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سخن سردبیر
دکتر حسین ملکی لجایر

عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

بـا توجـه بـه اينکـه کیفیـت فضای سـبز تاثیر بسـیاری بـر روی سـامت جسـم و روان انسـان دارد و قـرار گرفتن در 

طبیعـت، تاثیـرات مثبتـی بـر روی فعالیت  هـای فیزیکـی، روحی و روانی انسـان دارد، بطوریکه اسـترس و فشـار کار 

روزانـه را  از او دور نمـوده و محیطـی آرام را بـرای او فراهـم می نمایـد. امـروزه، جوامـع مـدرن و صنعتـی، بـه علت 

داشـتن زندگـی و عادت هـای ماشـینی، از طبیعـت و مواهب خـدادادی، دور مانـده و اسـترس و بیماری های روحی 

بـر زندگـی او حاکـم شـده اسـت. تـا جایـی بـه دليل شـرايط بـه وجـود آمـده در جوامـع بشـري، در آينـده نزديک 

ممکـن اسـت، افسـردگی عامـل اصلی ناخوشـی های جوامع انسـانی باشـد.

لـذا هـر عاملـي کـه بتوانـد آگاهـي جامعه را نسـبت به محيط زيسـت خـود بيشـتر کند، نقـش مهمـي را در بهبود 

و توسـعه فضـاي سـبز ايفـا خواهـد کـرد، زيـرا جامعـه آبـاد نيازمنـد انسـان هاي اگاه اسـت. بـا توجـه بـه اهميت 

موضـوع، نشـريه طراحـان منظـر بـا اسـتفاده از نتايـج پژوهـش هـاي روز دنيـا و بـا اسـتفاده از تجربيـات ارزنـده 

کارشناسـان ايـن حـوزه، سـعي در افزايـش آگاهـي عمـوم مـردم و خوانندگان عزيـز را دنبـال مي کند، اميد هسـت 

کـه بتوانيـم بـا همـکاري دانشـجويان عاقه مند و سـاعي، گام کوچکي در جهت رسـيدن به توسـعه شـهري پايدار و 

حفاظـت از منابـع طبيعي برداشـت باشـيم. 

سخن سردبیر
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گزارش فعالیت های انجمن علمی مهندسی فضای سبـز 
دانشگاه محقق اردبیلی

گزارش فعالیت انجمن: 

در  مســابقه  بخــش  اول  مقــام  کســب 
بین المللــی  جشــنواره  دوره  ســیزدهمین 
حرکــت انجمن هــای علمــی دانشــجویی 
ــای  ــی فض ــی مهندس ــن علم ــط انجم توس

ــی  ــق اردبیل ــگاه محق ــبز دانش س

بـه گـزارش دبیر برگزاری مسـابقه، سـرکار خانـم مهندس 

از  نفـر  بـا شـرکت 85  برنامـه  ایـن  هاجـر محمـدزاده 

دانشـجویان بصـورت فـردی و گروهـی از دانشـگاه های 

سراسـر کشـور درتاریـخ خـرداد مـاه 98، به مـدت 3 روز 

به میزبانی دانشـگاه محقـق اردبیلی برگـزار گردید.هدف 

از برگـزاری ایـن رویـداد اهمیـت تحقـق اصـل پنجاهـم 

منظـور  بـه  ایـران  اسـامی  جمهـوری  اساسـی  قانـون 

حفاظـت از محیـط زیسـت، توجـه بـه اهمیـت زیبایـی 

سـازی شـهرها، توسـعه گردشـگری، توجـه بـه اهمیـت 

محیـط  آلودگـی  و  تخریـب  از  ممانعـت  و  پیشـگیری 

زیسـت، گسـترش همـکاری بیـن نهادهـای اجرایـی و 

دانشـجویی بـود کـه در ایـن جهـت طـرح هـای برتـر 

جهـت اجرایـی شـدن بـه شـهرداری پیشـنهاد گردیـد.

گزارش فعالیت انجمن

در ایـن رقابـت شـرکت کننـدگان در قالـب تیـم هـای 

یـک الـی چنـد نفـره بـا اسـتفاده از مطالـب ارائه شـده 

در کارگاه هـای برگـزار شـده اطاعـات جامعـی در رابطه 

بـا اقلیـم و شـرایط بومی، قدمـت و تاریخچه اسـتان به 

دسـت آورده و توانسـتند با شـناختی که کسـب نمودند 

و بـا تکیـه بـر دانـش و توانایی هـای علمی، نـرم افزاری 

خـود طرح های با کیفیت و شایسـتگی  عنوان مسـابقه 

ارائـه دهند.

این برنامه در بخش مسـابقه سـیزدهمین دوره جشنواره 

بیـن المللـی حرکـت موفق به کسـب مقـام اول در حوزه 

رقابتـی مسـابقه گردیـد و نشـریه طراحـان منظـر ضمن 

تقدیـر و تشـکر از زحمـات دبیر برگزاری مسـابقه، سـرکار 

خانـم مهنـدس هاجـر محمدزاده ایـن افتخـار را خدمت 

جامعـه بزرگ مهندسـی فضای سـبز کشـور تبریک عرض 

می کتـد. 
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دکتر حمیدرضا حیدری 
مریم طهماسبی زاده

دانشجوی کارشناسی مهندسی فضای سبز دانشگاه محقق اردبیلی

 1.اگــر امکانــش باشــه بــرای شــروع یــک 
بیوگرافــی از خودتــون بفرماییــد.

به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذرد.

بنـده متولـد اصفهـان هسـتم. دانـش آموختـه رشـته 

مهندسـی فضـای سـبز در مقطع کارشناسـی از دانشـگاه 

تبریـز و دانـش آموختـه رشـته علـوم باغبانـی گرایـش 

اصـاح و فیزیولـوژی گیاهـان زینتـی و فضـای سـبز در 

مقاطـع کارشناسـی ارشـد و دکتـری از دانشـگاه هـای 

تربیـت مـدرس تهـران و محقـق اردبیلـی. از سـال ۱39۰ 

هـم در زمینـه هـای طراحـی، اجـرا و مدیریـت فضـای 

سـبز و محوطـه سـازی فعالیـت دارم. همچنیـن تـو این 

مـدت در زمینـه ریزازدیادی برخـی گیاهان زینتـی مانند 

آنتوریـوم، گل محمـدی، رز، ژربرا و سوسـن نیز به صورت 

تجـاری فعالیـت داشـته ام.

فضای  مهندسی  رشته  فعلی  2.وضعیت   
سبز وآینده ی آن را چطور می بینید؟

خوشـبختانه مهندسـی فضـای سـبز و به طور کلی رشـته 

منظـر یکـی از رشـته های جدید  در سـطح دنیـا و ایران 

بـوده و جـزء علوم جدید شـناخته می شـود. بـا توجه به 

مصاحبه با:

گسـترش سـطح کیفی زندگـی و رفاه در جوامـع، زیبایی 

محیـط پیرامون و وجـود فضاهایی بـرای تفریح و جلوه 

گاهـی از طبیعـت  بـه عنوان یکی از شـاخص هـای رفاه 

در جوامع شـناخته شـده و سـبب شـده تا همان طور که 

به پوشـاک خوراک مسـکن  بـه عنوان  نیازهای اساسـی 

نـگاه می شـود زیبایی  فضای شـهری و فضاهـای بیرونی 

و درونـی مناطـق مسـکونی بـه عنـوان یکـی از نیازهای 

اساسـی زندگـی امـروزه نـگاه شـود. افزایـش روز افزون 

ایـن نیازهـا  و همچنیـن نوپا بـودن علم منظر در کشـور 

سـبب شـده تـا زمینـه بسـیار مناسـبی بـرای   فعالیـت  

در ایـن رشـته وجـود داشـته باشـد. ایـن موضـوع بـه 
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خصـوص زمانـی اهمیـت پیـدا می کند کـه ایـن نکته را 

در نظـر بگیریـم جمعیـت کشـور در طـی ۲۰ تا 3۰ سـال 

آینـده رو بـه پیـری گذاشـته  و ایـن جمعیت مسـن نیاز 

مبـرم بـه فضاهـای سـبز خواهد داشـت.  از طـرف دیگر 

امـروزه اهمیـت منظـر صرفـًا از ایجـاد پـارک و فضـای 

بیرونـی مناطـق مسـکونی فراتـر رفتـه و در  زمینه هایی 

ماننـد بـاغ هـای شـفابخش بـه  حـوزه های پزشـکی و 

درمـان برخـی بیماری هـا بـه خصـوص بیمـاری هـای 

روحـی کمـک می کنـد.  بـه شـخصه ایـن اعتقـاد را دارم 

کـه در صـورت داشـتن مهـارت کافـی و طی کـردن دوره 

هـای آموزشـی مناسـب، زمینه شـغلی و پیشـرفت برای 

تمامـی افـراد این رشـته وجـود دارد.

 3.وجــود برخــی مشــکالت گاه تصوراتــی 
را در اذهــان برخــی دانشــجویان بــه وجــود 
مــی آورد پاســخ جنابعالــی بــه دانشــجویانی 
ــته  ــکالت رش ــون مش ــما پیرام ــا ش ــه ب ک
تحصیلــی، کســب شــغل وخــروج از کشــور 

ــت؟ ــد چیس ــاوره می کنن مش

اسـت.   پاسـخگویی  قابـل  بخـش  دو  در  سـوال  ایـن   

بخـش اول مربـوط بـه مشـکات ایـن رشـته می باشـد 

حمایتـی  سـازمان های  نبـود  دلیـل  بـه  متأسـفانه  کـه 

مثـل انجمـن هـای قـوی در زمینـه منظـر  و همچنیـن 

نبـود نیـروی متخصـص بـا تحصیـات عالـی در زمینـه 

منظـر سـبب شـده تـا مشـکاتی در زمینـه آمـوزش در 

دانشـگاه ها و همچنیـن دسـت یابـی بـه شـغل در بـازار 

کار ایجاد شـود. رشـته منظـر یکی از معدود رشـته هایی 

میباشـد کـه آمـوزش های فـرا گرفتـه در دوره دانشـگاه 

مسـتقیمًا در بـازار کار تاثیـر گـذار بـوده و و از ایـن رو در 

صورتـی کـه در دوران تحصیـل آمـوزش هـای کافـی  و 

یادگیـری مهـارت انجـام نپذیـرد سـبب بـروز مشـکاتی 

در بـازار کار می شـود مهمتریـن آن هـا می تـوان بـه عدم 

اطمینـان کارفرمایـان بـه دانـش آموختگان منظر اشـاره 

کـرد. نبود سـازمان هـای حمایتی قوی و مسـایلی مانند 

حـق امضـا نیـز سـبب ورود افـراد متفرقه بـا رانت های 

خـاص بـه این زمینه شـغلی شـده کـه منجر بـه  پایمال 

شـدن حـق دانـش آموختـگان ایـن رشـته ها می شـود. 

در مـورد بخـش دوم سـوال بایـد بـه ایـن نکتـه اشـاره 

کـرد کـه در درجـه اول  هـدف از تحصیـل در این رشـته 

چیسـت.  یک سـری از افراد دنبال کسـب شـغل و ورود 

بـه بـازار کار می باشـند بـرای برای ایـن افـراد تحصیل تا 

مقطـع لیسـانس کافـی بوده و پـس از آن نیاز اسـت که 

بـه یادگیـری مهارت پرداختـه و از رده هـای پایین مانند 

کار آمـوزی در شـرکت ها وارد بـازار کار شـوند. قطعـًا این 

دسـته افـراد در دوران تحصیلی نیز مهـارت های اجرایی 

را در خـارج از چارچـوب دروس دانشـگاهی بایـد دنبـال 

کننـد.  بـه عنـوان مثـال هیـچ  ایـرادی وجود نـدارد که 

دانشـجویان رشـته فضـای سـبز در تعطیـات بین سـال 

هـای تحصیلی )تابسـتان(  بـه صورت کارآموز و شـاگرد 

در شـغل هـای مرتبـط ورود کرده و کسـب تجربـه کنند.  

 دسـته دوم از افـراد افـرادی هسـتند کـه هـدف از ادامه 

تحصیـل  در ایـن رشـته را دارد ایـن توصیـه مـن به این 

دسـته از افـراد تقویت زبـان انگلیسـی و دریافت مدرک 

زبـان معتبـر در اولیـن فرصـت  و تحصیـل دریکـی از 

کشـورهای مطـرح در زمینـه منظـر می باشـد. از جملـه 

ایـن کشـورها می توان به آمریکا، سـوییس و انگلسـتان 

اشـاره کـرد،. ایـن دسـته از افـراد پـس از پایـان دوران 

تحصیـل خـود در مقطـع دکتـری بـه راحتـی می تواننـد 

کمبـود هـای این رشـته در زمینـه آموزش را در دانشـگاه 

هـای کشـور بـر طـرف کنند.

 4.ازدیــدگاه شــما دانشــجوی موفــق چــه 
می توانــد  وچگونــه  دارد  ویژگی هایــی 

ــد؟ ــی نمای ــی راط ــیر ترق مس

دانشـجوی  موفـق بـه نظـر من بایـد دوتا ویژگـی خیلی 

مهم را باید داشـته باشـد یکی پشـتکار و سـخت کوشی 

هسـت و دیگـری اینکه سـیری ناپذیر بـودن از یادگیری 

و اون پشـتکار و سختکوشـی رو هـم بایـد تـوی همیـن 

زمینـه یادگیـری بـه کار ببـرد اینکـه یه دانشـجویی فقط 
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بیـاد بشـیند سـر کاس تـوی دانشـگاه و انتظار داشـته 

باشـد کـه همـه چیـز را در قالـب اون کاس در قالـب 

دانشـگاه یـاد بگیـرد یـک چنیـن دانشـجویی از نظر من 

بـه هیـچ عنـوان موفـق نمیشـود چـون علـی رغـم همه 

ی مشـکاتی کـه وجـود دارد نبـودن اسـاتید یـا افـراد 

متخصص در زمینه فضای سـبز و منظر در دانشـگاه ها به 

مقـدار کافی افـرادی که وجـود دارد خیلی انگشت شـمار 

هسـتند خیلـی از دانشـگاه ها االن از ایـن مشـکل رنـج 

می برنـد کـه رشـته ی فضای سـبز وجود دارد؛ ولـی افراد 

متخصـص در ایـن زمینه نیسـتند که به دانشـجو چیزی 

را انتقـال بدهنـد و ایـن افـراد هم باشـند  بـاز  توی یک 

درس 3یـا ۴ واحـدی نمی شـود همـه چیز را یـاد داد آن 

اسـتاد آن کاس فقـط می توانـد یـک راهنمـا باشـد یک  

برنامـه کلـی بـرای دانشـجو باشـد بـرای اینکه دانشـجو 

بتوانـد بـا مطالعه با یادگیری بیشـتر در خارج از سـاعات 

کاس خـودش را تقویـت بکنـد مهـارت هـای خـودش 

را بهبـود ببخشـد فـرق یـک دانشـجوی موفـق در زمینه 

فضـای سـبز و منظـر بـا یـک دانشـجوی ناموفـق دقیقا 

همین اسـت که بسـنده نکنـد  به مطالبی که سـر کاس 

بیـان می شـود بـه قـول معـروف شـب امتحانـی بـودن 

فقـط یـک مـدرک بـه فـرد می دهـد مهـارت به فـرد یاد 

نمی دهـد بـرای موفـق شـدن در ایـن رشـته شـما بایـد 

مهارت داشـته باشـید مدرک داشـتن مهم نیسـت شـاید 

خیلی هـا االن هسـتند کـه مدرک مرتبـط با منظـر دارند 

حـاال می تواند طراحی محیط باشـد می-تواند مهندسـی 

فضـای سـبز یـا حتـی معمـاری باشـد ولـی مهـارت الزم 

بـرای بـازار کار را نـدارد یـا حتـی بـرای ادامـه تحصیـل 

در سـطوح بـاال را نـدارد پـس در درجـه اول این هسـت 

کـه یـک دانشـجو باید پشـتکار داشـته باشـد و آن میل 

سـیری ناپذیـری از یادگیـری رو داشـته باشـد تـا بتواند 

کـه موفـق شـود و هدف گـذاری بـرای   خـودش داشـته 

باشـد هدفمـان از اینکـه بخواهیـم در زمینه فضای سـبز 

تحصیـل کنیـم چیسـت صرفـا میخواهیم به یک شـغلی 

برسـیم اگـر بخواهیـم بـه یـک شـغل برسـیم خـب راه 

مخصـوص خـودش را دارد ولـی اگـر بخواهیـم در ایـن 

زمینـه تحصیـل بکنیـم در مقطـع ارشـد و دکتـرا راه و 

هـدف جداگانـه ای دارد ایـن را افراد باید برای خودشـان 

مشـخص بکننـد مثـا فـردی کـه فقـط می خواهـد کار 

بکنـد حـاال یـا عاقـه دارد یا بنابـر شـرایطش می خواهد 

وارد بـازار کار شـود ورودش بـه مقطع کارشناسـی ارشـد 

اشـتباه هسـت این فـرد بایـد بـرود مهارت آمـوزی بکند 

و وارد بـازار کار شـود.

 5.نگاه هــای جدیــد و نیازســنجی های 
الزم بــرای ایجــاد نظــام صنفــی تعاملــی در 
رشــته مهدســی فضــای ســبز از نظــر شــما 

چیســت؟

متاسـفانه یکـی از بزرگترین مشـکاتی که در رشـته های 

مربـوط بـه منظـر هسـت و فضـای سـبز هـم یکـی از 

همیـن سـه رشـته اصلـی مرتبـط بـا منظـر هسـت این 

هسـت کـه مـا نظـام صنفـی قـوی نداریـم یـک نظـام 

صنفـی قـوی عمـا بایـد قانون گـذار باشـد قانون گـذاری 

از ایـن جهـت که دسـتورالعمل ها، اسـتانداردهای مرتبط 

بـا این رشـته رو مشـخص بکنـه و چه در زمینـه آموزش 

وچـه در زمینـه بـازار کار و مـورد دوم ایـن اسـت کـه از 

در  بکنـد  رشـته ها حمایـت  ایـن  التحصیل هـای  فـارغ 

بـازار کار حمایـت از حـق امضـا این اسـت که مـا امتیاز 

ویـژه ای بگذاریـم برای فـردی که در زمینـه منظر تحصیل 

کـرده در زمینـه منظـر متخصـص اسـت بـا یـک فـردی 

کـه در ایـن زمینـه تخصصـی نـدارد صرفـا بـا رانـت بـا 

توسـط  بایـد  ایـن  می شـود  کار  وارد  می آیـد  آشـنایی 

همیـن نظام هـای صنفـی حـاال انجمن های فضای سـبز 

یـا منظـر انجام می شـود کاری کـه در همه ی دنیـا انجام 

می شـود انگلسـتان و آمریـکا که انجمن منظر هسـت یا 

کشـورهای دیگـری مثل کانـادا، اسـترالیا و اندونزی این 

قانون را این حمایت را از انجمن هایشـان دارند درکشـور 

خـود مـا هـم هسـت نظـام مهندسـی سـاختمان خیلی 

قـوی از فـارغ التحصیـان رشـته هـای عمـران، معماری 

مصاحبه با دکتر حمیدرضا حیدری
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نظـام  سـازمان  وکا،  از  وکا  کانـون  می کنـد،  حمایـت 

پزشـکی از پزشـکان و دقیقـا در زمینـه منظر هـم باید یه 

چنیـن اتفاقـی بیفتـد االن یکـی از بزرگ تریـن آفاتـی که 

رشـته منظـر دارد کـه باعـث شـده حـق فارغ التحصیـل 

هـای رشـته منظـر ضایـع شـود  همیـن نبود یـک نظام 

صنفـی قدرتمند، منسـجم بـرای حمایت و قانـون گذاری 

هـر  می-شـود  باعـث  ایـن  منظـر،   زمینـه  در  هسـت 

شـخصی خودش وارد این زمینه شـود طبیعتا مشـخص 

هسـت بـا آزمون و خطا با چند سـال مانـدن در این کار 

متخصـص می-شـود ولی خب این تخصـص کلی هزینه 

هـم بـرای جامعـه بـه همـراه داره همیـن که حـق فارغ 

التحصیل هـای ایـن رشـته ضایـع میشـه بـرای داشـتن 

ایـن نظـام منسـجم دو ُبعـد دارد یکی در زمینـه  افرادی 

کـه در دانشـگاه ها فعـال هسـتند بـه عنـوان اسـاتید در 

درجـه اول ایـن افـراد باید در ایـن نظام ها شـرکت کنند 

تدویـن اسـاس نامـه در قانـون گـذاری و بحـث بعـدی 

رشـته های  دانشـجویان  و  التحصیـان  فـارغ  شـرکت 

منظـر در ایـن انجمن هاسـت ایـن حمایت انسـانی این 

سـرمایه انسـانی کـه در ایـن انجمن هـا جذب می شـود 

و گـرد هـم می آینـد باعـث می-شـود کـه این قـدرت به 

ایـن انجمـن بـه ایـن نظام صنفـی داده شـود تـا بتواند 

اهـداف خـودش را پیش ببـرد و در حقیقت یـک متولی 

بـرای این رشـته شـود چیـزی کـه االن این رشـته ندارد. 

االن وزارت شهرسـازی بـه عنـوان مثـال هیـچ تعهـدی 

در برابـر رشـته های منظـر نـدارد، سـازمان شـهرداری ها 

بـه همیـن شـکل، سـازمان وزارت جهـاد کشـاورزی بـه 

مشـخص  هیچ وجـه  بـه  منظـر  متولـی  شـکل  همیـن 

نیسـت در سـایر کشـورها انجمن هـای منظـر هسـتند، 

سـازمان های غیـر انتفاعـی هسـتند کـه به صـورت قوی 

فعالیـت می کننـد و بقیـه سـازمان ها را مجبـور می کننـد 

کـه تبعیـت کننـد از قوانیـن آنهـا و احتـرام گذاشـتن به 

حقـوق فعـاالن در ایـن زمینه ایـن نیازمند یـه کار جمعی 

هسـت یک اراده جمعی باید وجود داشـته باشـد و من  

امیـدوارم کـه بـه زودی زود ایـن اتفـاق بیفتـد و بـا رخ 

دادن ایـن اتفاق بسـیاری از مشـکات کـه در زمینه منظر 

وجـود دارد حـل شـود امیدواری ها به این رشـته بیشـتر 

می شـود و موفقیت های بیشـتری هم کسـب می-شـود 

حتـی ایـن روی کیفیـت فضـای سـبز و منظـر در کشـور 

هـم تاثیرگـذار خواهـد بود.

مصاحبه با دکتر حمیدرضا حیدری
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معرفی نرم افزار
کیمیا خلدی

دانشجوی کارشناسی مهندسی فضای سبز دانشگاه محقق اردبیلی

نـرم افـزار Adobe Photoshop محبـوب تریـن برنامـه 

بـرای ایجـاد و اصـاح تصاویـر اسـت و همچنیـن یکی 

از محصـوالت بـا ارزش شـرکت Adobe می باشـد . ایـن 

نـرم افـزار اجـازه می دهـد تـا کاربـران تصویر خـود را به 

راحتـی دسـتکاری ، بـرش و تغییـر انـدازه دهنـد و یـک 

اثـر جدیـد خلـق نماینـد . ایـن نـرم افزاربیشـتر در میان 

عکاسـان و طراحـان گرافیـک حرفـه ای محبوب اسـت . 

طراحـان گرافیک ، ناشـرین کتب و مجـات ، چاپخانه ها 

، شـرکت هـای تبلیغاتـی ، طراحـان سـایت ، عکاس ها ، 

نقاشـان هنـری ، طراحان نرم افزارها ، انیمیشـن سـازها 

و …. بـه فتوشـاپ احتیـاج دارند . این نرم افـزار حرفه ای 

گرافیـک در عصـر تکنولوژی امـروز یک نرم افزار حسـاب 

نمی شـود بلکـه یـک صنعت بـه شـمار می آید.

فتوشـاپ  ابـزار هـای  از  برخـی  توضیـح  بـه  ادامـه  در 

یـم. ز می پردا

ویرایش تصاویر

کار یا ابزار های ویرایشی

برنامـه فتوشـاپ را از قسـمت اسـتارت انتخـاب میکنیم 

کـه  افـزار تصویـری  نـرم  ایـن  بـه  وارد شـدن  از  بعـد 

میخواهیـم روی ان ویرایـش انجـام دهیـم از قسـمت 

file گزینـه open را زده و عکـس مـورد نظـر را انتخـاب 

می کنیـم. عکـس بـاز شـده الیـه اولـی مـا می باشـد و 

هـر تغییراتـی از جملـه اضافـه کـردن عکس دیگـر به ان 

نوشـتن متـن و ... بـه صـورت الیـه هـای جـدا روی ان 

می گیـرد. قـرار 

در جعبـه ابزار که در سـمت چـپ نرم افزار فتوشـاپ قرار 

دارد و toolbox نامیـده می شـود چندین ابزار ویرایشـی 

مشـاهده می کنید .

اولیـن ابـزار در ایـن قسـمت گزینـه move بـرای جـا به 

جایـی قسـمت انتخـاب شـده بـه کار میـرود ولـی ابتدا 

بایـد بدانیـم چگونـه انتخـاب کنیم! 



سال چهارم، شماره چهارم، بهار 1400

13 | معرفی نرم افزار

)Select برخی از ابزارهای انتخاب )ُ

گزینـه Rectangular marquee tool بـرای ترسـیم چهـار ضلعـی و ناحیه انتخاب می باشـد. یکـی از کاربرد های ان 

بـه ایـن صـورت اسـت کـه میترانیم قسـمتی ازعکـس دیگـری را با این ابـزار انتخـاب کرده و بـا گزینـه move روی 

عکـس اصلـی درگ کنیم . 

 از ابـزار هـای دیگـر انتخـاب گزینـه lasso tool کـه انتخـاب را بـه صـورت ازاد فقط با نگه داشـتن کلیـک و حرکت 

 magnetic lasso و polygonal lasso tool مـوس انجـام می دهیـم  و همینطـور در زیـر مجموعـه ان ابـزار هـای

tool  کـه از گزینـه هـای دیگر بـرای انتخاب هسـتند .

گزینـه magnetic lasso tool  ماننـد اهنربـا حالـت ربایشـی داشـته و  لنگـر هـا طـول مسـیر حرکـت مـوس روی 

قسـمتی کـه می خواهیـم برش بزنیم ترسـیم میشـوند کافیسـت روی لبـه هایی کـه دارای تضاد رنگی هسـتند فقط 

مـوس را حرکـت دهیم 

در قسـمت بـاالی صفحـه width فاصلـه لنگر هـا . contrat  میزان حساسـیت وfrequency تعداد لنگـر ها در طول 

مسـیر را مشـخص می کند

  backspace زمانی که اشـتباه موس را حرکت دادیم از کلید magnetic lasso tool چند نکته: در هنگام اسـتفاده از

 zoom out و کلیل کـردن و همین طور بـرای  ctrl+space یـا جلو بـردن تصویـر ازzoom in اسـتفاده کنیـم . بـرای

یاعقـب بردن تصویـر از alt+space  و کلیک کردن اسـفاده کنیم. 
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 Quick دسـته بعـدی از ابزارهـای انتخـاب, ابـزار انتخـاب بـه صـورت اتوماتیـک می باشـد دارای دو زیـر مجموعـه

.magic wand tool و   selection tool

Quick selection tool زمانـی کـه تصویـر دارای تضـاد رنگـی باشـد بـه کار مـی رود و بـه این صورت که بـا کیلک و 

درگ محـدوده مـورد نظـر را انتخـاب می کنیـم . بـرای تنظیـم این ابزار در قسـمت باالی صفحه سـه قلمـو کناره هم 

مشـاهده می کنیـد اولـی new selection انتخـاب جدیـد ,دومـیAdd too selection  اضافـه کـردن بـه انتخاب و 

 click to open the brush کـم کـردن از انتخاب به کار می رود . همینطـور گزینه subtract from selection سـومی

picker بـرای تنظیـم اندازه سـر قلـم ,نرمی لبه هـای انتخابی و... میباشـد.

معرفی نرم افزار
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گزینـه magic wand tool کـه عصـای جادویـی نامیده می شـود بـا کلیک روی قسـمتی از تصویر تمـام نواحی که از 

نظرپیکسـل شـبیه بـه هـم هسـتند انتخاب می شـوند .در این قسـمت نیز بـاالی صفحـه sample size سـایز های 

مختلـف بـا میانگیـن هـای مختلـف در اختیـار ما قـرار میدهـد همینطـور گزینـهTolerance  بـرای انتخـاب میزان 

خطـای مجـاز می باشـد هر چـه مقـدار خطا کمتـر میـزان دقت باالتـر می رود 

بعـد از یادگیـری ابـزار انتخـاب هـر تغییـری که بخواهیـم می توانیـم به محدوده مشـخص اعمـال کنیم . بـه عنوان 

مثـال طیف رنگـی , نوشـتن متن و...

بـه عنـوان مثـال بـرای تغییـر رنـگ از قسـمت Image در نـوار ابـزار بـاال گزینـه Adjustments و سـپس گزینـه 

Gradient map طیـف رنـگ مـورد نظـر را انتخـاب می کنیـم.

ابـزار بعـدی Blur tool بـرای تـار کـردن تصویـر میباشـد کـه با کلیـک و درگ کـردن روی تصویـر این دسـتور اعمال 

می شـود البتـه میـزان قـدرت ابـزار را بـا strenght   میتـوان افزایـش داد. در ایـن جـا هـم میتوانیـم بـا ابزارهـای 

انتخـاب محـدوده ای را انتخـاب کنیـم و تنهـا قسـمتی از تصویـر را تـار کنیم.

ابـزار دیگـر کـه زیـر مجموعه Blur tool قـرار دارد دقیقا برعکـس ابزارتار کردن میباشـد این ابـزارSharpen tool بوده 

تصویـر را شـفاف تـر و تیـز تـر میکند این ابزار اگر زیاد اسـتفاده شـود باعث سـوختن پیکسـل ها می شـود

ابـزار اخـری از ایـن زیـر مجموعـه Smudge tool میباشـد کـه کاربـرد ان به هـم ریختـن تصویر بوده و با کشـیدگی 

تصویـر را تـار میکنـد ایـن ابـزار ماننـد اثـر انگشـتی می باشـد کـه روی تابلـوی خیس نقاشـی کشـیده شـده باشـد 

همانطـور کـه گفتیـم گزینـهStrenght  در بـاالی نـوار ابزار بـرای افزایـش قدرت ابزار میباشـد

معرفی نرم افزار
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ابـزار بعـدی بـرای ویرایـش تصویـر ابـزار Dodge tool ایـن ابـزار تصویر را زنـده تر میکنـد و به اصطاح گـرد و غبار 

و تیـره گـی هـای تصویـر را از بیـن می بـرد و بـرای روتوش کـردن تصویر بـه کار میرود

 Dodge tool که باعث سـوزاندن تصویر می شـود و برعکس ابـزار Burn tool گزینـه بعـدی از ایـن زیـر مجموعه ابزار

عمـل می کنـد از قسـمت Range بـاالی نـوار ابـزار مشـخص میکنیـم کـه  میـزان عملکـرد روی سـایه ها بـه صورت 

متوسـط یـا هایایـت باشـد ودر کل میـزان عملکرد ان را در این قسـمت تنظیـم میکنیم

ابـزار اخـر از ایـن زیـر مجموعـه Sponge tool میباشـد ایـن ابزار نیز نوعـی تغییر رنـگ ایجاد میکند بـه این صورت 

کـه از قسـمت بـاالی نـوار ابزار زیـر مجموعـه Mode گزینـه Desaturate با کشـیدن روی تصویر رنگ ن به سـیاه و 

سـفید نزدیکتـر میشـود و همینطـور گزینـه  Saturateبا کشـیدن روی تصویر باعـث افزایش رنگهای تصویر میشـود
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ایـن چنـد ابـزاری کـه توضیح داده شـد تنهـا قسـمتی از دریـای ابزارهای فتوشـاپ می باشـد. توصیه دوسـتانه من 

بـه همـه شـما کـه ایـن متـن را مطالعـه کردین این کـه نرم افـزار فتوشـاپ را در اولویـت یادگیـری از نـرم افزارهای 

دیگـر قـرار دهید.
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مهندس روح اهلل سلطانی
معصومه غریب پذیر 

دانشجوی کارشناسی مهندسی فضای سبز دانشگاه محقق اردبیلی

آقــای ســلطانی ممنونــم کــه   ســالم 
قبــول زحمــت کردیــن بــرای مصاحبــه اگــر 
ــی از  ــرای شــروع بیوگراف ــش باشــه ب امکان

ــن؟ ــون بفرمایی خودت

سام ، خواهش می کنم

وارد  اینکه  از  قبل  کنم  شروع  بیوگرافی  از  بخواهم  اگر 

دانشگاه سراسری بشم ، دانشجوی دانشگاه افسری بودم 

به  اینکه عاقه مند به طراحی باشم عاقه مند  از  ، قبل 

نیت  به  دیپلم  از  بعد  هم  همین  بخاطر   ، بودم  خلبانی 

افسری شدم و  خلبانی هواپیمای جنگنده وارد دانشگاه 

خب در اونجا در معاینات چشمی مردود شدم که بخاطر 

افتاد و مراقبت پرواز قبول شدم  اتفاق  این  باال  استرس 

و تقریبا بعد از هفت هشت ماهی که  در دانشکده ی 

افسری آموزش های اولیه رو دیده بودم انصراف دادم و  

سه چهار ماه فرصت داشتم برای کنکور سراسری که البته 

قبلش ثبت نام کرده بودم. 

و  سبز  فضای  ی  رشته  مورد  در  خاصی  اطاعات  هیچ 

لنداسکیپ نداشتم و این رشته رو در آخرین لحظه های 

شد  معرفی  بهم  دوستان  از   یکی  توسط  رشته  انتخاب 

مصاحبه با:

که این رشته خوب است و من بدون هیچ شناختی این 

رشته رو انتخاب کردم و وارد دانشگاه شدم،

من سال 87 وارد دانشگاه زابل شدم و این رو هم بگم 

متولد 68 هستم، من از ترم دوم دانشگاه به صورت جدی 

به این رشته نگاه کردم و ترم یک تصمیم به تغییر رشته 

داشتم.
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و بعد از دو سال درس خوندن یعنی وقتی ترم چهار تموم 

شد در دانشگاه وارد یک شرکت در کرمان شدم برای کار 

آموزی و اونجا یک مهندسی بود به اسم آقای مهندس 

بهرامی که ایشون نکاتی رو به من گفتن نکات مرتبط با 

کار کردن که آن نکات مقدمه نگاه متفاوت من شد.

 چطــور وارد کار حرفــه ای در زمینــه ی 
ــن  رشــته ی فضــای ســبز شــدین ؟! از اولی
ــه ای  ــده ی کار حرف ــروع کنن ــه ش کاری ک

ــد  ــون بگی ــود برام ــما ب ش

من در سال 9۰_9۱ فارغ التحصیل شدم ولی اولین کارم 

در سال 89 بود ،

یکی از مهندسانی که در شهرداری بود و منو به مهندس 

بهرامی معرفی کرده بود به من پیشنهاد شراکت دادن که 

ایشون کار معرفی کنن و من انجام بدم و در آخر سود 

تقسیم شود.

من قبول کردم که درصد باالیی به ایشون بدهم چون اول 

کارم بود و باید این هزینه را متقبل می شدم.

که کار، فضای سبز ورودی بانک ملی کرمان بود و من اون 

کار رو انجام دادم و چون مطالعه و فکر داشتم روی کار ، 

کار با کیفیت عالی انجام شد و چون در کنار خیابان بود 

مردم در کنارش عکس می گرفتن و این برای من جالب 

بود. 

و اگر االن برگردم دوباره اون کار رو انجام می دهم تفاوتش 

اینه که االن روش های اجرایی بهتری بلدم ولی از لحاظ 

طراحی و فکری باز همون کار رو اجرا می کردم.

 اگر بخواهید رشته ی مهندسی فضای سبز 
رو برای کسی که هیچ آشنایی با این رشته 
نداره معرفی کنید ، تعریف شخصیتون چی 

هست ؟ 

برای دیدن هستن؛اگر  زیبا  مناظر  دنبال  انسان ها  همه 

ساختمانی می سازیم منظره ساختمان باید زیبا باشد،اگر  

ویایی می سازیم،اگر پارکی ساخته می شود یا اگر شهری 

مناظر  دیدن  دنبال  افراد  مواقع  بیشتر  می شود،  ساخته 

زیبا هستند،

رشته لندسکیپ ایجاد کننده مناظر زیبا برای هرنقطه ای 

است و اگر کسی بخواهد منظره زیبایی داشته باشد باید 

از تخصص مهندسین فضای سبز استفاده کند.

ــدس  ــک مهن ــوان ی ــه عن ــما ب ــر ش  از نظ
ــجویی  ــط کار ، دانش ــبز در محی ــای س فض
کــه در ایــن رشــته فــارغ التحصیــل می شــه 
ــازار کار می شــه ،  ــار وارد ب ــرای اولیــن ب و ب
آیــا بیــن بلــد بــودن تئــوری و اجــرا تعــادل 
برقــراره؟ )اگــر نــه ، راهــکاری هســت بــرای 

ایجــاد تعــادل؟( 

است ۴  زیاد  فاصله  کار  بازار  با  دانشگاهی  تئوری  بین   

سال دانشگاه فقط سبب شناخت رشته و تخصصی که 

می توانیم داشته باشیم می شود اما بعد از فارغ التحصیلی 

تجربه می کنیم و یادگیری شروع می شود.

علم و تجربه مثل دو بال است که باید همزنان هر دو را 

داشته باشیم و بعد فارغ التحصیلی برای برقراری تعادل 

تجربه  باید  که  چیزهایی  و  اموختیم  که  چیزهایی  بین 

کار هستند  بازار  در  که  افرادی  کنار  که  است  بهتر  کنیم، 

آموزش ببینیم و با سرمایه کسی دیگر اتفاقات جدید رو 

تجربه کنیم. بعد از بدست آوردن تجربه ها باید ازکارهای 

و  خانه.  باغچه  همانند  کنیم  شروع  پله  پله  و  کوچیک 

سپس به آرامی به صورت مستقل وارد بازار کار شویم و 

با توجه به علمی که بدست می آوریم کار های جدید و 

سخت تر رو انجام دهیم. 

شما اکنون فقط مطلع از رشته هستین و برای پیشرفت 

باید تجربه کسب کرد. در سالیانی که من کار کردم  تنها 

کسی از من مدرک تحصیلی نخواست بلکه از من رزومه 

و نمونه کار خواستن و با تخصص و تجربه من قرار داد 

بستن نه با مدرک من،

مصاحبه با مهندس روح اهلل سلطانی
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شخصی می تواند موفق باشد که خودش را صفر بداند و 

هرروز به اطاعات خود اضافه کند و بداند که باید خیلی 

چیز هارا تجربه کند.

 بــرای حرفــه ای شــدن دانشــجوهای ایــن 
ــی رو  ــه راهکارهای ــه کار ، چ ــته در زمین رش

ــد ؟ ــنهاد می کنی پیش

حرفه  دارم  دوست  و  نشدم  ای  حرفه  هنوز  من  خود 

به  باید  شود  ای  حرفه  بخواهد  کسی  اگر  اما  شوم  ای 

در  اگر  و  شاگردی کند.  کند،  سفر  کند،  باشد،مطالعه  روز 

به  تا  نیستیم  هیچ  که  بدانیم  باید  هستیم  مقطعی  هر 

اطاعات ما اضافه شود اما در این قسمت  شاید خیلی 

نتوانم راهنمایی کنم اما  نگاهی متفاوت داشتن به محیط 

کمک بزرگی به شخص خود من کرد.

ــم  ــر بخواهی ــروژه اگ ــول پ ــه قب  در زمین
ــروژه  ــورت پ ــه ص ــه چ ــم ، ب ــت کنی صحب

؟  می کنیــد  قبــول 

از نظر خود باید از اول بنا رو برای کیفیت کار و مشتری 

مداری بگذاریم و سپس به فکر درآمد باشیم

همیشه خروجی کارم برایم مهم تر از درآمدم بود و وقتی 

کاری رو قبول می کنم با همه وجودم انجام می دهم چون 

اگر از عشق به کار کم   شود و کار مطلوب نخواهد بود.

را  شده  انجام  عشق  با  که  کاری  نتیجه  مشتری  وقتی 

می بیند سبب آشنایی من با اطرافیان خود نیز می گردد و 

کسی که می خواهد برایش کاری انجام شود باید ارزش 

را بداند و اعتماد کند به شخص طراح چون اعتماد  کار 

به  نیز  اجرا  کار به مشتری میشود و  ارائه درست  سبب 

خود شما واگذار می شود.

بزرگ و کوچک  به  این است که توجهی  بعدی  و معیار 

بودن پروژه ندارم. گاهی کارهای کوچک نیز طراح را به 

چالش میکشد و سبب افزایش توانایی می گردد و گاهی 

اوقات پروژه بزرگ بوده اما می دانستم که کار بدلیل افکار 

و  رفت  نخواهد  پیش  خوبی  به  افراد  سری  یک  منفی 

سبب شد که من پروژه را نپذیرم.

 شــناخته شــدن تــا چــه حــدی می تونــه 
در کارکــردن و بــه دســت گرفتــن پــروژه هــا 

تاثیــر گــذار باشــه ؟

است  موثر  بسیار  شما  به  بازار  اعتماد  و  شدن  شناخته 

که  برندی  کنیم.  گیری  کناره  ما  که  نباید سبب شود  اما 

شناخته می شود قطعا سبک کاری متفاوتی با شما دارد و 

نباید این موضوع سبب فاصله گرفتن شما شود

برای شناخته شدن باید در حد خودتان کار را انجام دهید 

اشخاص،  سلیقه  طراحی  ببرید.در  باال  را  کار  کیفیت  و 

نحوه دید اطراف و افکار باعث می شود که امضای طراحی 

خودشان را داشته باشند و در این صورت مشتری های 

خاص خود را نیز پیدا می کنند. دانشجویی که به عنوان 

چه  باید   ، می شه  التحصیل  فارغ  سبز  فضای  مهندس 

مراحلی رو طی کنه تا پروژه ای رو به دست بگیره؟ 

دانشجویی ک فارغ التحصیل می شود  برای این که پروژه 

بگیرد باید بداند که متخصص نیست، باید شاگردی کند، 

و  کند  شاگردی  باید  هم  باز  و  کند  شاگردی  باید  بازهم 

وقتی تجربه بازار رو کسب کرد از پروژه های کوچک تر 

شروع میکند و جلو می آید.

ــون  ــروژه هات ــی پ ــدم در بعض ــن دی  م
تالشــتون بــرای حفــظ گیــاه بومــی در پروژه 
بــوده، می شــه در ایــن مــورد توضیــح 

ــن؟  بدی

مقطعی  نگاه  کردم  سعی  اجرا  و  طراحی  در  من  خود 

نداشته باشم و فقط حال رو نبینم؛ باید آینده شهر و کشور 

و دنیای پیرامون رو نیز در نظر بگیریم، اکوسیستم برای 

من مهم است و کارهای ما به دلیل تخصص کم سبب 

تغییر اکوسیستم می شویم که شاید درکوتاه مدت حس 

نکنیم اما بلند مدت سبب اتفاقات جبران ناپذیر می شود. 

دراز  سالیان  در  قطعا  است  منطقه  بومی  گیاهی  وقتی 

مشکلی بوجود نمی آورد پس چرا باید گیاهانی کاشت 

مصاحبه با مهندس روح اهلل سلطانی
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کنیم که سبب تغییر محیط زیست منطقه ما شود و در 

آینده سبب مشکل گردد؟

 شــعاِر شــخصِی مهنــدس ســلطانی در کار 
چیــه؟ 

اگر انسان خود را در خدا فانی کند، آنگاه خداست که در 

آثار او جلوه گر می شود

سعی کردم در کارهاین به خدای باال سرم اعتماد کنم و 

داشته  تری  موفق  پروژه  تا  کند  کمک  که  بخواهم  ازش 

اکثر  و  ام  کرده  حس  را  حضورش  هم  همیشه  و  باشم 

خطوط طراحی رو با حسم کشیده ام نه منطقم. هرچند 

که منطق و عقلم نیز دخیل بوده اما حس قوی تر بوده 

و هرچه ما بتونیم خودمون رو به منشا انرژی نزدیک کنیم 

و ازش قدرت بگیریم قطعا کار های خاص تری خواهیم 

داشت و کارهای موندگار تری خلق خواهیم کرد و تمامی 

مناظر زیبا توسط خدا خلق شده پس اگر بخواهیم چیزی 

نیز  من   . بگیریم  یاد  استادها  استاد  از  باید  بگیریم  یاد 

دهم  قرار  سرلوحه  همیشه  رو  شعار  این  که  کردم  سعی 

و اگر خدا جلوه کند کار ماندگار خواهد شد و آسیبی به 

کارها بی عیب و  تر،  نزدیک  زد و هرچه  کسی نخواهد 

نقص تر خواهد بود.

 به عنوان حرف آخر ؟

از بچه های رشته فضای سبز و منظر بخواهم که سعی 

کنید مناظری که خدا خلق کرده را حفظ کنید یا مناظری 

ایجاد کنید که کمک کند به بهتر دیده شدن مناظر خلق 

دنیای  که  باشد  این  ما  رسالت  شاید  خدا  توسط  شده 

نابود کردن  به معنای  کنیم  که صرفا  زیباتر  رو  پیرامون 

پیرامون و تغییر دادن نیست

کاما  زمین  داشتم  نمکی سیرجان  کفه  به  که  در سفری 

نمکی مشاهده کردم و سبب شد فکر کنم که اگر ویایی 

در این مکان ساخته شود باید درخت کاشت، فضای سبز 

ایجاد کرد، مصالح مدرن باشد و ... اما درنهایت به این 

نتیجه رسیدم که اگر اینجا ویایی ساخته شود باید ویو 

همین کفه نمکی و سفیدی یکپارچه سطح زمین باشد که 

زیبایی خاص خود را دارد نه فضای سبز 

به عنوان یک متخصص  را  زیبایی دنیا  پس سعی کنیم 

حفظ کنیم و دوم این که کمک کنیم که زیبایی های از 

دست رفته را برگردانیم و سوم این که اگر خواستیم زیبایی 

ایجاد کنیم در راستای زیبایی های خدا باشد

بهترین هارا برایتان آرزو دارم موفق باشید.

صرف  انرژی  و  وقت  که  ممنونم  خیلی  مهندس  جناب 

کردین برای این مصاحبه 

آرزوی موفقیت روزافزون برای شما

مصاحبه با مهندس روح اهلل سلطانی
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معرفــی، جایــگاه و جایگزینــی گیاهــان پوششــی بــا گیــاه چمــن 

در فضــای ســبز شــهری مناطــق گرمســیری و نیمــه گرمســیری

وحید کریم پور

دانشجو کارشناسی مهندسی فضای سبز دانشگاه تبریز 

 مقدمه

 دسترسـي بـه فضـاي طبيعـي و سـبز  يكـي از نيازهـاي 

روحـي مـردم شـهرها و جوامـع صنعتـي اسـت كـه مي 

تـوان به وسـيله آن بخشـي از اوقات فراغت شـهروندان 

را پـر نمـود]۱[. بـا توجه به گسـترش شـهرها و ماشـینی 

شـدن زندگـی مـدرن امـروزه، اهمیـت فضاهـای سـبز 

و نیـاز بـه آنهـا، بیـش از پیـش نمایـان گشـته و مـورد 

توجـه قـرار گرفته اسـت. ]۲[فضاي سـبز شـهري بخشـي 

از فضـاي بـاز شـهري اسـت كـه عرصـه هـاي طبيعي يا 

اغلـب مصنوعـي آن زيـر پوشـش درختـان، درختچه ها، 

بوتـه هـا، گل ها، چمن ها و گياهان پوششـي اسـت]۱[. 

از طرفـی میانگیـن بارندگی سـاالنه ایـران ۲۴۰ میلی متر 

می باشـد و ایـن مقـدار از میـزان تبخیـر و تعـرق کمتـر 

بـوده و منظـم و قابـل پیـش بینـی نیـز نمی باشـد. ]3[ 

افزایـش بـازده کاربرد آب در فضای سـبز سـبب پایداری 

و توسـعه ایـن گونه فضاها می شـود، از این رو شـناخت 

عوامـل موثـر بر افزایش کارایی مصـرف آب نقش موثری 

در بهـره وری مناسـب و بهینـه از منابـع آبـی دارد. ]۴[

هـدف از عملیـات آبیاری ایجاد شـرایط مسـاعد رطوبتی 

بـرای گیـاه می باشـد. آبیـاری بایـد بـا تخمیـن درسـت 

از نیـاز آبـی گیـاه اعمـال شـود. از ایـن رو برنامـه ریـزی 

صحیـح مصـرف آب بـه ویـژه در بخـش آبیـاری بسـیار 

حائـز اهمیـت می باشـد. ]5[یکـی از راه کار هـای عملـی 

بـرای باالبـردن راندمـان مصـرف آب، آگاهـی از نیاز آبی 

گیاهان کشـت شـده اسـت. ]6[چمـن ها یکـی از اجزای 

ضـروری فضـای سـبز و چشـم انـداز اصلـی هـر بـاغ و 

پـارک می باشـند و موجـب جذابیـت آن می شـوند. نیاز 

اصلـی چمـن در ابتـدای کشـت، تغذیه اولیه مناسـب و 

آبیـاری ایـده آل بـوده]7[ و خاکـی حاصلخیز و بـا تهویه 

عالـی را می پسـندد.این در حالـی اسـت که اکثـر مناطق 

ایـران جـزء مناطـق خشـک و نیمـه خشـک محسـوب 

می شـوند. ]8[برنامـه ریـزان شـهری در قالـب برنامـه ای 

تحـت عنـوان خشـک منظرسـازی یا زیـرای اسـکیپینگ 

)Xeriscaping( بـه معرفـی روش هایـی پرداخته اند که 

طـی آن مدیریـت بهینـه در فضای سـبز شـهری بـه اجرا 

درآید. یکی از این روش ها اسـتفاده از گیاهان پوششـی 

مقـاوم به شـرایط محیطی نامسـاعد و جایگزینی نسـبی 

آنهـا با چمن اسـت. ]9[ایـن گیاهان معمـوال در مناطقی 

کـه چمن توانایی رشـد نداشـته و نیـاز به تنـوع رنگ در 
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طراحـی فضـا داریـم بـه کار می رونـد. ]۱۰[هـدف از ایـن 

تحقیـق معرفی و بررسـی چنـد گونه از گیاهان پوششـی 

جایگزیـن چمـن بـا محوریـت طراحـی منظـر و خشـک 

منظرسـازی در فضاهای سـبز شهری اسـت که در منطقه 

گرمسـیر و نیمـه گرمسـیر قـرار دارند.

اهمیت فضای سبز

دسترسـي بـه فضـاي طبيعـي و سـبز  يكـي از نيازهـاي 

روحـي مـردم شـهرها و جوامـع صنعتـي اسـت كـه مي 

تـوان به وسـيله آن بخشـي از اوقات فراغت شـهروندان 

را پـر نمـود. فضـاي سـبز شـهري بخشـي از فضـاي بـاز 

شـهري اسـت كه عرصه هـاي طبيعي يا اغلـب مصنوعي 

آن زيـر پوشـش درختـان، درختچه ها، بوته هـا، گل ها، 

چمـن هـا و گياهـان پوششـي اسـت . ]۱[ایـن فضاها بر 

اسـاس نظـارت و مدیریـت انسـانی بـا در نظـر گرفتـن 

ضوابـط، قوانیـن و تخصـص هـای مرتبـط بـا آن، برای 

بهبود شـرایط زیسـتی، زیسـتگاهی و رفاهی شـهروندان 

و مراکـز جمعیتـی غیـر روسـتایی، حفـظ، نگهـداری و یا 

احـداث می شـوند. فضای سـبز باید از نظـر کمی و کیفی 

متناسـب بـا حجـم فیزیکی محیـط و نیازهـای جامعه با 

توجه به شـرایط اکولوژیکی شـهر سـاخته شـود تا بتواند 

بـه عنـوان فضـای سـبز فعـال دارای بازدهـی زیسـت 

محیطی مسـتمر باشـد. گیاهان پوششـی با تنوع بسـیار 

زیـاد، جزء مهمـی از گیاهان مـورد کاربرد در فضای سـبز 

شهری اسـت. ]9[

چمن

چمـن هـا بـه گـروه بزرگـی از گیاهـان بـه نـام گیاهـان 

تـک لپـه یـا به زبـان سـاده، مونـوکات هـا تعلـق دارند. 

]۱۱[چمـن هـا گروهـی بـا تنوعـی باورنکردنی بـا بیش از 

۱۰۰۰۰ گونـه می باشـند. ]۱۲[بـه طـوری که گیاهـان کوتاه 

بـا بافـت ظریـف کـه در هنـگام بلـوغ، ارتفـاع آنهـا بـه 

۲.5 سـانتی متـر می رسـد. ]۱3[تـا بامبـو هـای عظیـم 

الجثـه کـه ممکن اسـت ارتفـاع آنها بـه 33 متـذ و قطر 

سـاقه شـان تـا 3۰ سـانتی متـر نیز برسـد در آنهـا یافت 

می شـود. ]۱۴[امـا تعـداد بسـیار کمـی از گیاهـان علفـی 

خانـواده گندمیـان )گراس هـا(  برای اسـتفاده به عنوان 

چمـن مناسـب می باشـند. اینهـا عمومـا اعضای فشـرده 

تـر گـروه گیاهـان علفـی خانـواده گندمیـان هسـتند که 

سـربرداری  شـرایط  تحـت  را  باالیـی  تراکـم  می تواننـد 

مکـرر کـه بـا سـربرداری )چمـن زنـی( ایجـاد می شـود، 

فراهـم کننـد. کمتـر از 5۰ گونـه گـراس در دنیـا مناسـب 

ایـن معیـار اسـت. نیاز آبیـاری چمـن هـا در مناطق آب 

و هوایـی مختلـف، متفـاوت اسـت. در منطقـه سـرد و 

مرطـوب، در صـورت انتخـاب صحیح گونـه و رقم، امکان 

پـرورش چمـن بـدون انجـام آبیـاری امکان پذیر اسـت. 

در نواحـی خشـک، انجـام آبیـاری بـرای زنـده مانـدن 

چمـن ضـروری اسـت. در مناطق خشـک تـر محدودیت 

آب وجـود دارد و اغلـب بخش مهمـی از بودجه نگهداری 

را بـه خـود اختصـاص می دهـد. ]۱۱[

بـه طـور میانگیـن، چمـن در شـرایط نگهداری عـادی به 

۲.5 الـی 3.75 سـانتی متـر در هفتـه بـه آب نیـاز دارد 

کـه میتوانـد از طریـق بارندگـی، آبیـاری و یـا ترکیبـی از 

هـر دو تامیـن گـردد. امـا شـرایط محلـی ممکن اسـت 

بـه شـرایطی منجـر شـود که مقـدار بیشـتر یا کمتـری از 

ایـن مقادیر، مـورد نیاز باشـد. ]۱5[پایین بـودن میانگین 

بارندگـی در ایران، ]8[خشـکی و دمـای باالی محیط  ]۱6[

و همچنیـن شـوری خـاک، مشـکات فراوانـی در مـورد 

کشـت و اسـتقرار چمن موجب می شـود. ]8[یکـی از راه 

حـل هـای اساسـی، اسـتفاده از یـک جایگزین مناسـب 

بـرای چمـن اسـت کـه بتوانـد نیـاز هـای زیباشـناختی 

محیـط مرتفـع سـازد و همچنیـن بتوانـد در محیـط بـه 

خوبـی سـازش و اسـتقرار یابد.

گیاهان پوششی 

گیاهـان پوششـی، گیاهانـی سـریع الرشـد هسـتند کـه 

در مـدت زمـان کوتاهـی سـطح خـاک را فـرا می گیرنـد 

و بـه علـت پـا کوتاهـی، زیبایـی ویـژه ای را بـه محیـط 

کوتاهـی  زمـان  در  گیاهـان  ایـن  بیشـتر  می دهنـد. 
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سـطحی کـه بـر آن قـرار گرفتـه انـد را فـرا گرفتـه و بـه 

مـواد  بـه  نسـبت  گیاهـان  ایـن  می پوشـانند.  خوبـی 

غذایـی پرتوقـع نبـوده و آب زیـادی احتیـاج ندارنـد در 

عیـن حـال نیـاز بـه مراقبـت کمتـر نسـبت به بسـیاری 

دیگـر از گیاهـان فضـای سـبزی دارنـد. عـده ای از آن 

هـا نسـبت بـه شـوری خـاک مقـاوم می باشـند و برخی 

دیگـر در خـاک هـای شـنی و ضعیف بخوبی رشـد و نمو 

می کننـد. از طـرف دیگـر زمانـی کـه گیاهـان پوششـی 

بخوبـی رشـد کننـد و به صـورت متراکم و انبـوه در آیند، 

مانـع از رشـد علـف های هرز می شـوند و بـه این ترتیب 

بـا آن هـا رقابـت می کننـد. اکثـر گیاهـان پوششـی در 

طـول دوران رشـد، گل هـای رنگارنـگ و زیبایـی تولیـد 

می کننـد و بسـیاری از آن هـا دائمی هسـتند. از گیاهان 

پوششـی در طراحی و منظر سـازی اسـتفاده می شـود و 

در انتخـاب گیاهـان بـه این منظـور باید ویژگـی هایی از 

قبیـل فـرم ، شـکل، رنگ، نـوع سـازگاری بـا آب و هوای 

محیـط و هماهنگـی بـا دیگـر گیاهـان در نظـر گرفتـه 

شـود. بـه طور کلـی از گیاهـان پوششـی می تـوان برای 

پوشـش سـطوح کوچـک و بزرگ در شـهر ها، پـارک ها، 

بـاغ ها و سـایر سـطوح فضای سـبز اسـتفاده کـرد. ]۱6[

مزایای گیاهان پوششی در فضای سبز

• نیاز آبی کم و تحمل به خشکی

حدود ۴7 درصد از سـطح زمين را مناطق خشـك تشكيل 

مـي دهـد ،ايـن مناطـق حـدود دو ميليـارد نفـر را براي 

سـكونت در خـود جـاي داده كـه بيشـتر آنهـا در كشـور 

هـاي در حـال توسـعه زندگـي مـي كننـد. ]۱7[فضاهـاي 

سـبز قديمي طراحي شـده در اين مناطق گاهي وابسـته 

بـه مصـرف مـداوم آب، انـرژي، كـود و نگهـداري بوده و 

ايـن مناظـر بـا وجـود اين منابـع حمايـت كننـده پايدار 

اسـت در واقـع مديريـت و نگهـداري چنيـن مناظري در 

طـول زمـان، هزينـه هـاي هنگفـت مالـي و محيطي به 

همـراه دارد. ]۱8[امـا طـي دو دهـه اخير، اصـول باغباني 

كارآمـد در مصـرف آب، كـه گاهي بـه زيراي اسـكيپينگ  

نيـز معـروف اسـت از جملـه گزينـش گياهـان مناسـب 

و سـازگار بـا مناطـق خشـك، اسـتفاده از آبيـاري قطـره 

اي، اسـتفاده از خاكپـوش و غيـره، باغبانـي را بـا وجـود 

شـرايط دشـوار محيطـي و آب و خـاك بـي كيفيـت در 

مناطقي خشـك چون اسـتراليا موفق نمـود. ]۱9[اصطاح 

زيـراي اسـكيپينگ يا خشـك منظرسـازي توسـط برنامه 

ريـزان بـه دليـل كمبود منابع آب ابداع شـده اسـت و در 

تعريـف بـه معنـاي گزينـش گياهـان مقاوم به خشـكي 

بـدون نيـاز به نگهـداري منظم مي باشـد. ايـن مقوله به 

عنـوان گزينـه اي مانـا بـراي برنامـه ريزي فضاهاي سـبز 

بيرونـي بـدون مصـرف منابـع آبـي شـهروندان و يـا بـه 

كارگيـري گياهـان نامناسـب مـي باشـد. ]۲۰[در طراحـي 

منظـر چمـن از گياهـان پرتوقـع در زمينـه نگهـداري و 

نيازمنـد بـه آب فراوان اسـت. بنابراين در مناطق خشـك 

سـطح چمـن كاري بايسـتي بـه كمتريـن ميـزان ممكـن 

برسـد. ]۲۱[گزينه مناسـب در جايگزيني نسـبي چمن ها، 

گياهـان پوششـي هسـتند كـه همراه بـا كم توقـع بودن 

در نگهـداري، نيـاز آبـي كمتـري نسـبت به چمـن دارند . 

گياهـان پوششـي بـه طـور معمـول در فضاهايـي كاربرد 

دارنـد كـه چمن توانايي رشـد نـدارد و نياز بـه گوناگوني 

در رنـگ در طراحـي فضـاي سـبز مـي باشـد. ]۲۲[در یک 

بررسـی در میـزان آب مـورد نیـاز جهـت آبیـاری دو گیاه 

چمنی و پوششـی در فضای سـبز مشـهد مشـخص شده 

اسـت کـه گیـاه پوششـی فرانکنیـا تنهـا ۲۱٪ از کل آب 

مـورد نیاز بـرای آبیاری چمـن را مورد اسـتفاده قرار داده 

اسـت. ایـن ویژگی برخـی از گونه های گیاه پوششـی در 

مصـرف بهینه آب نسـبت بـه چمن در مناطق گرمسـیر و 

نیمـه گرمسـیر، از اهمیت ویـژه ای برخوردار اسـت، زیرا 

در ایـن مناطـق و مخصوصـا در ایام گرم سـال )ماه های 

گـرم تابسـتان( میـزان تبخیـر از سـطح خـاک و تعرق از 

سـطح گیـاه بـاال اسـت و آب در دسـترس گیاهـان بـه 

سـرعت از میان مـی رود.  ]۲3[

• کاربرد در مکان هایی که چمن توانایی رشد و گسترش 

ندارد
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سـبز  فضـای  در  گسـترده  طـور  بـه  کـه  گیاهانـی  از   

اسـتفاده می شـوند، چمـن هـا می باشـند. بـرای بیشـتر 

چمـن هـا، خـاک بـه نسـبت حاصلخیـز کمـی اسـیدی 

یـا خنثـی بـا تهویـه مناسـب و زهکـش دار مـورد نیـاز 

اسـت، امـا همیشـه زمیـن هایـی که تمـام این شـرایط 

را داشـته باشـند یافـت نمـی شـوند. در طراحـی منظـر 

چمـن از گیاهـان پر توقـع در زمینـه نگهـداری و نیازمند 

بـه آب فـراوان اسـت. عملیـات باغبانـی مورد نیـاز برای 

نگهداشـت یک سـطح ایده آل از چمن همیشـه نیازمند 

چمـن  بنابرایـن،  می باشـد.  فـراوان  زحمـت  و  هزینـه 

می بایسـت  و  نداشـته  کاربـرد  پتانسـیل  جـا  همـه  در 

نسـبت بـه کاربـرد آن در مناطقـی با ویژگـی های خاص 

دقـت الزم را بـه کار بـرد. همچنیـن می تـوان نسـبت به 

جایگزینـی چمـن در این مناطق با گیاهان پوششـی این 

مشـکات را تـا حـد مطلوبـی مرتفع نمـود. اولیـن مورد 

مربـوط بـه مناطقی اسـت که سـایه کامل دارنـد، به طور 

مثـال در زیر اشـکوب درختان، درختچه ها یا در حاشـیه 

دیوارهـا، بـا آنکـه ممکـن اسـت ایـن مناطـق از خـاک 

خـوب رطوبـت مناسـب و کوددهـی بـه موقـع برخوردار 

باشـند ولـی چـون نـور کافـی وجـود نـدارد، چمـن بـه 

خوبـی رشـد نخواهـد کرد. در سـایه درختـان و درختچه 

هـا حتـی اگـر مسـئله نـور هـم مطـرح نباشـد، مسـئله 

رقابـت ریشـه هـا بـرای کسـب مـواد مغـذی و رطوبت 

خـاک مطـرح می شـود کـه در ایـن میـان چمـن قـدرت 

مقاومـت نـدارد و از بیـن مـی رود، در حالی که بسـیاری 

از گیاهـان پوششـی از جمله پیـچ تلگرافـی می توانند در 

چنیـن شـرایطی بقـا یابنـد و بـه خوبـی رشـد کنند.

• نقاطـی وجـود دارنـد کـه به طـور غیـر طبیعی، بسـیار 

مرطوب و یا بسـیار خشـک هسـتند. در ایـن نقاط حتی 

مخلوطـی از انـواع گونـه های چمـن نیز به سـختی قادر 

به رشـد و توسـعه می باشـند، در حالی که گونـه هایی از 

گیاهـان پوششـی وجـود دارنـد که بـه خوبی خـود را با 

ایـن شـرایط سـازش می دهند.

 در شـیب هـای تنـد، باغ های سـنگی یا صخـره ای، هر 

چنـد ممکن اسـت چمن قدرت رشـد داشـته باشـد ولی 

در ایـن نقـاط رسـیدگی و مراقبـت از چمـن غیرممکـن 

اسـت و در چنین شرایطی بسـیاری از گونه های گیاهان 

پوششـی می توانند جانشـینی بسیار مناسـب برای چمن 

باشـند. همچنین شـایان ذکـر برخی از گیاهان پوششـی 

بـه دلیـل رشـد کـم و در نتیجـه نیاز بـه نگهـداری کمتر، 

نسـبت بـه چمـن توانایـی بیشـتری جهـت سـازگاری با 

ایـن نقـاط را دارند. ]9[

• جلوگیری از رشد علف های هرز

معمـوال عملیـات وجیـن علـف هـای هـرز در سـطوح 

چمنـکاری کاربر و هزینه بر می باشـد. ]9[اسـتقرار سـریع، 

تولیـد زیسـت تـوده فـراوان، سـهولت از بیـن بـردن، 

مقاومـت بقایـای مـرده در برابـر پوسـیدگی و داشـتن 

فعالیـت دگرآسـیبی علیـه علف های هـرز از جمله ویژگی 

هـای مطلـوب یـک گیـاه پوششـی اسـت. ]۲۴[

گیاهـان پوششـی زنده به سـه طریـق کلی از رشـد علف 

های هـرز جلوگیـری می کنند:

•  بـه صـورت یـک گیـاه خفـه کننـده بـرای علـف هـرز، 

کـه در دریافـت آب و مـواد غذایـی بـا آن هـا رقابـت 

. می کننـد

•  سـایه انـدازی گیـاه پوششـی در حـال رشـد می تواند 

از عبـور نـور جلوگیـری نمـوده و بدیـن ترتیـب فرکانس 

طـول مـوج نور و دمای قشـر رویـی خـاک را تغییر دهد 

کـه ایـن منجـر به عـدم جوانـه زنی بـذر یا کاهش رشـد 

گیاهچـه علـف هـای هرز می شـود.

•  تولیـد ترشـحات ریشـه ای یـا ترکیبات دگرآسـیب که 

همچـون علفکـش هـای طبیعی عمـل می کننـد. ]۲5[

اسـتفاده از گیاهـان زینتـی و پوششـی جهـت مبـارزه با 

علـف هـای هـرز، ضمن بـه نمایـش گذاشـتن زیبایی در 

فضـای سـبز، میزان ورود مواد شـیمیایی حاصـل از نفوذ 

علـف کـش هـا بـه خـاک و در نتیجـه محیط زیسـت را 

بـه شـدت کاهـش می دهد.
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و  پوششی  گیاهان  نگهداری  و  کشت  هزینه  مقایسه   •

چمن

اگرچـه هزینـه اولیـه اسـتقرار و کشـت چمـن ارزانتـر از 

گیاهـان پوششـی اسـت، امـا هزینه هـای نگهـداری آن 

بـه دلیـل میزان باالتر عملیـات باغبانی و هزینـه بر بودن 

آن بـرای نگهـداری چمـن، در طول سـال فراتـر از هزینه 

هـای نگهـداری گیاهـان پوششـی می باشـد. بـر طبـق 

آمار مدیریت سـازمان پارک ها و فضای سـبز مشـهد در 

سـال ۱388 بـه ازای یک متـر مربع هزینه های کشـت و 

نگهـداری چمـن اسـپرت و گیاه پوششـی فرانکنیا نشـان 

می دهـد کـه هزینـه کشـت فرانکنیـا 7۱ درصد بیشـتر از 

هزینـه هـای کشـت چمن اسـپرت می باشـد امـا هزینه 

کاری سـاالنه  ۱۰۰ مترمربـع چمـن  نگهـداری  احـداث و 

حـدود 85 درصـد بیشـتر از هزینـه احـداث  و نگهـداری 

فرانکنیـا می باشـد.]9[

• مقاومت به شرایط نامساعد محیطی

مقاومـت گیاهـان در هـر منطقـه بسـتگی بـه عوامـل 

مختلفـی از جملـه نـور، درجـه حـرارت، رطوبـت، نـوع 

خـاک و غیـره دارد. بـرای انتخـاب گیاهـان بـه منظـور 

کاشـت در هـر منطقـه بایـد بـه واکنـش گیـاه نسـبت 

بـه ایـن عوامـل توجـه کافـی داشـت. مهمتریـن فاکتور 

قابـل بررسـی درجـه حـرارت اسـت. بـه ایـن معنـی که 

حداقـل درجـه حرارتـی کـه گیـاه در زمسـتان می توانـد 

تحمـل کنـد بایـد کامـا مشـخص باشـد. در مناطقـی با 

زمسـتانهای سـخت اگر پوشـش برف برای مـدت زیادی 

روی زمیـن باقـی بمانـد و گیاهان پوششـی را بپوشـاند، 

ایـن گیاهـان از تغییـرات شـدید درجـه حـرارت در امان 

می ماننـد و از بیـن نمـی رونـد. ولی در مناطقـی که برف 

کمـی دارنـد و در اکثـر روزهـا متنـاوب یخبنـدان و ذوب 

یـخ صـورت میگیـرد، گیاهـان پوششـی که ریشـه های 

سـطحی دارنـد بـدون حفـاظ قـرار میگیرنـد و بسـرعت 

از بیـن می رونـد. بنابرایـن در مناطـق سردسـیر وجـود 

پوششـی از بـرف باعـث حفـظ گیاهـان پوششـی کوتاه 

قـد با ریشـه هـای سـطحی می شـود. اگر پوشـش برف 

وجـود نداشـته باشـد ایـن گونه گیاهـان باید بـه نحوی 

پوشـیده شـوند در حالیکـه گیاهانـی کـه ریشـه هـای 

قـوی و عمیـق دارنـد بطـور مثـال پیـچ امیـن الدولـه و 

شیرخشـت می تواننـد بـدون هیچگونه مراقبـت بخوبی 

دوام آورنـد. ]۲6[در مناطـق گرمسـیر و نیمـه گرمسـیر به 

دلیـل وجود زمسـتان هـای معتـدل، فصل رشـد به طور 

پیوسـته و در طـول سـال می باشـد. امـا مـاه هـای گرم 

تابسـتان در ایـن مناطق به مشـکلی برای برخـی از گونه 

هـای گیاهـی بـدل می شـود کـه می تـوان بـه سـوختن 

آفتـاب،  مسـتقیم  نـور  معـرض  در  گیاهـان  برگسـاره 

افزایـش تبخیـر و تعـرق و خروج سـریع آب از دسـترس 

گیـاه، ایجـاد تغییـرات فیزیولوژیکـی منفـی و ... اشـاره 

داشـت. بـا این همـه، برخی گیاهان نسـبت به شـرایط 

سـازگارند و توانایـی رشـد و توسـعه در ایـن اقلیـم ها را 

]9[ می باشـند.  دارا 

• مقاومت به شوری

عواملـی از قبیـل میـزان کـم بارندگـی و آبیـاری بـا آب 

هـای دارای امـاح زیـاد کـه سـاالنه میلیونهاتـن نمـک 

وارد خـاک می کننـد، موجـب تجمـع شـوری در مناطـق 

مختلـف می شـوند. در بررسـی هـای جهانـی در سـال 

۱995 میـزان زمیـن های تحـت تأثیر شـوری ۱.5 میلیارد 

هکتـار بـرآورد شـده اسـت. همچنیـن در بررسـی داده 

هـای زمیـن شناسـی میـزان زمیـن های شـور در کشـور 

اسـترالیا 5.7 میلیـون هکتار گزارش شـده اسـت که این 

میـزان در 5۰ سـال آینـده بـه ۱7 میلیون هکتـار افزایش 

می یابد. کشـور ایـران نیز به دلیل شـرایط ویـژه اقلیمی، 

مناطـق وسـیعی از اراضی شـور و کویـری را در خود جای 

داده اسـت. بـه طوری کـه از ۱65 میلیون هکتار وسـعت 

ایـران حـدود ۱۲۰ میلیون هکتـار آن دارای اقلیم خشـک 

و بیابانی اسـت که حدود ۲5 میلیون هکتار آن را شـوره 

زار و کویـر تشـکیل می دهـد. شـوری ممکـن اسـت بـر 

جنبـه هـای زینتی گونه های وحشـی و کاشـته شـده اثر 
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گـذارد، بـا ایـن حـال، در کل گونـه هـای وحشـی، درجه 

باالتـری از تحمل به شـوری را نسـبت به گیاهان کاشـته 

شـده دارند. ]9[

• کنترل فرسایش خاک

ذرات  آن  طـی  کـه  اسـت  فراینـدی  خـاک،  فرسـایش 

خـاک از بسـتر جـدا شـده و بـه کمـک یـک عامـل بـه 

مکانـی دیگـر حمل می شـوند. ]۲7[ آب مهـم ترین عامل 

فرسـایش خـاک بـه حسـاب می آیـد. یکی از مشـکات 

عمـده ی مناطـق بـاران خیـز فرسـایش آبـی خـاک بـه 

واسـطه وجـود روانابهاسـت. بـاران خـاک را شسـته و با 

خـود حمـل می کنـد و آب در حـال حرکت به هر شـکلی 

کـه باشـد موجب فرسـایش می گـردد. بنابرایـن، در این 

مناطـق پوشـاندن سـطح خـاک بـا گیاهـان خاکپـوش 

ضـروری اسـت. ]۲8[زمیـن های بـدون پوشـش گیاهی 

در معـرض فرسـایش بـادی نیـز هسـتند و عـاوه بـر 

کاهـش قطـر سـطح خـاک موجـب آلودگی شـدید هوا 

و مشـکات ناشـی از آن می گردد.  مشـکلی که سـالیان 

دراز در شـرق کشـور در مناطق بادخیز اسـتان سیستان و 

بلوچسـتان و در چنـد سـال اخیـر بـه طور ویـژه در غرب 

و باالخـص در اسـتان خوزسـتان رخ می دهـد، ناشـی از 

عـدم وجـود پوشـش گیاهـی در سـطح خاک می باشـد. 

]9[جلوگیـری از فرسـایش خـاک از دو نظـر اقتصـادی و 

زیسـت محیطـی مـورد توجـه اسـت. از نظـر اقتصادی، 

کنتـرل فرسـایش خاک بیشـتر به جلوگیـری از هدر رفتن 

خـاک حاصلخیـز کمک می کنـد. از نظر زیسـت محیطی 

نیـز انجـام حفـاری هـا ، خاکبـرداری و خاکریـزی ها که 

نتیجـه سـاخت و سازهاسـت، بخـش قابـل توجهـی از 

خـاک هـا را مسـتعد فرسـایش کـرده اسـت. ضمـن آن 

کـه فرسـایش خـاک نیـز خـود بـه خـود سـبب تغییـر 

الگـوی زیسـت محیطـی می شـود. از ایـن دیـدگاه نیـز 

بـه نظـر می رسـد کنتـرل فرسـایش خاک بـه عنـوان راه 

حلـی کاربـردی بـرای بهـره وری اقتصـادی عمـل خواهد 

کـرد. ]۲9[یکـی از راهـکار هـای اساسـی کاهش مشـکل 

فرسـایش خاک، ایجاد فضای سـبز شـهری پایدار اسـت. 

برخـی عناصـر در طراحـی فضاهـای سـبز شـهری نقـش 

اساسـی در کاهش فرسـایش دارنـد. از این جملـه انواع 

خاکپـوش هـا شـامل خاکپـوش هـای زنـده )گیاهـان 

پوششـی( و خاکپـوش هـای غیـر زنـده اسـت. گیاهـان 

پوششـی، گیاهانـی هسـتند کـه بـا حفـظ ذرات خـاک، 

کاهش سـرعت جریان های سـطحی حاصـل از بارندگی 

و افزایـش مقاومـت خاک با گسـترش ریشـه ی گیاهان 

در آن، مانـع فرسـایش می شـوند. ]3۰[

• حفظ انرژی در دیواره ها و باغ بام های سبز

 تکنیـک هـای سـاخت دیـواره هـای سـبز و بـاغ بـام 

هـا می توانـد بـه کاهـش مصـرف انـرژی کمـک نمـوده 

انـرژی( و باعـث بهبـود کیفیـت محیطـی  )محافظـت 

شـود. ]3۱[همچنین اسـتفاده از دیواره های سـبز عمودی 

در سـطوح سـاختمانی می توانـد بـا ایجـاد اصطـکاک و 

کاهـش انـرژی امـواج صوتی ، ایجـاد انحراف در مسـیر 

حرکـت امواج صوتـی و انعکاس و انکسـار امواج صوتی 

باعـث کاهـش آلودگـی صوتـی شـده جلـو صداهـای 

آزاردهنـده و گـوش خـراش را بـه میـزان قابـل توجهـی 

پاییـن بیـاورد. ]3۲[گیـاه پوششـی در معمـاری دیـواره 

هـای سـبز و بـاغ بـام هـا بـا توجـه بـه ویژگـی هـای 

کاربـردی و زیبـا شـناختی گیاهـان پوششـی می تـوان از 

آن هـا بـه منظـور حفظ انـرژی در پوشـش دیـواره های 

سـاختمانی و بـاغ بـام ها اسـتفاده نمـود. ایـن گیاهان 

می تواننـد بـه عنـوان الیـه ای زنده کـه خاصیـت تبخیر 

و تعـرق دارد روی بناهـای سـخت معماری قـرار گرفته و 

بـه ویژه در تابسـتان آن را سـایه و خنک کنـد. همچنین 

ایـن الیـه پوششـی سـبز می توانـد در فصـول زمسـتان 

باعـث حفـظ انـرژی در سـاختمان شـود. ]33[

مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر

در مناطـق گرمسـیر و نیمـه گرمسـیر، بـه دلیـل وجـود 

بـوده  طوالنـی  رشـد  فصـل  معتـدل،  هایـی  زمسـتان 

و گسـترش و رشـد گیاهـان در ایـن فصـول نیـز بـدون 

وقفـه ادامـه می یابـد. بنابرایـن، میـزان رشـد رویشـی و 
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حتـی زایشـی در گیاهـان سـاز گار، بـه دلیل عـدم وجود 

محدودیـت دمایـی نسـبت بـه اقلیـم هایی با زمسـتان 

های سـرد بیشـتر می باشـد. در سـال های اخیر مسـئله 

جهانـی گـرم شـدن زمیـن نیـز بـر تغییـرات اقلیمـی بی 

تأثیر نبوده و سـبب شـده اسـت که آب و هـوای مناطق 

مختلفـی از جهـان بـا درجـه حـرارت هایـی بـاال مواجه 

شـوند. ]9[

مناطق گرمسیر

گرمـا  پیوسـته  حاکمیـت  شـاهد  گرمسـیر  اقلیـم  در 

هسـتیم. زمسـتان هـا بـه نسـبت گـرم و امـکان بارش 

بـرف یـا یخبنـدان وجـود نـدارد. نواحـی بـا ایـن اقلیم، 

بیـن عـرض جغرافیایی ۲35 درجه شـمالی و ۲3.5 درجه 

جنوبـی )مابين مدارهای رأس السـرطان و رأس الجدی( 

می باشـد. بـر اسـاس طبقه بنـدی اقلیمی کویـن، منطقه 

درجـه   ۱8 حداقـل  دمایـی  متوسـط  دارای  گرمسـیری 

سـانتی گـراد در ۱۲ مـاه طـول سـال می باشـد. یکـی از 

ویژگـی هـای این اقلیم هـا، عدم تغییرات شـدید دمایی 

و بارشـی می باشـد. ]9[

مناطق نیمه گرمسیر

در اقلیم نیمه گرمسـیر زمسـتان ها نسـبتا معتدل و گرم 

بـوده امـا نـه بـه میـزان گرمایـی کـه در ماه هـای فصل 

تابسـتان وجـود دارد. در ایـن نوع اقلیـم، در این ماه ها، 

بـه نـدرت یخبنـدان یا بـرف مشـاهده شـده و گیاهانی 

از قبیـل نخیـات، مرکبـات و خیلـی از گیاهـان پهن برگ 

همیشـه سـبز برخاف درختـان خزانـدار و مخروطیان که 

در اقلیـم هـای معتـدل غالـب هسـتند، بـه گل می روند. 

بـر اسـاس نظریـه تریوارتـا، اقلیـم شـناس آمریکایـی، 

مناطـق نیمـه گرمسـیری بـه مناطقی اطاق می شـود که 

حداقـل 8 مـاه از سـال دارای میانگیـن دمـای ۱۰ درجـه 

سـانتی گراد یا بیشـتر باشـند. ]9[
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گونه های مناسب مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر

وحید کریم پور

دانشجو کارشناسی مهندسی فضای سبز دانشگاه تبریز 

سوسن آفریقایی

Agapanthus praecox Willd :نام علمی

African Lily :نام انگلیسی

Liliaceae :خانواده

ویژگی ها

سوسـن آفریقایـی گونـه ای همیشـه سـبز و چندسـاله و بومی آفریقـای جنوبی اسـت. جنـس Agapanthus دارای 

تنـوع بسـیار زیـادی می باشـد. گونـه هـای آن در ظاهـر دارای شـکلی یکسـان هسـتند کـه ریشـه های ریـزوم دار، 

برگهـای بندماننـد و گل آذیـن چتـری بـر روی شـاخه گل دهنـده ای کـه در بـاالی برگسـاره افراشـته شـده از نقـاط 
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مشترکشـان می باشـد. غالبـا شناسـایی گونـه هـای درون این جنس آسـان نمی باشـد. ایـن گونه بـا 6-۲۰ عدد برگ 

در هـر تـک بوتـه شناسـایی می گـردد. برگهـای نیـزه ای شـکل و باریک به طـول ۴۰ - 8۰ سـانتی متر و عـرض 3 - 5 

سـانتی متـر می باشـند. گل آذیـن آن چتـری، بـزرگ و منفـرد بـر روی سـاقه گل دهنده به طـول ۱۰ - 75 سـانتی متر 

می رویـد و از نیمـه تـا اواخـر تابسـتان بـه گل مـی رود. میوه ایـن گیاه پوشـینه به طـول ۲.5 الی 3.3 سـانتی متر ، 

حـاوی تعـداد زیـادی بـذر سـیاه می باشـد. دارای ریـزوم هایی قطور و منشـعب است.بیشـتر گیاهان کشـت شـده 

از جنـس Agapanthus از هیبریدهـا یـا ارقـام ایـن گونـه می باشـند. تاقـی بیـن گونه هـای این جنس بـه راحتی 

صـورت می پذیـرد. ایـن گیـاه بـه راحتی قابـل پرورش می باشـد.عادت رشـدی آن به فرم ایسـتاده و ارتفـاع آن بین 

۰.8 تـا ۱ متـر می باشـد. بـه آفتـاب کامـل نیـاز دارد ولـی بعضـی از ارقـام در نیمـه سـایه گل می دهند. بیشـتر خاک 

هـا را می پسـندد و حتـی در ضعیـف تریـن خاکهـا نیز رشـد می کنـد اما در خـاک غنی با کمپوسـت بهتریـن عملکرد 

را دارد. مقـاوم بـه کـم آبـی اسـت امـا در تابسـتان آبیـاری منظم صورت گیـرد. تحمل سـرمایی کمی نیـز دارد.

روش تکثیـر از طریـق بـذر و تقسـیم بوتـه اسـت. به علـت درصد تاقی بـاال و ایجاد تفـرق در دانهال ها بهتر اسـت 

تقسـیم بوته صـورت پذیرد.

کاربرد:کشـت ایـن گیـاه بـه صـورت توده هـای خطی و باغ صخـره ای توصیه شـده اسـت. کاربرد آن بـرای تثبیت 

تپـه هـا و شـیب هـا و جلوگیـری از فرسـایش خـاک و به ایـن دلیل کـه در مقابل باد مقاوم هسـتند در فضای سـبز 

مناطـق سـاحلی کـه در معـرض وزش بـاد بوده، مناسـب می باشـد. بـه عنوان گل شـاخه بریـده نیـز قابلیت مصرف 

دارد. ]9[

گل یخ کوچک

Aptenia cordifolia )L. F.( schwant :نام علمی

Heartleaf Ice Plant :نام انگلیسی

 Aizoaceae :خانواده

ویژگی ها

گل یـخ کوچـک، بومـی آفریقـای جنوبـی، گونـه ای اسـت گوشـتی و چندسـاله کـه در فضای سـبز جنوب ایـران نیز 
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بـه وفـور کاربـرد دارد. بـه عنـوان گیاه پوششـی مقاوم، گلدار، چندسـاله و علفی شـناخته شـده اسـت. البتـه چندین 

گونـه دیگـر را بـا نـام گل یـخ می شناسـند امـا در ایـران آن را با نام نـاز یخی نیـز معرفی کـرده اند. گیاهـی خزنده، 

حصیری و کوتاه رشـد اسـت ۲5 سـانتی متر ارتفاع و گسـترش آن در حدود ۱.۲ متر و دارای رشـد سـریعی می باشد. 

بـه گرمـا و خشـکی مقـاوم اسـت. بـه آفتاب کامل با سـایه کم )در سـایه گلدهـی کمتـری دارد( نیـاز دارد. گل هایی 

به رنگ صورتی روشـن، سـفید تا قرمز دارد که در طول سـال از آنها پوشـیده شـده اسـت. گل های منفرد تا دسـته 

ای در زاویـه برگهـا پديـد آمـده و بـه طـور کلـی در روز بـاز می شـوند، قطـر هرکـدام از آنهـا ۲.5 سـانتی متر اسـت. 

گلدهـی از بهـار آغـاز و تـا پاییـز ادامـه دارد. برگها، براق، قلبی شـکل تـا نیـزه ای و دارای درازایی به میزان 3 سـانتی 

متر می باشـند. میوه آن فندقه و کمی بیش از ۱ سـانتی متر طول دارد. ریشـه ها گوشـتی و ضخیم هسـتند. سـاقه 

هـا چهـار گـوش تـا دایره ای بـوده و به طول 6۰ سـانتی متر که بـه صورت مسـطح روی زمین پراکنده می شـوند. در 

هـر موقـع از سـال می تـوان فـرم آن را هرس نمـود بدون آنکـه گیاه آسـیب ببیند. توانایـی این گیاه در ریشـه زایی 

از قطعـه ای کوچـک از سـاقه و رشـد بعـدی آن، ایـن گونـه را گیاهـی پـر رشـد می نمایاند. نیـاز به نگهـداری در آن 

بسـیار پاییـن اسـت. توصیه شـده اسـت که کـود و مـواد غذایی برای ایـن گیاه مـورد اسـتفاده قرار نگیـرد.. خاکی 

بـا زهکـش خـوب، خـاک مطلـوب گل یـخ کوچـک اسـت. خاک شـنی تا لومـی - شـنی را بهتـر از همه می پسـندد. 

امـا خـاک هـای دیگـر را نیـز تحمل می کنـد. بـه دوره های کم آبی بسـیار مقـاوم اسـت. در حالت معمولـی، به آب 

کـم و در هوایـی کـه بسـیار داغ اسـت نیـاز بـه آبیـاری منظـم دارد. به سـرما مقاومت نسـبی دارد )سـرمایی در حد 

منهـای 5 درجـه را تحمـل می کند(.

روش تکثیر آن استفاده از قلمه ساقه )بسیار راحت( و بذر می باشد.

کاربـرد: بـه عنـوان گیـاه پوششـی، بـاغ صخـره ای و باغ خشـک منظـری و کشـت در سراشـیبی )به عنـوان تثبیت 

کننـده خـاک نیـز در بعضـی مناطـق به کار مـی رود( اسـتفاده می شـود. دارای خصوصیـات درمانی نیز می باشـد. ]9[

کاپروسما شنی

Coprosma acerosa 'Hawera ' A.Cunn :نام علمی

Sand caprosma :نام انگلیسی

Rubiaceae :خانواده
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Coprosma جنسـی اسـت کـه دارای ۱۰8 گونـه بـوده کـه بیشـتر در نیوزیلنـد و هاوایی یافت می شـوند. کاپروسـما 

شـنی، گونـه ای پوششـی و چندسـاله کـه دارای فـرم رشـدی پخش شـونده و در هـم فرورفته )Sprawling( اسـت. 

فـرم رشـدی آن متراکـم، خزنـده، حصیـری، درهم )Tangled( و نزدیک به سـطح زمین و سـریع رشـد بـوده، دارای 

ارتفاعـی در حـدود ۴5 سـانتی متـر می باشـد و گسـترش آن در حـدود ۲ متـر اسـت. این گونـه دارای شـاخه هایی 

سـیمی شـکل، قابـل انعطـاف و شـاخه چـه هایی زیگزاگـی و به رنـگ نارنجـی- قهوه ای می باشـد. در سراسـر طول 

شـاخه چـه هـا کرک هایـی روییده که گاهی محـدود به نواری در زیر گوشـواره )Stipule( می شـود. برگها سـبزرنگ، 

کوچـک، خطـی، بـی کـرک بـا دارازی 7 الـی۱۲ میلی متـر و پهنایـی در حـدود ۱.5 - ۱ میلی متر می باشـد. کاپروسـما 

شـنی دو پایـه بـوده و گل هـای مـاده و نـر روی دو گیـاه متفاوت می روینـد. گل ها در اواخر زمسـتان تـا اوایل بهار 

می روینـد و اهمیـت زیـادی از نظـر زینتـی ندارنـد، میـوه آن سـته، گوشـتی، دوکی شـکل یا تخـم مرغی، سـفید، با 

درجـات مختلفـی از لکـه هـای آبـی بر روی پوسـت )کـه گاهی این لکه هـا نیز وجود نداشـته و به طـول 5- 7 میلی 

متـر اسـت و در هـر میـوه دو بذر وجـود دارد. با توجه به زیسـت بوم خـود دارای رنگها و فرم های رشـدی مختلفی 

اسـت. گیاهـی اسـت بسـیار مقـاوم و بـرای کناره های رسـی سـاحلی توصیه می شـود. همچنیـن به افشـانه آب و 

نمـک حاصـل از امـواج دریـا نیـز مقاومـت خواهـد داشـت. بـرای بیشـتر مناطقی بـا اقلیم گرم و خشـک مناسـب 

می باشـد.. نگهـداری از آن سـاده اسـت. روش تکثیـر آن، اسـتفاده از قلمـه چوب بالغ )رشـد جدید( می باشـد.

مقـاوم بـه سـرما و بـه آفتـاب کامـل نیـاز دارد. در خـاک هایـی بـا زهکـش مناسـب پـرورش می یابـد، و اسـیدیته 

خنثـی تـا اسـیدی را می پسـندد. مقـاوم به کـم آبی در عین حـال خاکهـای مرطوب را بیشـتر ترجیـح داده و غرقاب 

را تحمـل نمـی کند.

کاربـرد: از آن در پوشـش فضـای سـبز بـه عنـوان گیـاه پوششـی، در باغ صخـره ای، تپه ماهـور، در باغ هـای ریگزار 

)Pebble Garden(، دیـواره حائـل و حاشـیه دریـا اسـتفاده می شـود. تـا حدودی قابلیـت پاخوری خواهد داشـت. 

ایـن گیـاه با رشـد سـریع مانـع از جوانـه زنی بـذور علفهای هـرز در زمیـن فاقد پوشـش گیاهی می شـود. ]9[

دایکوندرا _ شبدر آمریکایی

 .Diclonidra repens J.R.Forst. & G.Forst :نام علمی

Kidney Weed :نام انگلیسی

Convolvulaceae :خانواده
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شـبدر آمریکایـی گونهـای پوششـی، کوچـک، چندسـاله و بسـیار معـروف اسـت کـه بومـی اسـترالیا می باشـد. در 

بسـیاری از اقليـم هـا رشـد می کنـد. فـرم رشـدی آن خوابیـده، متراکـم، کوچک و حصیری می باشـد. رشـد سـریع، 

ارتفـاع بـه ۱۰ سـاننی متـر و پهنـای آن بـه 5۰ سـانتی متـر می رسـد. بهتریـن رشـد، در مناطـق نیمـه سـایه، امـا به 

آفتـاب مقاومـت داشـته و پوشـش خوبـی را ایجـاد می کند. سـاقه ها باریـک، با کرک هـای نرم و کوتـاه به صورت 

افقـی گسـترش یافتـه و در محـل گـره هـا و در تمـاس بـا خـاک، ریشـه تولیـد می شـود. برگها به شـکل کلیـه و به 

طـول ۰.5 الـی ۲.5 سـانتی متـر و دارای پهنـای ۰.6 الی 3.7 سـانتی متر می باشـند. برگهـا متناوب، با حاشـیه هایی 

پیوسـته و بـدون دندانـه بـوده و دارای دمیـرگ هایـی بلنـد و کرکـدار )به ویـژه در سـطح زیرین( می باشـد. گلهای 

سـتاره ای شـکل، در خوشـه، در زاویـه برگهـا بـه رنـگ سـبز مایـل بـه زرد اسـت و فاقـد ارزش زینتـی بـوده و غالبـا 

در تابسـتان می روینـد. ایـن گل هـا ممکـن اسـت در هـر زمـان دیگـری از سـال نیـز دیده شـوند. میوه پوشـینه دو 

قسـمتی و دارای کـرک می باشـد. ایـن گونـه ممکن اسـت بـا علـف هـرز دالری Centella cordifolia اشـتباه گرفته 

شـود کـه تفـاوت آن از روی حاشـیه هـای برگ اسـت که در شـبدر حاشـیه هـای برگ کامـل اما در علف هـرز دالری 

کنگـره دار اسـت. ۱۰ گـرم از آن بـرای کاشـت در ۱ مترمربـع کافـی می باشـد. فواصـل كشـت آن نیـز بـرای پوشـش 

سـریع بیـن ۲۰ الـی ۲5 سـانتی متـز کافـی اسـت.نیاز بـه خاکـی بـا زهکـش خـوب و حاصلخيـز دارد و به کـم آبی 

مقـاوم اسـت. امـا بـرای ایجاد بیشـترین سـطح پوشـش نیاز بـه آب کافی دارنـد. روش تکثیر تقسـیم قطعـه ای از 

آن و بـذر می باشـد.

کاربـرد: بـه عنـوان گیاه پوششـی مناسـب و جایگزیـن چمن در مکان هـای کم رفت و آمـد و در زیر سـایه درختان، 

بسـیار مـورد اسـتفاده اسـت. در بسـیاری از مـوارد شـاهد حضـور آنهـا در چمـن هـای زینتـی بـه عنوان علـف هرز 

هسـتیم. کاشـت آن بـرای البـه الی سـنگفرش هـا و پیـاده روها مناسـب اسـت. بـه این دلیـل که شـبدر آمریکایی 

نیـاز بـه چمـن زنی نداشـته بـرای موقعیتهایی غیر قابل دسـترس چون سراشـیبی ها ایـده آل اسـت. دارای قابلیت 

پاخـوری کـم تـا متوسـط اسـت. این گیـاه در محل کشـت خود مانـع از جوانـه زنی بـذور علفهای هرز می شـود. ]9[

فرانکنیا )چمن کویر(

 .Frankenia thymifolia Desf :نام علمی

Frankenia :نام انگلیسی

Frankeniaceae  :خانواده
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فرانکنیـا گونـه ای همیشـه سـبز، چندسـاله و بومـی الجزایر اسـت. سـاقه هـای خزنده حامـل برگ هـای بیضوی تا 

کشـیده، پـرزدار )بـه رنگ سـفید( اسـت. رشـدی بسـیار سـریع، بیشـترین ارتفاع ۲۰ سـانتی متـر و گسـترش آن با 

گذشـت زمـان زیـاد می شـود )در یـک فصـل رویـش تا ۱ متـر نیز می رسـد( و پوشـش حصیـری و خوابیـده بر روی 

زمیـن می گسـتراند. در آفتـاب کامـل بهتریـن عملکـرد را دارد و در سـایه، وارفتـه و تنـک رشـد می کنـد. برگها بدون 

تقسـیم، متقابـل، بـدون گوشـوارک، کامـل، کوچـک، تخـت یا با لبـه هـای برگشـته، دارای دمبرگ می باشـد. گل ها 

بسـیار کوچـک بـه رنـگ صورتـی تـا صورتی مایـل به بنفـش در تابسـتان می روینـد. گل آذیـن آن به شـکل دیهیم 

یـا سـنبله می باشـد. میـوه آن پوشـینه اسـت. فرانکنیـا از نظـر فرم رشـدی بسـیار شـبیه به چمـن بـوده و می تواند 

گزینه ای مناسـب برای پوشـش فضای سـبز با رنگ برگسـاره سـبز تیره، در مناطق گرمسـیر و نیمه گرمسـیر باشـد. 

در مناطـق معتـدل، برگسـاره آن در اولیـن سـرمای پاییـزه بـه رنگ قرمـز در می آید. به پاخـوری مقاوم اسـت. گرما، 

سـرما، خشـکی، شـوری و افشـانه نمـک را تحمـل می کنـد. روش تکثیـر آن از طریـق قلمـه سـاقه و تقسـیم بوتـه 

می باشـد. انواعـی از خـاک را بـا زهکـش مناسـب تحمل می کنـد. مقاوم به خشـکی و کاما مقاوم به سـرما اسـت.

کاربـرد: از ایـن گونـه می تـوان در بـاغ خشـک منظری، بین سـنگفرش ها و مناطق سـاحلی اسـتفاده نمـود. به این 

دلیـل کـه بـه آب شـور مقاومـت دارد گزینه ای بسـیار ایده آل برای کشـت در فضاهای سـبز با مسـاحت زیـاد که با 

آب بازیافتـی آبیـاری می شـود، می باشـد. در خاکهـای شـور نیـز به خوبی رشـد می کنـد. فرانکنیا یک جنـس گیاهی 

شـوری دوسـت بین المللی اسـت که در مدیترانه و مناطق خشـک و نیمه خشـک گسـترش دارد. همچنین گیاهی 

اسـت کـه پتانسـیل اسـتفاده در پـروژه هـای احیـا و ایجـاد پوشـش گیاهـی در نواحی که تحـت تأثیر شـوری قرار 

گرفته انـد را دارد. ]9[

یوکای قرمز

Hesperaloe parviflora :نام علمی

Red Yucca :نام انگلیسی

Agavaceae :خانواده
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 Yucca parviflora یـوکای قرمـز، گونه ای گوشـتی، چند سـاله و همیشـه سـبز اسـت. یوکای قرمـز را با نـام علمـی

نیـز طبقـه بنـدی کـرده انـد. بومـی ایـاالت متحـده و مکزیـک، گیاهـی اسـت گوشـتی و بدون سـاقه با دسـته ای 

از برگسـاره هـای گـراس ماننـد، کمانـی و پخش شـونده بـه ارتفـاع9۰ الی ۱۲۰سـانتی متـر و برگهای آن، آبی- سـبز، 

باریـک، بلنـد و چرمـی می باشـند. برگهـا دارای شـیارهایی عمیق بوده و در حاشـیه حامـل فیبرهایی چـون نخ های 

فرسـوده می باشـند. عادت رشـدی آن ایسـتاده، پشـته ای و توده ای می باشـد. رشـد کندی دارد. ارتفاع آن 9۰ الی 

۱۲۰ سـانتی متـر و گسـترش آن بیـن 6۰ الـی ۱8۰ سـانتی متر اسـت. آفتـاب کامل )بهتریـن گلدهی( یا سـایه اندک 

برای آن مناسـب می باشـد. مقاوم به سـرما اسـت اما دماهای سـرد زمسـتانی گاهی اوقات برگسـاره ها را به رنگ 

بنفـش کمرنـگ در مـی آورد. تـوده برگسـاره آن بـه آرامی پخش شـده و سـطحی برابر بـا ۱.8 متر را می پوشـاند. در 

اواسـط تابسـتان گل هـای صورتـی بـه صـورت زنگولـه هـای واژگون، بـه طول 3 سـانتی متر بـرروی پایـه گل های 

قرمـز رنـگ و بلنـد کـه بـه طـرف بیـرون و بـه صورت کمانی رشـد کـرده و بـه ارتفـاع ۱.5 متـر می روید. ایـن گل ها 

بـرای پرنـدگان شـهری، پروانـه و حشـرات جـذاب می باشـند. بـا توجـه به اینکه مقاوم به خشـکی اسـت و نسـبت 

بـه گرمـا مقـاوم اسـت، بـرای مناطق گـرم و آفتابی باغ مناسـب می باشـد. نگهداری از آن سـاده اسـت کـه محدود 

بـه حـذف گلهـای پژمرده می شـود. میوه، پوشـینه و شـاخص، به انـدازه توپ پینگ پنـگ، چند حجـره ای که حاوی 

بذرهـای سـیاه و همـوار می باشـد. خـاک مطلوب آن باید زهکش مناسـب داشـته باشـد. مقاوم به خشـکی اسـت 

امـا از آبیـاری زیـاد پرهیـز شـود و در تابسـتان بـرای تحریک به گلدهـی آبیاری گاه و بی گاه مناسـب اسـت. روش 

تکثیـر آن از طریـق تقسـیم بوتـه، ریزوم و اسـتفاده از بذر می باشـد.

کاربـرد: بـرای کشـت در بـاغ ویـژه گیاهان گوشـتی، صخـره ای و خشـک منظـر )در آمریـکا گونه ای محبـوب برای 

خشـک منظـر سـازی می باشـد( مناسـب اسـت. کشـت تـوده ای آن نیـز توصیـه شـده اسـت. بـا توجه بـه اینکه 

حاشـیه برگهـا تیـز نبـوده برای کشـت در کنـار پیـاده روها مناسـب می باشـد. ]9[

ریشه زاج جزیره

Heuchera maxina Greene :نام علمی

Island Alum Root :نام انگلیسی

Saxifragaceae :خانواده



فصلنامه علمی تخصصی انجمن علمی مهندسی فضای سبز

| 36

ویژگی ها

ریشـه زاج جزیـره گونـه ای همیشـه سـبز و چنـد سـاله اسـت. زیسـت بـوم طبیعـی آن در جزایـر کانـال در ایالـت 

کالیفرنیـای آمریـکا و در بسـتر صخـره ای می باشـد. عـادت رشـدی آن به صورت رشـد تـوده ای با برگهایی بیسـاگ 

می باشـد. سـریع رشـد بـوده، ارتفاع و گسـترش آن در حدود6۰ سـانتی متر می باشـد. بـه مکان های نیمه سـایه تا 

تمام سـایه نیازمند اسـت. دارای سـه سـاقه گل دهنده اسـت که بین6۰ الی 9۰ سـانتی متر در باالی برگسـاره با گل 

هایـی کوچـک، بـه شـکل زنگولـه و بـه رنگ سـفید یا مایل بـه صورتـی می روید.گلهـا غـده ای و کرکدار می باشـند. 

موسـم گلدهـی از اواسـط زمسـتان تـا بهـار و دارای بـرگ های بـزرگ گیاه به شـکل قلب، به رنگ سـبز تیـره و براق 

و بـه طـول 7.5 - ۱۲.5سـانتی متـر می باشـند کـه همـراه با خوشـه هـای گل، به بوتـه نمایـی زیبا داده اسـت. رنگ 

سـبز بـرگ بـا رده هایـی کـه از رنـگ قرمز بـه ویژه در زمسـتان همراه اسـت. بـرگ دارای دمبرگـی طویل و نـواری از 

کرکهـا در لبـه بـرگ می باشـد. میـوه آن پوشـینه اسـت. در کمـال تعجب ریشـه زاج جزیره مقاوم به خشـکی اسـت 

امـا آبیـاری خـوب آن در تابسـتان سـبب زیبایـی بیشـتر آن می گـردد. ایـن گونـه در کنار سـاحل تا زمانی کـه مواد 

حاصـل از دريـا )افشـانه آب و نمـک( بـه آن نرسـد، پررشـد و شـاداب اسـت. دارای قابلیـت خود کاشـتی بـوده اما 

گیاهـان بـه وجـود آمـده از بـذر شـبیه بـه پایـه مـادری نیسـتند. مقاوم بـه سـرما، بافت خاک سـنگین و اسـیدیته 

قلیایـی، مقـاوم بـه خشـکی و نیـاز به آب کمـی دارد. آب کافی در تابسـتان بر زیبایـی آن می افزایـد. روش تکثیر آن 

تقسـیم توپ ریشـه می باشـد.

کاربـرد: گیاهـی ایـده آل بـرای حاشـیه کاری مـکان هـای سـایه دار اسـت و همچنیـن مناسـب بـرای کشـت در 

زیراشـکوب درختـان سـایه دار می باشـد. مقـاوم بـه خاکهـای قلیایی و رسـی می باشـد. در واقـع، ریشـه زاج جزیره 

یـک گیـاه پوششـی پررشـد، کـم توقـع در نگهداری و مناسـب شـرایط سـایه در فضای سـبز می باشـد. کشـت توده 

ای آن بـه جهـت تولیـد بـرگ هـای زیـاد توصیه شـده اسـت. ]9[

سدوم قاشقی بنفش

  'Hylotelephium telephium )L.( H. Ohba 'Blackjack :نام علمی

Black Stonecrop :نام انگلیسی

Crassulaceae :خانواده
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سـدوم قاشـقی بنفـش، گونـه ای چندسـاله، همیشـه سـبز و بومـی اروپـا اسـت. نـام هـای علمـی دیگـری از قبیل  

Sedum telephium یـا S. purpureaum )ایـن نـام بـا نـام قبلـی تعویض شـده اسـت( دارد. سـدوم بنفـش، گونه 

ای بسـیار متنـوع اسـت و دارای واریتـه هـای مختلفی اسـت )با بسـیاری از سـدومهای دیگـر تاقی یافته اسـت(. 

بـه سـادگی در بسـتر خشـک تـا متوسـط با زهکـش مناسـب و در آفتاب کامـل می روید.  عـادت رشـدی آن متنوع 

اسـت و از فرم ایسـتاده تا پشـته ای وارفته یا خزنده کوتاه رشـد اسـت.ارتفاع 3۰- ۴5 سـانتی متر و گسـترش آن 

بـه 3۰ -6۰ سـانتی متـر می رسـد. آفتـاب کامـل با سـایه را بیشـتر می پسـندد.. برگها گوشـتی، بدون دمبـرگ، دارای 

آرایـش متنـاوب در حـول سـاقه هـای قطـور، در ابتـدا بـه رنـگ بنفـش - سـبز ظاهـر شـده اما به سـرعت بـه رنگ 

بنفـش - سـیاه در می آیـد. برگسـاره رنگ خـود را در طول تابسـتان حفظ می کند. بـرگ به طول 5 - 7.5سـانتی متر، 

بیضـوی، دندانـه دار بـه صـورت نامنظـم می باشـد. خوشـه هـای پهـن گل ) 3 - 6( سـانتی متر از گل هـای کوچک، 

سـتاره ای شـکل، پنـج گلبرگـی و صورتـی در اواخـر تابسـتان تا پاییز ظاهر می شـود. میـوه آن انبـان و دارای تعداد 

زیـادی بـذر اسـت. یکـی از بزرگتریـن مشـکات ایـن گونه طبقه بنـدی نامعلـوم در ارقـام و گونه های مربـوط به آن 

اسـت. بهتریـن روش تکثير قلمه سـاقه می باشـد.

در زهکـش مناسـب، در بسـتر ریگـزار و شـنی گسـترش می یابـد. بهتـر اسـت در خاک هایـی با قوت پایین کشـت 

شـود، در خـاک هـای غنـی رشـدی سسـت و وارفته دارد. نیاز متوسـط تا خشـک به آب دارد. کشـت قـرار می گیرد. 

کاربـرد : بیشـتر بـه دلیـل بـرگ سـاره های رنگـی ) بنفش سـیر و نقطه بـارز زینتی( مورد کشـت قرار میگیـرد گلها از 

لحـاظ رنـگ تبایـن خوبـی با برگسـاره های تیـره رنگ، نشـان می دهد. کشـت توده ای آن توصیه می شـود. شـیره 

آن دارای خصوصیـات دارویـی اسـت. گل هـا بـرای زنبورهـا و پروانه ها جذاب اسـت. مناسـب و ایـده آل برای باغ 

صخـره ای، حاشـیه راهـرو، گیاه پادیواری و خشـک منظر می باشـد. . }9{ 

موندوگراس

.Ophiopogon japonicas )L.f.( Ker Gawl :نام علمی

 Mondo Grass :نام انگلیسی

Liliaceae :خانواده
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موندوگـراس، بومـی ژاپـن و کـره، گونه ای همیشـه سـبز، تـک لپه و چند سـاله اسـت. برخاف ظاهر و نـام عمومی 

آن جـزء تیـره لیلیاسـه )سوسـن( می باشـد. دارای فرم رشـدی پشـته ای اسـت و بافت نرمـی دارد. میزان رشـد آن 

کنـد تـا متوسـط، ۱5 الـی ۲5 سـانتی متـر ارتفـاع می گیـرد. گسـترش آن بسـتگی به رقـم داشـته و بیـن 3۰ الی6۰ 

سـانتی متـر اسـت. برگهـا خطـی به طول۲۰ الی ۴۰ سـانتی متر می باشـد. برگها چمنی شـکل و نسـبتا ضخیم اسـت 

کـه بـه سـمت زمیـن می پیچنـد. در واقـع برگهـا به صـورت تـوده ای، از شـبکه ای حاصل از ریـزوم هایی کـه در زیر 

سـطح زمیـن می روینـد تشـکیل می شـوند. رنـگ برگها سـبز تیره اسـت. بـا افزایش سـن، تـوده ها به هم پیوسـته 

و فرشـی پیوسـته از برگسـاره را ایجـاد می کننـد. گل هـای کوچـک بـه رنگ سـفید تا بنفـش کمرنگ بر روی خوشـه 

هـای کوچکـی کـه بـر سـاقه ای به طول5 الـی ۱۰ سـانتی متر اسـت، می رویند. در تابسـتان بـه گل مـی رود. گل ها 

بـه همـراه سـاقه گل دهنـده، به این دلیل که در پوشـش برگسـاره قـرار گرفتـه، ارزش زینتی نخواهند داشـت. میوه 

سـته بـه رنـگ آبـی- سـیاه و بـه قطـر 5 میلی متر اسـت. آفتـاب کامـل تا نیمـه سـایه و همچنین زهکش مناسـب 

بـا خـاک غنـی را ترجیـح می دهـد. تـا حـدودی مقـاوم به کم آبـی اسـت. روش تکثیـر آن بسـیار سـاده و از طریق 

پاجـوش یا تقسـیم می باشـد.

کاربـرد: در طـب قدیـم و بـه ویژه طـب چینـی دارای خصوصیات درمانی می باشـد. چندیـن گونه زینتـی آن معرفی 

شـده اسـت. ارقـام پاکوتـاه آن ممکن اسـت دارای سـرعت رشـد پایین تری باشـند. گزینه ای بسـیار ایـده آل برای 

حاشـیه کاری و حاشـیه راهروهـا و تقسـیم بندی فضای سـبز اسـت. ارقـام پابلند آن بـه عنوان گیاه پادیـواری مورد 

اسـتفاده قـرار می گیرنـد. بـه دلیـل اینکه در بـاد دارای حرکات مواج اسـت نمایی تماشـایی در باد دارد. برای کشـت 

در کنـاره حوضچـه هـا یـا بـاغ مـوزه نیـز مـورد اسـتفاده قرار می گیـرد. نسـبت به سـایر چمن هـای زینتـی، نیاز به 

چمـن زنـی نداشـته و کنتـرل آن در کنـار تأسیسـات سـاده تـر اسـت. همچنیـن به عنـوان گیاه پشـت زمینـه برای 

بسـیاری از گیاهـان رنگیـن، مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. ]9[

پیچ ساعتی نارنجی

Thunbergia gregorii S.Moore :نام علمی

 Orange Clockvine :نام انگلیسی

Acanthaceae :خانواده
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پیـچ سـاعتی نارنجـی بومـی مناطـق گرمسـیر شـرق آفریقا، گونه ای همیشـه سـبز، چند سـاله بـوده کـه در مناطق 

گرمسـیر در سرتاسـر طـول سـال گلدهـی دارد. فرم رشـدی آن در سـطح زمین پخش شـونده و در هـم فرورفته و در 

ارتفاع باالرونده اسـت. میزان رشـد بسـیار سـریعی را داراسـت. نیاز به آفتاب کامل تا نیمه سـایه دارد )در مناطقی 

بـا گرمـای زیـاد بهتـر اسـت(. در صورتـی کـه از قیمـی بـاال رود می تواند تـا ارتفـاع 3 الـی ۲.۴ متر را پوشـش دهد 

)فـرم باالرونـده(. بـه عنـوان گیـاه پوششـی پررشـد نیـز می تواند، سـطح زمیـن را به صورت گسـترده پوشـش دهد 

)فـرم خزنـده(. برگهـا بیضـوی - سـه وجهـی، بـه رنگ سـبز متوسـط، به طـول 8 سـانتی متر با حاشـیه هایـی دارای 

دندانـه هایـی فاصلـه دار می باشـند. سـاقه ها باریـک، کرکی و پیچنده می باشـند. گل هـا دیدنی، به قطر 5 سـانتی 

متـری شـیپوری شـکل، بـه رنگ نارنجی روشـن بوده کـه دارای 5 گلبرگ قلبی شـکل می باشـند. برگواره هـا )از نقاط 

بـارز زینتـی( و پایـه گل پوشـیده از کرکهـای متراکـم اسـت. دوره گلدهی آن در مناطق معتدل از اواسـط تابسـتان تا 

اولیـن سـرما خواهـد بـود و در مناطق گرمسـیر در طول سـال می باشـد. میوه آن پوشـینه شکوفاسـت. نگهـداری از 

آن بسـیار سـاده اسـت و بـه گرمای زیاد مقاوم اسـت. خاکـی با زهکش مناسـب و غنی و آبیاری معمولـی نیاز دارد. 

حسـاس بـه سـرما طـوری که در سـرما بخـش هوایـی از بین رفتـه و در بهار سـال بعد دوباره رشـد کـرده و گلدهی 

خواهـد داشـت. روش تکثیـر آن از طریق بذر و قلمه واشـی سـاقه می باشـد.

کاربـرد: در مناطـق معتـدل بـه عنـوان گیـاه یـک سـاله مـورد کشـت و کار قـرار می گیرد و جهـت کشـت در مناطق 

سـاحلی و بـاغ صخـره ای مناسـب اسـت. از ایـن گیـاه می تـوان بـه عنـوان پرچیـن نیـز اسـتفاده نمـود و قابلیت 

گیاپـرده و پادیـواری خوبـی را بـه نمایش خواهد گذاشـت. پیچ سـاعتی نارنجی دارای قابلیت خود کاشـتی اسـت. 

گل هـا جـاذب پروانـه و پرنـدگان می باشـد. ]9[

نتیجه گیری

بـرای اسـتقرار یـک گیـاه، مولفـه هـای بسـیاری دخیـل هسـتند کـه فقـط قسـمتی از آنهـا تحـت کنتـرل انسـان 

می باشـد. اگـر گیاهـی بـه صـورت بهینـه انتخـاب نشـود منجر بـه باالرفتـن هزینه هـای نگهـداری و عـدم پایداری 

طـرح خواهـد بـود. گیـاه چمن با وجـود اینکه یکـی از اصلـی ترین و غالـب ترین مـواد گیاهی بـرای طراحی منظر 

و فضـای سـبز می باشـد و بـه دلیـل فیزیولـوژی بـه خصوص خـود، بـرای اینکه کیفیـت مناسـبی را در محیـط ارِائه 

دهـد نیازمنـد هزینـه هـای نگهـداری باالیـی نسـبت بـه گیاهان پوششـی در بسـیاری از مناطـق گرمسـیری و نیمه 

گرمسـیری نیـز هسـت کـه طراحـان را ملـزم به شـناخت و اسـتفاده از گیاهـان پوششـی جایگزین بـرای گیاه چمن 

می کنـد. گیاهـان پوششـی همچنیـن گزینـه هـای متنوعـی را ماننـد باغسـازی صخـره ای، اسـتفاده در شـیب، زیر 

سـایه درختـان و سـاختمان هـا و... را در اختیـار طـراح و کارفرمـا می گـذارد.
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بررسی نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری

معصومه نورزاده 

مهندس فضای سبز ازدانشگاه محقق اردبیل 

چکیده

شـهرهای امـروزه ایـران و شـرایط توسـعه شـتابان آنها 

را می تـوان شـهر نشـینی دوره اضطـرار نامیـد، چـرا کـه 

در ایـن دوره شـهر نشـینی نـه براسـاس رونـد طبیعـی 

کـه بـه دلیل ضـرورت های مـادی و وضعیـت اضطراری 

معیشـت مـردم بـه وجـود آمـده و روشـن اسـت که در 

چنیـن شـرایطی نمیتوان انتظار داشـت که تمـام اجزای 

پیکـره شـهری بـه طـور مـوزون رشـد یافتـه و رونـدی 

طبیعـی طـی کند؛ سـوداگری زمین، نبود مقـررات مربوط 

بـه تثبیـت کاربـری هـا، اعمال نفـوذ مراجع قـدرت برای 

برخـورداری از نعمـات اقتصـادی و سـودهای سـوداگری 

زمینهـای شـهری، سـهم فضـای سـبز در شـهرها را بـه 

کمتریـن میـزان خـود کاهـش داده، این در حالی اسـت 

کـه فضـای سـبز در طـول تاریخ شـهر نشـینی از اهمیت 

و تاثیـر گـذاری فزاینـده ای در کیفیـت زندگـی شـهری 

و شـهروندان برخـوردار شـده انـد از ایـن رو مدیریـت 

شـهرها بـرای بهتـر شـدن محیط زیسـت شـهری، توجه 

بـه فضای سـبز رابـه عنوان یکـی از ارکان اساسـی حیات 

بشـر در دسـتور کار خـود قـرار داد اهمیـت فضـای سـبز 

شـهری تـا بدان حد اسـت که امـروزه وجود ایـن کاربری 

بـه عنوان یکی از شـاخص های توسـعه یافتگـی جوامع 

بررسـی  حاضـر  پژوهـش  هـدف  می آیـد  حسـاب  بـه 

اهمیـت و عملکرد فضای سـبز شـهرها به طـوری که این 

کاربـری باعث تقویـت جنبه های مثبت شـهرها در ابعاد 

)اجتماعـی – اقتصـادی و زیسـت محیطـی وکالبـدی ( 

شـود و زمینـه سـاز توسـعه پایدار شـهر گردد.بـه طوری 

کـه بـا مدیریـت و برنامه ریـزی میتـوان از کارکـرد های 

اجتماعی، زیسـت محیطی، تفریحی،کالبدی فضای سـبز 

در شـهرها اسـتفاده کـرد و تعاماتـی کـه بـر اثـر آن در 

طول زمان شـهر، از نظر زیسـت محیطی قابل سـکونت، 

از نظـر اقتصـادی بـا دوام، از نظر اجتماعی همبسـته و از 

نظـر کالبـدی زیبـا و دیدنی می گـردد..

کلمـات کلیـدی: فضای سبزشـهری، شـهروندان، کیفیـت 

شـهری. زندگی 

مقدمه

بـا افزایـش روزافـزون جمعیـت شـهرها، سـبک زندگـی 

آپارتمـان نشـینی، فشـارهای مالـی و فاصلـه گرفتـن از 

فضای سـبز  بـه  نیـاز  ضـرورت  غیـره،  و  محیط طبیعـی 
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شـهرها بـه عنـوان مأمنـی بـرای پنـاه افـراد خسـته از 

محیط شـهری بیش از پیش آشـکار می شـود. فضای سبز 

شـهری اصـوأل با فراهـم کـردن محیطی برای اسـتراحت 

افـراد باعـث می شـود تـا افـراد انـدک زمانـی بـه دور از 

دغدغه هـای محیـط شـهری بـه تنهایـی و یـا بـه همراه 

خانـواده از فضاهای سـبز اسـتفاده نماینـد.

کارکردهـای  شـهرها،  در  فضای سـبز  اثـرات  مهمتریـن 

زیسـت محیطی آن هاسـت که ایجـاد تعادل بخشـی در 

متابولیسـم شـهر از یـک سـو و باال بـردن سـطح زیبایی 

از سـوی دیگـر، سـبب افزایـش کیفیت زیسـتی شـهرها 

تنفـس  ریه هـای  فضای سـبز  حقیقـت  در  می شـوند، 

شـهرها بـه شـمار می آینـد.

عـاوه بـر کارکـرد زیسـتی شـهرها می تـوان بـه اهمیت 

زیبایـی شـناختی، روان شـناختی و تاثیری که فضای سـبز 

شـهری بـر روی سـامت افـراد می گذارد اشـاره کـرد. در 

چنـد سـال گذشـته به دلیـل افزایـش تولیـد خودروهای 

شـخصی در کشـور و روانه شـدن آن ها بـه خیابان-های 

کشـور، بخـش حمـل ونقـل بـه عنـوان مهمتریـن عامل 

تولیـد گازهای آلـوده کننده باعـث افزایـش بیماری های 

جسـمی و روحی زیادی در شـهرهای کشـور شـده است.

فضای سـبز شـهری بـا جـذب ایـن گازهـا و تصفیـه هوا 

و تولیـد هـوای پـاک و مطلـوب در محیط هـای اطـراف 

و  پـاک  هـوای  تنفـس  در  افـراد  بـه  می توانـد  خـود 

مناسـب کمـک نمایـد. از طرفـی دیگـر تحقیقات نشـان 

می دهـد کـه افـراد در مقابـل رنـگ سـبز واکنـش مثبتی 

نشـان می دهنـد و باعـث آرامـش ایـن افـراد می شـود. 

نمونـه بـارز ایـن امـر را می تـوان بـا حضـور در کـوه و 

جنـگل درک کرد. فضاهای سـبز شـهری در واقـع با ایجاد 

محیـط مصنوعی در شـهرها باعث افزایـش آرامش افراد 

می شـوند. پـارک و فضای سـبز موجـود در شـهر و اطراف 

آن بـا عملکردهـای زیسـت محیطی، روانـی، اجتماعی و 

تاثیـر در سـاخت کالبـد شـهر بیـش از هـر عامـل دیگـر 

باعـث نزدیکـی انسـان و طبیعـت می شـوند. بنابرایـن 

انسـان در دنیـای امـروز برای رفـع خسـتگی های زندگی 

)صالحـی،  دارد.  نیـاز  شـهری  فضای سـبز  بـه  ماشـینی 

اسـماعیل. دیناروندی،مرتضـی. هدایتـی، امیـر. اصول و 

ضوابـط طراحـی پارک هـای شـهری(

تاریخچه احداث فضای سبز

تاریـخ فضای سـبز به پیش از وجود انسـان بـاز می گردد 

امـا تاریخچـه فضـای سـبز شـهری چنیـن نیسـت. این 

نکتـه را بـه خاطـر داشـته باشـید کـه اولین انسـان های 

متمـدن می کوشـیدند تـا شـهرهای خـود را در نزدیکـی 

رودخانه هـا و فضاهـای سـبز بنـا کننـد تـا از ایـن منابع 

طبیعـی بهتریـن اسـتفاده را ببرنـد. امـا بـا گـذر قرن هـا 

و پیشـرفته تر شـدن انسـان، اولیـن شـهرهای مـدرن یا 

کان شـهرها هـم ایجـاد شـد و آن زمـان بود کـه نیاز به 

فضـای سـبز شـهری بـرای اولین بار در انسـان بـه وجود 

مد. آ

البتـه بایـد بگوییم که متاسـفانه انسـان همـواره نگاهی 

همـراه بـا بیخیالـی و اهمـال کاری بـه مسـئله فضـای 

سـبز و محیـط زیسـت داشـته اسـت و زمانـی متوجـه 

اهمیـت این موضوع شـده کـه بسـیاری از منابع طبیعی 

از دسـت رفتـه و بازیابـی و احیـای آن هـم امکان پذیـر 

اسـت. نبوده 

تاریخچه فضای سبز در ایران

رسـیدگی بـه اهمیت فضای سـبز و ایجاد یـک وزارتخانه 

یـا سـازمان بـرای آن، از جملـه اقداماتـی بود کـه خیلی 

دیـر در کشـور ایـران اتفـاق افتـاد. در سـال ۱339 اولین 

سـازمان حفاظـت از فضـای سـبز شـهری  بـا نـام “اداره 

باغـات” در ایـران ایجاد شـد؛ وظیفه اصلی این سـازمان، 

سـاماندهی فضای سبز شـهر تهران و جلوگیری از نابودی 

آن بـود. ایـن سـازمان در سـال ۱3۴۰، بـا اندکـی تغییـر 

کاربـری و افزایـش مسـئولیت ها بـا عنـوان “اداره امـور 

پارک هـا و میادیـن” بـه فعالیـت خـود ادامـه داد. پـس 

از آن نیـز، بـا آشـکار شـدن اهمیت فضـای سـبز و تاثیر 

بررسی نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری
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بسـیار زیـاد آن بـر زندگی شـهری، ایـن سـازمان بزرگ تر 

و بزرگ تر شـد تا در نهایت به سـازمانی سراسـری در کل 

ایـران تبدیل شـد کـه وظیفـه حفاظت و توسـعه فضای 

سبز شـهری را دارد..

 درواقـع فضـای سـبز و محیط زیسـت تاریخـی دارند 

بـه درازای سـیاره زمیـن. انسـان بـا وارد شـدن بـه این 

کـره خاکـی و ایجـاد شـهرهای متمـدن و بـزرگ، بـرای 

افتـاد؛  شـهری  سـبز  فضـای  ایجـاد  فکـر  بـه  اولین بـار 

نمونه هـای فضـای  اولیـن  بابـل جـزو  باغ هـای معلـق 

سـبز در شـهرهای متمـدن کهن هسـتند. همچنیـن باید 

گفـت کـه اولیـن توجه هـا بـه فضـای سـبز در ایـران، از 

حوالـی سـال ۱3۴۰ اتفـاق افتـاد و از آن پـس مسـئوالن 

دولتـی بصـورت مرتـب بودجه هایـی بـرای رسـیدگی به 

فضـای سـبز و حفاظـت از آن اختصـاص دادند.)افضلی، 

و  نقـش  بررسـی   .۱393 حسـین.  عبدالهـی،  کـوروش. 

اهمیـت فضـای سـبز در شـهرهای امـروز. همایـش ملی 

پژوهش هـای کاربـردی در جغرافیـا و گردشـگری(.

فضاهای سبز شهری

 عبـارت «فضای سـبز» کم تـر از نیم قـرن اسـت کـه در 

فرهنـگ و ادبیـات شهرسـازی جهـان، از جایـگاه خاصی 

برخـوردار شـده اسـت. ایـن عبـارت، معانـی و مفاهیـم 

کلـی  طـور  بـه  می گیـرد.  بـر  در  را  وسـیعی  و  متعـدد 

فضای سـبز شـهری بـه آن بخـش از فضای سـبز کـه در 

محـدوده شـهر طراحـی وبنـا شـده، اطـاق می شـود.

)حامـدی، محمدعلـی. بهرام سـلطانی، کامبیـز. فروزنـده  

شـهرکی، گوهر. ابراهیمی رسـتاقی، مرتضی. خوشنویس، 

مصطفـی. زرعکانـی، مهـدی. مختـاری. ضوابـط طراحی 

اول(. شـماره ۲۰3( نظـر  فضاهای-سبزشـهری)تجدید 

مراجـع رسـمی تعاریـف متفاوتـی از فضای سـبز شـهری 

می دهنـد. پیشـنهاد 

شـهری  فضای سـبز  شهرسـازی:  دیـدگاه  از  الـف_ 

انـواع  از  کـه  سیمای شـهر  از  بخشـی  از  اسـت  عبـارت 

پوشـش های گیاهی تشـکیل شـده اسـت. که بـه عنوان 

یـک عامـل زنـده و حیاتـی در کنـار کالبـد بی جان شـهر، 

تعییـن کننـده سـاخت مرفولوژیـک شـهر اسـت.

ب_ از دیـدگاه زیسـت محیطـی: فضـای نسـبتأ بـزرگ، 

متشـکل از گیاهـان بـا سـاختی جنگلـی و برخـوردار از 

بازدهـی زیسـت محیطی و اکولوژیـک معیـن و در خـور 

شـرایط زیسـت محیطی حاکـم بـر شـهر.

ج_ از دیـدگاه قانونـی: بـر اسـاس الیحه قانونـی حفـظ 

 ۱359 خـرداد  مصـوب  شـهری  فضاهـای  گسـترش  و 

فضای سـبز عبـارت اسـت از؛ اراضـی، اماکـن مسـکونی، 

تجـاری، صنعتـی، محل های کسـب و پیشـه و خدماتی 

کـه دارای پوشـش گیاهی یـک یـا چندسـاله بـوده و بـه 

منظورهـای اسـتفاده انتفاعـی یـا زیباسـازی بـه وجـود 

آمـده باشـد. ) صالحـی، اسـماعیل. دیناروندی،مرتضی. 

پارک هـای  اصـول و ضوابـط طراحـی  امیـر.  هدایتـی، 

شـهری. انتشـارات سـیمای دانـش(

 تعریـف جامـع از دیـدگاه مهندسـین مشـاور عمـران 

سـرزمین، فضای سبز شـهر بخشـی از فضاهای باز شهری 

اسـت کـه در عرصه-های طبیعـی یا مصنوعـی آن تحت 

اسـتقرار درختـان، درختچه هـا، گل هـا، چمن هـا و سـایر 

گیاهانی اسـت کـه بر اسـاس نظارت و مدیریت انسـان 

بـا در نظـر گرفتن ضوابط، قوانیـن و تخصص های مرتبط 

به آن برای بهبود شـرایط زیسـتی، زیسـتگاهی و رفاهی 

شـهروندان و مراکـز غیـر روسـتایی، حفـظ و نگهـداری و 

یـا بنـا می شـوند. )حامـدی، محمدعلـی. بهرام سـلطانی، 

کامبیـز. فروزنـده  شـهرکی، گوهـر. ابراهیمـی رسـتاقی، 

مهـدی.  زرعکانـی،  مصطفـی.  خوشـنویس،  مرتضـی. 

مختـاری. ضوابـط طراحـی فضاهای سبزشـهری)تجدید 

نظـر اول(. شـماره ۲۰3(

عملکردهـای فضای سـبز را می تـوان بـه چهار دسـته کلی 

تقسـیم کرد:

 فضـای سـبز عمومـی: فضاهای سـبز شـهری هسـتند 

فضاهـا  ایـن  می باشـند.  بازدهی اجتماعـی  واجـد  کـه 

بـرای عمـوم مـردم در گذرانـدن اوقات فراغـت، تفریح و 

بررسی نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری
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مصاحبـت با دوسـتان و گردهمایـی اجتماعی و فرهنگی 

اسـتفاده می گـردد. فضاهای یاد شـده اساسـأ بـرای این 

منظـور طراحـی یـا تجهیز شـده اند.

بازدهـی  ایـن فضاهـا  نیمـه عمومـی:   فضـای  سـبز 

اکولوژیکـی دارند، لیکن اسـتفاده کنندگان آن ها، نسـبت 

بـه فضاهای عمومـی معدودتـر هسـتند؛ بنابرایـن واجـد 

بـاز  هـای  محوطـه  نیسـتند.  اجتماعـی  تـام  بازدهـی 

... در ایـن  ادارات دولتـی و  بیمارسـتان ها، پادگان هـا، 

دارند. قـرار  دسـته 

 فضای سـبز معابـر و خیابـان ها: از جمله فضاهای سـبز 

شـهری اند که به طـور معمول درختکاری حاشـیه باریکی 

از حـد فاصل پیاده رو و سـواره را تشـکیل می دهد.

 فضای سـبز خصوصـی: شـامل کلیـه فضاهـا از جملـه 

باغچه هـا و باغ هـای موجود در شـهر اسـت که اسـتفاده 

آن محـدود بـه مالـکان آن می باشـد. )سـعیدنیا، احمد. 

۱383. فضای سـبز شـهری )جلد نهم( انتشـارات سـازمان 

شـهرداری ها ودهیاری هـای کشـور(

اهمیت و کارکردهای مهم فضای سبزشهری

امـروزه مفهوم شـهرها بدون فضای سـبز موثر در اشـکال 

گوناگون آن دیگر قابل تصور نیسـت. پیامدهای توسـعه 

شـهری و پیچیدگی-هـای معضات زیسـت محیطی آنها 

بـرای همیشـه  آن  گسـترش  و  فضای سـبز  موجودیـت 

اجتناب ناپذیـر کرده انـد. توجـه بـه فضـای سـبز بـه طور 

عـام بـه عنـوان ریه های تنفسـی شـهرها تعریـف اغراق 

آمیـزی از کارکـرد آن نیسـت. بلکـه ایـن تشـبیه بیـان 

کننـده حداقـل کارکـرد آن در مفهـوم اکولوژیـک شـهرها 

به شـمار مـی رود.

ایـن فضاهـا هـم از دیـدگاه تامیـن نیـاز هـای زیسـت 

محیطـی شهرنشـینان و هـم از نظـر تامیـن فضاهـای 

فراغتـی و بسـتر ارتبـاط و تعامل اجتماعـی آن جایگاهی 

در خـور اهمیـت دارد. دراینجا بـه مهمتریـن کارکردهای 

فضاهای سـبز در شـهرها اشـاره می شـود.

بـرای  محـل  بهتریـن  پارک هـا  تفریحـی:  کارکـرد   

آرامش و رفع خسـتگی هسـتند. امـروزه کارکرد تفریحی 

پارک هـا و فضای سـبز جایگزیـن بخشـی از کارکردهـای 

تفریحـی خانـواده روابط همسـایگی و محلی، بـازار و ...  

شده اسـت.

 کارکـرد بهداشـتی: پارک هـا و فضای سـبز را می تـوان 

در زمـره مراکز تامین کننده بهداشـت و جـان و روان افراد 

دانسـت. نقش گسـترده فضای سـبز در تمرکـز اعصاب بر 

کسی پوشـیده است..

 کارکـرد ارتباطـی: پارک هـا زمینه سـاز روابـط نانوشـته 

سـازمان یافته ای هسـتند کـه با توجه به نیازهای اقشـار 

مختلـف اجتماعـی شـکل می گیـرد و دوام می یابد.

 کارکرد آموزشـی: بازی و سرگرمی در آموزش و پرورش 

پارک هـا  دارد.  موثـری  کـودکان سـهم  و ذهـن  جسـم 

هرچنـد وسـایل-بازی اندکـی دارند ، زمینه کسـب مهارت 

و خاقیـت را بـرای کـودکان فراهـم می سـازند.

 کارکـرد خریـد و فـروش: به رغـم اینکه پارکهـا جایگاه 

گـردش و آرامش هسـتند به دلیل حضور گسـترده مردم 

در آن هـا جـای مناسـب و پررونقی برای عرضـه کاالهای 

مختلف مورد نیاز گردشـگران هسـتند.

فضای سبز از دیدگاه شهرسازی

عبارت اسـت بخشـی از سیمای شـهر که از انـواع گیاهان 

تشـکیل یافته اسـت. فضاهای سـبز در وهله نخسـت به 

فضاهای سـبز و سـطوح سـبز، و در مرحله بعد به شـهری 

فضاهای سـبز  تفـاوت  می شـوند.  تقسـیم  غیرشـهری  و 

کـه  اسـت  ایـن  در  اکولوژیکـی  نظـر  از  سطوح سـبز  و 

شـده(  چمنـکاری  ورزشـی  زمیـن  )مثـا  سطوح سـبز 

درکاهـش  شـبه جنگلی  فضای سـبز  ماننـد  نمی توانـد 

آلودگی صوتـی موثـر باشـد. و یـا به نحو مطلوبی سـبب 

کاهـش دما شـود. بر اسـاس ایـن تقسـیم بندی، فضاها 

و سـطوحی کـه بـا کاربـری فضای سـبز در شـهرها ارتباط 

پیـدا می-کنـد. فضای سـبز عمومـی و خیابانی و سـطوح 

بررسی نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری
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شـامل  را  و چمن های ورزشـی  خیابانـی  عمومـی،  سـبز 

بازدهی اجتماعـی  واحـد  فضای سـبزعمومی  می شـود. 

گذرانـدن  بـرای  مـردم  عمـوم  بـرای  و  می باشـد 

اوقات فراقـت و تفریـح قابـل اسـتفاده اسـت و معمـوال 

فضای سـبزعمومی  واقـع  در  می شـود.  نامیـده  پـارک 

)اجتماعـی( شـامل فضای سـبزعمومی مجهز بـه خدمات 

دارای  نیمه عمومـی  فضای سـبز  می گـردد.  تسـهیات  و 

بازدهی اکولوژیکـی هسـتند اما تعـداد اسـتفاده کنندگان 

آنهـا محـدود اسـت. محوطه هـای بـاز ادارات، پادگان ها 

و بیمارسـتان ها، نمونه هایـی از ایـن فضاهـا می باشـد. 

فضاهای سـبزخیابانی، درختـکاری حد فاصل مسـیرهای 

و  میادیـن  فضاهـای  و همچنیـن  سـواره رو  و  پیـاده رو 

یـا زمین هـای پیرامـون بزرگراه هـا و خیابانهـا را شـامل 

می شـود که عمدتـأ جنبه زیبایی شـناختی دارد و تا حدی 

نیـز واحـد بازدهـی اکولوژیکـی می باشـند. بطـور کلـی 

می تـوان گفـت کـه بخـش قابل توجهـی از فضای سـبز 

تشـکیل  عمومـی  قضای سـبز  را  شـهری  طرح هـای  در 

می دهـد کـه بـه دلیـل بازدهی اجتماعـی و اکولوژیکـی 

بـه طـور همزمـان از اهمیـت باالتـری برخـوردار اسـت. 

)صالحـی، اسـماعیل. دیناروندی،مرتضـی. هدایتی، امیر. 

اصـول و ضوابـط طراحـی پارک های شـهری. انتشـارات 

دانش(. سـیمای 

کیفیت زندگی شهری 

باالتریـن هـدف توسـعه و مدیریـت شـهری ، کیفیـت 

آن کـه  اسـت، حـال  و خوشـبختی شـهروندان  زندگـی 

کیفیـت زندگـی مفهومی چنـد بعدی اسـت و جنبه های 

مختلفـی رادر برمی گیـرد. به طـور کلـی کیفیـت زندگـی 

شـامل مسـائل مـادی و غیرمـادی اسـت. از بعـد مادی، 

کیفیـت زندگی نه تنهـا مقوله هایی چون اسـتانداردهای 

زندگـی، امکانـات زیربنایـی، تولیـد اقتصـادی، اشـتغال، 

قیمت هـا، قانـون و ماننـد این هـا را در برمی گیـرد بلکـه 

مواردی چون سـامتی، سـرگرمی، اوقات فراغت، فرهنگ 

و هنـر و ماننـد این هـا نیز در همیـن مقولـه می-گنجند. 

در بعـد مفاهیم غیرمـادی، کیفیت زندگی شـامل تجارب 

و دریافت هـای شـخصی افـراد و بازخوردهـای آن هـا در 

زندگـی واقعی-شـان اسـت. از ایـن روسـت کـه بیشـتر 

نظریه هـا در زمینـه کیفیـت زندگـی در مـورد ویژگی های 

زیـر اشـتراک نظر دارنـد: احسـاس عمومی خوشـبختی، 

حـس مثبـت از روابـط اجتماعـی و فرصت  هـای بـروز 

توانایی هـای فردی، کیفیـت زندگی مقولـه ای چندبعدی 

اسـت و اندازه-گیـری یـا سـنجش ابعاد صحیـح کیفیت 

زندگـی مطالعـه گسـترده ای را می طلبد. ولـی در مجموع 

کیفیـت زندگـی اشـاره بـه متغیرهایـی چـون سـامتی، 

زندگـی  زندگـی خانوادگـی،  امنیـت،  و  ثبـات سیاسـی 

جمعـی، امنیـت شـغلی و نظایـر این هـا دارد. 

رفاه  در  آن  تاثیر  و  فضای سبز  سرانه  میزان 
زندگی شهروندان

تعییـن سـطح و سـرانه کاربـري فضـاي سـبز در ایـران، 

تاکنـون عمدتـًا بر اسـاس اسـتانداردهاي مورد اسـتفاده 

در کشـورهاي دیگـر بـوده اسـت. تعییـن سـرانه فضاي 

سـبز تا حد زیادي بسـتگی بـه خصوصیـات بیوکلماتیک 

منطقه و شهر دارد، بر ایــن مبنــا بایــد گفــت ســرانه 

فضـاي سـبز در یـک شـهر کویـري و یـا یـک شـهر بزرگ 

مانند تهران نمی تواند شرایطی هماننــد بــا یـک شـهر 

ســاحلی در اســتان مازنـدران داشـته باشـد. بـا وجود 

ایـن، اطـاع از اسـتانداردهاي فضـاي سـبز می توانـد به 

عنـوان هدایتگـر فعالیتهـا و خط مشـی هــا بــه شـمار 

آیـد. بـر اسـاس مطالعات و بررسـی هاي وزارت مسـکن 

و شهرسـازي، سـرانه متعـارف و قابـل قبـول فضاي سـبز 

شـهري در شـهرهاي ایــران بیـن 7 تا ۱۲ متـر مربع براي 

هـر نفـر اسـت کـه در مقایسـه با شـاخص تعیین شـده 

از سـوي محــیط زیســت ســازمان ملــل متحــد )۲۰ 

تـا ۲5 متـر مربـع بـراي هـر نفـر( ، رقـم کمتـري اسـت. 

باوجود این، در شــهرهاي مختلــف کشــور نیــز ایــن 

رقــم، بــا توجــه بــه ویژگیهـاي متفـاوت جغرافیایی و 

اقلیمـی آنهـا، بـا اختافاتـی همراه اسـت که میـزان آنرا 
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طرحهـاي مصـوب هر یـک از شــهرها تعیــین می کنند. 

در مجمـوع "آنچـه از دیـدگاه محیط اجتماعـی در ارتباط 

با فضاي سـبز شـهري اهمیت دارد، میزان فضــاي ســبز 

عمــومی اســت، یعنـی فضـاي سـبزي کـه رفـت و آمد 

عمـوم مـردم درآنها بـدون مانع باشـد، یا بـه تعبیر دیگر 

فضـاي سـبز اجتماعـی" بنابرایـن مفهـوم سـرانه فضـاي 

سـبز تنهـا می توانـد براي آن نوع فضاي سـبز بـه کار رود 

که بــراي گــذران اوقـات فراغـت ، بــازي و تفریح مهیا 

شـده اسـت. )صالحـی، اسـماعیل. دیناروندی،مرتضـی. 

پارک هـای  اصـول و ضوابـط طراحـی  امیـر.  هدایتـی، 

شـهری. انتشـارات سـیمای دانش(.

تعییــن ســرانه  بــراي  پیشــنهادي  روش 
ــبز ــاي س فض

سـبز،  فضـاي  سـرانه  تعییـن  بـراي  پیشـنهادي  روش   

عمدتـًا بـه منظـور تعییـن سـرانه فضـاي سـبز خـاص 

گـذران اوقـات فراغــت ، یعنــی پـارك هـا و گردشـگاه 

هاي سـبز شـهري، طراحی شـده است و سـایر فضاهاي 

سـبز عمومـی ماننـد فضـاي سـبز میدان هـا، شـبکه راه 

هـا ، لچکـی هـا و جـز اینهـا را در بر نمـی گیـرد؛ زیرا در 

یـک محیط شـهري هر یک از عناصر سـبز باید متناسـب 

بــا عملکــردي کــه بــر عهده گرفته اند، ارزیابی شـون 

بـراي مثـال، هـر چنـد ممکن اسـت فضـاي سـبز متعلق 

به شـبکه راههـا آثار اکولوژیکی زیسـت محیطی داشـته 

باشــد، ولــی، عملکــرد اصلـی آن بـا شـبکه و جریـان 

ترافیـک ارتبـاط می یابـد و از همیـن لحـاظ سـایر اثرات 

آن از اهمیـت کمتـري برخـوردار اسـت. بنــابراین، براي 

عناصـر سـبز شـهري نیـز هماننـد سـایر کاربـري هـاي 

شـهري باید هویـت مسـتقلی در نظر گرفت. )سـعیدنیا، 

احمـد. ۱383. فضای سـبز شـهری )جلـد نهم( انتشـارات 

سـازمان شـهرداری ها ودهیاری هـای کشـور(

روش پیشــنهادي بــراي محاســبه ســرانه 
ــبز ــاي س فض

 براي محاسـبه فضاي سـبز درون شـهري براي شـهرهاي 

ایـران چهار پارامتر زیر اسـتفاده شـده اسـت: 

 متوسـط مسـاحت مـورد نیـاز بـراي رشـد سـالم یک 

خت  ر د

 ویژگی هاي اقلیم محلی 

 کیفیت محیط زیست 

 تراکـم نفـر یـا اتـاق در واحدهـاي مسـکونی منبـع 

روزنامـه همشهري)سـعیدنیا، احمـد. ۱383. فضای سـبز 

شـهرداری ها  سـازمان  انتشـارات  نهـم(  )جلـد  شـهری 

کشـور( ودهیاری هـای 

نقش فضای سبز در کیفیت زندگی شهری

در  سـبز  و  بـاز  فضاهـای  اهمیـت  و  نقـش  امـروزه 

محیط زیسـت و کیفیـت زندگـی مجتمع هـای زیسـتی 

بـه طـور  چشـمگیری رو بـه افزایـش اسـت. بـه همین 

جهـت ، در اکثـر کشـورها، فضای باز و سـبز جزء الینفک 

تصمیمـات برنامه ریـزی کاربـری زمین به شـمار می آیند. 

) بـه طـور کلـی بازدهـی فضاهـای سـبز شـهری در سـه 

بازدهـی  محیط زیسـتی،  و  اکولوژیـک  بازدهـی  گـروه 

روانـی   _ اجتماعـی  بازدهـی  و  شهرسـازی   _ کالبـدی 

قابـل تقسـیم بندی می باشـد. در بررسـی اثـرات روانـی 

– اجتماعـی فضای سـبز بایـد گفـت کـه انسـان، در هـر 

شـرایطی روزانـه بـه چند سـاعت فضـای سـاکت و آرام 

نیـاز دارد.کـه فضای سـبز می توانـد ایـن فضـا را تامیـن 

نمایـد. همچنین از مهمترین اثرهای فضای سـبز در شـهر 

هـا، کارکـرد زیسـت محیطی آنهاسـت کـه شـهرها را بـه 

عنوان زیسـت محیطی آنهاسـت که شـهرها را بـه عنوان 

محیط-زیسـت جامعه انسـانی معنی دار کرده اسـت و با 

آثار سـوء گسـترش صنعت و کاربردی نادرست تکنولوژی 

مقابلـه کـرده، سـبب افزایـش کیفیـت زیسـتی شـهرها 

می شـود. همچنیـن بـه عنـوان یکـی از مباحـث مهـم و 

کاربـردی در دیگر کشـورها تبدیل شـده اسـت به طوری 

کـه هر سـاله مسـاحت زیـادی از زمین های شـهری آنها 

بـه ایـن کاربـری بسـیار مهـم اختصـاص داده می شـود. 
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منظـور از بازدهی اکولوژیکـی نیـز زیباسـازی بخش هـای 

شـهری، کاهش دمـای محیـط، تولید اکسـیژن، افزایش 

نفوذپذیـری خـاک در مقابـل انـواع بـارش و ماننـد اینها 

آثـار  می تـوان  کلـی  تقسـیم بندی  یـک  در  می-باشـد. 

اجتماعی ناشـی از ایجاد و گسـترش فضای سـبز شـهر را 

بـه صـورت زیـر ارائـه کرد:

 آثار جامعه شناختی

 آثار فرهنگی

 آثـار روانشـناختی )روحـی روانـی( با نظر بـه مطالب 

نامطلـوب  و  مطلـوب  آثـار  معرفـی  بـه  شـده  ارائـه 

و  فرهنگـی  جامعه شـناختی،  منظـر  از  فضاهای سـبزی 

می پردازیـم. شـهروندان  روی  بـر  روانشـناختی 

اثرات روحی و روانی فضای سبز بر کیفیت زندگی شهری

کـه  شده اسـت  آفریـده  گونـه ای  بـه  انسـان  فطـرت 

بـدون  توانایی هـا  ایـن  و  دارد  بسـیاری  توانایی هـای 

ارتبـاط بـا زیبایی هـای طبیعـی کـه در زندگی شـهری که 

همـان فضاهای سـبز می باشـند بـه افسـردگی و خمودی 

فضای سـبز  از  بهره منـدی  پرتـو  در  بالطبـع  و  می گرایـد 

خاقیت-هـای انسـان شـکوفه می گـردد. و انسـان راه 

بیشـتر  اگرچـه  زندگـی خـود می پیمایـد.  در  را  تکامـل 

شـهروندان مقیـم شـهر از مزایـا و تاثیـرات غیرمسـتقیم 

فضاهای سـبز بـر زندگی خود آگاه نیسـتند امـا این تاثیر 

و کنـش متقابـل میـان برخـورداری از فضای سـبز و عدم 

بـر خـورداری از آن بر زندگی آن ها توسـط پژوهش های 

گوناگونـی بـه اثبـات رسـیده می باشـد. بـه عنـوان مثال 

در میـان نوشـته های علمـا و احادیـث و قرآن کریـم نیـز 

بـه ایـن موضوع اشـاره شـده اسـت از مجموعـه آیات و 

احادیـث چنیـن بـه دسـت می آیـد که:

 نـگاه بـه فضای سـبز غم هـای انسـان را می زدایـد. به 

او آرامـش بخشـیده و او را شـاد وخوشـحال می کند.

 بهره منـدی از فضای سـبز حالـت یـأس و نومیـدی را 

از انسـان دور کـرده و شـور و امیـدی در او ایجـاد و یـا 

تقویـت می کنـد.

 فضای سـبز تاثیری قابـل توجه در درمـان بیماری های 

روحـی و روانـی دارد بـه طـوری کـه ایـن مشـکات بـا 

و  قـدم زدن  و  مناظـر سرسـبز  و  بـه فضـا  کـردن  نـگاه 

مـی رود. میـان  از  فضای سـبز  در  نفس کشـیدن 

 ارتبـاط با فضای سـبز موجب نشـاط و موجـب انگیزه 

بـرای حرکـت به سـوی تعالی و تکامل اسـت.

آثار روان شناختی گسترش فضای سبز بر شهروندان

تاثیـر منظـر و فضای سـبز بـر سـامت روحـی و روانـی 

در دهه هـای اخیـر بسـط یافتـه و نظریه هـای متفاوتـی 

درمـورد آن مطـرح شـده اسـت؛ ازجملـه نظریـه بهبـود 

اسـترس اولریک،کـه معتقد اسـت مناظر طبیعـی، بالقوه 

تمایـل بـه کاسـتن میـزان اسـترس دارنـد در حالـی کـه 

مناظـر سـاخته شـده موجـود نـه تنهـا از بهبود اسـترس 

ممانعـت نمی کننـد، بلکه خود می توانند سـبب اسـترس 

شـوند. اصـوال فضای سـبز مناسـب در شـهرها، افـزون بر 

کاری  بـازده  روان،  آرامـش  موجـب  سامت جسـمانی 

بیشـتر و کیفیـت زندگـی برتـر می گردداما ایـن در حالی 

اسـت کـه در بسـیاری از شـهرهای مـا، عـدم توجـه بـه 

جنبه هـای انسـانی در طراحـی و معمـاری فضای شـهری 

باعـث شـده کـه در شـهرها بیـش از روسـتاها سـامت 

از  باشـند. یکـی  اجتماعـی در معـرض آسـیب  روانـی، 

مشـکاتی  چنیـن  آمـدن  بوجـود  باعـث  کـه  عواملـی 

شـده اسـت، عـدم توجه بـه فضای سـبز شـهری و اینکه 

سـاختار موجود در فضاهای سـبز در راسـتای ساختارهای 

فکـری مـدرن قرارگرفتـه و یـک نـوع تضـاد در سـاختار 

کالبـدی تقریبـا سـنتی بـا سـاختار تفکـر مدرن اسـتفاده 

کننـدگان بـه وجود آمـده اسـت .بنابراین نحوه سـاخت 

و شـکل گیری فضاهای سـبز می توانـد اثـرات مسـتقیمی 

بـر روح و روان مراجعه کننـدگان داشـته باشـد بطوری که 

تحقیقـات نشـان می دهـد کـه بخـش مهمـی از اهداف 

شفابخشـی منظردر مشـاهده مناظـر طبیعی و نـه الزاما 

فضاهای سـبز  و  طبیعـی  مناظـر  در  فعالیـت  انجـام  در 
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اسـت سـکونت در نزدیکـی فضاهای سـبز و تاثیـر آن بر 

بیماری هـای روانـی نتایـج یـک پژوهـش جدید نشـان 

داده اسـت کـه زندگـی کـردن در نزدیکـی فضای سـبز به 

میـزان قابـل توجهـی روی سـامت انسـان اثـر مفیـد و 

سـودمند دارد. بر اسـاس این تحقیق جدیـد که در مجله 

«همـه گیرشناسـی و سـامت جامعـه» بـه چاپ رسـیده 

نزدیکـی بـه فضاهای سـبز نقـش بـه سـزایی در کاهـش 

بیماری هـای روانـی ایفـا می-کنـد. همچنین محاسـبات 

نشـان می دهـد کـه نـرخ سـاالنه ابتـا بـه اختـاالت و 

بیماری هـای مهـم جسـمی در افـرادی کـه در نزدیکـی 

میـزان چشـمگیری  بـه  زندگـی می کننـد  فضاهای سـبز 

کمتـر اسـت.  در ایـن پژوهـش گروهـی از متخصصـان 

اطاعـات  آمسـتردام،  در   UV دانشـگاه  پزشـکی  مرکـز 

سـامتی ثبـت شـده حاصـل از 35۰ هـزار نفـر از مـردم 

سراسـر هلنـد را مـورد بازبینـی قـرار دادنـد و اطاعات را 

بـرای مـدت یک سـال بـه ثبـت رسـاندند. ایـن محققان 

دریافته انـد کـه نزدیکـی بـه فضاهای سـبز و طبیعـی در 

مورد برخی از بیماری های شـایع بسـیار سـودمند اسـت. 

بـرای مثـال تاثیـر آن در کاهـش اختـاالت اضطرابـی و 

افسـردگی بسـیار مناسـب و قابل توجه اسـت. محققان 

می گوینـد؛ در بیشـتر مناطـق سـاختمانی و شـهری از هر 

هـزار نفـر 3۲  نفر به افسـردگی مبتا می شـوند در حالی 

کـه در صـورت وجـود فضای سـبز ایـن تعداد بـه  ۲۴ نفر 

از هـر هـزار نفـر می رسـد. به عـاوه بیشـتر بیماری هایی 

بیماری-هـای  کـه در فضای سـبز بهبـود می یابنـد جـزو 

بسـیار شـایع و پرخرج هسـتند کـه می توان بـا طبیعت 

آنهـا را درمـان کرد.

طبیعت و رشدکودک

و  مغـز  پیچیـده طبیعـت  و  غنـی  درمحیـط  قرارگیـری 

تفکـر را غنـی و پیچیـده می کنـد هـوش را بـاال می بـرد 

و محرومیـت از محیـط طبیعـت تناسـب ذهـن ورفتـار 

کنـار  در  طبیعـت  می کنـد.  تشـویق  را  پرخاشـگرانه 

الهام بخـش بـودن، هیجان، کنجکاوی، احسـاس ترس و 

رقابـت را در کـودکان بیدار می کند و به رشـد شـخصیت 

و بلـوغ عاطفـی او کمـک می کنـد.

تاثیر مناظر طبیعی برروی سالمتی فیزیکی و روان شناختی 

انسان:

انسـان از روزی کـه در طبیعـت یافتـه شـده از نقطه نظر 

سـامتی روان شـناختی و فیزیکـی انـواع فایده هـا را در 

طـول تاریـخ از طبیعـت کسـب کـرده کـه امـروزه مـا با 

آن بصـورت یـک نظریـه روبرو هسـتیم. در صده بیسـتم 

بـا رشـد سـریع شـهر نشـینی مناظـر طبیعـی بخصوص 

از شـهرها و زندگـی روزمـره دور شـده٬که توجـه وعاقـه 

بـه مناظرطبیعـی وروابـط انسـان باطبیعـت را افزایـش 

سـال  درطـول3۰  علمـی  موردمطالعـات  درایـن  داده٬ 

اخیرپیشـرفت های چشـمگیری داشـته اسـت.

بطـور کلی می تـوان تاثیرات روان شـناختی فضای سـبز را 

بـر شـهروندان بصورت زیر بیـان کرد:

1- ایجاد آرامش روحی و روانی:

عـاوه بـر آثـار روحـی و روانـی و آرامـش کـه در اثـر 

قرارگیـری در طبیعـت و نظاره گـری فضای سـبز حاصـل 

می شـود، ازنظـر علمـی می تـوان بـه یـک مـورد اشـاره 

کـرد و آن هـم تولیـد فیتونسـید اسـت. درختانـی مانند 

گـردو، کاج و ... از خـود ماده ای بنام "فیتونسـید" در فضا 

رهـا می-کننـد که ایـن مواد روی انسـان اثر فرح بخشـی 

دارد؛ بـه گونـه ای کـه این مـاده می تواند تعـادل بین دو 

نیم کـره مغـز را بـه خوبی برقرار سـازد و حالـت طبیعی و 

آرام بخشـی را به انسـان ارزانی کنـد. )علیـزاده، ۱۰:۱38۱-

.)9

2- تاثیرات مثبت در سالمت جسمی و بدنی افراد:

مـردم در جوامـع صنعتـی خیلـی کـم ورزش می کننـد؛ 

بـرای بسـیاری از فعالیت هـای بدنـی جایـی در کارهـای 

بـه  افـراد  ایـن  اینکـه  بـرای  نتیجـه  در  نـدارد،  روزانـه 

فعالیـت بدنـی بپردازنـد بایـد بیـش از پیش آن هـارا به 

ایـن کار ترغیـب کرد. محیط هـای جـذاب ازجمله فضای 
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سـبز می توانـد مـردم را تشـویق بـه شـرکت در چنیـن 

فعالیت هایـی کنـد. از پژوهش هـای انجـام شـده چنین 

برمی آیـد کـه محیط های سرسـبز بـه عنـوان مکانی برای 

ایـن فعالیت هـای تفریحـی بـر مکان های سـاخته شـده 

رجحـان دارنـد. بـه عنوان مثـال راجراولریـخ در تحقیقی 

کـه در زمینـه اثـرات روانـی درختـان و فضای سـبز روی 

دوره بهبـود بیمـاران در یـک بیمارسـتان انجـام داد بـه 

ایـن نتیجه رسـید که فضای سـبز می-تواند دوره بسـتری 

بیمـاران را کوتـاه کنـد. )مجنونیـان،۲۱3:۱37۴(.

)افزایش  افراد  عملکردی  راندمان  و  کارایی  ارتقای   -3

بهره وری(

زندگـی در شـهرها و بطورکلـی در دنیـای مـدرن باعـث 

مکانیکـی شـدن زندگی انسـان ها گردیده اسـت. اوقات 

فراغـت را بـرای انسـان ها کـم کـرده اسـت و بـا ایـن 

فرصـت کـم فراغـت از کار، نمی تـوان رفتن به سـفرهای 

طوالنـی و چنـد روزه را در برنامه زندگی قرار داد. بنابراین 

مجبـور بـه اسـتفاده بهینه از فرصـت کم فراغـت از کار و 

زندگـی روزمـره می شـود و بهتریـن مـکان بـرای انجـام 

ایـن کار فضاهای سـبز شـهری اسـت؛ زیـرا بـا قرارگیری 

در ایـن گونـه فضاهـا، انگیـزه زندگـی کـردن افزایـش 

و متعاقـب آن کارایـی و راندمـان عملکـردی افـراد نیـز 

افزایـش می یابـد.

افکار،  ازطریق تبادل  افراد  4- حل چالش ها و تنگناهای 

و  رسمی  کانون های  در   ... و  دوستانه  مشورت های 

غیررسمی مستقر در پارک ها و فضاهای سبز

5- تاثیر بر روی رفتار انسان ها و پویایی ذهنی و رفتاری 

آن ها

روحـی  و  فیزیکـی  وضعیت هـای  در  افـراد  6-مانـدن 

مناسـب از طریـق حضـور مسـتمر در فضا های سـبز مثل 

محمـد.  فضاها)افتخـار،  ایـن  در   ... و  ورزش  نرمـش، 

بررسـی نقـش و اهمیـت فضای سـبز در زندگی شـهری(

نتیجه 

فضای سـبز شـهری به عنوان بخش جاندار محیط شـهری 

مکمـل بخـش بی جـان شـهر، یعنـی سـاختار کالبـدی 

شـهر، می باشـد. امروزه جامعه شناسـان، روان شناسـان و 

پزشـکان بـر ایـن باورند عاوه بـر تامین بهداشـت جو و 

محیـط مکان هـای مسـکونی، نقـش مثبتی در سـامتی 

شـهروندان، بـر عهـده دارند کـه از مهمتریـن آن می توان 

کـه   می باشـد  شـهروندان  زندگـی  بـر  آن  تاثیـرات  بـه 

روزانـه سـاعاتی را بـرای گذرانـدن اوقـات فراغـت خـود  

در ایـن گونـه فضا هـا می گذراننـد. بـا توجـه بـه مطالب 

بـاال می تـوان بـه اهمیـت و نقـش مهـم ایـن فضـا هـا 

روانـی  و  روحـی  سـامت  و  شـهر  زندگـی  کیفیـت  در 

پایـداری  و  شـهروندان  بـرد. سـامت  پـی  شـهروندان 

شـهری و کمیـت و کیفیـت و بازدهـی روانـی اجتماعـی 

و اکولوژیکـی فضاهـای سـبز شـهری یکی از آثـار طراحی 

و برنامه ریـزی مناسـب شـهری می باشـد کـه بایـد تمام 

تـاش مسـئولین و دسـت انـدرکاران امـور شـهری برای 

بـرآورد آن باشـد. بـه ویـژه در طراحـی و برنامه ریـزی 

بـرای احداث شـهر های جدیـد باید این کاربـری باتوجه 

بـه نیازهـای هریـک از شـهروندان طراحـی و مکان یابی 

گردد.

منابع

هدایتـی،  دیناروندی،مرتضـی.  اسـماعیل.  صالحـی،   

امیـر. ۱39۱. اصـول و ضوابـط طراحی پارک های شـهری. 

انتشـارات سـیمای دانش.

 سـعیدنیا، احمد. ۱383. فضای سـبز شـهری )جلد نهم( 

انتشارات سـازمان شـهرداری ها ودهیاری های کشور.

 حامـدی، محمدعلـی. بهرام سـلطانی، کامبیـز. فروزنده  

شـهرکی، گوهر. ابراهیمی رسـتاقی، مرتضی. خوشنویس، 

مصطفـی. زرعکانـی، مهـدی. مختاری، مهدخـت. ۱389. 

ضوابـط طراحـی فضاهای سبزشـهری)تجدید نظـر اول(. 

۲۰3 شماره 

بررسی نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری



سال چهارم، شماره چهارم، بهار 1400

51 |

 افضلـی، کـوروش. عبدالهـی، حسـین. ۱393. بررسـی 

نقش و اهمیت فضای سـبز در شـهرهای امروز. همایش 

ملـی پژوهش هـای کاربـردی در جغرافیا و گردشـگری.

 رحمانـی، آرش. نظـری، ولی اله. ارزیابـی نقش کاربری 

سـبز شـهری در ارتقای کیفیت زندگی شـهری. 

 علی اصـل، شـفیقه. آذربـار، رویا. ۱39۴. بررسـی نقش 

و اهمیـت فضای سـبز در زندگـی شـهری. کنفرانـس بین 

المللـی انسـان، معمـاری، عمران وشـهر. تبریز.
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مصرف بهینه آب در فضاهای سبز شهری

آرمان راست خدیو

دانشجوی کارشناسی مهندسی فضای سبز دانشگاه کردستان

پردیسـه )فضـای سـبز( یکـی از ارکان ضـروری و الینفک 

فضاهـای شـهری اسـت کـه تاثیـر بسـزایی در کیفیـت 

اجتماعـی  تعامـات  سـطح  ارتقـای  و  شـهری  منظـر 

فرهنگـی و سـامت شـهروندان دارد امـروزه بـه ویـژه 

در شـهرهای بـزرگ زندگـی ماشـینی و تجمـع جمعیـت 

موجـب زندگـی کسـالت آور و همچنیـن محیـط های با 

هـوای آلوده شـده اسـت. فضای سـبز شـهرها می تواند 

تـا حـدودی به حـل مشـکات حاصـل از این پدیـده در 

جهت سـامت افـراد اجتمـاع و زیباسـازی محیط کمک 

کنـد امـا بـا توجـه بـه اینکـه کشـور ایـران در کمربنـد 

خشـک نیم-کـره شـمالی قـرار دارد و نیـز بخـش اعظـم 

آن دارای اقلیـم خشـک و نیمه خشـک اسـت کمبود آب 

احـداث مدیریـت و نگهـداری پردیسـه هـا را بـا چالش 

هـای جـدی مواجـه سـاخته اسـت ایـن بحـران چنـان 

نگـران کننده اسـت که کشـورهای مختلف دنیـا راه کارها 

و دسـتورالعمل هایی بـرای صرفـه جویـی در بخش های 

نموده انـد،  ارائـه  مختلـف شـرب صنعـت و کشـاورزی 

پـس بـا توجه به کمبود آب و عدم اسـتفاده از آب شـرب 

بایـد راهکارهایـی جهـت صرفه جویی در مصـرف آب در 

پردیسـه هـا بـه کار گرفته شـود از راهکارهـای قابل ارائه 

می تـوان بـه تغییر شـیوه های آبیـاری مانند بهـره گیری 

از روش هـای جدیـد و کارآمد آبیاری همچون کم آبیاری، 

تغییـر زمـان آبیاری و اسـتفاده از آب هـای نامتعارف در 

آبیـاری و تغییر الگوی کشـت مانند کشـت گل های چند 

سـاله بـه جـای گل های فصلـی در فضای سـبز اسـتفاده 

از گیاهـان چنـد سـاله بومـی بـا ویژگـی زیباشـناختی و 

حتـی دارویـی بـا نیـاز کم آبـی رویکـرد خشـک منظـری 

یـا زری اسـکیپ هـرس شـاخ و بـرگ درختان اسـتفاده 

از باکتـری هـای محـرک رشـد پلیمرهای سـوپر جاذب و 

محیـط کشـت هایی ماننـد زئوالیـت و اسـتفاده از مالچ 

خاکپـوش به منظـور کاهش تبخیـر آب نام بـرد )نظری، 

.)۱395

راهکارهای مدیریت مصرف آب

 تغییر شیوه آبیاری

آبیـاری:  کارآمـد  و  جدیـد  روش هـای  از  بهره گیـری   -۱

فضاهـای  آبیـاری  در  آب  مصـرف  الگـوی  بـه  نگاهـی 

سـبز مناطـق خشـک و نیمه خشـک نشـان می دهـد که 

راندمـان مصـرف آب در ایـن بخـش کمتـر از ۴۰ درصـد 

اسـت. بخـش عمـده ی تلفـات آب مصرفـی در آبیـاری 
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فضـای سـبز ایـن مناطـق در هنـگام کاربـرد آب صـورت 

انـواع  ماننـد  آبیـاری  جدیـد  سیسـتم های  می گیـرد. 

آبیـاری بارانـی و قطـره-ای بایـد بـه گونـه ای طراحـی، 

نصب و نگهداری شـوند که بیشـترین راندمان در پخش 

یکنواخـت آب در فضـای سـبز داشـته باشـد و از ایجـاد 

هرگونـه روانـاب در سـطح فضـای سـبز جلوگیـری کنند. 

آبیـاری کافـی در همـه ی  از  بـرای اطمینـان  همچنیـن 

سـطوح، سیسـتم آبیـاری بایـد به گونـه ای تنظیـم شـود 

کـه در یـک عمق یکنواخت و مناسـب انجام شـود. بنظر 

می رسـد کـه یکـی دیگـر از عوامـل اتـاف آب در سـطح 

فضـای سـبز عدم کنتـرل و مدیریت دقیـق میزان مصرف 

آن می باشـد. بـه منظـور حـل ایـن مشـکل می تـوان از 

روش هـای خـودکار آبیـاری بهره بـرد. یعنی بـا هماهنگ 

کـردن اطاعات هواشناسـی ماننـد دما، رطوبـت، میزان 

بارندگـی، رطوبت نسـبی و میزان جریان باد از ایسـتگاه 

محلـی هواشناسـی در هر شـهر یـا مکانی که پردیسـه ها 

قـرار دارنـد بـا سنسـورهای رطوبت سـنج در خـاک آنهـا 

میـزان مصـرف آب را بهینـه کـرد )نظـری، ۱395(.

۲- کـم آبیـاری: کم آبیاری یکی از راه های غلبه بر مسـاله 

کـم آبـی اسـتفاده از کـم آبیـاری می باشـد. در این روش 

نیـاز آبـی گیاهـان به طور کامـل تامین نمی شـود، بلکه با 

توجـه بـه مقـدار آب در دسـترس و پذیرش میـزان زیان 

حاصـل از کاهـش محصـول، مقـدار آب مـورد اسـتفاده 

بـرای آبیـاری کمتـر از نیاز کامـل گیاه اسـت. قابل توجه 

اسـت که هنـگام اعمـال کـم آبیـاری باید مصـرف انواع 

کودهـا را نیـز کاهـش داد تـا گیـاه بتواند شـرایط تنش 

آبـی را بهتـر تحمـل نماید. از طرف دیگر کـم آبیاری نباید 

در مراحـل حسـاس رشـد صـورت گیـرد تـا گیـاه حداقل 

کاهش عملکرد را داشـته باشـد )نظـری، ۱395(.

تغییـر زمـان آبیـاری: یکـی از عوامـل هـدر رفـت آب در 

کاهـش  منظـور  بـه  اسـت.  تبخیـر  فضای سـبز  سـطح 

اثـرات تبخیـر بهتـر اسـت کـه آبیـاری در سـاعات خنک 

شـبانه روز صـورت گیـرد. حتـی در بعضـی منابـع آبیاری 

شـبانه  توصیـه شـده اسـت. البتـه تحقیقـات  دقیق تـر 

نشـان داده اسـت کـه مدیریت آبیاری در شـب مشـکل 

بـوده و در سیسـتم های مـدرن حتـی افزایـش مصـرف 

انـرژی را نیـز در پـی دارد. بنابرایـن از نظـر زمـان آبیاری 

بهتریـن سـاعات آبیاری، سـاعات خنک هسـتند )نظری، 

.)۱395

اسـتفاده از آب هـای نامتعـارف در آبیـاری: اسـتفاده از 

آب هـای نارمتعارف مانند آب های شـور، پسـاب شـهری، 

از منابـع  به عنـوان یکـی  امـروزه  کشـاورزی و صنعتـی 

مهـم تجدیدپذیـر آب تلقـی می شـوند. پسـاب شـهری 

مختلـف  بخش هـای  در  وسـیعی  به طـور  تصفیه شـده 

کشـاورزی ماننـد بخش هـای زراعـی و باغـی و نیـز در 

آبیـاری فضای سـبز به کار رفته اسـت. مصرف پسـاب های 

شـهری تصفیـه  شـده در کشـاورزی در کالفرنیـا در سـال 

۲۰۰9 حـدود ۴ برابـر مقدار آن در سـال ۱79۰ بـود. مقدار 

پسـاب های شـهری تصفیه شـده به کار رفتـه در چین در 

سـال ۲۰۱۰ برابـر 68۰ میلیـون متـر مکعـب گزارش شـده 

اسـت. وجـود مقادیر زیـادی مـواد مغذی در پسـاب ها، 

ایـن منابـع را بـه مـواد منابـع مـواد غذایـی سرشـاریی 

بـرای گیاهـان تبدیـل کرده اسـت )نظـری، ۱395(.

تغییـر الگوی کشـت: یکـی دیگـر از راهکارهـای مواجهه 

بـا کـم آبی کشـت گیاهـان مقـاوم بـه خشـکی و تغییر 

الگـوی کشـت  منطقـه می باشـد. تغییـر الگـوی کشـت 

یـک کار بسـیار پیچیـده، پرهزینه و زمان بر اسـت. تاکید 

می شـود کـه در بعضـی مـوارد بـه دلیـل مسـائل آب و 

هوایـی، شـرایط جغرافیایی، توپوگرافی و نیروی انسـانی 

نمی تـوان الگـوی کشـت را تغییـر داد. بنابرایـن، تغییـر 

الگـوی کشـت نیازمنـد مطالعـات و بررسـی های زیـادی 

اسـت. بـه طـور کلی مـوارد زیـر را می تـوان بـرای تغییر 

الگـوی کشـت در نظر گرفـت: )نظـری، ۱395(.

اسـتفاده از درختـان، درختچه هـا و پیچ های 
زینتـی تـا حدی مقـاوم و مقاوم به خشـکی

بـه طـور کلـی این گونه هـا کـه در ادامه ذکر شـده اند، به 

کـم آبـی مقـاوم هسـتند را برای اسـتفاده در فضای سـبز 
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جهـت کاهـش مصـرف آب مصرفـی توصیـه می شـود، 

انـواع درختچه هـا و پیچ هـای زینتـی مقـاوم یـا نسـبتا 

مقـاوم بـه خشـکی برای کشـت در فضـای سـبز عبارتند 

شیرخشـت،  پیراکانتـا،  انـارگل،  دم موشـی،  تـوری،  از؛ 

گل محمـدی، زرشـک، ماهونیـا، به ژاپنـی، درختچـه پـر، 

رنـگ،  سـه  انگشـت،  پنـج  کلماتیـس،  بومـی،  سـماق 

ذغـال اختـه، رزهـای بومـی، نسـترن کوهی)سـگ گل(، 

ابریشـم مصـری،  بـداغ،  طاووسـی، اسـپیره، خرزهـره، 

بـرگ نو درخشـان)یاس هلندی(،  آبشـار طایـی و انواع 

درختـان زینتـی مقـاوم یـا نسـبتا مقـاوم بـه خشـکی 

مناسـب کشت در فضای سـبز شامل؛ سـرو نقره ای، سرو 

شـیراز، انـواع سـرو خزنـده، ارژن، سـرو خمره ای)نوش(، 

بلـوط همیشه سـبز، برگ بـو، گیاس وحشـی، تلـخ بیان، 

زیتـون تلـخ، سـرو سـابینا، تـوت نـرک، زبان گنجشـک، 

 Loniceraسـنجدزینتی، باران طایی، عرعر، درخت شـن

sp((، لیلکـی، داغداغـان، افرا کوهی)کیکـم(، ارغوان، گز، 

بلـوط غرب، انـواع بادام کوهـی، زالزالـک، کاج ها، گابی 

بـه  مقـاوم  زیتون)ارقـام  خنجک)گلخونـک(،  وحشـی، 

سـرما(، سـنجد و سـماق کوهی هسـتند و البته  شـایان 

ذکـر اسـت کـه از کشـت درختـان با نیـاز آبی بـاال مانند 

انـواع بیـد، صنوبـر و سـپیدار باید جـدا جلوگیـری نمود 

)نظـری، ۱395(.

جایگزینـی چمن بـا گیاهان پوششـی مقاوم 
بـه خشـکی و یا چمن هـای بومی

از دیـر بـاز بـذور چمن هـای مـورد نیـاز فضاهای کشـور 

بـه تبـع فضاهای سـبز توسـط شـرکت های وارد کننده از 

کشـورهای اروپایـی تامیـن می شـده و ارقـام چمن های 

اینگونـه چمن هـا  بـذور  تولیـد  و محـل  تعییـن شـده 

مناسـب شـرایط آب و هوایـی ایـران نبـوده و اکثـر نیاز 

آبـی آنهـا زیـاد بـوده اسـت و در فصـول زراعی یـک روز 

در میـان و در فصـول گـرم هـر روز نیـاز به آبیـاری دارند 

و به طـور متوسـط در هـر دور آبیـاری برای هـر متر مربع 

چمـن بـه ۱5 لیتـر آب مـورد نیـاز اسـت. بنابرایـن در هر 

هکتـار بـرای هـر بـار آبیـاری ۱5۰ متـر مکعـب آب نیـاز 

داریـم لـذا دانشـگاه ها و مراکـز تحقیقاتـی می تواننـد با 

پژوهش هـای کاربـردی ارقامـی از چمن های سردسـیری 

و گرمسـیری بومـی را شناسـایی، اصـاح و بـه تولیـد 

انبـوه رسـانده کـه نیـاز آبـی آنهـا نسـبت بـه چمن های 

رایج)تحـت عنـوان چهارتخـم، سـه تخم، اسـپورت و...( 

۴ تـا ۱۰ برابـر کـم می باشـد. یا میتـوان از انـواع گیاهان 

پوششـی در فضـای سـبز به جای چمن اسـتفاده کـرد. از 

مزایـای اسـتفاده از گیاهـان پوششـی میتـوان بـه موارد 

زیـر اشـاره کرد: نیـاز آبی کمتر داشـته و هزینـه نگهداری 

کمتـر نسـبت به چمن دارنـد، کاهش آلودگـی آب و هوا 

و حتـی آلودگـی صوتی بـه دلیل اینکه گیاهان پوششـی 

نیـاز کمتـری بـه کوددهی، اسـتفاده از سـموم و سـرزنی 

دارنـد. گیاهـان پوششـی دارای تنـوع رنـگ بـرگ، گل و 

میـوه بـوده و منظـره ی بهتـری نسـبت بـه چمـن ایجاد 

می کننـد. از جمله گیاهان پوششـی میتوان بـه موارد زیر 

اشـاره کـرد؛ فرانکنیـا، به لیمو، انـواع بومادران، آلیسـوم، 

گازانیا، سـدوم ها، سراسـتیوم، پوتنتیـا.  )نظری، ۱395(.

در  به جـای گل هـی فصلـی  کشـت گل هـای چندسـاله 

فضـای سـبز: در فضـای سـبز میتوان بجـای اسـتفاده از 

گل هـای فصلی)سـرد و گـرم( کـه نیـاز آبی باالیـی دارند 

و هرسـاله شـهرداریها متحمـل هزینه باالیی بـرای خرید 

بـرای نشـا آنهـا می شـوند، گلهای چندسـاله کشـت کرد 

کـه نیـاز بـه مراقبت هزینـه و مصـرف آب کمتـری دارند 

ماننـد؛ گازانیـا، رعنازیبـا، انـواع داوودی، استئوسـپرموم، 

مارگریـت، کوکب کوهـی و... )نظـری، ۱395(.

ویژگی هـای  بـا  بومـی  چندسـاله  گیاهـان  از  اسـتفاده 

زیباشـناختی و حتـی دارویـی بـا نیـاز آبـی کـم: میتوان 

بـا انجـام پژوهش هایـی نیازهـای اکولوژیکـی برخـی از 

گیاهان چندسـاله ی بومـی که دارای ویژگی هـای دارویی 

و زیبایی شـناختی هسـتند را برای کشـت در فضای سبز 

معرفـی کـرد. به عنـوان مثال می تـوان بـه گونه هایی در 

اقلیم هـای غـرب کشـور همچـون؛ لئونتیـس، بونگاردیا، 

انـواع اسـتراگالوس، کتانـی، ورونیـکا، انواع ژرانیـوم و... 
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اشـاره کرد  )نظـری، ۱395(.

رویکـرد خشـک منظری یـا زری اسـکیپ: آنچه که مسـلم 

اسـت باید دانش طراحی منظر و فضای سـبز در شـهرها 

بـه سـمتی پیـش برونـد کـه بـا حداقـل مصـرف آب، 

بیشـترین میـزان فضـای سـبز را ایجـاد نمایـد. بنابراین 

مفهومـی از طراحـی منظـر سـازگار بـا مناطـق خشـک 

خشـک منظری  رویکـرد  عنـوان  تحـت  نیمه خشـک  و 

میتوانـد بـدون آسـیب رسـاندن بـه کیفیـت و زیبایـی 

محیـط را تـا 5۰ درصـد کاهـش دهـد. باتوجـه به نقش 

اساسـی و حیاتـی گیاهـان در رویکـرد خشـک منظـری 

انتخـاب گیاهـان مناسـب بسـیار مهـم اسـت و بنابراین 

شـناخت گیاهـان بومـی و سـازگار هـر منطقـه بـه علت 

سـازگاری آنهـا با شـرایط محیطـی منطقه ضـروری بنظر 

می رسـد چـرا که ایـن گیاهان بـه تیمار و آبیـاری کمتری 

نیـاز دارنـد  )نظـری، ۱395(.

هـرس شـاخ و بـرگ درختـان: صفـات شـاخ و بـرگ در 

تنظیـم مصـرف آب بـرای گیاهانـی کـه در شـرایط تنش 

خشـکی قـرار دارنـد نقش بسـیار مهمـی ایفـا می نماید. 

سـطح  و  سـاختمان  بـرگ،  و  شـاخ  اصـاح  بنابرایـن 

مناسـب سـایه انداز در درختـان و درختچه هـای به ویـژه 

در فصـل تابسـتان ضرورتـی اسـت کـه باید مدنظـر قرار 

گیـرد  )نظـری، ۱395(.

اسـتفاده از باکتر هـای محـرک رشـد، پلیمرهـای سـوپر 

جـاذب و محیـط کشـت هایی مانند زئوالیـت  در صورت 

کشـت نهال هـای جدیـد: میتوان بـا کاربـرد باکتری های 

محـرک رشـد )PGRP(، پلیمرهـای سـوپر جـاذب و مواد 

نهال هـای  کاشـت  زمـان  در  زئوالیـت  ماننـد  معدنـی 

جدیـد در گـوده آنهـا چنـد سـال مقاومـت بـه کـم آبی 

آنهـا را جهـت کاهش مصرف آب افزایـش داد. همچنین 

با اسـتفاده از برخی کودها)مانند پتاسـیم و روی( و مواد 

شـیمیایی ماننـد کنـد کننده های رشـد) پاکلوبرتـرازول(، 

بتـا آمینوبوتیریـک اسـید و گامـا آمینوبوتیریـک اسـید 

تـا حـدی مقاومـت گیاهـان را به کـم آبی افزایـش داد. 

افـزون بـر ایـن، میتـوان با اسـتفاده از مـواد کنـد کننده 

رشـد ماننـد پاکلوبوتـرازول در بهـار و تابسـتان از رشـد 

چمن هـا جلوگیـری کـرد کـه در ایـن صـورت هـم هزینه 

می یابـد   کاهـش  مصرفـی  آب  میـزان  هـم  و  سـرزنی 

)نظـری، ۱395(.

اسـتفاده از مالچ )خاکپوش(به منظـور کاهش تبخیر آب: 

مطمئنـا خاکپوش دهـی یکـی از بهتریـن روش هـا جهت 

کنتـرل تبخیـر و کارایـی مصـرف آب می باشـد و به عنوان 

یـک روش اصاحـی در جنـگل کاری، کشـاورزی و فضای 

سـبز از دهـه ۱93۰ میـادی مورد توجه قرار گرفته اسـت. 

خاکپوش ها)ماننـد انـواع مـواد آلـی و سـنگریزه ها( بـا 

کاهـش تبخیـر آب، افزایـش نفـوذ آب بـه اخـل خاک و 

نیـز کاهـش دمـای خـاک در فصـول گرم سـبب کاهش 

مصـرف آب توسـط گیاهان می شـوند  )نظـری، ۱395(.

تغییر زمان کاشت گل های فصلی: 

متاسـفانه در برخـی از مناطـق ایـران و به ویـژه مناطـق 

سردسـیری غرب کشـور نشـاء گل های فصلـی مربوط به 

فصـل سـرد مانند انـواع بنفشـه، قرنفـل، همیشـه بهار و 

میمـون در اوایـل بهـار در فضای سـبز کشـت می شـوند 

کـه به دلیـل نیـاز به هـوای خنـک در این گل ها، مسـلما 

آبیـاری بیشـتری می طلبنـد. در صورتـی کـه در همیـن 

زمان)اوایـل اردیبهشـت( میتـوان نشـاء گل هـای فصـل 

گـرم ماننـد انـواع آهـار، اطلسـی، آصف السـلطنه، ابری، 

پریـوش، رعنازیبـا، مریـم گلی، نـاز و تکمه ای بـا نیاز آبی 

کمتر کشـت کـرد. پس به عنـوان نتیجه گیـری کلی وجود 

فضـای سـبز در زندگـی امـروزی امـری ضروری اسـت و 

باتوجـه بـه کمبـود آب باید بـا اجـرای راهکارهایی مانند 

در  الگـوی کشـت  -آبیاری هـا و تغییـر  تغییـر سیسـتم 

جهـت خشـکی منظـر میزان مصـرف آب را کاهـش داد. 

رشـد سـريع جمعيـت جهـان و متناسـب بـا آن افزايش 

نياز آبي شــامل مصــارف شــرب، صــنعت، كشـاورزي 

وارد  آب  منابـع  بـر  زيـادي  فشـار  شـهري،  توســعه  و 

كـرده اسـت. از ايــن رو برنامه ريـزي در جهت اسـتفاده 
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بهينه از ايــن منبــع حيــات - بخش ضروري اسـت. در 

نواحـي خشـك و نيمـه خشـك، بخـش قابـل توجهي از 

ريزش هـاي آسـماني كـه به سـطح خـاك می رسـد بر اثر 

تبخيـر تلـف ميشـود. بســته بــه روش آبيـاري، مرحله 

رشـد و نـوع گياهان، تبخيــر از ســطح خــاك ميتواند 

بيـن ۱۰ تـا 69 درصـد كل تبخيـر و تعرق را تشـكيل دهد 

)نظـری، ۱395(.

بــه  ايجـاد فضـاي سـبز،  بـراي  تخصيـص جديـد آب 

ويــژه در مناطق خشـك و نيمه خشـك، بــا مشـكاتي 

جـدي روبـرو اسـت. بنابرايـن آب تخصيـص يافتـه بــه 

آبيـاري فضـاي سـبز داراي ارزش زيـادي بـوده و بايد به 

صـورت بهينـه و بـا راندمـان باال اسـتفاده شـود. در اين 

 )Xeriscaping( منظرسـازي  اصطـاح خشــك  راسـتا، 

بـراي فضـاي سـبز شـهرها توسـط برنامه ريزان بـه دليل 

كمبـود منابـع آب ابـداع شـده اسـت. ايــن برنامـه كـه 

در سـال ۱98۱ در گـروه آب شــهر دنـور)ايــاالت متحده( 

پايه گـذاري شـده مشـتمل بـر چنــد اصـل بــوده كــه 

گزينـش گياهـان مناسـب و سـازگار بـا مناطـق خشـك، 

اسـتفاده از آبيـاري قطـره اي و فنـون ديگـر در ارتبـاط با 

روش آبيــاري استفاده از مـــالچ يـــا خاكپوش، اصاح 

خاك بسـتر در فضاي سـبز و غيره اشـاره دارد. از آنجايي 

كـه مسـائل مربـوط بـه چمـن مثـل چمـن زنـي، آبياري 

و مبـارزه بـا علفهـاي هـرز داراي اهميـت زيـادي اسـت، 

به كارگيـري  و  صحيـح  مديريـت  اعمـال  بـا  بنابرايـن، 

فناوری هـای پيشـرفته از طريـق حفظ رطوبـت، افزايش 

نگهـداري آب در خـاك و بهبـود وضعيـت نفوذپذيـري 

آب در خـاك ميتـوان بـازده مصـرف آب را بـاال بـرد . 

هزينه هـاي  كاهـش  بـراي  مناسـبي  روش  مالچ دهـي 

آبيـاري، حـذف علفهـاي هـرز ، نگهـداري فضـاي سـبز و 

حفظ سامت گيــاه ، كــاهش سله و كــاهش تبخير از 

سطح خاك است . مــالچ، بـا جلـوگيري از فشرده شدن 

خاك سـبب تهويــه بهتر خاك شـده و از فرسايش خاك 

جلوگيـري مي كنـد. انـواع موادي كــه بــه عنـوان مالچ 

گياهـي،  پسـمانده هاي  از  عبارتنـد  مي شـوند  اسـتفاده 

برشـهاي علوفـه، برگها، پوسـت خرد شـده درخت، خاك 

اره، تراشـه هاي چــوب، كمپوست و انــواع مالچ هــاي 

رزينـي )كـه از بازيافـت تايرهـا و ديگـر فرآوردههــاي 

پاســتيكي بــه دســت مي آيند(، پوششهاي پاستيكي 

و همچنيـن سـنگريزههاي ريـز و درشـت. صرفـه جويي 

در مصـرف آب از مهـم تريـن داليـل مصـرف مالـچ در 

فضــاي سـبز اســت. مــالچ سنگي توسط كشاورزان در 

نواحـي خشـك آرژانتيـن، چــين، ايتاليـا، پـرو، نيوزيلند 

و آمريـكا بـراي ســاليان ســال اســتفاده شـده اسـت. 

مالچ هـاي سـنگي در كاهـش هدررفـت آب بسـيار موثر 

هسـتند و کارایـی آنهـا بـه ويژگي هایـی از مالـچ ماننـد 

موقعيـت و ارتفـاع مالچ، رنگ، ضخامـت، اندازه ذرات و 

بافـت آنهـا بسـتگي دارد. همچنيـن، تلفـات بارندگي به 

صـورت روانـاب در خـاك لخت حـدود ۴۰ تا 6۰ درصــد 

و در قطعــه پوشــيده شــده بــا مــالچ سـنگی 3 تـا 

۱۰درصدگـزارش شـده اسـت. انـواع مالچ در فضاي سـبز 

نواحي مديترانه، پــرو، شــمال غــرب آرژانتـين، جنوب 

و شـمال آريزونـا، نيوزيلنـد، جزايـر قنـاري و مركـز چيـن 

اسـتفاده ميشـود. در جزايـر قنـاري اسـپانيا كه يكــي از 

خشـك ترين نقـاط اروپا بـا بارندگي كمتـر از ۱5۰ ميليمتر 

و تبخيـر و تعـرق بيش از ۲۰۰۰ ميليمتر اسـت، اسـتفاده 

از يـك نـوع مـاده طبيعـي، بـه عنـوان مالـچ منجر بــه 

الگويي از كشـاورزي سـنتي بدون آبياري شـده است. در 

ايـن سيســتم، از يك الیه ۱۰ تا ۲۰ سـانتيمتري اسـتفاده 

مي كننـد كـه سـطح زميـن را مي پوشـاند. تفرا بـه عنوان 

مالـچ عمـل مي كنـد و از كارآيـي بسـيار بااليـي در حفظ 

آب برخـوردار اسـت. در پژوهشـي بـا بررسـي اثـر ايـن 

نوع ماده بــر ميــزان رطوبــت خاك به مدت سـه سال 

مشـخص گرديـد كه، در مقايسـه بــا خاك بـدون مالچ، 

خاك هـاي پوشـيده شـده بـا اين نوع مــالچ، تـا 8 برابر 

آب بيشـتري در اليه رويي خاك در خشـك ترين ماه هاي 

سـال نگهداري كردنــد. بسـياري از مطالعات مقايسه اي 

بيـن انـواع مالچ ها نشـان ميدهـد كه مالچ هـاي آلي در 

حفـظ آب بسـيار موثرتـر از مالچهاي غيرآلي هسـتند. در 
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پژوهشي با بررسي اثر پنج نوع مالچ آلــي بــه تنهــايي 

و در تركيـب بـا مالچهـاي غيرآلي را طي دو سـال بــراي 

ارزيابـي كاهـش رشـد علـف هـرز، دوام، زيبايـي و اثــر 

انــواع مالچ بــر دماي خـاك دريافتند كـه مالچهاي آلي 

5۰ درصـد علف هرز را در مقايسـه با تيمار شـاهد )بدون 

مالـچ( كاهـش ميدهنـد. در تحقيقـي ديگر در پاكسـتان 

آزمايش هايـي بـراي تعیین اثــر مالچ هـای مختلف روي 

رطوبـت خـاك لـوم شـني انجـام دادنـد و از سـه نـوع 

مالچ پوســته گنــدم، مــالچ كاغــذي و مــالچ سـنگي 

اسـتفاده كردنـد، نتايـج آنها نشـان داد كه مالچ پوسـته 

گنـدم بيشـترين اثـر را در كاهـش مصـرف آب در حدود 

5۰ درصـد نسـبت بـه تيمار شـاهد )بـدون مالـچ( دارد. 

در بسـياري از اقليم هـا آبيـاري درختـان و درختچه هـا 

در طـول دوره اسـتقرار، بـراي رشـد طوالني مـدت و بقاء 

ضـروري اسـت، بـا ايـن وجـود مطالعه هـاي اندكـي در 

رابطــه بــا بررسـي نيازهاي آبـي درختچه هـاي گلداني 

تــازه كاشـته شـده در فضاي سبز، انجام شــده اســت. 

بنابرايـن، بايـد از آب اختصـاص داده شـده بـه فضـاي 

سـبز، حداكثـر بهـره را بـرد تــا هـم مشـكل كمبـود آب 

حـل شـود و هـم بـا راهكارهـاي جديـد كاهـش مصرف 

آب بتوان سـرانه فضــاي ســبز را در شـهر هــا افزايش 

داد. بـه طـور كلـي نتيجـه گرفته می شـود كه بــا كاربرد 

مالـچ روي سـطح خـاك بـه علـت عـدم تمـاس هـواي 

خشـك و تــابش خورشيدي به سـطح خاك و جلوگيري 

از هــدر رفتـن آب توسـط علف هـاي هـرز، مصـرف آب 

بـه طـور قابـل ماحظـه اي كاهـش مي يابـد. همچنيـن 

بــه علـت اثرات شـيب جريـان، حركت رطوبـت از عمق 

بـه سـطح خـاك، رطوبـت خـاك در حضـور انـواع مالچ 

توسـط لوله هـاي موییـن بـا سـرعت كمتـري بـه طـرف 

سـطح خـاك منتقـل شـده و در نتيجـه توزيـع رطوبـت 

در خـاك يكنواخـت بـوده و رطوبـت بيشـتري در خـاك 

ذخيـره مي گـردد . بـه طـور كلـي جايگزين كردن مــالچ 

بــه جــاي چمــن بسـتگي به هـدف اسـتفاده از چمن 

داشـته و بـا در نظر گرفتـن مكان مورد اسـتفاده از مالچ، 

بايسـتي انجـام شـود . همچنيـن مالـچ از ايجاد سـله و 

فشـردگي خـاك جلوگيـري مي كنـد، نفـوذ و جـذب آب 

را بهبــود مـي بخشـد، روانـاب را كاهـش مي دهـد و از 

رشـد علف هـاي هــرز با بسـتن نـور خورشـيد الزم براي 

جوانه زنـي جلوگيـري مي نمايـد و مالـچ همچنيـن دماي 

خـاك را تنظيـم مي كنـد، از طرفـي در مناطـق خشـك به 

علـت محدوديـت ريـزش هـاي جـوي نمك هـا تنهـا تـا 

يـك عمـق محـدودي در خاك حركـت كرده و به آسـاني 

بـا تبخيـر آب به سـطح خـاك برمي گردنــد، بنابراين هر 

عــاملي كــه ميــزان نفوذپذيـري را حفـظ و از تبخير در 

مراحـل بعـد جلوگيـري نمايـد، مي توانـد اثــر نامطلوب 

شوري را كاهش دهد. مــالچ ها بــا حفظ آب و كاهش 

تبخيـر ايـن نقـش را بـه خوبي بـازي مي كننـد )عابدی و 

همـکاران، ۱393(.
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