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 چکیده
ضرورت حفظ و توسعه آنها به منظور حفظ کیفیت زندگی و پایداری شهرها بیش امروزه هر شهری هستند و  از موارد جداناپذیرفضاهای سبز 

ای، وسعت، خاصی از جمله تنوع گونه هایویژگیفضاهای سبز برای ایفای نقش مهم خود باید دارای  ،حال با اینشود. پیش احساس می از

کاشانی شهرکرد به عنوان نماینده  ا...بلوار آیتای در ای درختی و درختچهغنا و تنوع گونه ،پراکنش و موقعیت مناسب باشند. در این تحقیق

تعداد تمام درختان و  وع وبه روش آماربرداری صد در صد، ن ،فضای سبز این شهر مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور

 Ecological و Past افزارینرمهای رش شده و سپس با استفاده از بستهو وسط این بلوار شما دو طرفهای موجود در درختچه

Methodology دهد که وینر محاسبه شدند. نتایج نشان می -ای مارگالف و منهنیک و تنوع سیمپسون و شانونی غنای گونههاشاخص

و به عبارتی توزیع ای ( ولی تنوع گونه212/2و  201/1یب ای بر حسب هر دو شاخص مارگالف و منهنیک بسیار پایین )به ترتغنای گونه

براساس  ،(. در نهایت620/2و  30/2)به ترتیب  است وینر و سیمپسون در حد مطلوبی -بر حسب هر دو شاخص شانونها فراوانی گونه

ای برای افزایش ی و درختچههای درختتعدادی گونهها در نظر گرفتن سرشت اکولوژیک گونهو لیم مشابه مقایسه با شهرهای مجاور یا با اق

 . شده استای فضای سبز شهرکرد پیشنهاد غنای گونه

 
 
 

 
 

  کاشانی ا...آیتای، شهرکرد، بلوار ای، تنوع گونهفضای سبز شهری، غنای گونه :ید واژه هاکل
 
 
 
 

 
  Email: jafari.ali@nres.sku.ac.ir                          مسئول سندهینو*



 3115بهار و تابستان ، 31 ، شماره7 زیست، سالهای محیطپژوهش  74

 

 سرآغاز 
کره  جهانی ایشو گرم های اخیر در مورد تغییر اقلیمنگرانی
، افزایش مصرف انرژی، زیستیتنوعای، ، گازهای گلخانهزمین

ز مواد شیمیایی در استفاده اافزایش آلودگی هوا، امنیت غذایی، 
 به دنبالکه همگی  هابیماریهای هرز، آفات و مبارزه با علف
در بیشتر بحث  موجب ،اندداده روی های انسانافزایش فعالیت

یش سطح آگاهی عمومی و اهمیت افزا ودر جامعه ها این زمینه
ویژه در شهرها شده است. در این میان اهمیت به زیستمحیط

ه یهای شهری در ارالویژه جنگو فضای سبز شهری به درختان
تولید اکسیژن و جذب  :مانند یزیستمحیطعملکردهای مختلف 

 McPherson et) هوا کربن و سایر گازهای آالیندهاکسیددی

al., 1997; Akbari, 2002; Davies et al., 2011) کاهش ،
 ,Chow & Roth) ای و جزایر گرماییاثر گازهای گلخانه

، محلی برای گذران اوقات فراغت شهروندان و ایجاد (2006
 & Cornelis)مندان تزیستگاهی برای پرندگان و سایر زیس

Hermy, 2004) منظور بهه است. تبیشتر مورد توجه قرار گرف
پایداری بیشتر فضاهای سبز شهری و تضمین تداوم عملکردهای 

ات فضاهای ت و ارتباطعبر توجه به موقعیت، وسعالوهشده، هتگف
های درختی و ویژه گونهبهای (، تنوع گونه3161 ،بز )جعفریس

برخوردار  فضاهای سبز شهری نیز از اهمیت زیادیای در درختچه
  .( Sanders, 1981, 1983; Endress, 1990) است

ریزی فضای سبز در شهرهای ایران با نه تاکنون برنامهمتاسفا    
یا  بر مبنای بهبود عملکردهای اکولوژیکیرویکرد اکولوژیک و 

مجنونیان،  ؛3123سلطانی، )بهرام است حتی اجتماعی آنها نبوده
یا  (3162)پورمحمدی  و رویکردهای اقتصادی و سیاسی( 3121

( 3132 ،صالحی و همکاران ؛3132 ،قنبری و قنبریدسترسی )
نژاد )حاتمیاند شتر بر کمیت و سرانه تمرکز داشتهحاکم بوده و بی

اگرچه (. 3131 ،لطفی و همکاران ؛3163 ،زادهو عمران
ریزان شهری مینه تغییر نگرش مدیران و برنامهدر ز یهایتالش

زاده احمدی ؛3161 ،)جعفریانجام شده  در سطح تئوری و علمی
 ،یوسفی و همکاران ؛3163 ،نژادکیانی و خلیل ؛3166 ،و رضوی

ها بسیار ناچیز اما این تالش(، 3132 ،جلوه و مبرقعیبرق ؛3133
   .اندمورد توجه قرار گرفتهبوده و در عمل کمتر 

که اهمیت ایجاد فضای سبز درک شده نیز ای از موارد در پاره    
های کاری)جنگل عملی در این زمینه انجام شده هایاقدامو 

، شیراز، اطراف تهران و سایر شهرهای بزرگ مانند اصفهان

از شده  هشتاهای کگونه ،مثال رایب ومطلوب ناکیفیت آن  ،(تبریز
در واقع درختکاری و . است نبودهتنوع مناسبی برخوردار غنا و 

برنامه و در نتیجه تب و تاب صورت بیتوسعه فضای سبز اگر به 
بدون  ،یا از سر الزام و اجبار مستقل از همهای عالقمند و گروه

نه تنها  احتمالی انجام شود، به خودی خود خطرهایتوجه به 

 .افزایش مشکالت شود سببتواند بلکه می ،درمان درد نیست
شیوع یک آفت یا بیماری و از  ،احتمالی خطرهایاین یکی از 

اختالل در بردن بخش زیادی از فضای سبز و در نتیجه بین
عملکردهای مورد انتظار به صورت ناگهانی است که جبران آن 

کن است در بسیار مشکل است. این اتفاق به طور طبیعی نیز مم
 ،دهد. اما ویسال به سن دیرزیستی رنتیجه رسیدن درختان هم

ای برای کاشت، تنوع های درختی و درختچهاگر در انتخاب گونه
ر نظر گرفته شوند تا حد زیادی ای و تناوب زمانی کاشت دگونه
    .(Endress, 1990) تاحتمالی کاس خطرهایاین توان از می
ای ای درختی و درختچههبه بررسی تنوع گونه ،در این مقاله    

( پرداخته عنوان نمونهبه کاشانی ا...آیتفضای سبز شهرکرد )بلوار 
ای موجود شود که آیا با توجه به تنوع گونهشده است تا مشخص 

داشت یا خیر؟ را از آن توان عملکردهای مورد انتظار می
ای در تنوع گونهغنا و آیا این شهر با توجه به نوع اقلیم  ،همچنین

وع های با تنحد مطلوبی هست یا خیر و آیا امکان کاشت گونه
و سایر سطوح سبز  هاپارکویژه بیشتر در فضای سبز این شهر به

ی در توان پیشنهادهایبراساس نتایج می خیر؟ وجود دارد یا
 ه نمود. یای این شهر اراهخصوص افزایش غنا و تنوع گون

 

 ها مواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

 32در  کیلومتر مربع 61/21پهنه شهری شهرکرد با مساحت 
 22دقیقه و  13درجه و  12کیلومتری جنوب غرب اصفهان بین 

 36درجه و  12ثانیه طول و  11دقیقه و  11درجه و  12ثانیه تا 
عرض ثانیه  12دقیقه و  23درجه و  21ثانیه تا  22دقیقه و 
باالتر از سطح دریا واقع شده است.  2202در ارتفاع  جغرافیایی

مرطوب معتدل با نیمهآب و هوای حاکم بر این پهنه، 
و  کمینههای بسیار سرد است. های معتدل و زمستانتابستان
در ایستگاه هواشناسی و اختالف آنها دمای ساالنه  بیشینه

 میانگین ساالنه دمای هواو  2/22 و 2/1شهرکرد به ترتیب 
سال گذشته  12در طول  ،همچنین. است گراددرجه سانتی 2/33

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AF
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 12حداقل و حداکثر مطلق دمای ثبت شده در شهرکرد به ترتیب 
 گراد باالی صفر بودهدرجه سانتی 12گراد زیر صفر و درجه سانتی

به ترتیب دی و مرداد سال های ترین ماهسردترین و گرم است.
 بارندگی سالیانه( 3311-2221) درازمدت میانگین د.نباشمی

هواشناسی چهارمحال و کل اداره ) است مترمیلی 1/123شهرکرد 
که بیشترین میزان آن به صورت برف در دی  (3133، بختیاری

 . شودماه و کمترین مقدار در شهریور ماه نازل می

سرشماری عمومی نفوس و مسکن  براساسجمعیت شهرکرد 
مرکز آمار ) نفر گزارش شده است 313211معادل  ،3132سال 
کیلومتر  2/33 کردشهر سبز فضای مساحت مجموع .(3132 ایران،
برآورد شده است که با توجه جمعیت درصد کل شهر(  6/6) مربع

)صالحی زانیانی،  شودمتر مربع می 2/31شهر سهم هر نفر 
است که کاشانی  ا...آیتبلوار محدوده مورد مطالعه (. 3132

متر و  1012 های اصلی شهرکرد به طولاز شریان عنوان یکیبه
 (. 3)شکل  واقع شده است شرقیجنوب-غربیشمالبا جهت 

 
 : موقعیت محدوده مورد مطالعه در شهرکرد و استان چهارمحال و بختیاری(1)شکل 

 

  پژوهش روش

و با  آماربرداری صد در صداساس روش بر ،های این تحقیقداده
واقع در ای های درختی و درختچهگونهشمارش کل تعداد و نوع 

کاشانی شهرکرد حد واسط میدان  ا...آیتبلوار دو طرف و وسط 
)جهاد( تا تقاطع فارابی در چهار قطعه شامل میدان  امام حسین

 ا...آیتیدان امام حسین تا چهارراه طالقانی، چهارراه طالقانی تا م
دهکردی تا چهارراه استانداری و چهارراه  ا...آیتدهکردی، میدان 

های در قالب فرماستانداری تا تقاطع خیابان فارابی و ثبت 

با استفاده از بسته  ،آوری شده است. در مرحله بعدجمع مخصوص
 (,Ecological Methodology  Krebsو PASTافزاری نرم

غنای منهنیک و مارگالف و های براساس شاخص 1999)
ترین که متداول وینر و سیمپسون-شانونتنوع های شاخص
تنوع  غنا و، (1تا  3)رابطه  ها در این زمینه هستندشاخص

ای در هر یک از این چهار قطعه و نیز در کل بلوار محاسبه گونه
مورد مقایسه و بحث ه و یاراجدول  در قالبنتایج  ،سپس .شدند

 قرار گرفتند.



 3115بهار و تابستان ، 31 ، شماره7 زیست، سالهای محیطپژوهش  48

 ایغنای گونه

های موجود در یک سطح یا در یک تعداد گونهای به غنای گونه
نمونه مشخص بدون در نظر گرفتن تعداد افراد مورد مطالعه در 

. (Simpson, 1949 ; Hulbert, 1971)شود هر گونه گفته می
های زیر ای از شاخصبرای تعیین غنای گونه ،در این تحقیق

 .شده داستفا
 

      (Margalef, 1958)         1رابطه       غنای مارگالفشاخص 
LnN

S
R

1
1


 

       (Menhenic, 1964)        2رابطه      شاخص غنای منهینک
N

S
R 2 

S ،تعدادگونه :N: تعدادافراد  
 

 ایتنوع گونه

های موجود )غنای ای عبارت است از تعداد گونهتنوع گونه
ها وضعیت یکنواختی که افراد در میان این گونهای( و گونه

 ( ,Margalef, 1958 ; Lioyd and Ghrlardiیابندحضور می

1964 ; Pielou, 1966 )برای بررسی تنوع  ،. در این تحقیق
 .شدهای زیر استفاده ای از شاخصگونه

 

 Simpson, (1949) 1 شاخص تنوع سیمپسون، رابطه  

 

1-D: شاخص تنوع سیمسون 
Sهاکل گونه : تعداد 
ni: گونه  افراد تعدادi ام 

N: کل افراد تعداد 
Piگونه  : نسبت افرادi جامعه.  ام در 

 

 (Shannon & Weaner, 1949) وینر -شاخص تنوع شانون

H' = PiPiLogPiLnPiPiLogPi
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H' وینر -: تابع شانون 
S تعدادگونه ها : 

Pi گونه  : نسبت یا وفورi است.  ام که برحسب نسبتی ازکل افراد 

 

 هایافته
در  ،کاشانی شهرکرد ا...آیتمحدوده بلوار در  آمار توصیفی:

که از  شناسایی شده استای گونه درختی و درختچه 33مجموع 
به شرح جدول  آنهای مختلف بخشکل بلوار و نظر فراوانی در 

 . باشد( می3)
بیشترین فراوانی در کل بلوار مربوط به  (3 جدول)براساس نتایج 

از آن هم در کل بلوار و هم در  پسدرصد( است و  20/11نارون )
درصد( بیشترین فراوانی را دارد.  31/31قطعات مختلف اقاقیا )

برگان موجود مانند کاج تهران و سرو نیز از درصد معدود سوزنی

درصد( برخوردار هستند.  33/2و  6/33فراوانی خوبی )به ترتیب 
 16/3در کل بلوار کمترین فراوانی مربوط به بید ) ،همچنین

 درصد( 02/2) درصد( است و پس از آن شمشاد کمترین فراوانی
  را دارد.

ای در گونه نتایج محاسبه غنا و تنوع (،2در جدول ) آمار کمی:
های مختلف آن بر اساس ا... کاشانی و قسمتکل بلوار آیت

ه یوینر ارا-سیمپسون و شانونهای مارگالف و منهنیک و شاخص
 شده است. 

ای بر اساس هر دو بیشترین غنای گونه (2)جدول  براساس
شاخص منهنیک و مارگالف مربوط به میدان امام حسین تا 

است و  332/1و  126/2چهارراه طالقانی به ترتیب معادل 
ای مربوط به میدان دهکردی تا چهارراه کمترین غنای گونه

 ،باشد. همچنینمی 220/1و  121/2استانداری به ترتیب معادل 
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ای هم از نظر شاخص بیشترین تنوع گونه (،2)ل جدو براساس
انی وینر مربوط به چهارراه طالق -سیمپسون و هم شاخص شانون

 216/1و  611/2دهکردی به ترتیب معادل  ا...تا میدان آیت
 ر هر دو شاخص مربوط به باشد و کمترین تنوع نیز از نظمی

ب معادل دهکردی تا چهارراه استانداری به ترتی ا...میدان آیت
(، قطعه چهارراه 3) جدول براساساست.  121/2و  211/2

دهکردی که دارای بیشترین تنوع  ا...طالقانی تا میدان آیت
 ای است دارای کمترین مسافت است.گونه

 

 

 کاشانی شهرکرد ا...ای در بلوار آیتهای مختلف درختی و درختچه: فراوانی گونه(1جدول )

 گونه

 /تعدادمحدوده

در 
د 

دا
تع

ار  
لو

ل ب
ک

در  
د 

ص
در

 

ار 
لو

ل ب
ک

 

م. امام حسین 

تا چهارراه 

 طالقانی

چهارراه 

طالقانی تا م. 

 دهکردی 

م. دهکردی 

تا چهارراه 

 استانداری

چهارراه 

استانداری تا 

 تقاطع فارابی
Ulmus glabra Hudson  322 333 231 323 022 20/11  

Fraxinus excelcior L. 31 23 11 22 33 13/1  

Robinia pseudoacacia L. 13 62 33 322 213 31/31  

Acer monspessulanum L. 30 22 32 12 61 11/1  

Salix alba L. 31 1 2 32 23 16/3  

Morus alba L. 12 22 11 36 311 31/2  

Cupressus spp. 31 12 01 23 312 33/2  

Pinus spp.  12 01 12 13 230 6/33  

Ailanthus altissima Mill. 31 23 13 21 322 12/1  

Buxos hyrcana Pojark. 6 31 3 36 16 02/2  

Cercis siliquastrum L. 22 21 2 11 31 31/1  

 322 3612 162 116 111 112 جمع کل 

2233 301 103 3321 مسافت )متر(   2110  - 

 

 
 گونه ای در بلوار آیت اهلل کاشانی شهرکرد و قسمت های مختلف آن: نتایج محاسبه تنوع (2)جدول 

 نوع شاخص

 محدوده 

م. امام حسین تا  کل بلوار

 چهارراه طالقانی

چهارراه طالقانی 

 تا م. دهکردی 

م. دهکردی تا 

 چهارراه استانداری

چهارراه استانداری 

 تا تقاطع فارابی

 ای غنای گونه

 براساس شاخص منهنیک
162/2  126/2  121/2  123/2  212/2  

 ای غنای گونه

 براساس شاخص مارگالف 
332/1  232/1  220/1  222/1  201/1  

ای بر اساس شاخص تنوع گونه

 سیمپسون
611/2  611/2  211/2  616/2  620/2  

ای بر اساس شاخص تنوع گونه

 شانون وینر
221/1  216/1  121/2  223/1  302/2  
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 گیریو نتیجه بحث
با تعداد  (،2و  3) رابطه براساسکه ای غنای گونه ،کلیطوربه

مستقیم و با تعداد افراد گونه رابطه عکس دارد، در گونه رابطه 
حداکثر  2و  3رابطه  براساسمنطقه مورد مطالعه پایین است. 

های )تعداد کل گونه 33 به ترتیب برابرتواند ای میغنای گونه
این عدد را برای منطقه  (،2)باشد در حالی که جدول  3موجود( و 

دهد یعنی حدود نشان می 212/2و  201/1رد مطالعه مو
 توانستند باشند. چهارم آنچه مییک

تنوع  ،دهدنشان می (2)یج جدول که نتا چنان ،از طرف دیگر
عبارتی و بهباشد وب میمطلکاشانی  ا...آیتای در کل بلوار گونه
 ،زیرا .دارای توزیع مناسبی در کل بلوار هستند ی موجودهاگونه
دارای توزیع کامال ها گونهافراد شرایط تحقیق حاضر حتی اگر در 

برابر یک و  حداکثریکسانی بودند میزان شاخص سیمپسون 
شد که در حال حاضر نزدیک می 1/1وینر به  -شاخص شانون

این اعداد ه ب 30/2و  620/2این دو شاخص با میانگین نیز 
از نظر تئوری شاخص شانون وینر مقدار البته  نزدیک هستند.

تجاوز  1/1 به مقادیر بسیار زیادی برسد ولی در عمل از تواندمی
  .(3132 بخشی خانیکی،) کندنمی

طور همزمان در این ای که بهاهمیت بررسی غنا و تنوع گونه
 است که اگر فقطمعنبه این  ،تحقیق مورد توجه قرار گرفته است

توانند ، اعداد حاصل میشودقضاوت تنوع های شاخصاساس بر
کنار تنوع مورد توجه قرار در نیز اگر غنا  ،باشند. اما کنندهمنحرف

 چنان که تواند در تفسیر نتایج نقش مهمی داشته باشد.می ،گیرد
 ی رامطلوب وضعیت های تنوعشاخص ،در این مورد نیز دیده شد

توان با اطمینان نمیای غنای گونه مورددهند اما در نشان می
 . نظر نموداظهار

و تئوری جزایر گونه  -منحنی مساحت اساس رابطه و بر
امکان ، (McArthur and Wilson, 1967) زیستی جغرافیایی

با وسعت ای محدودهای مورد انتظار در برآورد دقیق غنای گونه
 متر( 12کیلومتر و عرض متوسط  1)به طول  کاشانی ا...آیتبلوار 

با توجه به ضرایبی که این رابطه دارد و در منطقه  ،اما .وجود دارد
زاگرس مرکزی و حتی ایران پژوهشی در این زمینه انجام نشده 

های درختی و فعال این امکان حداقل در مورد گونه ،است
درختی و  هایتعداد گونه ،ای وجود ندارد. با این حالدرختچه
در  های طبیعی که گاهیای بومی موجود در عرصهدرختچه

شوند با وسعت کم یافت میهای جنگلی زاگرس گاهبعضی ذخیره
هکتار در شهرستان  21و  20نازی و پهنوس با مساحت )مانند 

و در شهرستان کیار هکتار  122چهارطاق با وسعت کوهرنگ، 
 دهدنشان می ،(در شهرستان اردل هکتار 132فرخور با وسعت 

 به هر ای در فضای سبز شهرکرد بسیار کم است.که غنای گونه
برای غنای  های طبیعیرویشگاهمقایسه با  اگر چه در ،حال
 ،آل را در نظر گرفتی از ایدهکمتر حددر شهرها باید ای گونه
با توجه به این که محیط مورد مطالعه، یک  دیگر از طرفولی 
های اکولوژیکی یستم مدیریت شده و دارای محدودیتاکوس

، کمبود مواد غذایی و آب ایبین گونه کمتری مانند رقابت
فاصله تعداد گونه مورد انتظار، هنوز تا حد مطلوب باشد، می
ای در یک منطقه غنا و تنوع گونه ،همچنین .وجود دارد یزیاد

نسبت به  هاجغرافیایی خاص تاثیر زیادی از دامنه تحمل گونه
کمینه و بیشینه دمای  شرایط اقلیمی به ویژه دما )اختالف

این کمیت در شهرکرد  بیشتر بودنبه  با توجه و پذیردساالنه( می
 1/31های کوهرنگ )نسبت به شهرستانگراد( درجه سانتی 32)

 که گراد(درجه سانتی 3/30) (3)گراد( و اردلدرجه سانتی
توان انتظار نیز میدر آنها قرار دارند شده  های گفتهگاهذخیره

  ای بیشتری نسبت به وضع موجود را داشت.غنای و تنوع گونه
ز شهرکرد و به طور خاص چه در مورد فضای سب آن ،بنابراین

های کاشانی قابل ذکر است، این است که غنای گونه ا...آیتبلوار 
هم در مقایسه با شرایط طبیعی استان ای درختی و درختچه

 :در مقایسه با شهرهای مجاور مانندچهارمحال و بختیاری و هم 
شهر، فوالدشهر، نجف آباد، شاهین شهر و اصفهان یا زرین

 شهرهای با اقلیم مشابه مانند همدان و تبریز بسیار کم است.
بلوار در صورتی ی بودن جهت شرقجنوب -یغرببا توجه به شمال

ها از این نظر تفکیک شده گونههای مربوط به فراوانی که داده
ها در دو گونهبود امکان بررسی تاثیر جهت خیابان بر غنا و تنوع 

به با توجه  ،چه مسلم است ولی آن .نیز وجود داشتطرف بلوار 
از اوال  سمت بلوارها در هر دو که اندازه و ابعاد ساختمان این

در مجموع  باشند و ثانیاًبرخوردار نمیقابل توجهی تفاوت 
تواند وجود ندارد، تاثیر این عامل نمی های بسیار بلندیساختمان
   زیاد باشد.

های نارون و اقاقیا از پهن برگان و کاج تهران و فراوانی گونه
بر سازگاری بیشتر این  یتواند دلیلمیاز سوزنی برگان، سرو 
تواند مورد مطالعه باشد و این می منطقهها با اقلیم و شرایط گونه

ای توسعه در سایر بلوارها و های مناسب بردر انتخاب گونه
فراوانی کم  ،همچنین .ی شهر راهنمای خوبی باشدهاپارک
ان گنجشک، افرا و ارغوان که های سازگاری مانند زبگونه
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م های زینتی بیشتری نیز هستند، نشان از عدهای با جنبهگونه
ای در فضای سبز خیابانی و همیت ایجاد تنوع گونهتوجه به ا

که نیازمند  است برخورداری از عملکردهای مختلف آنها
توان از بر این اساس میباشد. وص میریزی در این خصبرنامه

شهر، فوالدشهر، )زرینای موجود در شهرهای مجاور تنوع گونه
مشابه تقریبا و شهرهای با اقلیم شهر و اصفهان( آباد، شاهیننجف

افرای های درختی مانند گونه .نیز استفاده نمودهمدان و تبریز( )
، (Acer platanoides) افرای چناری ،(Acer negundo) سیاه

 .Acer monspessulanum var) کیکم کردستانی

assyriacum) ، افرای سرخ(Acer palmatem)،  داغداغان
(Celtis glabrata،) ( نمدارTilia cordata ،)خرمندی 
(Diospyrus lotus)،  نارون چتری(Ulmus glabra 

Hudson var. pendula ) بداغای مانند های درختچهو گونه 
(Viburnum lantana)آقطی ، (Sambucus nigra)توری ، 

(Lagerstroemia indica) ،هارنگانواع سه (Photinia 

serrulata)درخت پر ، (Cotinus coggygria)، گل یخ 
(Chimonanhus fragrans) برگانی مانند سدر و سوزنی

 Cedrus) لبنانیو سدر  (Cedrus atlantica)ی اطلس

libani) نوئل ،(Picea excelsa)ای ، نوئل نقره(Picea 

pungens) و نراد (Abies nordmanniana)  برای استفاده در
به منظور افزایش غنا و تنوع به ویژه بلوارها فضای سبز شهرکرد 

   .دنشوپیشنهاد میای گونه
 

 ها یادداشت

که در شهرهای اردل و ناغان به عنوان  توجه به اینبا  .3
های چهارطاق و فرخور گاهترین شهرها به ذخیرهنزدیک

های ایستگاه هواشناسی وجود ندارد از میانگین ایستگاه
   هواشناسی بروجن و لردگان استفاده شده است.
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