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(تاریخ دریافت2311/21/12 :

تاریخ پذیرش)2313/1/21 :

چکیده
در این مطالعه ساختار و تنوع گونههاي چوبی در پارک شریعتی واقع در شهرستان خرمآباد مورد ارزیابی قرار گرفت .با روش
آماربرداري بهصورت منظم تصادفی  31قطعه نمونه انتخاب و در هر قطعه نمونه نوع گونههاي چوبی ،تعداد ،قطر برابر سینه
تمام درختان ،ارتفاع تمام درختان و درختچهها و نیز قطر بزرگ و کوچک تاج تمام درختان و درختچهها اندازهگیري شد.
شاخصهاي یکنواختی سیمپسون و تنوع گونهاي سیمپسون و شانون-وینر ،هیل و بریلوئین براي بررسی تنوع گونههاي چوبی
در این پارک بکار گرفته شد .نتایج نشان داد که در پارک شریعتی میانگین تنوع شانون ( ،)1/118سیمپسون ( ،)1/981هیل
( )2/911و بریلوئین ( ،)1/112همچنین میانگین شاخص یکنواختی سیمپسون ( )1/998و میانگین غناي گونهاي ()1/38
است .بهمنظور تشریح مشخصات ساختاري پارامترهاي منحنی ارتفاع ،منحنی پراکنش قطري همچنین متوسط قطر و ارتفاع،
متوسط سطح مقطع درختان به ترتیب  12/99سانتیمتر 21/29 ،متر و  913/311سانتیمتر مربع در هکتار بدست آمدند .با
توجه به نتایج بدست آمده پارک شهري شریعتی از تنوع و غناي گونهاي کمی برخوردار است.
کلمات کلیدي :تنوع گونههاي چوبی ،غناي گونهاي ،یکنواختی گونهاي.
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مقدمه
تنوع گونهاي یکی از ویژگیهاي مهم جوامع زیستی است.
تنوع موجودات زنده ،اندازهگیري تنوع و آزمون فرضهایی
درباره علل تنوع از جمله مسائلی هستند که مدتهاي
مدیدي مورد عالقه اکولوژیستها بودهاند ( & Sohrabi
 .)Akbarinia, 2004مفهوم تنوع زیستی یک اساس و
پایه علمی براي خواست عموم و بهمنظور حفاظت از
اکوسیستمهاي طبیعی در ذخیرهگاهها و پارکهاست و
مانعی در برابر جنگلداري صنعتی و سایر پروژههاي توسعه
منابع طبیعی است (.)Pourbabaei & Dado, 2005
اهمیت جنگلداري شهري در کشورهایی مانند ایران بسیار
زیاد است .اگرچه شهرهاي ایران بهندرت در مناطق
جنگلی واقع شدهاند ،اما کاشت و نگهداري فضاهاي سبز با
پوشش درختی براي بهبود محیطزیست شهر و جلوگیري
از طوفانهاي گردوغبار ،نگهداري آبهاي زیرزمینی،
جلوگیري از توسعه بیرویه شهر ،مطبوعیت محیط شهر و
همچنین تفرج ،اهمیت زیادي دارد ( Zare et al.,
 .)2009به همین دلیل حفظ و گسترش هر گونه فضاي
سبز به نفع گونههاي چوبی و درختزارها به دلیل
ثمربخشی چندجانبه آنها اهمیتی حیاتی پیدا کرده است
( .)Majnounian, 1995فضاي سبز بهعنوان بخش
جاندار و پویاي محیط شهري مکمل بخش بیجان آن
یعنی ساختار کالبدي شهر است و به همین دلیل حفظ و
نگهداري آن باید به موازات پروژههاي توسعه و چه بسا با
درجه اهمیت باالتر مورد توجه ویژه قرار گیرد و در طرح-
ریزي و مدیریت فعلی فضاهاي سبز شهري ،تنوع گونهاي
گیاهان و درختان مورد استفاده ،یکی از مسائل مهم در
احداث ،احیا و حفاظت از این مناطق به شمار رود
( .)Bengtsson et al., 2000ایجاد پارک ،باغ و فضاي
سبز در شهرها و حومه آنها تأثیر بسزایی در فعالیتهاي
اجتماعی و تأمین اقتصاد سالم کشور و افزایش توان کار و
فعالیتهاي مردم داشته و شکل جدید و رضایت بخشی بر
زندگی شهرنشینان میدهد .در حقیقت علل اصلی ایجاد
فضاي سبز کمک به کاهش وزش باد در سطح شهر،
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جلوگیري از تغییرات غیرطبیعی دما ،کمک به کاهش
وجود غبار و آلودگی هوا ،زیباسازي و سالمت روحی و
روانی و  ...است .الزم به ذکر است مدیریت فضاي سبز
شهري تنها محدود به مقوالت مشخصی چون حفاظت از
فضاي سبز و درختان یا نحوه مدیریت پارکها و کمربند-
هاي سبز شهري نبوده بلکه موضوعات وسیع و متنوعی را
در بر میگیرد که از جمله میتوان به برنامهریزي و هدایت
فعالیتهاي کاشت و استقرار گونههاي متنوع گیاهی و
سازگار با شرایط اقلیمی اشاره کرد .در این تحقیق هدف
تعیین تنوع گونهاي ( )Species diversityاست و تنوع
گونهاي شامل تعداد گونهها (غنا) و تعداد نسبی افراد هر
گونه (فراوانی یا یکنواختی) در یک مساحت مشخص یا
گروهی از موجودات زنده میباشد .معموالً سه سطح از
تنوع گونهاي مطرح هستند :تنوع آلفا ( )αیعنی تنوع در
داخل رویشگاه ،تنوع بتا ( )βیعنی تنوع در بین دو رویشگاه
یا اکوسیستم ،یا دو اکوسیستم مجاور هم در امتداد
گرادیان محیطی و تنوع گاما ( )γکه تنوع در یک سیماي
منظر است ( .)Lust & Nachtergale, 1996در این
تحقیق تنوع آلفا با استفاده از شاخصهاي مختلف برآورد
شده است .درباره تنوع گونههاي گیاهی پارکهاي شهري
در کشور ما تحقیقات انجام نشده است ،بیشترین تحقیقات
بر روي جنگلها متمرکز شدهاند .در دنیا تحقیقاتی درباره
تنوع گونههاي گیاهی در پارکهاي شهري انجام شده که
به تعدادي از آنها اشاره میشود .بررسی تنوع زیستی در
پارکهاي شهري و برونشهري در فالندر بلژیک
) )Cornelis & Hermy, 2004نشان داد پارکهاي
شهري و برونشهري میتوانند نقش مهمی را در حفاظت
از تنوع زیستی مخصوصاً در شدت شهرنشینی ،منطقهاي
مانند فالندر بازي کنند .همچنین پارکهاي شهري و
برونشهري میتوانند غناي گونهاي باالیی داشته باشند،
مخصوصاً اگر آنها تفاوت کمتري با زیستگاه نیمهطبیعی
داشته باشند .همچنین پارکهاي بزرگتر میتوانند به
حفاظت از تنوع زیستی کمک بیشتري نسبت به پارک-
هایی که کوچکتر هستند بکنند .بهمنظور بررسی تنوع و
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پراکنش درختان در پارکهاي شهري در جنوب شهر
بنگلور هند ( 219 ،)Nagendra & Gopal, 2010قطعه
نمونه براي بررسی پراکنش درختان در پارکهاي سرتاسر
شهر مورد استفاده قرار گرفت ،بر اساس نتایج پراکنش تا
حد زیادي تحت تسلط تعداد کمی از گونههاي بومی
(گونههاي غیربومی  99درصد) بود .همچنین پارکهاي
قدیمی تنوع گونهاي بیشتري در مقایسه با پارکهایی که
به تازگی تأسیس شده بودند ،دارا بودند .بهمنظور بررسی
تنوع گیاهی در اکوسیستمهاي شهري بهعنوان شاخص-
هایی براي برنامهریزي حفاظت از محیطزیست در شهر
کویمبرا (پرتغال) پرداخته شد و نتایج نشان داد شاخص-
هاي غنا و تنوع گیاهی روند مشابهاي را در انواع چشم-
اندازها دارند ،و باالترین مقدار شاخصهاي غنا و تنوع در
تودههاي زیتون بهعلت حضور گیاهان علفی یافت شد
( .)Barrico et al., 2012با توجه به اهمیت کارکردهاي
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زیستمحیطی و اکولوژیکی عناصر درختی و درختچهاي
پرکاربرد در جنگلداري بهخصوص در جنگلداري شهري،
هدف این تحقیق شناسایی ساختاري رستنیها و همچنین
بررسی تنوع گونههاي درختی و درختچهاي در پارک
شریعتی خرمآباد بود.
مواد و روشها
این پژوهش در پارک شهري شریعتی شهرستان خرمآباد
انجام گرفته ا ست .پارک شریعتی در شرق شهر ستان
خرمآباد واقع شده ،مساحت این پارک 12312مترمربع و
داراي شییی یب عمومی  93درصییید اسیییت و به ل حا
تقسییییمب ندي جزء پارک هاي در جه دو درونشیییهري
منطقهاي محسوب میشود (شکل .)2

شکل  -1پارک شهري شریعتی شهرستان خرمآباد
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روش پژوهش

سیییمپسییون ،هیل ،شییانون و بریلوئین و همچنین براي

تعداد  31قطعه نمونه دایرهاي شیییکل (به دلیل شیییرایط

محا سبه یکنواختی از شاخص سیمپ سون ا ستفاده شد

همگنی محیط) با اب عاد 91 × 91متر ،شییی عاع  8متر و

(جدول  .)2اسییتفاده از شییاخصها برحسییب تعداد بوده

م ساحت 223مترمربع (بر ا ساس سطح حداقل) به روش

است .این شاخصها از معروفترین شاخصهاي ناهمگنی

آماربرداري منظم تصییادفی در پارک شییریعتی پیاده شیید

میباشند .براي محاسبه غناي گونهاي از تعداد گونهها در

( .)Moghadam, 2002; Zobeiri, 2011در هر قطعه

هر قطعه نمونه و براي محاسیییبه شیییاخص هاي تنوع و

نمونه نوع گونههاي گیاهی ،تعداد ،قطر برابر سیییینه تمام

یکنواختی از مشخصههاي نوع گونه و فراوانی و از نرمافزار

درختان ،ارتفاع تمام درختان و درختچهها و قطر بزرگ و

 Ecological Methodologyاسیییتفاده شییید .آزمون

کوچک تاج تمام درختان و درختچهها برداشت شد .براي

نرمالسیییازي دادهها با اسیییتفاده از آزمون کولموگروف-

محا سبه مقدار تنوع گونههاي چوبی از شاخصهاي تنوع

اسمیرونوف انجام شد.

جدول  -1شاخصهاي تنوع ،یکنواختی و غناي گونهاي
شاخص

نام شاخص

رابطه

منبع

غنا

غناي گونهاي

R=S

)Magurran (1988

یکنواختی

سیمپسون

)Simpson (1949

شانون-وینر

)Shannon (1949

سیمپسون

)Simpson (1949

تنوع گونهاي
بریلوئین

)Margalef (1958

هیل

)Hill (1973
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جدول  -2فهرست گونههاي حاضر در پارک شریعتی
نوع گونه

اسامی گونهها

گونههاي درختی

چنییار ( ،)Platanus orientalisکییاج بروسیییییییا ( ،)Pinus brutiaون (،)Fraxinus rotundifolia
عرعر( ،)Ailanthus altissimaسیییرو نقرهاي ( ،)Cupressus arizonicaسیییرو شییییراز ( Cupressus
 ،)sempervirens var. fastigiataتوت سفید ( ،)Morus albaنارون چتري ( Ulmus carpinifolia var
 ،)umbraculiferaشیییمشیییاد معمولی ( ،)Buxus sempervirensختمی درختی بنفش ( Hibiscus

)syriacus
گونههاي درختچهاي
سایر

شمشاد ابلق طالیی ( ،)Euonymus japonicus var. aureo-marginatumمورد (،)Myrtus communis
رز معمولی ()Rosa hybrid
رزماري ( ،)Rosmarinus officinalisیاس سفید ()Jasminum officinale

نتایج
نتایج نشان داد که  21گونه در پارک مورد مطالعه وجود
دارد .فهرست گونههاي حاضر در پارک مورد مطالعه در
جدول ( )1آورده شده است .نحوه شناسایی گونهها از
طریق فلور ایرانیک ،عراق ،روسیه و در هرباریوم دانشکده
منابع طبیعی دانشگاه تهران صورت گرفت.
بهمنظور تشریح مشخصات ساختاري پارامترهاي منحنی
ارتفاع ،منحنی پراکنش قطري همچنین متوسیییط قطر و
ارتفاع ،متوسط سطح مقطع درختان بدست آمدند.

با اندازهگیري ارتفاع و قطر  281درخت در کل قطعات
نمونه منحنی ارتفاع درختان پارک شریعتی رسم شده
است (شکل  .)1در این منحنی رابطه قطر و ارتفاع
بهصورت تابع زیر است:
Y=8/211 ln(x) – 1/889

رابطه ()2

 Yارتفاع و  xقطر درخت است .طبق معادله بدست آمده
همبسییتگی بین قطر و ارتفاع برابر  R2=1/3919بدسییت
آمده است.

11

y = 6.1955ln(x) - 8.6674
R² = 0.3497

21

1
1
11

91

31
قطر (سانتی متر)

11

21

شکل  -2منحنی ارتفاع درختان در پارک شریعتی

1

ارتفاع (متر)

21

119
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براي رسم منحنی پراکنش قطري از پارامترهاي قطر برابر
سینه و تعداد در طبقات قطري استفاده شد که در نهایت
شکل منحنی نشاندهنده ساختار همسال نامنظم خواهد
بود .با توجه به شییکل ( )3بیشییترین پراکنش درختان در
طبقات قطري به ترتیب  11 ،21و  11سانتیمتر بد ست
آمد .متو سط قطر و ارتفاع ،متو سط سطح مقطع درختان
به ترتیب  12/99سیییانتیمتر 21/29 ،متر و 913/311
سانتیمتر مربع در هکتار بد ست آمدند .مقادیر میانگین
شیییاخص هاي تنوع گونهاي ،یکنواختی (به متر) و غناي

گونهاي در شکلهاي ( )9و ( )1ن شان داده شده ا ست.
میانگین و اشتباه معیار تنوع به ترتیب در شانون ،1/118
 ،1/19سیییمپسییون  ،1/13 ،1/981هیل  1/2 ،2/911و
بریلوئین  ،1/11 ،1/112همچنین میانگین و اشتباه معیار
شاخص یکنواختی سیمپسون به ترتیب  1/11 ،1/998و
میانگین و اشیییتباه معیار غناي گونهاي به ترتیب ،1/38
 1/21بدست آمد.

81

11
تعداد در طبقات قطري

91
31
11
21

40

20 25 30 35
طبقه قطري ( سانتی متر)

15

10

5

شکل  -3منحنی پراکنش قطري درختان در هکتار در پارک شریعتی

شکل  -4شاخصهاي تنوع گونههاي چوبی
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شکل  -5مقادیر غنا و شاخص یکنواختی گونههاي چوبی

بحث و نتیجهگیري
امروزه مفهوم شییهرها بدون وجود فضییاي سییبز مؤثر در
اشییکال گوناگون آن دیگر قابل تصییور نیسییت .شییهرها
بهعنوان کانونهاي تمرکز ،فعالیت و زندگی انسانها براي
اینکه بتوانند پایداري خود را تضیییمین کنند چارهاي جز
پذیرش ساختار و کارکردي متأثر از سی ستمهاي طبیعی
ندارند .در این میان ف ضاي سبز بهعنوان جزء ضروري و
الینفک پیکره شهرها در متابولی سم آنها نقش ا سا سی
دارد که کمبود آن میتوا ند اختالالت جدي در ح یات
شهرها به وجود آورد .در برر سی شاخص غناي گونهاي،
به جاي اسیییتفاده از شیییاخص هاي مارگالف و منهنیک
( )Magurran, 1988از تعداد کل گونهها ا ستفاده شد.
زیرا هر چند که در دو شیییاخص یاد شیییده تالش بر این
اسییییت تا در م حاسییی به غ ناي گو نهاي یک منط قه،
شاخصهایی را ارائه نمایند که در آنها شمارش گونهها
تابعی از اندازه قطعهنمونه یا تعداد گونهها باشیید ،اما توابع
پیشیینهادي آنها براي بررسییی دو واحد هم سییطح که از
تعداد گونه یکسیییان ،ولی تعداد افراد متفاوت تشیییکیل
یافتهاند ،واحدي را که از تعداد افراد کمتري تشکیل یافته
باشیید نسییبت به دیگر واحدها که از تعداد افراد بیشییتري
تشیییکیل یافته اسیییت ،غنیتر میداند که این خود جاي

تأمل دارد ( .)Esmailzadeh et al., 2012بنابراین ،در
این تحقیق چون مسیییاحت قطعات نمونه ثابت در نظر
گرفته شده است و از طرفی براي رفع ایراد یاد شده ،براي
محاسیییبه غناي گونهاي شیییمارش تعداد کل گونه هاي
موجود را کافی میداند .با توجه به شیییکل ( )3میتوان
چنین بیان کرد که منحنی پراکنش درختان در طبقات
قطري شکلی زنگولهاي و چوله به را ست دارد .بر ا ساس
مشییاهدات میدانی پژوهشییگر و اطالعات بدسییت آمده از
شهرداري شهرستان خرمآباد پارک شریعتی داراي شیب
زیادي ( 91درصیید) میباشیید که باعم میشییود میزان
غناي گونهاي و شاخصهاي تنوع گونهاي کاهش یابد ،در
نتی جه از تنوع گونه هاي چوبی کمتري برخوردار شیییده
اسیییت که این امر تأثیر منفی شییییب را بر تنوع گونهاي
ن شان میدهد .همچنین با توجه به قرار گرفتن در محیط
شیییهري د خا لت هاي انسیییانی نیز در تنوع این پارک
تأثیرگذار هسییتند .بر اسییاس مطالعههاي انجام شییده با
افزایش درصیید شیییب ،به علت سییختتر شییدن شییرایط
رویشیگاهی نظیر کاهش عمق خاک و کمی حاصیلخیزي
شاخصهاي تنوع زیستی کاهش مییابند که این نتایج با
تحقی قات ،)1111( Dastango ،)1119( Hassanzad
 Sohrabiو هییمییکییاران ( Esmailzadeh ،)1119و
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 )1111( Hosseiniو  Esmailzadehو هییمییکییاران
( )1121مطابقت دارد .خاک پارک شریعتی کمعمق و از
نوع شیینی تا شیینی لومی میباشیید که باعم میشییود
نفوذپذیري آن نسییبت به آب زیاد باشیید و هر گونهاي را
نتوان در آن کاشیییت و براي ورود گونهي جدید به این
پارک این موضییوع را باید مدنظر قرار داد و گونههایی که
مناسب این شرایط هستند ،کاشته شوند با این کار تنوع
گونهاي را بتوان باال برد .شیییکل هاي ( )9و ( )1نشیییان
میدهند پارک شییریعتی از تنوع گونهاي و غناي گونهاي
کمی برخوردار است .از دالیل آن میتواند بررسیهاي کم
مسیییئولین در زمان انتخاب درسیییت گونهها و درختان و
کاشیییت گروه خاصیییی از درختان و اسیییتفاده نکردن از
گونههاي متناسییب و سییازگار با شییرایط طبیعی منطقه
بخصوص گونههاي بومی باشد .بیشتر گونههاي این پارک
را سیییوزنیبرگان تشیییکیل میدهند که داراي برگهاي
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دائمی ه ستند که باعم می شوند نور و حرارت کمتري به
کف برسیید ،همچنین با اسیییدي کردن خاک ،گونههاي
کمتري توان استقرار داشته باشند در نتیجه تنوع و غناي
گونهها کاهش پیدا میکند .در پارک شیییریعتی به دلیل
کمبود منابع آبی که در دسیییترس اسیییت باید گونههاي
خاصی کاشته شود که نیاز آبی کمتري دارند و میتوانند
شرایط کمآبی را تحمل کنند .با توجه به اطالعات بدست
آمده از این تحقیق میتوان ا ستفاده منا سبی از گونههاي
درختی با توجه به نیازهاي رویشیییگاهی و اکولوژیکی هر
پارک و ان جام جن گل کاري هاي آمیخ ته ب کار بسیییت و
همچنین با توجه به کمبود آب و کیفیت نامسییاعد خاک
در پارک شییریعتی ،پیشیینهاد میشییود گونههاي گیاهی
بومی که میتوانند در طراحی فضیییاي سیییبز به کار آیند

شناسایی شده و کاشته شوند.
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Abstract
This study the woody species diversity in Shariati Park of Khorramabad township was evaluated. A
number of 30 sample plots were sampled of park using systematic random sampling technique and in
each sample plot characteristics of plant species, number of species, diameter at breast height of all
trees, height of all trees and shrubs as well as large and small diameters of crown were measured.
Simpson's evenness index as well as Simpson, Shannon-Weiner Hill, and Brillouin diversity indices
were used to assess woody diversity in this park. The results show that Shariati Park had the average
Shannon (0.886), Simpson (0.469), Hill (1.729) and Brillouin (0.591) also this park has the average
Simpson evenness index (0.746) and the average species richness (2.36). In order to explain the
structural parameters of height, diameter distribution curves, mean of diameter, height of Shariati
Park were 21.74 cm and 10.14 m, and mean basal area equal to 403.352 cm2 obtained. Based on
these results, the diversity and species richness are fewness in urban Shariati Park.
Keywords: Woody diversity, species evenness, species richness.
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