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  چکیده

گیاری و   باا انادازه   .شود تر احساس می به منظور افزایش کیفیت زندگی و پایداری شهرها بیش فضاهای سبزامروزه ضرورت حفظ و توسعه 
کارد  در   تار اساتفاده   ها بیشهای آینده از این گونه ریزی تر را شناسایی و در برنامههای مقاوم توان گونه بررسی مشخصات کمی و کیفی می

تناوع و نناای    پرداختاه شاده اسات     این مطالعه به بررسی خصوصیات کمی )قطر برابر سینه و ارتفاع درختان( و کیفی پوسیدگی پیشارفته 
هاای ههاربااع عباسای، ههاربااع پاایین و عبااس آبااد باا اساتفاده از           ی خیاباان  هاای ماورد بررسای در حاشایه     ای هر یک از گوناه  گونه
  خیاباان نشاان داد کاه در   با یکدیگر مقایساه شادند  نتاای      محاسبه شدند و Ecological-Methodologyو  PASTافزارهای نرم

 و 463/2و  211/2باه ترتیاب برابار باا      خیابان ههارباع پایین، 182/2و  426/2ههارباع عباسی ننای مارگالف و منهنیک به ترتیب برابر با 
برای هر ساه خیاباان   وینر نیز به ترتیب  -تنوع سیمپسون و شانون باشد  همچنین می 222/2و  426/2به ترتیب برابر با عباس آباد، خیابان 

 نتای  به دسات آماده نشاان داد کاه     باشند  به طور کلیمی 139/2و  896/2، 899/2و  681/2، 121/2و  621/2با است برابر مورد مطالعه 
 تر است   نسبتاً مناسب و خیابان دیگردای و ننای زیستی خیابان عباس آباد نسبت به تنوع گونه
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Abstract  

Nowadays, maintaining and developing of Green spaces in order to improve life quality and 

sustainability of the cities is very important. By measuring and reviewing the qualitative and 

quantitative characteristics of trees can be identified more resistance species and used in the 

future plans. In this study, quantitative characteristics (tree diameter and height) and decay 

have been examined. The diversity and richness of tree species were calculated on the 

margins of Chaharbagh Abbasi, Chaharbagh Paein and Abbas Abad streets, using PAST 

software and Ecological-Methodology, and compared with each other. The results showed 

that in Charbagh Abbasi Street, Margalof and Munnikh species richeness were 0.604 and 

0.182 respectively, Chaharbagh Paein Avenue, respectively, was 0.21 and 0.643 respectively, 

and Abbas Abad Street, respectively, was 0.624 And 0.202. Also, the Simpson and Shannon-

Weiner variations for each of the three streets were equal to 0.445, 0.721, 0.4487, 0.0899, 

0.894 and 0.739 respectively. In general, the results indicated that Abbas Abad's biodiversity 

and bioavailability are relatively more than the two other streets. 
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  مقدمه -8
های توسعه یافتگی ترین شاخصفضای سبز به عنوان یکی از مهم

جوامااع شااهری کارکردهااای متنااوعی در ابعاااد مختلااف زناادگی  
هوا، سایه اندازی و کاهش درجه حارارت  شهرنشینی دارد  تلطیف 

(Akbari and Dorsano, 1992   کاهش آلاودگی صاوتی ،)
(Nowak, 1992  کااااهش فرساااایش آبااای و خااااکی ،) 
(Colding, 2007،) ایجاد حصار و حریم فیزیکی (Tang et 

al., 2007 ،)    توسعه صنعت گردشگری و ایجااد منظرهاای زیباا
(Fung and Wong, 2003،)  ش از هماه،  فضای شهری پای

هاا، مسااحت هاا و     فاصاااله  فضای جغرافیایی است که به وسیله
ی سابز شاهری دارای نقاش    هافضاا شاود    ها مشاخص می تراکم

اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی هستند، با مزایاایی هاون درماان    
در عین حال شاخصی بارای ارتقاای کیفیات فضاای      و هابیماری

دخات،   نهیبای و حسان  ) شوندزندگی و توسعه جامعه محسوب می
 باین  در آن متعادل توزیع و سبز فضای به توجه (  ضرورت1393

 جایگاه اهمیت و اجتماعی عدالت اساس بر مختلف شهری مناطق

 و مهم فاکتوری شهرها فیزیکی – ساختار کالبدی در سبز فضای
 ی زمیناه  در شاهروندان  کاهش مشکالت جهت در تعیین کننده

 همچون محیطی مشکالت زیست هشکا و فرانت اوقات گذران

 جهات  باه (ترافیکی  مسائل حیاتی، های گونه حفظ هوا، آلودگی

 صاورت  باه  سابز  فضاای  وجاود  .است )سبز فضای به دسترسی

 زیباایی  باه افازایش   استاندارد با مطابق و مناطق بین در متعادل

هاای  پاار   و شهری سبز فضای .نمایدمی شایانی کمک شهری
 محال  و داشاته  تفریحای  ارزش تنهاا  ناه  شاهر  یاک  در موجود

 بلکه آیند،می شمار به مردم فرانت اوقات برای گذران ایشایسته

 در نسانجیده  و قاواره بی ی توسعه فضاها، از این موارد انلب در

 تواناد مای  سابز مقطعای   فضاای  .کنناد می جلوگیری نیز شهرها

 دیگر در امروز که شهری مناطق مانند سفره یکنواخت پیوستگی

 موقعیت به توجه با .کنند قطع را نیست قبول مورد کشوری هیچ

 هاای داشتن رودخاناه  و ایران فالت مرکز در اصفهان جغرافیایی

خاا    سراسار  کاه  آن از منشاعب  هاای ماادی  و رودزاینده مانند
 کاه  است نبوده جهت بی کند،می مشروب را شهر این خیز حاصل

 تاریخی ادوار ریندورت از ایران آب کم و خشک در فالت اصفهان

 گساترده  هاای بااع  داشاتن  و سرسبزی طراوت و به زمان این تا

 گونااگونی  یاا  زیساتی،  تناوع  .(1312اسات )هنرفار،   بوده مشهور
و  گیااهی  جوامع متنوعف و مختل اشکال از ترکیبی شناختی، زیست
 باه  زیساتی  تناوع   شاود  مای  شاامل  را زماین ی  کاره  در جانوری
 پراکنشو  فراوانی الگوهایی و جمعیت ساختار گوناگونی،ی  همطالع

 اسات  قارین  هاا  گونه ترکیبو  آمیختگی با آن مفهوم که گیاهان
 اکولوژیاک  وضاعیت  مقایساه  بارای  شاخصای  عنوان بهو  پرداخته
 ( و1382، حساینی ) شاود  مای  کارگرفتاه  به جنگلی های اکوسیستم
 ارزیابی و مقایسه سهولت برای واحد کمیتی به رسیدن آن از هدف
 تناوع  ( 1382زاده و حسینی،  )اسماعیل است ها اکوسیستمو  امعجو

 زیست فرآیندهای انجام در پشتیبان یک عنوان به تواند می زیستی

 ,.et al)کناد   عمال  باوم نظاام   خادمات  گیری شکل و محیطی

2000; Petchey et al., 1999; Baumgartner & 

Quaas, 2008; Rich et al., 2004 Borrvallتنوع  ) 

 هاا  باوم نظاام   تناوع  و ای گونه تنوع ژنتیکی، تنوع شامل ستیزی

(  Ghalegolab Behbahani et al., 2013شاود )  مای 
 صفاتی به انتخاب وابسته عمدتاً عملکردی تنوع از صحیح تخمین

 ,.Laureto et alباشاند )  مهام  اکولاوژیکی  نظار  از که است

 متر مربع 21121614 اصفهان شهر سبز فضای مساحت ( 2015

 یسرانه و تر استبیش شرق و جنوب در آن پراکندگی که است
 هاپار  )سازمان مربع است متر 24.28 اصفهان شهر سبز فضای
سه خیابان پار  (  در این پژوهش 1391اصفهان، شهر سبز فضای و

( ههارباع عباسی، ههارباع پایین و عباس آبااد )اصفهان رفت و آمد 
 فته است  مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار گر

 

  روش انجام تحقیق -2

 مطالعه مورد محدوده  

شهرساتان اصافهان کاه     طقه مورد بررسی در استان اصفهان،من
دقیقاه   21درجاه و   36دقیقاه تاا    63درجاه و   32مختصاات آن  
دقیقاه   31درجاه و   22دقیقه تاا   34درجه و  69عرض شمالی و 

 طول شرقی از نصف النهار گریناویچ قارار گرفتاه اسات  اساتان     
اصفهان در مرکز ایران واقع شده است  پس از بازدیدهای میدانی 

در سه خیابان مهم و پار رفات و   ی تعداد اصله درختان و مشاهده
بااع پاایین   ههاربااع عباسای، ههار    های خیابان آمد  آماربرداری از

صورت گرفت جهت سهولت در انجام کار این دو خیابان اصفهان 
ان انقالب تا خیابان سید علی خان حد فاصل مید -1منطقه:  2به 
حاد   -3حد فاصل خیابان سید علی خان تاا خیاباان آمادگااه     -2

 -6فاصل خیابان آمادگاه تا میادان اماام حساین )دروازه دولات(     
)خیاباان   میدان اماام حساین )دروازه دولات( تاا ههاارراه تختای      

)خیابان عبدالرزاق( تا میدان شاهدا   ههارراه تختی -2 عبدالرزاق(
 6باه   ند و خیابان سوم مورد بررسی خیابان عباس آبادتقسیم شد
حدفاصل ابتدای خیابان عباس آباد تا ههارراه شامس   -1منطقه: 
          حدفاصال ههاارراه شامس آباادی تاا ههاارراه اباو ر        -2آبادی 
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حدفاصال   -6حدفاصل ههارراه ابو ر تاا خیاباان اردیبهشات     -3
   بهشتی تقسیم شدند خیابان اردیبهشت تا خیابان شهید

 

 

 
  مطالعه مورد محدوده -1 شکل

 

 یبردار نمونه روش تحقیق و  

منااطق،  ی در این مطالعه پس از بازدیدهای میدانی و مشاهده
اصله درختاان ناارون، هناار، کاای، بیاد و زباان        1921تعداد 

اطالعات کمی و کیفی به صورت تصادفی انتخاب و گنجشک 
اناد   ماورد بررسای قارار گرفتاه    بت و مربوط به این درختان ث

کاش دوباازو و    مشخصات کمی )قطر برابر سینه( توسط خاط 
گیاری و ساپس یادداشات     )ارتفاع( توسط دستگاه سونتو اندازه

شدند  همچنین خصوصیت مهم کیفی وضاعیت پوسایدگی در   
های مورد بررسی نسبت به هم ماورد   تنه و شاخه، نیز در گونه
ضعیت پوسیدگی در تنه و شاخه در ساه  ارزیابی قرار گرفتند  و

سطح پوسیدگی تنه و شاخه )پیشرفته( )پوسیدگی کام: وجاود   
هاای اصالی قطاور، پوسایدگی     پوسیدگی پیشارفته در شااخه  

متوسط: وجود پوسیدگی پیشرفته در تنة اصلی، پوسیدگی زیاد: 
های دیگری از در محل پوسیدگی پیشرفته در تنة اصلی، عیب

هندشاخه شدن تنه نیز وجود داشته باشند( قبیل شکاف، دو یا 

؛ 1393مورد بررسی قارار گرفتناد )پورمجیادیان و همکااران،     
 (  1391پورهاشمی و همکاران، 

هاای ههاربااع    ای در خیابانجهت به دست آوردن ننای گونه
عباسی، ههارباع پایین و عباس آبااد از دو شااخص پرکارآماد    

برای به دسات آوردن   مارگالف و منهنیک استفاده شده است 
تنوع زیستی درختان نیز از دو شااخص متاداول سیمپساون و    

  ایم وینر استفاده کرده -شانون

 

 ای  غنای گونه 

 دسات  باه  منطقاه  یک یا و ، رولوه یک در گیاهی های گونه

 اسات  شده ابداع ای گونه ننای شاخص تعداد زیادی آید  می

 یک در را ننا ن،میزا عدد یک با ارائه طریقی به هرکدام که

 باین  از دهناد  ولای   می رویشگاه نشان یک یا و نمونه قطعه

 یا ها گونه کل شمارش تعداد شده، ارائه متفاوت های شاخص
است )کاکرپدی کنات،   مشهورتر همه از ای گونه ننای عنوان
ای از دو شاااخص ننااای  (  باارای باارآورد ننااای گونااه1382

 (  2و  1های ابطهمارگالف و منهنیک استفاده شده است )ر
(  Margalef, 1958: )1شاخص نناای مارگاالف رابطاه    

 

 Menhenic, 1964 ): )2شاخص ننای منهنیک رابطاه  

 

S، تعداد گونه = 
Nتعداد افراد =   
 

 ای  تنوع گونه 

و  ای گوناه  ی نناا  از ترکیبای  واقاع  در ای گونه تنوع شاخص
 ننای مقدار دو ای، گونه تنوع های شاخص که است یکنواختی

 ولای  کنناد،  مای  آوری جمع کمیت در را یکنواختی و ای گونه

 ماانع  ای گونه تنوع های شاخص از استفاده نالب شدن برای

 آمااری  لحاا   باه  ای گونه تنوع مقدار شاخص که دارد وجود

 میازان  کاه  آن جایی از عبارت دیگر به دارد  متفاوتی معنای

 پایین ننای با به جوامع مربوط تواند می ای گونه تنوع شاخص

 و باال با ننای جوامع به مربوط برعکس یا و باال، یکنواختی و
عناوان   باه  تواناد  نمی تنهایی به بنابراین باشد پایین یکنواختی
باشاد    منطقاه  یاک  زیساتی  تناوع  گویاای  مناسب، شاخصی

 نناای  هاای  شاخص همراه به ای گونه تنوع بنابراین شاخص

 در ( Barnes, 1998رود ) می به کار و یکنواختی ای گونه
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ای از دو شاخص سیمپسون  برای برآورد تنوع گونه تحقیق این
 (  6و  3های وینر استفاده شده است )رابطه -و شانون

  (Simpson, 1949: )3شاخص تنوع سیمپسیون رابطه 

 
1-D ،شاخص تنوع سیمپسون = 

sها= تعداد کل گونه ، 
ni افراد گونه = تعدادi  ،ام 
N ،تعداد کل افراد = 
Pi نسبت افراد گونه =i ام در جامعه   

 & Shannon): )6وینار رابطاه   -شااخص تناوع شاانون   

Weaner,1949   

 
H'وینر -= تابع شانون ، 
pi نسبت یا وفور گونه =i  که بر حسب نسبتی از کل افراد ام

 است، 
Sها  = تعداد گونه 
 

  نتایج -9

   آمار توصیفی

آورده شاده اسات    1طبقات قطری درختان مورد بررسی در نمودار 
و  34- 62و  24- 32که در خیابان ههارباع عباسی طبقه قطاری  
و در  64- 22و  14- 22در خیابان ههارباع پاایین طبقاه قطاری    

ترین تعداد درخات و   بیش 24- 42خیابان عباس آباد طبقه قطری 
ترین طبقات قطاری   و کم ندا طبقه قطری را به خود اختصاص داده

( قطر در نظر 94- 122و  2- 12ترین و باالترین ) مربوط به پایین
گرفته شده است  آمارهای توصیفی متغیر کمی ارتفاع، مرباوط باه   

اصاله درخات    228اصله درخت در خیابان ههارباع عباسی و  121
اصله درخت در خیاباان عبااس آبااد در     412در خیابان ههارباع و 

نشان داد  1نتای  مورد بررسی در نمودار آورده شده است   2ار نمود
که با افزایش طبقات قطری از تعداد درختان کاسته شاده  بررسای   

دهد کاه در هار ساه     نشان می 2میانگین ارتفاع درختان در نمودار 
 12منطقه مورد بررسی درخت هنار و کای با ارتفاع تقریبااً بایش از  

ترین ارتفاع را  متر کم 4با ارتفاع تقریباً  ترین و درخت بید متر بیش
 باشند   دارا می
 

 
 در مناطق مورد مطالعه طبقات قطری درختان مورد بررسی  -1نمودار 

 

 
 در مناطق مورد مطالعه  میانیگن ارتفاع کل درختان مورد بررسی -2نمودار 

 
 آمار کیفی  

ایام    تاه در این مطالعه به بررسی معیاار پوسایدگی پیشارفته پرداخ   
نشان داد که معیار کیفی پوسیدگی  3نتای  مورد بررسی در نمودار 
های ههارباع عباسی، ههارباع پاایین و   در درخت نارون در خیابان 
تارین   درصد بیش 38.12و  21.11، 48.24عباس آباد به ترتیب با 

سهم پوسیدگی را به خود اختصاص داده است  این در حالی اسات  
 باشد   پوسیدگی مربوط به درخت بید می ترین میزان که کم
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 درصد )%( پوسیدگی پیشرفته در مناطق مورد مطالعه  -3نمودار 

 

 ای   غنا و تنوع گونه

هاای مختلاف درختای در     تعداد شامارش شاده گوناه    1در جدول 
ورده شده های مورد مطالعه آ خیابانمناطق مورد مطالعه به تفکیک 

درختای   های گونهو درصد کل ی فراوان 2است  همچنین در جدول 
درخات   2آورده شده است  همچنین بر اساس جادول  مورد بررسی

ترین فراوانی و بعد از آن درخت ناارون بااالترین    هنار دارای بیش
در خیاباان   3بر اسااس جادول    اند  درصد را به خود اختصاص داده
مارگالف و منهنیک به ترتیب برابار  ای  ههارباع عباسی ننای گونه

وینر نیز به ترتیب  -و تنوع سیمپسون و شانون 182/2و  426/2ا ب
نناای   ابان ههارباع پایینخی  در باشند می 121/2و  622/2برابر با 

و تناوع   463/2و  211/2مارگالف و منهنیک باه ترتیاب برابار باا     
 899/2و  688/2برابار باا   وینر نیز به ترتیب  -سیمپسون و شانون

ننای مارگالف و منهنیک به ترتیب آباد ابان عباس خیدر  همچنین
وینر نیاز باه    -و تنوع سیمپسون و شانون 222/2و  426/2برابر با 

 باشند  می 139/2و  896/2ترتیب برابر با 
 

های مختلف درختی در مناطق مورد مطالعه  گونه تعداد شمارش شده -1جدول 
 به تفکیک 

 (/ تعدادخیابانمحدوده ) گونه

ههارباع 
 عباسی

ههارباع 
 پایین

عباس 
 آباد

 Ulmusنارون

carpinifolia var. 

umbelifera 

622 312 32 

 Platanusهنار 

orientalis Linn 
298 236 218 

 Pinus spp 68 1 2کای  
 Salix alba L. 3 3 2بید 

زبان گنجشک 
Fraxinus 

excelcior L. 

3 2 2 

 412 228 121 جمع کل 
 

 های مختلف درختی در مناطق مورد مطالعه  گونهفراوانی و درصد کل  -2جدول 

تعداد  گونه

آماربرداری 

 تصادفی

درصد 

آماربرداری 

 تصادفی

 Ulmus carpinifoliaنارون

var. umbelifera 

947 79/87%  

 Platanus orientalisچنار 

Linn 

1111 01/79%  

Pinus spp 79 70/2%کاج .  

Salix alba L. 0 81/1%بید   

 Fraxinusزبان گنجشک 

excelcior L. 

7 20/1%  

Sum Total 1729 111%جمع کل   

 
 ای و ننا در مناطق مورد مطالعه  بررسی شاخص تنوع گونه -3جدول 

 مقدار عددی به دست آمده نوع شاخص

خیابان 
ههارباع 
 عباسی 

خیابان 
ههارباع 
 پایین

خیابان 
عباس 
 آباد 

 ایتنوع گونه
براساس شاخص 
 سیمپسون

6211/2 6818/2 8962/2 

 ایتنوع گونه
براساس شاخص 

 وینر-شانون

1212/ 8992/ 1391/ 

 ایننای گونه
براساس شاخص 
 مارگالف

4261/2 2111/2 4262/2 

 ایننای گونه
براساس شاخص 
 منهنیک

1826/ 4632/ 2222/2 
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  یریگجهینت -4
امروزه با گسترش شهرها و پیشرفت زندگی ماشینی، نیاز انسان به 

بز مصنوعی در داخل شهرها بیش از گذشته شاده اسات    فضای س
فضاهای سبز شهری به دلیل داشتن نقش حفاظت و تعادل محیط 
زیست، کاهش آلودگی هوا و پرورش روح و جسم ساکنان شاهرها  

(  در این میان درختان باه عناوان   1393بسیار ارزشمندند )هاشمی،
 ایتاارین شاااخص فضااای ساابز شااهری، از جایگاااه ویااژه  مهاام

هاای  ها و جنگال های طبیعی مانند پار برخوردارند  وجود محیط
شهری در این فضاها عاالوه بار خادمات مهام زیسات محیطای،       
خدمات فیزیولوژیکی و اجتماعی قابال تاوجهی بارای شاهرها باه      

 مطالعاه،  این در(  1393آورد )منتظرالحجه و همکاران، ارمغان می
 هاای  گوناه  از حاصل اتاطالع به تنوع زیستی فقط ارزیابی برای
 مادنظر  گیااهی  های گونه سایر و است شده تکیه )درختی( هوبی
 هاادی،  ؛ 1377پوربابایی،( دیگر مطالعات از بسیاری .نگرفت قرار

طبق (  1392؛ جعفری و عسگری، 1389و همکاران،  نوری ؛1380
- 32نتای  به دست آمده در خیابان ههارباع عباسی طبقه قطاری  

متر و در خیابان ههارباع پایین طبقاه قطاری    انتیس 34- 62و  24
متر و در خیابان عباس آباد طبقه قطری  سانتی 64- 22و  14- 22
ترین تعداد درخات و طبقاه قطاری را باه      متر بیش سانتی 24- 42

تارین طبقاات قطاری مرباوط باه       و کام  اناد  خود اختصااص داده 
( در نظار  94- 122و  2- 12ترین و باالترین طبقه قطاری )  پایین

نشاان داد کاه باا     1  همچناین نتاای  نماودار    باشد گرفته شده می
افزایش طبقات قطری تعداد درختان کاهش یافته است این نتاای   

( که در استان ایالم انجام شاده  1391با نتای  حسینی و همکاران)
 22تاا 12ترین مرگ و میر در طبقاات  بود مطابقت داشت که بیش

همچنین در تحقیقات شیخ حسین فرد و  متر گزارش کردند سانتی
( در پار  شهری شاریعتی شهرساتان خارم آبااد     1393همکاران)

ای و هولاه باه راسات باه دسات      پراکنش قطری را شکل زنگلوله
و  Swank( و نیز 1396آورده است، همچنین مدبری و همکاران)

Elliott (1996  در مطالعات خود به نتایجی مشابه دست یافتند )
تواند به دلیل این باشاد کاه درختاان جاوان دارای     ب میاین مطل
تر نسبت به درختان میانسال تر توسعه یافته و ضعیفهای کمریشه

ای برای کسب موادناذایی و  های ریشه هستند، در نتیجه در رقابت
اند و تحت فشاار  نیازهای خود نسبت به دیگر درختان مغلوب بوده

آباای و خشااکی و ضااعف قاارار گرفتااه و زودتاار دهااار تاانش کاام
ترین فراوانی نیز مربوط به طبقات  فیزیولوژیک خواهند شد و بیش

 باشد  آمارهای توصیفی متغیر کمی ارتفاع، مربوطقطری پایین می
اصاله   228اصاله درخات در خیاباان ههاربااع عباسای و       121به 

اصله درخت در خیابان عباس آباد  412درخت در خیابان ههارباع و 
دهد در هر ساه منطقاه    آورده شده است  که نشان می 2در نمودار 

متار   12مورد بررسی درخت هنار و کای باا ارتفااع تقریبااً بایش از    
ترین ارتفاع را دارا  متر کم 4تقریباً  ترین و درخت بید با ارتفاع بیش
باشند  درخت هنار در ساه منطقاه ماورد مطالعاه باا میاانگین        می

متر از بلندترین درختان منطقاه محساوب    12- 14ارتفاعی تقریباً 
تارین و  شود  با توجه باه اینکاه درخات هناار یکای از عظایم       می

و ملال  ترین درختان بوده است و مورد توجه کلیاه اقاوام   کهنسال
(  دارا باودن  1311نیاا،   ویژه ایرانیان قرار گرفته )شریفیمختلف به
هاای ماوزون،   های منحصربه فرد نظیر قامت استوار، شاخه ویژگی

اندازهای زیبایی که ایان   ی گسترده، مناظر و هشم تای پهن و سایه
درخت ایجاد کرده است سبب شده که به عناوان یکای از عوامال    

سابز شاهری و خیاباانی محساوب شاود       مهم و ماثثر در فضاای  
 (  بزرگی، زیباایی، سارعت رشاد   1392و  1384)خوشگفتارمنش، 

سریع این درخت سبب شده است که هنار جزء اولین انتخاب برای 
ویژه گذشته نه هندان ها در بسیاری از نقاط ایران بهحاشیه خیابان
؛ 1386؛ روحانی، Mortimer and Kane, 2004دور باشد )
ترین معایب که در درختان یکی از مهم ( 1388د و رستمی، شیراون

دهد  سرپا وجود دارد و پایداری آنها را به شدت تحت تاثیر قرار می
پوسیدگی )هوب تنه، شاخه و ریشه( است  به همین دلیل شناسایی 
پوسیدگی در درختان سارپا و تخماین شاکل و وساعت آن بارای      

 3ای  مورد بررسی در نماودار  نتارزیابی درخت اهمیت زیادی دارد  
های  وسیدگی در درخت نارون در خیاباننشان داد که معیار کیفی پ

، 24/48ههارباع عباسی، ههارباع پایین و عباس آباد به ترتیاب باا   
تارین ساهم پوسایدگی را باه خاود       درصد بایش  12/38و  11/21

تارین میازان    اختصاص داده است  ایان در حاالی اسات کاه کام     
درختاانی کاه دارای   باشاد    بوط باه درخات بیاد مای    پوسیدگی مر

باشند احتماالً پوسیدگی درونی )ریشه و تنه( پوسیدگی ظاهری می
هاا را  نیز دارند که احتمال خطر آفرینی درختان در حاشایه خیاباان  

و همکاااران  Sabo ( و1392دهااد مااروی مهاااجر)افاازایش ماای
ت ناارون از  درخا  اناد  ( نیز به مسئله پوسیدگی اشاره کارده 2223)

جمله درختانی است که به شدت تحت تاثیر پوسایدگی و آلاودگی   
تشاخیص پوسایدگی در   گیارد    بخصوص تخریب قارهی قرار مای 
ی ظاهری نادارن( مادیریتی   درختان )به ویژه آنهایی که مشخصه

ای از سودمند برای مدیران جنگل است و از سوی دیگر مجموعاه 
شود وجود دارند که دارای درختاان  ها در کها و پار ها، باعخیابان

سال مانند هنار، نارون، کای و     هستند که بسیار زیبا و بعضاً کهن
            گاااهی، حفااظ و نگهااداری آنهااا ) از لحااا  تلطیااف هااوا، تفااری 
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زیبایی شناسی، کاهش آلودگی هوا و صوتی و همچنین در برخای  
د  در نتیجه ارزیاابی  ای دارالعادهموارد میراث فرهنگی(، ارزش فوق

هاا   پیشگیری از ایجاد ایان دسات از آلاودگی   عوامل خطرآفرین و 
 Wang etبسیار حائز اهمیت اسات )  روی این درختان ارزشمند

al., 2004 and 2005 ) نتااای  نشااان داد کااه در خیابااان  
 426/2ههارباع عباسی ننای مارگالف و منهنیک به ترتیب برابر با 

 463/2و  211/2ارباع پایین به ترتیب برابر با ، خیابان هه182/2و 
باشاد    مای  222/2و  426/2و خیابان عباس آباد، به ترتیب برابر با 
وینر نیز به ترتیاب بارای هار     -همچنین تنوع سیمپسون و شانون

و  681/2، 121/2و  621/2سه خیابان مورد مطالعه برابر اسات باا   
کلی نتاای  باه دسات    باشند  به طور می 139/2و  896/2، 899/2

ای و ننای زیستی خیابان عباس آبااد  آمده نشان داد که تنوع گونه
هاای   یکی از علتتر است   نسبت به دو خیابان دیگر نسبتاً مناسب

توان تعاداد زیااد درختاان ماورد      تر بودن این خیابان را می مناسب
طبق نتای  به دست آمده در ماورد  ارزیابی قرار گرفته منطقه باشد  

ای و تنوع زیستی، در مقایسه با نتای  شیخ حسین فارد  ننای گونه
آباد ننای ( پار  شهری شریعتی شهرستان خرم1393و همکاران)

و تنوع سیمپسون و شانون باه ترتیاب    34/2ای برابر با مقدار گونه
بودند که نتای  این مطالعه در مقایساه باا    649/2و  844/2برابر با 

العه نشان دادند که نناای پاار  شاریعتی    هر سه خیابان مورد مط
های ههارباع عباسی، ههارباع پایین و عبااس آبااد    بهتر از خیابان 

هاای   ای بر اساس شاخص شانون در خیاباان  است ولی تنوع گونه
تار از پاار  شاریعتی و بار اسااس شااخص       مورد مطالعاه بایش  
ن تر است  همچنای  ای خیابان عباس آباد بیش سیمپسون تنوع گونه

های ههاربااع عباسای، ههاربااع پاایین و عبااس آبااد در        خیابان 
باع در اساتان  ( مراتع قره1393مقایسه با نتای  احمدی و همکاران)

آ ربایجان نربی با ننای مارگالف و منهنیک باه ترتیاب برابار باا     
و تنوع سیمپسون و شانون باه ترتیاب برابار باا      216/3و  912/3
تاری      که از ننا و تنوع شاانون بایش   نشان دادند 638/2و  223/2

تار  برخورداراند  ولی تنوع مناطق مورد بررسی در این مطالعه بیش
باشااد  همچنااین نتااای  جعفااری و    از منطقااه قااره باااع ماای   

ی ههارطاق نیاز باا نناای مارگاالف و     ( در منطقه1392عسگری)
و همچناین تناوع    162/2و  334/1منهنیک باه ترتیاب برابار باا     

حاکی از این  293/2و  882/2وینر به ترتیب  -و شانونسیمپسون 
های ههارباع عباسی، ههارباع پایین و عباس آباد از  بود که خیابان 

ی ههارطااق  تاری نسابت باه منطقاه    تنوع و ننای مارگاالف کام  
های ههاربااع عباسای،    برخوردار است ولی ننای منهنیک خیابان 
 222/2و  463/2، 182/2 ههارباع پایین و عباس آباد به ترتیب باا 

( در بلاوار  1392باشد  نتای  جعفری)تر از منطقه ههارطاق میبیش
کاشانی شهرکرد حاکی از این بودند که تنوع سیمپساون و شاانون   

و ننای مارگالف و منهنیاک باه    94/2و  824/2به ترتیب برابر با 
ی کلای باا    بودناد کاه در مقایساه    221/2و  242/3ترتیب برابر با 

طق مورد بررسی از ننا و تنوع بهتری برخوردار است  ولی تنوع منا
و نناای منهنیاک خیاباان     896/2سیمپسون خیابان عباس آباد با 

تر و بهتر از بلاوار کاشاانی شاهرکرد     بیش 463/2ههارباع پایین با 
تاوان  ای میبوده است  از جمله موارد تاثیرگذار در ننا و تنوع گونه

می، مساحت منطقه، نوع خا ، شیب منطقاه،  به موارد: شرایط اقلی
ی مورد بررسی )از نظار طبیعای یاا دسات     ارتفاع منطقه، محدوده
و  ی دست کاشت )پار  شهریی منطقهکاشت( اشاره کرد  درباره

به این نکته اشااره   توانی طبیعی می( و منطقهها ی خیابان حاشیه
یاک  هاون   هاای  ی خیاباان  ها و فضاای سابز حاشایه   کرد: پار 
ای  بایست ننا و تناوع گوناه  ی ساخت دست بشر هستند می منطقه
تری نسبت به مناطق طبیعی داشاته باشاند، زیارا انساان باه       بیش

های مختلف گیاهی اعم از درخت و درختچاه  تواند گونهراحتی می
را در یک منطقه کاشته و سپس مدیریت نماید، این در حالی است 

هاای ههاربااع عباسای،     خیابان  د که طبیعت هنین قابلیتی را ندار
آماد، از  وی شالوع و پار رفات   در نقطهههارباع پایین و عباس آباد 

هاا و  هاای ناشای از دود ماشاین   سطح شهر قرار دارناد و آلاودگی  
دهد  در کل  آلودگی صوتی بسیار زیادی آنها را تحت تاثیر قرار می

یااز آبای   برای کشت گونه در فضای سبز باید به نکاتی از قبیال: ن 
پذیری گونه نسبت به درخت، مقاومت در برابر آلودگی)میزان آسیب

ها و نوع ریشاه  ها توسط گونهدرصد آلودگی(، میزان جذب آالینده
هاای ناارون، هناار و کاای      دوانی گونه توجه کارد  فراوانای گوناه   

ها باا اقلایم و شارایط     تر این گونه تواند دلیلی بر سازگاری بیش می
هاای   تواناد در انتخااب گوناه    طالعه باشد و این مای منطقه مورد م

هاا   ی خیاباان  حاشایه شاهری   فضاای سابز  مناسب برای توساعه  
ی ساازگاری    هاا  راهنمای خوبی باشد  همچنین فراوانی کام گوناه  

تری دارند، تشان  ی زینتی بیش مانند افرا و زبان گنجشک که جنبه
شاهری   ی سبزفضاای در  از عدم توجه به اهمیت ایجاد تنوع گونه

 ریزی و مدیریت صحیح در این راستا است  است که نیازمند برنامه
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