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چکیده
صنعتی شدن شهرها باعث آلودگی بیش از حد شده بهطوری که در شهرهای بزرگ این مسأله به موضوعی جدی تبدیل شده
است .رشد رززازززن جععی .از ی

سو ز تأ سیس کارخانجات از سوی دیگر باعث بحرانیتر شدن این موضوع میباش د

در نتیجه اهعی .زضتای ستبز رررن تر از هعیشته مورد بررسی ررار میگیرد با شناخ .زضای سبز ز خصوصیات کعی ز
کیفی آن میتوان برنامهریزیهای لازم را برای آینده ریش بینی کنیم در این مطالعه به بررستی خصتوصیات کعی ز کیفی که
شتامل نوع گونه شتادابی رطر برابر ستینه ز ارتفاع درختان ررداخته شده اس .سنس نعودار طب ات رطری رسم شدند ز
مشخص شدند تعداد درختان در طب ات رطری رایینتر بیشتر از طب ات رط ری بالا می باشد ز هرچه به سع .طب ات رطری
بالا برزیم از تعداد درختان کاسته می شود در رارک شهری رلعستان بیشترین ارتفاع مربوط به درختان کاج ز کمت رین ارتفاع
نیز مربوط به درختان زبان گنجش

بود هعچنین طبق نتایج مشخص شد درختان رارک رلعستان از شادابی خوبی برخوردار

هستند تنوع ز غنای گونه ای نیز با استفاده از نرم اززارهای PASTز  Ecological-Methodologyحساب شدند ز نتایج غنای
مارگالف ز منهنی

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

می باشند نتایج به دس .آمده حاکی از بالا بودن تنوع گونه ای ز غنای زیستی خوب رارک رلعستان هستند
واژههای کلیدی :ارتفاع طب ات رطری غنای زیستی تنوع گونهای

* پست الکترونیکی نویسنده مسؤول omidi91m@yahoo.com :
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مقدمه
انسانها به تدریج با افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی
از طبیعت دور شدهاند و تراکم بیش از حد جمعیت و
دخالت در محیط طبیعی و ایجاد محیطهای انسان ساخت،
نیازهای محیطزیستی جسمی و روحی انسان را بیشتر
افزایش داده است؛ به طوری که برای رفع این نیاز ،انسان
شهرنشین به ایجاد باغها و فضاه ای سبز مصنوعی داخل
شهرها پرداخته است .فضای سبز بخش مهمی از ظاهر شهر
را تشکیل میدهد ،به عنوان یکی از پدیدههای واقعی ،از
اولین مکانهایی بوده که انسان همیشه با آن در تماس
بوده و خواهد بود .فضای سبز دارای ابعاد زیست محیطی،
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی بوده و گستردگی آن،
پژوهش دقیق و همه جانبه را به وجود آورده است.
ضروریات زیست محیطی ،اجتماعی و فرهنگی فضای سبز
ایجاد میکند که در پاسخ گویی به نیازها ،مطالعات لازم
صورت گیرد تا راهحل مناسب و امکان پذیر به دست آید.
فضای سبز شهری بخشی از فضاهای وسیع با محدوده
موجود در محدودهی عملکردی شهر است که به منظور
ایجاد تنوع زیبایی ،افزایش کیفیت زیستی ،تأمین رفاه
انسانی و ارائه خدمات ویژه به شهروندان انتخاب شده با
انواع پوشش گیاهی بومی و غیر بومی تحت نظارت و
مدیریت انسان شهری قرار دارد (ضرابی و تبریزی.) 9831 ،
فضای سبز وپارکها بخش مهمی از چهرهی شهر را تشکیل
میدهند (محمدی .) 9832 ،از اصلیترین سیستمهای
حیاتوحش فضای سبزها هستند (جعفریان کوشک،
 .) 9831اهمیت و تأثیر فضای سبز در کشورهایی همچون
ایران که از منابع جنگلی بهرهی کمتری را بردهاند بسیار
زیاد است .ایران به دلیل قرارگرفتن در کمربند خشک و
نیمهخشک کره زمین ،یکی از ویژگیهای بارز آن گرم و
خشک بودن آبوهوای این کشور است و شهرها بیش از
هر نقطه دیگری به فضای سبز نیاز دارند .این نیاز از طرفی
با تراکم ساختمانی شهرها و بافت شهر باعث نیاز به فضای
سبز شده و از طرفی دیگر قرار گرفتن در این اقلیم خشک
و نیمه خشک در بسیاری از شهرهای ایران نیاز به فضای
سبز را به صورت یک نیاز طبیعی و اساسی مطرح میکند
2

(حاتمی نژاد و عمرانزاده .) 9831 ،فضای سبز میتواند
مانند یک ریه سالم در محیط زندگی شهری حضور داشته
باشد ،همچنین میتواند به صورت یک فضای زنده ،خدمات
مهم محیطزیستی و تفریحی برای انسان خسته و دودزده
دوران تمدن ماشینی ارائه دهد (بیژنزاد .) 9831 ،گسترش
شهرهای امروزی تا فواصل دورتر از مناطق خویش بر
محیطزیست اثر منفی گذاشتهاند و به دلیل رشد بیرویه،
زمینهای زراعی را به بلوکهای ساختما نی تبدیل کردهاند.
در محدودهی شهرها نیز آسفالت و سیمان و سقفهای
بتونی رطوبت ناپذیر ،جایگزین علفزارها ،درختان و به طور
کلی پوششگیاهی شدهاند (نوری و همکاران .) 9831 ،در
حال حاضر باید بدانیم که فضای سبز یک ضرورت در طول
تاریخ است و عدم درک آن به نابودی و ویرانی شهرها منجر
خواهد شد (مجنونیان.) 9831 ،
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
است .حفظ و نگهداری فضای سبز و دسترسی عادلانهی
فضای سبز ،از مؤلفههای اساسی در عدالت اجتماعی و
توسعه پایدار می باشند .با افزایش جمعیت شهری و افزایش
ساخت و سازهای شهری شاهد کاهش سرانههای فضای
سبز و مشکلات ناشی از آن مثل بافت ناموزون شهری ،از
بین رفتن تعادل محیطزیستی ،بی نظمی اکولوژیکی،
همچنین عدم وجود فضاهای باز جهت گذران دن اوقات
فراغت شهروندان می باشیم (هنرفر .) 9832 ،فضاهای سبز
با پوشش درختی برای حفظ و نگهداری آبهای زیرزمینی،
کمک به محیط زیست شهر ،جلوگیری از آلودگی،
جلوگیری از طوفانها و گرد و غبارها ،جلوگیری از رشد و
توسعه بی رویه شهر ،زیبایی محیط شهر و همچنین تفر یح
و تفرج بسیار حائز اهمیت است )زارع و همکاران.) 9833 ،
بنابراین با توجه به اهمیت فضاهای سبز ،نگهداری و
گسترش هر نوع فضای سبز به نفع گونههای چوبی و
درختان (به دلیل فواید چند گانهی گفته شده) میباشد،
لذا فضاهای سبز اهمیتی حیاتی پیدا کردهاند )مجنونیان،
 .) 9831در این مطالعه یکی از پارکهای مهم و پر رفت و
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آمد اصفهان مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار گرفته است.
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در پارک شهری قلمستان شهر اصفهان انجام یافته است
(سازمان پارکها و فضای سبز اصفهان .) 9819 ،پارک
قلمستان در خروجی شهر از سمت جنوب به شمال شهر
اصفهان قرار دارد ،مساحت این پارک  993334متر مربع

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد بررسی در استان اصفهان ،شهرستان اصفهان
و بین  82درجه و  10دقیقه و  41ثانیه شمالی تا  40درجه
و  83دقیقه و  20ثانیه غربی قرار گرفته است .استان
اصفهان در مرکز ایران واقع شده است .تحقیق مورد نظر

می باشد .همچنین مساحت پوششگیاهی پارک شهری
قلمستان  33103متر مربع می باشد و از نظرتقسیمبندی
میزان شلوغی در ردهی سوم در بین پارکهای اصفهان قرار
دارد (همامی و امیرانی( ) 9831 ،شکل .) 9

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

روش تحقیق
در این پژوهش با استفاده از اندازهگیری و آماربرداری و
مشاهدات میدانی منطقه مورد مطالعه به پلاتهایی
تصادفی تقسیم شدند و حدود  30درصد از کل درختان
موجود اندازهگیری شدند .تعداد  333از درختان پارک
شهری قلمستان از نظر نوع گونه ،شادابی ،ارتفاع و قطر
برابر سینه مورد ارزیابی قرار گرفتند .انتخاب هر درخت به
صورت کاملاً تصادفی انجام شده است .شاخص ارتفاع

درختان به وسیلهی دست گاه سونتو و شاخص قطر برابر
سینه به وسیلهی خطکش دوبازو اندازهگیری شدهاند.
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،
درختانی که از شادابی کمتری برخوردار بودند در سطح
متوسط قرار گرفتند و درختانی که دچار آفت و یا
شکستگی شاخه شده بودند و از شادابی آنها کاسته شده
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بود در سطح شادابی بد قرار گرفتند .برای به دست آوردن

شاخص تنوع شانون -وینر رابطه ( :) 2

مقدار تنوع گونههای درختان از شاخصهای سیمپسون و

) Weaner, 1949

شانون-وینر استفاده شده است .استفاده از این شاخصها
بر اساس تعداد بوده است .همچنین این شاخصها از

رابطه ( ) 2

( & Shannon

معروفترین و کارآمدترین شاخصها هستند .برای محاسبه
غنای گونهای نیز از تعداد گونهها و تعداد کل افراد استفاده
شده است .برای محاسبات نیز از نرمافزارهای  PASTو
( Krebs,

 EcologicalMethodologyاستفاده شده است
 .) 1999سپس نتایج در جدول ارائ ه و مورد مقایسه و بحث
قرار گرفته است .در این پزوهش برای ارزیابی شاخصهای
مختلف تنوع زیستی از گونههای درختی استفاده شده و
سایر گونهها مورد ارزیابی قرار نگرفتهاند .در مطالعات انجام
شده توسط جعفری (  ) 9814و نوری و همکاران ( ) 9831
نیز برای بررسی شاخص تنوع زیستی از گونههای چوبی
درختی استفاده کردهاند .ولی در مطالعات تنوع زیستی
گیاهی توسط سهرابی و اکبرینیا (  .) 9831اسماعیلزاده و
همکاران ( ) 9833در مطالعات خود برای تعیین تنوع
زیستی از همهی گیاهان موجود در مح دوده (گیاهان علفی
و چوبی) استفاده کردهاند.
تنوع گونهای

' =Hتابع شانون -وینر
 =piنسبت یا وفور گونه  iام که بر حسب نسبتی از کل
افراد است.
 =Sتعداد گونهها
غنای گونهای
غنای گونهای عبارت است از تعداد گونههای موجود در یک
سطح یا در یک نمونه مشخص بدون توجه به تعداد افراد
مورد بررسی در هر گونه .در این پژوهش برای بررسی غنای
گونهای از دو شاخص مارگالف و منهنیک استفاده شده
است رابطه (  8و .) 1
شاخص غنای مارگالف رابطه ( :) 8
رابطه ( ) 8
() Margalef, 1958

تنوع گونهای به تعداد گونههای موجود (غنای گونهای) و

شاخص غنای منهنیک رابطه ( :) 1

وضعیت ثابتی که افراد در میان این گونهها دارند ،اطلاق
میشود .در این پژوهش نیز برای بررسی تنوع گونهای از

رابطه ( ) 1

شاخص سیمپسون و شانون -استفاده شده است رابطه ( 9
و .) 2
شاخص تنوع سیمپسیون رابطه ( ) Simpson, 1949( :) 9
رابطه ( ) 9

() Menhenic, 1964
 =Sتعداد گونه  =N،تعداد افراد

نتايج
آمار توصیفی

 =1-Dشاخص تنوع سیمپسون
 =sتعداد کل گونهها
 =niتعداد افراد گونه  iام
 =Nتعداد کل افراد
 =Piنسبت افراد گونه  iام در جامعه
1

طبق نمونههای اندازهگیری شده در محدوده پارک شهری
قلمستان اصفهان ،در مجموع  3گونه درختی اندازهگیری
شدند که بر اساس نتایج به دست آمده بیشترین درصد
فراوانی در پارک قلمستان مربوط به گونهی نارون ( 14 /81
درصد) است و پس از گونهی نارون بیشترین فراوانی
مربوط به گونهی چنار (  20 /38درصد) می باشد .گونه
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سوزنی برگ موجود (کاج) از فراوانی خوبی (  91 /33درصد)

آمار کمی

برخوردار است .همچنین کمترین فراوانی مربوط به گونهی

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

بید (  9 /8درصد) و پس از بید کمترین فراوانی مربوط به
گونهی توت (  1 /2درصد) میباشد.

تعداد درختان در طبقات قطری  4تا  94سانتیمتر و 94
تا  24سانتیمتر می باشد و کمترین تعداد در طبقه قطری
 34تا  34و بعد از آن طبقهی  34تا  14دارای کمترین
تعداد هستند (جدول .) 9

جدول -1طبقات قطری درختان مورد بررسی
ردیف

طبقات قطری

نارون

چنار

توت

کاج

بید

زبانگنجشک

کل

1

0-5

92

1

0

9

0

5

73

9

5-15

115

44

11

10

0

55

975

7

15-95

88

75

3

99

1

70

187

4

95-750

91

41

5

74

4

4

102

5

750-45

92

12

7

95

1

1

39

2

45-55

90

4

9

2

1

0

77

3

550-25

10

1

0

9

0

0

17

8

25-35

7

0

0

0

9

0

5

2

35--85

0

0

0

0

0

0

0

10

85-25

0

0

1

0

0

0

1

719

149

92

101

2

25

288
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جدول  -9بررسی تنوع گونه ای و غنای گونه ای در پارک

شاخص ارتفاع :با توجه به نتایج به دست آمده از متوسط
ارتفاع درختان مورد بررسیی نیز مشیخص شد در متوسط

شهری قلمستان اصفهان

طبقیه ارتفیاعی ،بیشترین ارتفاع متعلق به درختان گونه
کاج با متوسیط ارتفاع بیش از  91متر بوده اسییت .پس از
گونهی کاج به ترتیب گونههای بید ،چنار ،نارون و توت و

نوع شاخص
تنوع گونهای
براساس شاخص سیمپسون

کمترین متوسط ارتفاع نیز مربوط به درختان گونهی زبان
گنجشک با متوسط ارتفاع کمتر از  3متر می باشد.
بر اساس جدول  2پارک شهری قلمستان از تنوع زیستی

تنوع گونهای
براساس شاخص شانون-وینر
غنای گونهای
براساس شاخص مارگالف

و غنای گونهای خوبی برخوردار است.
طبق نتیایج به دسیییت آمده در جدول  8درختان پارک

غنای گونهای
براساس شاخص منهنیک

شهری قلمستان از شادابی خوبی برخوردار هستند.

مقدار عددی
به دست آمده
0/112
8/080
0/334
0/223

جدول  -7بررسی شادابی در پارک شهری قلمستان اصفهان

از نظر شادابی
ردیف
9
2
8
1
4
3
مجموع

نوع گونه
نارون
بید
کاج
زبان گنجشک
چنار
توت

خوب
944
3
21
11
33
24
821

متوسط
993
9
31
89
41
8
234

بد
10
0
91
94
94
9
34

جدول  -4فراوانی گونه های مختلف درختی در پارک قلمستان
محدوده /تعداد آماربرداری تصادفی

درصد آماربرداری

گونه

پارک قلمستان اصفهان

تصادفی

نارون Ulmus carpinifolia var. umbelifera

892
912

%14.81
%20.38

کاج Pinus spp

909
21
1

%91.33
%1.29
%9.80

14
333

%98.30
%900

چنار Platanus orientalis Linn
توت Morus alba L
بید Salix babylonica
زبان گنجشک Fraxinus excelsior

جمع کل
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بحث
طبق نتیایج بیه دسیییت آمیده بیشترین درختان پارک
قلمستان در طبقات قطری  4 -94و  94 -2 -24می باشند
و بیا افزایش طبقیات قطری تعیداد درختان کاهش یافته
اسییت با توجه به شییکل  2این نتایج با نتایج حسییینی و
همکاران در سال  9819که در استان ایلام انجام شده بود
مطابقت داشت که بیشترین مرگ و میر در طبقات  90تا
 24سییییانتیمتر گزارش کردنیید .همچنین حمزهپور و
همکاران در سیییال  9810و مدبری و همکاران در سیییال
 9811و نیز  Swankو  Elliottدر سییال 1994در مطالعات
خود به نتایجی مشابه دست یافتند .این مطلب میتواند به
دلیل این باشید که درختان جوان دارای ریشییههای کمتر
توسییعه یافته و ضییعیفتر نسییبت به درختان میانسییال
هسییتند ،در نتیجه در رقابتهای ریشییهای برای کسییب
موادغذایی و نیازهای خود نسبت به دیگر درختان مغلوب
بودهاند و تحت فشار قرار گرفته و زودتر دچار تنش کمآبی
و خشیکی و ضیعف فیزیولوژیک خواهند شد و بیشترین
فراوانی نیز مربوط به طبقات قطری پایین می باشد.
بر اسییاس رابطهی (  9و  ) 2تنوع گونهای میزان شییاخص
سیمپسون حداکثر برابر  9و شاخص شانون-وینر حداکثر
برابر  8 /4می باشییید البته در حقیقت از مقدار عددی 1 /4
تجاوز نمیکند (بخشیی خانیکی .) 9810 ،در این مطالعه
نیز مقدار به دسییت آمده از شییاخص سیییمپسییون برابر
 0 /112و شاخص شانون-وینر نیز برابر  8 /080میباشد و
تا حدود زیادی به این اعداد نزدیک هسییتند که حاکی از
این است که این پارک دارای تنوع گونهای مطلوبی است.
همچنین بر اساس رابطهی (  8و  ) 1غنای گونهای با تعداد
گونه رابطهی مسیییتقیم و با تعداد افراد گونه رابطه عکس
دارد .حیداکثر غنای گونهای برابر عدد  99و حداقل برابر
مقدار عددی  9می باشید (جعفری .) 9814 ،در حالی که
در این مطالعه مقدار عددی به دست آمده برابر  0 /334و
 0 /223بوده اسییت که نشییان داد ف ضییای پارک شییهری
قلمستان اصفهان از غنای گونهای کمی برخوردار است.
طبق نتایج به دسییت آمده در مورد غنای گونهای و تنوع
زیسیتی ،در مقایسیه با نتایج شیخ حسین فرد و همکاران
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در سال  9818پارک شهری شریعتی شهرستان خرمآباد
غنای گونهای برابر با مقدار  2 /83و تنوع سیییمپسیییون و
شانون به ترتیب برابر با  0 /333و  0 /131بودند که نتایج
وی در مقایسه با پارک شهری قلمستان نشان دادند که از
غنیا و تنوع گونهای بیشتری برخوردار اسیییت .همچنین
پارک قلمستان در مقایسه با نتایج احمدی و همکاران در
سال  9818مراتع قره باغ در استان آذربایجان غربی با غنای
مارگالف و منهنیک به ترتیب برابر با  8 /132و  8 /491و
تنوع سیییمپسییون و شییانون به ترتیب برابر با  0 /228و
 2 /183نشیییان دادند که پارک قلمسیییتان از غنا و تنوع
کمتری برخوردار اسییت همچنین نتایج جعفری در سییال
 9814در منطقیهی چهیارطیاق نیز بیا غنیای مارگالف و
منهنییک بیه ترتیب برابر با  9 /883و  0 /914و همچنین
تنوع سیییمپسییون و شیییانون -وینر به ترتیب  0 /334و
 2 /218حیاکی از این بود که پارک قلمسیییتان از تنوع و
غنای بهتری نسبت به منطقهی چهارطاق برخوردار است.
از جمله موارد تأثیرگذار در غنا و تنوع گونهای میتوان به
موارد :شیرایط اقلیمی ،مسیاحت منطقه ،نوع خاک ،شیب
منطقیه ،ارتفیاع منطقه ،محدودهی مورد بررسیییی (از نظر
طبیعی یا دسییت کاشییت) اشییاره کرد .دربارهی منطقهی
دسیت کاشیت (پارک شهری) و منطقهی طبیعی میتوان
به این نکته اشییاره کرد که پارکهای شییهری چون یک
منطقهی سیاخت دست بشر هستند می بایست غنا و تنوع
گونهای بیشتری نسیبت به مناطق طبیعی داشته باشند،
زیرا انسان به راحتی میتواند گونههای مختلف گیاهی اعم
از درخت و درختچه را در یک منطقه کاشیییته و سیییپس
میدیرییت نماید ،این در حالی اسیییت که طبیعت چنین
قابلیتی را ندارد.
در کل درختان پارک شیهری قلمستان از نظر شادابی در
سییطح خوب قرار داشییتند .درختان گونه نارون در پارک
قلمسیییتیان دچیار آفیت شیییده بودنید کیه اقیدامیات و
پیشگیریهیای لیازم انجیام شیییده بود و فقط تعییدادی
سییورا هایی روی برگهای درختان نارون دیده میشیید.
درختیان گونیهی کاج نیز از لحاظ شیییادابی نسیییبت به
گونیههیای دیگر از سیییطح پیایینتری برخوردار بودند و
5
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گونهی بید از لحاظ شیادابی نسبت به گونههای دیگر در

 .3جعفری ،ع .و عسگری ،ی .1725 ،.مقایسه

سیطح بالاتری قرار داشت ،این نشان میدهد گونهای مثل

شاخصهای مختلف تنوع زیستی در طرحهای
مختلف نمونه برداری (مطالعه موردی :ذخیرهگاه
جنگلی چهارط اق استان چهارمحال و بختیاری)،

مقاومت گونهها به آلودگیهای هوا می باشید .ممکن است

مجله پژوهشهای محیط زیست .سال  ،3شماره
 ،91صفحات  984تا .911

بیید که نیاز به آب فراوانی دارد دچار تنش بی آبی نبوده
اسییت .از جمله مواردی که میتوان مورد بررسییی قرار داد
آلودگی بیش از حید درخیت را دچار تنش کند و کاهش
مقاومت درخت در برابر آلودگیها شییود ،در کشییت گونه
این مورد بسیار حائز اهمیت است .پارک شهری قلمستان
در نقطهی نسیبتا شیلوغ و پر رفتوآمد از سطح شهر قرار

 .3جعفریان کوشک ،م .1782 ،.مکان گزینی
کمپینگ در شیهر یاسوج .رساله کارشناسی
ارشد ،گروه جغرافیا ،دانشکده علوم انسانی،
دانشیگاه اسیلامی واحید نجیفآباد.

دارد و آلودگیهای ناشی از دود ماشینها و آلودگی صوتی
بسیییار زیاد می باشیید .امید اسییت با انجام برنامهریزی و
مدیریت صیحیح گونههای سیازگارتر و مقاومتر شناسایی

 .3حاتمی نژاد ،ح .و عمران زاده ،ب.1782 ،.
بررسی ،ارزیابی و پیشنهاد سرانه فضای سبز

شیوند و در احدا پارکها و فضیاهای سیبز مسؤولین را
بیشتر یاری کنند.

شهری :نمونه موردی کلان شهر مشهد .فصلنامه
جغرافیا .سال  ،3شماره  ،24صفحات  33تا .34
 .1حسینی ،ع،؛ حسینی ،م.؛ رحمانی ،ع .و

منابع

آزادفر ،د .1721 ،.اثر مرگ و میر درختی بر

 .9احمدی ،ع.؛ تاتیان ،م.ت .و یاسین ،ی،.
 .1727تغییرات تنوع و غنای گونه در طی شیب،

ساختار جنگلهای بلوط ایران ،در استان ایلام.
صفحات  434تا .433

ارتفاع در مراتع قره باغ استان آذربایجان غربی.

 .90حمزه پور ،م.؛ کیادلیری ،م .و بردبار ،ک،.

مجله حفظ زیست محیطی گیاهان .سال ،2
شماره .4

 .1720بررسی مقدماتی خشکیدگی درختان
بلوط ایرانی در دشت برم کازرون .تحقیقات

 .2اسماعیلزاده ،ا .و حسینی ،س .م.1782 ،.

جنگل و صنوبر ایران .شماره  ،2صفحات  838تا
.842

رابطه بین گروههای اکولوژیک گیاهی با
شاخصهای تنوع زیستی گیاهی در ذخیرهگاه
سرخدار افراتخته .مجله محیط شناسی .سال ،88
شماره  ،18صفحات  29تا .80
 .8بخشی خانیکی ،غ. 1720 ،.تنوع زیستی.
انتشارات دانشگاه پیام نور 223 .صفحه.
 .1بیژن زاد ،م .ر .1722 ،.بررسی فضای سبز شهر
تهران .دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی.
 .4جعفری ،ع .1725 ،.بررسی غنا و تنوع گونهای
درختی و درختچهای در بلوار آیت الله کاشانی
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 .91شیخ حسین فرد ،م.؛ نمیرانیان ،م .و اعتماد،

 .20نوری ،ز.؛ فقهی ،ج.؛ زاهدی امیری ،ق.؛

و .1727 ،.ساختار و تنوع گونههای چوبی در

زبیری ،م .و رحمانی ،ر .1782 ،.ارزیابی تنوع

پارک شهری شریعتی شهرستان خرمآباد .نشریه
توسعه پایدار جنگل .دوره  ،9شماره .8

گونههای درختی و درختچهای و اثر آن در
مدیریت پایداری جنگل (بررسی موردی :بخش
پاتم جنگل خیرودکنار) .نشریه جنگل و

بهینه فضای سبز شهری .فصلنامه سبزینه شرق.
 .93مجنونیان ،ه .1734 ،.مباحثی پیرامون پارکها،

فرآوردههای چوب .شماره  ،38صفحات  209تا
.291

فضای سبز و تفرجگاهها .انتشارات سازمان
پارکها و فضای سبز شهرداری تهران292 .
صفحه.

 .29همامی ،م .و امیرانی ،آ .1782 ،.بررسی تأثیر

 .94ضرابی،ا .و تبریزی ،ن .1785 ،.برنامهریزی

 .93محمدی ،ج ،1789 ،.کاربرد سامانه اطلاعات

اندازه و شکل پارکهای شهری بر غنای گونهای
پرندگان (مطالعه موردی پارکهای اصفهان).
مجله محیط شناسی .شماره .41

جغرافیایی مکان یابی فضاهای سبز شهری .مجله

 .22هنرفر ،ل .1739 ،.آشنایی با شهر تاریخی

شهرداریها .انتشارات سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور .سال  ،1شماره .11
 .93مدبری ،ا.؛ سوسنی ،ج .و خسروی ،س،.
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آماری مشخصهی قطر برابر سینه در جنگلهای
زاگرس مرکزی (مطالعه موردی :لرستان -ایلام).
مجله تحقیقات جنگلهای زاگرس .سال ،2
شماره .9
 .91مروی مهاجر ،م.ر .1720 ،.جنگلشناسی و
پرورش جنگل .چاپ چهارم ،تهران ،انتشارات
دانشگاه تهران.

اصفهان .انتشارات گلها ،اصفهان.
23. https://www.google.com/earth/
24. Krebs,
C.J.,
1999.
Ecological
Methodology,
2nd
ed.,
AddisonWelseyEducationalPublishers,
Inc.
MenloPark,
25. Margalef, D.R., 1958. Information theory
in ecology. General Systems. Vol. 3, pp:
36-71.
26. Menhenic, E.F., 1964. A comparison of
some species individuals diversity indices
applied to sample of field insects. Ecology.
Vol. 45, pp: 859-861.
27. Shannon, C.E., 1949. The mathematical
theory of communication. University of
Illinois Press. Urbana. pp: 29-125.
28. Simpson, E.H., 1949.Measurement of
diversity. Nature. 688 p.

9

 تنوع گونه ای و ساختاری پارک شهری قلمستان اصفهان،بررسی غنا

امیدی و همکاران

Review Richness, Species Diversity and Structural
in Galamestan Park, Isfahan
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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.

Key words: Height, Diameter Classes, Biological Richness, Species Diversity.

* Corresponding Author’s email: omidi91m@yahoo.com

90

