغییر کاربری 

ی زراعی استان در طی هامحصولزمین، سطح زیر کشت 

یش کشاورزان دوره مورد مطالعه کاهش یافته و از طرفی گرا

ی نقدی و تضمین شده افزایش یافته هامحصولبه کاشت 

است. بنابراین، با توجه به اینکه حفظ و افزایش تنوع زیستی 

های اصلی رسیدن به پایداری در کشاورزی یکی از مؤلفه

ی زراعی در هامحصولاست؛ توجه به وضعیت تنوع زیستی 

دارای تنوع های ویژه شهرستاناستان خراسان جنوبی و به

رسد.اندك ضروری به نظر می
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