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 8931 تیر تاریخ پذیرش:          8931 فروردین تاریخ دریافت:

 

 چکیده
له به موضوعی جدی تبدیل شده أمس طوری که در شهرهای بزرگ اینصنعتی شدن شهرها باعث آلودگی بیش از حد شده به

د  باشتر شدن این موضوع میسیس کارخانجات از سوی دیگر باعث بحرانیأاست.  رشد رززازززن جععی. از ی  سو ز ت

گیرد  با شناخ. زضای سبز ز خصوصیات کعی ز تر از هعیشته مورد بررسی ررار میدر نتیجه اهعی. زضتای ستبز رررن 

بینی کنیم  در این مطالعه به بررستی خصتوصیات کعی ز کیفی که های لازم را برای آینده ریشریزیتوان برنامهکیفی آن می

شتامل نوع گونه  شتادابی  رطر برابر ستینه ز ارتفاع درختان ررداخته شده اس.  سنس نعودار طب ات رطری رسم شدند ز 

ری باشد ز هرچه به سع. طب ات رطری بالا میتر از طب ات رطتر بیشمشخص شدند تعداد درختان در طب ات رطری رایین

رین ارتفاع تترین ارتفاع مربوط به درختان کاج ز کمشود  در رارک شهری رلعستان بیشبالا برزیم از تعداد درختان کاسته می

ردار برخو خوبیگنجش  بود  هعچنین طبق نتایج مشخص شد درختان رارک رلعستان از شادابی نیز مربوط به درختان زبان

حساب شدند ز نتایج غنای  Ecological-Methodologyز  PASTاززارهایای نیز با استفاده از نرمهستند  تنوع ز غنای گونه

 030/3ز  992/0زینر نیز به ترتیب برابر با  -ز تنوع سیعنسون ز شانون 222/0ز  567/0ترتیب برابر با مارگالف ز منهنی  به

 ای ز غنای زیستی خوب رارک رلعستان هستند حاکی از بالا بودن تنوع گونه باشند  نتایج به دس. آمدهمی

 

 ایارتفاع  طب ات رطری  غنای زیستی  تنوع گونه :کلیدی هایواژه

 

 
  

 omidi91m@yahoo.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسؤول
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 مقدمه
افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی ها به تدریج با انسان

اند و تراکم بیش از حد جمعیت و از طبیعت دور شده
های انسان ساخت، دخالت در محیط طبیعی و ایجاد محیط

تر جسمی و روحی انسان را بیشزیستی نیازهای محیط

به طوری که برای رفع این نیاز، انسان  ؛افزایش داده است

ای سبز مصنوعی داخل ها و فضاهشهرنشین به ایجاد باغ
شهرها پرداخته است. فضای سبز بخش مهمی از ظاهر شهر 

های واقعی، از دهد، به عنوان یکی از پدیدهرا تشکیل می

هایی بوده که انسان همیشه با آن در تماس اولین مکان
بوده و خواهد بود. فضای سبز دارای ابعاد زیست محیطی، 

ستردگی آن، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بوده و گ

پژوهش دقیق و همه جانبه را به وجود آورده است. 

ضروریات زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی فضای سبز 
گویی به نیازها، مطالعات لازم کند که در پاسخایجاد می

پذیر به دست آید. حل مناسب و امکانصورت گیرد تا راه

فضای سبز شهری بخشی از فضاهای وسیع با محدوده 
ی عملکردی شهر است که به منظور در محدودهموجود 

رفاه  مینأایجاد تنوع زیبایی، افزایش کیفیت زیستی، ت

انسانی و ارائه خدمات ویژه به شهروندان انتخاب شده با 

گیاهی بومی و غیر بومی تحت نظارت و انواع پوشش
 (.9831 )ضرابی و تبریزی، مدیریت انسان شهری قرار دارد

ی شهر را تشکیل بخش مهمی از چهره هافضای سبز وپارک

های ترین سیستم(. از اصلی9832 دهند )محمدی،می
 وحش فضای سبزها هستند )جعفریان کوشک،حیات

چون ثیر فضای سبز در کشورهایی همأ(. اهمیت و ت9831

ار اند بسیتری را بردهی کمایران که از منابع جنگلی بهره

قرارگرفتن در کمربند خشک و زیاد است. ایران به دلیل 
های بارز آن گرم و خشک کره زمین، یکی از ویژگینیمه

هوای این کشور است و شهرها بیش از وخشک بودن آب

هر نقطه دیگری به فضای سبز نیاز دارند. این نیاز از طرفی 
با تراکم ساختمانی شهرها و بافت شهر باعث نیاز به فضای 

ار گرفتن در این اقلیم خشک سبز شده و از طرفی دیگر قر

خشک در بسیاری از شهرهای ایران نیاز به فضای و نیمه 

ند کسبز را به صورت یک نیاز طبیعی و اساسی مطرح می

تواند (. فضای سبز می9831 زاده،نژاد و عمران)حاتمی

مانند یک ریه سالم در محیط زندگی شهری حضور داشته 

یک فضای زنده، خدمات تواند به صورت چنین میباشد، هم
و تفریحی برای انسان خسته و دودزده  زیستیمحیطمهم 

(. گسترش 9831 زاد،دوران تمدن ماشینی ارائه دهد )بیژن

شهرهای امروزی تا فواصل دورتر از مناطق خویش بر 
ویه، راند و به دلیل رشد بیزیست اثر منفی گذاشتهمحیط

ند. انی تبدیل کردههای ساختماهای زراعی را به بلوکزمین

های ی شهرها نیز آسفالت و سیمان و سقفدر محدوده

ناپذیر، جایگزین علفزارها، درختان و به طور بتونی رطوبت
(. در 9831اند )نوری و همکاران، گیاهی شدهکلی پوشش

حال حاضر باید بدانیم که فضای سبز یک ضرورت در طول 

رانی شهرها منجر تاریخ است و عدم درک آن به نابودی و وی
 (. 9831 خواهد شد )مجنونیان،

به دلیل قرارگرفتن شهرهای ایران در مناطق خشک، 

همیشه مستعد رویش طبیعی نیستند و برای تعادل 

اکولوژیک ایجاد فضای سبز در شهرها امری ضروری و لازم 
 یاست. حفظ و نگهداری فضای سبز و دسترسی عادلانه

اساسی در عدالت اجتماعی و های لفهؤفضای سبز، از م

باشند. با افزایش جمعیت شهری و افزایش توسعه پایدار می
های فضای ساخت و سازهای شهری شاهد کاهش سرانه

سبز و مشکلات ناشی از آن مثل بافت ناموزون شهری، از 

 نظمی اکولوژیکی، ، بیزیستیمحیطبین رفتن تعادل 

دن اوقات چنین عدم وجود فضاهای باز جهت گذرانهم
(. فضاهای سبز 9832 باشیم )هنرفر،فراغت شهروندان می

های زیرزمینی، با پوشش درختی برای حفظ و نگهداری آب

کمک به محیط زیست شهر، جلوگیری از آلودگی، 
ها و گرد و غبارها، جلوگیری از رشد و جلوگیری از طوفان

یح چنین تفرتوسعه بی رویه شهر، زیبایی محیط شهر و هم

(. 9833 زارع و همکاران،(تفرج بسیار حائز اهمیت است و 

 بنابراین با توجه به اهمیت فضاهای سبز، نگهداری و
های چوبی و گسترش هر نوع فضای سبز به نفع گونه

د، باشی گفته شده( میدرختان )به دلیل فواید چند گانه

 مجنونیان،(اند لذا فضاهای سبز اهمیتی حیاتی پیدا کرده
های مهم و پر رفت و ر این مطالعه یکی از پارک(. د9831
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 آمد اصفهان مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار گرفته است.

 

 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد بررسی در استان اصفهان، شهرستان اصفهان 

درجه  40ثانیه شمالی تا  41دقیقه و  10درجه و  82و بین 
ثانیه غربی قرار گرفته است. استان  20دقیقه و  83و 

تحقیق مورد نظر اصفهان در مرکز ایران واقع شده است. 

در پارک شهری قلمستان شهر اصفهان انجام یافته است 

(. پارک 9819 ها و فضای سبز اصفهان،)سازمان پارک

ت جنوب به شمال شهر قلمستان در خروجی شهر از سم
متر مربع  993334اصفهان قرار دارد، مساحت این پارک 

گیاهی پارک شهری چنین مساحت پوششباشد. هممی

 بندیباشد و از نظرتقسیممتر مربع می 33103قلمستان 
های اصفهان قرار ی سوم در بین پارکمیزان شلوغی در رده

 (.9( )شکل9831 دارد )همامی و امیرانی،

 

 
https://www.google)محدوده مورد مطالعه  -1شکل .com/earth/) 

 

 روش تحقیق

گیری و آماربرداری و در این پژوهش با استفاده از اندازه
هایی مشاهدات میدانی منطقه مورد مطالعه به پلات

درصد از کل درختان  30شدند و حدود  تصادفی تقسیم

از درختان پارک  333گیری شدند. تعداد موجود اندازه
شهری قلمستان از نظر نوع گونه، شادابی، ارتفاع و قطر 

برابر سینه مورد ارزیابی قرار گرفتند. انتخاب هر درخت به 

تصادفی انجام شده است. شاخص ارتفاع  صورت کاملاً

گاه سونتو و شاخص قطر برابر ی دستدرختان به وسیله

 اند.گیری شدهکش دوبازو اندازهی خطسینه به وسیله

سپس درختان با توجه به میزان شادابی و سرحالی در سه 
سطح شادابی خوب، متوسط و بد قرار گرفتند. درختانی که 

در سطح خوب قرار گرفتند از نظر کیفیت مشکلی نداشتند، 

برخوردار بودند در سطح درختانی که از شادابی کمتری 

متوسط قرار گرفتند و درختانی که دچار آفت و یا 
ه ها کاسته شدشکستگی شاخه شده بودند و از شادابی آن
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بود در سطح شادابی بد قرار گرفتند. برای به دست آوردن 

های سیمپسون و های درختان از شاخصمقدار تنوع گونه

ا هاین شاخص وینر استفاده شده است. استفاده از-شانون
ها از چنین این شاخصبر اساس تعداد بوده است. هم

ها هستند. برای محاسبه ترین و کارآمدترین شاخصمعروف

ها و تعداد کل افراد استفاده ای نیز از تعداد گونهغنای گونه
و  PAST افزارهایشده است. برای محاسبات نیز از نرم

EcologicalMethodology استفاده شده است (Krebs, 

ه و مورد مقایسه و بحث ئسپس نتایج در جدول ارا(. 1999

 هایدر این پزوهش برای ارزیابی شاخص قرار گرفته است.
های درختی استفاده شده و مختلف تنوع زیستی از گونه

 اند. در مطالعات انجامها مورد ارزیابی قرار نگرفتهسایر گونه

 (9831) و نوری و همکاران (9814) شده توسط جعفری
 های چوبینیز برای بررسی شاخص تنوع زیستی از گونه

اند. ولی در مطالعات تنوع زیستی درختی استفاده کرده

زاده و اسماعیل (.9831) نیاگیاهی توسط سهرابی و اکبری

در مطالعات خود برای تعیین تنوع ( 9833) همکاران
دوده )گیاهان علفی ی گیاهان موجود در محزیستی از همه

 اند.و چوبی( استفاده کرده

 ایتنوع گونه
ای( و های موجود )غنای گونهای به تعداد گونهتنوع گونه

ها دارند، اطلاق وضعیت ثابتی که افراد در میان این گونه
ز ای اشود. در این پژوهش نیز برای بررسی تنوع گونهمی

 9) رابطهاستفاده شده است  -شاخص سیمپسون و شانون

 (.2و 

 (Simpson, 1949(: )9) شاخص تنوع سیمپسیون رابطه
 (9) رابطه

 

 
1-D شاخص تنوع سیمپسون = 

sها= تعداد کل گونه 
ni تعداد افراد گونه =i                             ام 

N         تعداد کل افراد = 

Pi نسبت افراد گونه =i ام در جامعه 

 

 & Shannon) (:2) رابطهوینر  -شاخص تنوع شانون

Weaner, 1949) 

 (2) رابطه
 

 

H'وینر                        -= تابع شانون 

pi نسبت یا وفور گونه =i  ام که بر حسب نسبتی از کل

 افراد است.

Sها                                                                       = تعداد گونه 

 ایغنای گونه

های موجود در یک ای عبارت است از تعداد گونهغنای گونه
سطح یا در یک نمونه مشخص بدون توجه به تعداد افراد 

مورد بررسی در هر گونه. در این پژوهش برای بررسی غنای 

ای از دو شاخص مارگالف و منهنیک استفاده شده گونه

 (.1و  8) است رابطه
 (:8) شاخص غنای مارگالف رابطه

 (8) رابطه

 
 (Margalef, 1958) 

 
 (: 1) شاخص غنای منهنیک رابطه

 (1) رابطه

 
(Menhenic, 1964)   
S، تعداد گونه =Nتعداد افراد = 

 

 نتايج

 آمار توصیفی

گیری شده در محدوده پارک شهری های اندازهطبق نمونه

گیری گونه درختی اندازه 3قلمستان اصفهان، در مجموع 
نتایج به دست آمده بیشترین درصد بر اساس  شدند که

 81/14ی نارون )فراوانی در پارک قلمستان مربوط به گونه

ترین فراوانی ی نارون بیشدرصد( است و پس از گونه

باشد. گونه درصد( می 38/20ی چنار )مربوط به گونه
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درصد(  33/91سوزنی برگ موجود )کاج( از فراوانی خوبی )

 یترین فراوانی مربوط به گونهچنین کمبرخوردار است. هم

ترین فراوانی مربوط به درصد( و پس از بید کم 8/9بید )
 باشد.درصد( می 2/1ی توت )گونه

 

 

 آمار کمی

با توجه به نتایج به دست آمده شاخص قطر برابر سینه: 

 94متر و سانتی 94تا  4تعداد درختان در طبقات قطری 

ترین تعداد در طبقه قطری باشد و کممتر میسانتی 24تا 
ترین دارای کم 14تا  34ی و بعد از آن طبقه 34تا  34

(.9 جدول)تعداد هستند 
 

 طبقات قطری درختان مورد بررسی -1جدول

 کل گنجشکزبان بید کاج توت چنار نارون طبقات قطری ردیف

1 5-0 92 1 0 9 0 5 73 

9 15-5 115 44 11 10 0 55 975 

7 95-15 88 75 3 99 1 70 187 

4 750-95 91 41 5 74 4 4 102 

5 45-750 92 12 7 95 1 1 39 

2 55-45 90 4 9 2 1 0 77 

3 25-550 10 1 0 9 0 0 17 

8 35-25 7 0 0 0 9 0 5 

2 85--35 0 0 0 0 0 0 0 

10 25-85 0 0 1 0 0 0 1 

 288 25 2 101 92 149 719  مجموع

 

 
 

 بررسی طبقات قطری در پارک شهری قلمستان -9 شکل
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با توجه به نتایج به دست آمده از متوسط  شاخص ارتفاع:

ارتفاع درختان مورد بررسیی نیز مشیخص شد در متوسط 

ترین ارتفاع متعلق به درختان گونه طبقیه ارتفیاعی، بیش

متر بوده اسییت. پس از  91بیش از کاج با متوسیط ارتفاع 
و  توت ونارون  ،چنار ،های بیدگونهی کاج به ترتیب گونه

زبان  یترین متوسط ارتفاع نیز مربوط به درختان گونهکم

 باشد.متر می 3تر از کم گنجشک با متوسط ارتفاع
پارک شهری قلمستان از تنوع زیستی  2 بر اساس جدول

  ار است.ای خوبی برخوردو غنای گونه

درختان پارک  8ل طبق نتیایج به دسیییت آمده در جدو

 شهری قلمستان از شادابی خوبی برخوردار هستند.
 

ای در پارک ای و غنای گونهبررسی تنوع گونه -9 جدول

 شهری قلمستان اصفهان

 نوع شاخص
مقدار عددی 

 به دست آمده

 ایتنوع گونه

 براساس شاخص سیمپسون
112/0 

 ایتنوع گونه

 وینر-براساس شاخص شانون
080/8 

 ایغنای گونه

 براساس شاخص مارگالف
334/0 

 ایغنای گونه

 براساس شاخص منهنیک
223/0 

 

 
 بررسی شادابی در پارک شهری قلمستان اصفهان -7جدول 

 

 نوع گونه

 از نظر شادابی

 بد متوسط خوب ردیف
 10 993 944 نارون 9

 0 9 3 بید 2

 91 31 21 کاج 8
 94 89 11 گنجشکزبان 1

 94 41 33 چنار 4

 9 8 24 توت 3

 34 234 821  مجموع

 
 

 های مختلف درختی در پارک قلمستانفراوانی گونه -4جدول 

درصد آماربرداری  محدوده/ تعداد آماربرداری تصادفی  گونه

 پارک قلمستان اصفهان تصادفی

 Ulmus carpinifolia var. umbelifera 892 14.81% نارون

 Platanus orientalis Linn 912  20.38%چنار 

 Pinus spp 909  91.33%کاج 

 Morus alba L 21  1.29%توت 

 Salix babylonica 1 9.80%بید 

 Fraxinus excelsior 14  98.30% زبان گنجشک

 %900 333 جمع کل
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 بحث
ترین درختان پارک طبق نتیایج بیه دسیییت آمیده بیش

باشند می 94-2-24و  4-94قلمستان در طبقات قطری 
طبقیات قطری تعیداد درختان کاهش یافته و بیا افزایش 

حسییینی و  این نتایج با نتایج 2 شییکلاسییت با توجه به 

ایلام انجام شده بود که در استان  9819همکاران در سال 

تا  90ترین مرگ و میر در طبقات مطابقت داشت که بیش
پور و چنین حمزهمتر گزارش کردنیید. همسییییانتی 24

مدبری و همکاران در سیییال و  9810همکاران در سیییال

در مطالعات  1994در سییال Elliottو  Swankو نیز  9811
به  اندتوخود به نتایجی مشابه دست یافتند. این مطلب می

تر های کمدلیل این باشید که درختان جوان دارای ریشییه

تر نسییبت به درختان میانسییال توسییعه یافته و ضییعیف

ای برای کسییب های ریشییههسییتند، در نتیجه در رقابت
موادغذایی و نیازهای خود نسبت به دیگر درختان مغلوب 

بی آاند و تحت فشار قرار گرفته و زودتر دچار تنش کمبوده

 ترینو ضیعف فیزیولوژیک خواهند شد و بیش و خشیکی
 باشد. فراوانی نیز مربوط به طبقات قطری پایین می

ای میزان شییاخص ( تنوع گونه2 و 9ی )بر اسییاس رابطه

وینر حداکثر -و شاخص شانون 9سیمپسون حداکثر برابر 

 4/1باشییید البته در حقیقت از مقدار عددی می 4/8برابر 
(. در این مطالعه 9810 خانیکی،کند )بخشیی تجاوز نمی

نیز مقدار به دسییت آمده از شییاخص سیییمپسییون برابر 

باشد و می 080/8وینر نیز برابر -و شاخص شانون 112/0
تا حدود زیادی به این اعداد نزدیک هسییتند که حاکی از 

 ای مطلوبی است. دارای تنوع گونهاین است که این پارک 

ای با تعداد غنای گونه (1و  8ی )چنین بر اساس رابطههم

ی مسیییتقیم و با تعداد افراد گونه رابطه عکس گونه رابطه
و حداقل برابر  99ای برابر عدد حیداکثر غنای گونهدارد. 

(. در حالی که 9814 )جعفری،باشید  می 9مقدار عددی 

و  334/0در این مطالعه مقدار عددی به دست آمده برابر 
ضییای پارک شییهری بوده اسییت که نشییان داد  ف 223/0

 ای کمی برخوردار است. قلمستان اصفهان از غنای گونه

ای و تنوع طبق نتایج به دسییت آمده در مورد غنای گونه

زیسیتی، در مقایسیه با نتایج شیخ حسین فرد و همکاران 

آباد پارک شهری شریعتی شهرستان خرم 9818 در سال

و  و تنوع سیییمپسیییون 83/2ای برابر با مقدار غنای گونه

یج  131/0و  333/0شانون به ترتیب برابر با  بودند که نتا
وی در مقایسه با پارک شهری قلمستان نشان دادند که از 

چنین تری برخوردار اسیییت. همای بیشغنیا و تنوع گونه

پارک قلمستان در مقایسه با نتایج احمدی و همکاران در 
ی غناباغ در استان آذربایجان غربی با مراتع قره 9818سال

و  491/8و  132/8مارگالف و منهنیک به ترتیب برابر با 

و  228/0تنوع سیییمپسییون و شییانون به ترتیب برابر با 

نشیییان دادند که پارک قلمسیییتان از غنا و تنوع  183/2
چنین نتایج جعفری در سییال تری برخوردار اسییت همکم

ی چهیارطیاق نیز بیا غنیای مارگالف و در منطقیه 9814

چنین و هم 914/0و  883/9یب برابر با منهنییک بیه ترت
و  334/0وینر به ترتیب  -شیییانون تنوع سیییمپسییون و

حیاکی از این بود که پارک قلمسیییتان از تنوع و  218/2

 ی چهارطاق برخوردار است. غنای بهتری نسبت به منطقه

 توان بهای میثیرگذار در غنا و تنوع گونهأاز جمله موارد ت
مسیاحت منطقه، نوع خاک، شیب موارد: شیرایط اقلیمی، 

ی مورد بررسیییی )از نظر منطقیه، ارتفیاع منطقه، محدوده

ی ی منطقهطبیعی یا دسییت کاشییت( اشییاره کرد. درباره
توان ی طبیعی میدسیت کاشیت )پارک شهری( و منطقه

های شییهری چون یک پارک که به این نکته اشییاره کرد

وع نبایست غنا و تی سیاخت دست بشر هستند میمنطقه

تری نسیبت به مناطق طبیعی داشته باشند، ای بیشگونه
های مختلف گیاهی اعم تواند گونهزیرا انسان به راحتی می

از درخت و درختچه را در یک منطقه کاشیییته و سیییپس 

میدیرییت نماید، این در حالی اسیییت که طبیعت چنین 
 قابلیتی را ندارد.

ی در در کل درختان پارک شیهری قلمستان از نظر شاداب

سییطح خوب قرار داشییتند. درختان گونه نارون در پارک 

قلمسیییتیان دچیار آفیت شیییده بودنید کیه اقیدامیات و 
هیای لیازم انجیام شیییده بود و فقط تعییدادی گیریپیش

شیید. های درختان نارون دیده میهایی روی برگسییورا 

ی کاج نیز از لحاظ شیییادابی نسیییبت به درختیان گونیه
تری برخوردار بودند و هیای دیگر از سیییطح پیایینگونیه
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 های دیگر دری بید از لحاظ شیادابی نسبت به گونهگونه

ای مثل دهد گونهسیطح بالاتری قرار داشت، این نشان می

بیید که نیاز به آب فراوانی دارد دچار تنش بی آبی نبوده 
توان مورد بررسییی قرار داد اسییت. از جمله مواردی که می

باشید. ممکن است هوا می هایها به آلودگیمقاومت گونه

آلودگی بیش از حید درخیت را دچار تنش کند و کاهش 
ها شییود، در کشییت گونه مقاومت درخت در برابر آلودگی

این مورد بسیار حائز اهمیت است. پارک شهری قلمستان 

آمد از سطح شهر قرار وی نسیبتا شیلوغ و پر رفتدر نقطه

و آلودگی صوتی ها های ناشی از دود ماشیندارد و آلودگی
ریزی و باشیید. امید اسییت با انجام برنامهبسیییار زیاد می

یی های سیازگارتر و مقاوممدیریت صیحیح گونه تر شناسا

ولین را ؤها و فضیاهای سیبز مسشیوند و در احدا  پارک
 تر یاری کنند.بیش
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Abstract 
The industrialization of cities has caused excess pollution, so that in large cities this issue has 
become a serious issue. The growing population on the one hand and the establishment of 
factories, on the other hand, make this issue even more critical. As a result, the importance of 

green space is more intense than ever. With the knowledge of the green space and its 
quantitative and qualitative characteristics, we can plan the future for the future. In this study, 

quantitative and qualitative characteristics including type of species, liveliness, diameter per 
hectare and height of trees have been investigated. Then, the diagrams of the diagonal classes 
were drawn and it was determined that the number of trees in the lower diagonal classes is 

higher than the high diagonal classes, and the number of trees decreases as we go up to the 
diameter classes. In the city of Qalaman, the highest altitude associated with the pine trees and 

the lowest altitude was related to ash tree trees. Also, according to the results, the trees of the 
park are well-liked. Variety and richness of species were also calculated using PAST software 
and Ecological-Methodology. The results of Margalf and Munnich richness were respectively 

765/0 and 228/0 respectively, and the Simpson and Shannon-Weiner varieties were 
respectively 992 / 0 and 030/3 respectively. The results indicate a high diversity of species 

and rich biodiversity in the park of Galamestan. 
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