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11

پیشگفتار

بـرای طراحـی محیـط و منظر داشـتن اطالعات صحیح از چند عامـل الزم و ضروری اسـت و ناآگاهی در 
ایـن زمینـه  می توانـد باعـث هـدر رفت هزینـه و همچنین ناکارآمـدی طرح گـردد. قـدم اول در ایجاد فضای 
سـبز شناسـایی نیازهـا، آگاهـی از منابـع موجـود و اطـالع از قوانیـن و مقـررات اسـت. برای به دسـت آوردن 
ایـن شـاخص ها  می تـوان بـا طـرح چند پرسـش سـاده اطالعـات زیـادی را جمـع آوری نمـود. مهمترین این 

سـوال ها شـامل موارد ذیل اسـت:
آیا به انجام این پروژه نیاز است؟

اگـر جـواب ایـن سـوال مثبت باشـد، بایـد توجه نمود کـه اجرای پـروژه بتوانـد بهـره وری و ارزش امالک و 
سـاختمان  های اطـراف را افزایـش دهـد. در غیـر این صورت باعث از هدررفت سـرمایه شـده اسـت.

آیا انجام این پروژه باعث ایجاد یک محیط کارآمد خواهد شد؟
انتخـاب نـوع گیـاه در طراحـی فضـای سـبز از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت و کارآمـدی یـک پروژه 
حاصـل ایـن تصمیم گیـری خواهـد بـود. محیطـی کارآمد اسـت که بـه هزینه  های نگهـداری پاییـن، حداقل 
اسـتفاده از نهاده  هایـی ماننـد کـود، سـم، مـواد مکمل و غیره نیاز داشـته باشـد. نتیجه انتخـاب صحیح گیاه 
بـرای یـک محـل شـامل کاهـش بیماریها، شـادابی  بیش تـر، آب موردنیـاز کم تـر و کاهش اسـترس حاصل 
از حشـرات بـرای خـود گیاه اسـت. وارد شـدن اسـترس به گیاهـان باعث افزایـش هزینه کارگری، کود، سـم و 

غیـره می گـردد کـه درن هایـت انجام یـک پـروژه را با مشـکل مواجـه می نماید.
بنابرایـن  می تـوان نتیجـه گرفـت کـه اصـول طراحـی فضـای سـبز آمیـز ه ای از به کارگیـری هنـر و  دانش 
اسـت. مرحلـه دوم شـامل تجزیـه  و تحلیـل اطالعـات به دسـت آمده و تعییـن اقدامـات امکان پذیـر و اهـداف 
چشـم انداز اجـرای طـرح اسـت کـه بـا توجه به میـزان منابـع و عرصه در دسـترس  صـورت می گیـرد و هدف 
مـا را از اجـرای طـرح توجیـه می نمایـد. ازجملـه ایـن اهـداف  می تـوان بـه کاهـش آلودگی هـا، کنترل فرسـایش 
خـاک، کنتـرل بـاد، کنتـرل شـرایط اقلیمـی یـک منطقه خـاص و غیره اشـاره نمـود. مرحلـه آخر تدویـن طرح و 

الگوها اسـت.
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مقدمه

امـروزه مفهـوم شـهر بـدون وجود فضای سـبز، قابل تصور نیسـت. پیامد های توسـعه شـهری و پیچیدگی 
بـه عنـوان ریه هـای تنفسـی شـهرها  معضـالت محیط زیسـتی، احـداث فضـای سـبز و گسـترش آن را 
اجتناب ناپذیـر کـرده اسـت. اهمیـت فضا هـای سـبز در محیط شـهری به حدی اسـت کـه به عنـوان یکی از 
شـاخص های توسـعهیافتگی جوامـع مطرح می شـود و نبـود آن را به معنی عدم وجود سـالمت و تندرسـتی 
در شـهرها تعبیـر می کننـد. پارک هـای شـهری یکی از مهمترین فضا های عمومی شـهر محسـوب می شـوند 
کـه بسـتر تعامـالت و مـراودات اجتماعی شـهروندان هسـتند. این فضا های شـهری باید پاسـخگوی نیاز های 
گروه  هـای سـنی و جنسـی و اقشـار مختلـف مـردم، باشـند.  بی توجهـی بـه معیار هـای کیفیـت محیطی در 
پارک هـای شـهری، موجب می شـود که سـرزندگی این فضاهـا کاهش یابد و شـهروندان تمایلی به اسـتفاده 
از آن هـا نداشـته باشـند.. فضـای سـبز در برخـی مواقـع نقـش تزیینـی )زیباسـازی سـیمای شـهری( و گاه 
نقـش تفریحـی )تفرج گاهـی( بـه خـود می گیـرد.. = توسـعه روزافـزون مناطـق شـهری در دهه  هـای اخیر و 
»پیشـی گرفتن شهرنشـینی بر شهرسـازی« بـا معضالت عدیـد ه ای ماننـد افزایش بی رویه جمعیت، توسـعه 
غیرهدفمنـد کالبـدی شـهرها و افزایـش آلودگی هـای محیط  زیسـتی محیط  زیسـتی همـراه شـده اسـت. از 
ایـن رو فضا هـای سـبز و بوسـتان  های شـهری نقش مهمی در حفظ  محیط زیسـت شـهری و تعدیـل آلودگی 
هـوا پیـدا کردهانـد. اهمیـت ایـن نقش تا آنجا اسـت که فضای سـبز شـهر به ریه  های تنفسـی شـهر معروف 
شـده اند. توجـه بـه فضـای سـبز به عنـوان ریه  های تنفسـی شـهرها تعریـف  اغراق آمیـزی از کارکرد های آن 
نیسـت بلکـه بیانگـر  تنهـا یکی از عملکرد هـای این فضاها در مفهوم اکولوژیک شـهرها اسـت. این عملکردها 
کـه بـه عملکرد های اکولوژیکی موسـوم هسـتند مـواردی چون جذب انـرژی گرمایی و خنک سـازی محیط، 

تولیـد اکسـیژن، تثبیـت خـاک و افزایش نفوذپذیـری و نیز کاهش آلودگی را شـامل میشـوند.
امـروزه بحـث پیرامون پارک و فضای سـبز شـهری و بررسـی کیفیت خدمـات آنها اهمیـت فوق العاد های 
پیـدا کـرده اسـت. پارک ها اگر از سـطح کیفی مناسـبی برخـوردار نباشـند  نمی توانند به شایسـتگی خدمات 
مـورد نیـاز شـهروندان را ارایـه دهنـد. اگـر امکانـات پارک هـا ازجملـه مبلمـان پارک هـا و سـرویس  های 
بهداشـتی آن هـا از وضعیـت مطلوبـی برخـوردار نباشـد، نه تنها بـود و نبود ایـن کاربری مهم تفاوتـی تفاوتی 
نخواهـد داشـت بلکـه شـاید حتـی نتیجـه عکـس داشـته باشـد. رشـد سـریع شـهری در کشـور های رو بـه 
توسـعه، مشـکالت اجتماعـی، اقتصـادی و فیزیکـی فراوانی را پدید آورده اسـت کـه عبارتنـد از: افزایش فقر 
در شـهرها، مشـکالت مسـکن و نارسـایی خدمـات شـهری، ایجـاد زاغه هـا و مسـاکن غیرقانونـی، بـزه کاری 
اجتماعـی، آلودگـی هـوا و کاهش فضای سـبز شـهری و غیـره. افزایش جمعیت همراه با توسـعه و گسـترش 
شهرنشـینی، انسـانها را بـه تدریـج از طبیعـت دور کـرده اسـت. ایـن موضـوع درکنـار تراکـم بیـش از حـد 
جمعیـت و دخالـت در محیـط طبیعـی و ایجـاد محیط  هـای انسـان سـاخت، نیـاز بـه احـداث فضـای سـبز 

مصنوعـی را در داخـل شـهرها بیش ترکرده اسـت.
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مفهومفضایسبزشهری
آن بخش از فضای سـبز که در محدوده شـهر طراحی و بنا شـده اسـت را فضای سـبز شـهری می نامند. 
ایـن فضـا در حقیقـت بخشـی از اسـتخوان بندی یـا مورفولـوژی شـهری را تشـکیل میدهـد. بـه بیـان دیگر 

فضـای سـبز درکنـار اسـکلت فیزیکـی شـهر تعیین کننده اندام و به طورکلی سـیما شـهر اسـت.
در تعریفی دیگر فضا های سـبز شـهری را  می توان نوعی از سـطوح کاربری زمین شـهری با پوشـش  های 
گیاهـی انسـان سـاخت دانسـت که هم واجـد »بازدهی اجتماعـی« و هم واجـد »بازدهی اکولوژیکی« اسـت. 
در ایـن میـان باغ هـای میـوه در شـهر  می تواننـد هـم واجـد »بازدهـی اکولوژیکـی« و هـم واجـد »بازدهـی 
اقتصـادی« باشـند، امـا بـه علـت نبود امـکان بهره بـرداری عمومـی، خصوصی تلقـی می شـوند و ن می توانند 

واجـد »بازدهی اجتماعی« باشـند.
منظـور از »بازدهـی اکولوژیکـی« عبـارت اسـت از: زیباسـازی بخش هـای شـهری، تنظیم دمـای محیط، 
تولیـد اکسـیژن، افزایـش نفوذپذیـری خـاک در مقابـل انـواع بـارش و ماننـد این هـا. از دیـدگاه حفاظـت  
محیط زیسـت، فضـای سـبز شـهری، بخـش جانـدار سـاخت شـهر را تشـکیل می دهـد. فضا های باز شـهری 
از یـک سـو، دربرگیرنـده فضا هـای سـبز موجـود هسـتند و از سـوی دیگـر، فضا هایـی بالقـوه جهت توسـعه 

فضا های سـبز شـهری محسـوب میشـوند.

آشناییبااقلیمورستنیها
اقلیـم در مناطـق مختلـف دنیـا بـا عـرض جغرافیایـی و ارتفـاع از سـطح دریـا مشـخص می شـود. ایران 
فالتـی مرتفـع اسـت کـه در عـرض جغرافیایـی  )40-25( درجـه در نیمکـره شـمالی و در منطقه گـرم قرار 
دارد. تقسـیمات اقلیمـی کـه بـر اسـاس مطالعات و پیشـنهاد های دانشـمندان محیط شـناس ایرانـی تدوین 

شـده اسـت عمومـاً در حیطـه معمـاری تقسـیم بندی های چهارگانـه زیـر را دربرمی گیـرد:
اقلیم گرم و خشک )فالت مرکزی ایران(؛  

اقلیم سرد کوهستانی )مناطق کوهستانی غرب کشور(؛  
اقلیم معتدل و مرطوب )کرانه جنوبی دریای خزر(؛  

اقلیم گرم و مرطوب )کرانه شمالی خلیج فارس و دریای عمان(.  
 به طورکلی ایران را از لحاظ پستي و بلندي اراضي به چهار منطقه یا  طبقه تقسیم شده اند:

طبقه اول
  مناطقـي هسـتند کـه در نواحـي پسـت واقـع شـده اند و ارتفـاع  آن ها  بیـن 28 متر زیر سـطح اقیانوس 

تـا 500 متر باالي سـطح آب اسـت.
طبقه دوم

 ایـن طبقه شـامل  سـرزمین  هایی اسـت کـه از 500 تا 1000 متـر ارتفاع دارند و بین طبقـه اول و فالت 
ایـران واقـع شـده اند. نواحي وسـیعي در شـرق و جنوب شـرقي کشـور که کویرهـاي بزرگ ایران را تشـکیل 

مـي دهنـد جز این منطقه  محسـوب  می شـوند.
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طبقه سوم
  طبقـه سـوم شـامل  سـرزمین  هایی اسـت کـه از 1000  تـا 2000 متـر ارتفـاع دارند و بین طبقـه  دوم و 

کوهسـتان هاي ایـران قـرار گرفته اند.
طبقه چهارم 

  طبقـه چهـارم بخش هایـي هسـتند کـه در ارتفاعات بیـش از 2000 متر قـرار گرفته اند و شـامل مناطق 
کوهسـتاني ایـران اسـت.  به طورکلـی این طبقـه نواحي سردسـیري ایـران را دربرمی گیرد که  تابسـتان هاي 

مالیم و  زمسـتان  های بسـیار سـرد و طوالني دارد.
تقسیم و تعیین مناطق ایران و ارتباط با رستنی  های آن

بـا توجـه بـه خصوصیـات موقعیـت جغرافیایـي ایـران عواملـي ماننـد عـرض جغرافیایـي از سـطح دریا، 
کوه هـا، میـزان رطوبـت و بارندگي موجب شـده اسـت کـه اقلیم های متنـوع و متعددي در پهنـه ایران زمین 
به وجـود آیـد. ایـن تنـوع خـود مي تواند بر انـواع گیاهان و رشـد آن هـا تاثیرات گوناگونی داشـته باشـد و در 

پراکندگـي جامعـه گیاهي  موثر باشـد.
دانشـمندان با مطالعات خود در نواحی مختلف ایران نقشـه رسـتنی  های کشـور را برحسـب تقسیم بندی 

اقلیـم تهیـه کردند که به اختصار شـامل موارد زیر اسـت:
 B اقلیم  -

BW اقلیم  -
B́W اقلیم  -

 BC اقلیم صحرایی  -
B́C اقلیم صحرایی  -

C اقلیم  -
 D اقلیم  -

Dsax  اقلیم  -
Dsa اقلیم  -

 Dse اقلیم  -
E اقلیم  -

  B اقلیم      
از خصوصیـات اقلیـم B  کمـي بارندگـي، یـا فقـدان رطوبـت در زمین هـا اسـت. در ایـن مناطـق گیاهان 
منحصـراً در یـک دوره کوتـاه رشـد و نمـو مي نماینـد. در ایـن اقلیـم رودهاي دایمـي و مهمي وجـود ندارد.

BW اقلیم     
 به طورکلـی از خصوصیـات ایـن اقلیـم آب و هـواي گـرم و بیابانـي اسـت که از دو قسـمت مشـخص زیر 

تشـکیل شـده است:
الف ـ نواحي بیاباني، گرم مرطوب که دربرگیرنده مناطق زیر است: 
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1- سـواحل خلیـج عمـان تـا تنگه هرمز و قسـمتي از خلیج فـارس تا بندر لنگـه و جزایر واقـع در مقابل 
سواحل  این 

2- نواحي ساحلي خوزستان از بندر دیلم تا مرز عراق
 ب ـ نواحي که شامل آب و هواي بیاباني خیلي گرم و خشک به شرح است: 

1- جلگه خوزستان. 
 2- منطقه وسیعي در جنوب فارس

 ـ  رستنی  هایي که در اقلیم BW به طور پراکنده وجود دارند  شامل:
 ـ  رستنی  های ناحیه الف:

رسـتنی  های ناحیـه الـف عبارتنـد از: انـواع گـز، انواع آکاسـیا، کـرت، گبـر، کهور، پرتـوره، ناتـرک، کنار، 
خرزهـره، بیـدار، تباشـیر، دار، هـرا، چنـدل، تمبرهندي، سپسـتان، نارگیـل، انبه، مـوز، انواع مرکبـات، بادام 

هنـدي و انـواع انجیر. 
   ـ  رستنی  های ناحیه ب:

در ایـن ناحیـه انـواع گـز، ناتـرک، خوچ، کنار، سـهور، خرزهـره، اسـتبرق، زیتون، تـاغ، قره خک وجـود دارند. 
گیـاه تـاغ معمـوال بیـن ناییـن و اردکان همچنین بین زاهدان تا زابل را در سـطح وسـیعي پوشـانده اسـت.

B́W        اقلیم
     ناحیه یک

درجه حرارت در شـبانه روز در سـال نوسـان زیادی دارد. در تابسـتان روزها گرم و شـب ها خنک اسـت 
و هـوا رطوبت بسـیار کمی دارد.

ـ  رستنی  های ناحیه یک 
رستنی  های این ناحیه شامل انواع گز، قیچ، چوبک، کتیرا، کندور، اسفند است.

      ناحیه دو
معـدل سـردترین ماه هـاي فصـل زمسـتان در ایـن اقلیم کمتـر از 6 درجه سـانتی گراد و حرارت سـالیانه 

آن کمتـر از 18 درجه سانتی گراداسـت.
ـ  رستنی  های ناحیه دو

رسـتنی  های ایـن منطقـه شـامل: تـاغ، قـره خـرک، اشـنان، انـواع گز، قیـچ، کنـدور، انـواع الله هـا، انواع 
چوبـک و کتیرا اسـت.

 BC اقلیم صحرایی    
  نواحي وسیعي از این اقلیم در کشور وجود دارد که دو ناحیه بزرگ را دربرمي گیرد:

 1- اقلیم گرم و مرطوب صحرایي
  ـ رستني ها

  رسـتنی  های ایـن اقلیـم شـامل: انـواع گـز، کنـار، خرزهره، سـنا، اسـتبرق، چوبـک، هندوانـه ابوجهل و 
غیره اسـت. 
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2 ـ اقلیم صحرایي گرم و خشک 
بـه علـت اختـالف ارتفـاع در نواحي مختلف و گسـترش آن در عـرض جغرافیایي، درجه حـرارت و میزان 

بارندگي متفاوت اسـت. 
 ـ  رستنی  های عمومي

   ایـن اقلیـم شـامل: غـالت دیـم پاییزي، مراتع وسـیع و انـواع درختان از قبیـل خرما، عناب، پـده، کبر، 
ناترک، کنار، خرزهره، اسـتبرق اسـت.

   B́C اقلیم صحرایی    
   در این اقلیم مقدار ریزش باران به علت خشکي هوا کم است.

ـ  رستنی  های اقلیم صحرایي
شـامل: درمـک، داغداغان، ورک، شـکر تیغال، زرشـک، خشـخاش، یونجه، کتیـرا و انواع گیاهـان خانواده 

گندمیـان اسـت. گالبی، پسـته، انار، تبریـزی و چنار.
C  اقلیم   

اقلیـم C آب  وهـوا مالیـم و بارانـی دارد. در ایـن اقلیـم  زمسـتان ها مالیـم و بارندگـي نسـبتا زیـا و  
تابسـتان ها نیـز گـرم و خشـک اسـت. ایـن اقلیـم گاهـي براسـاس تغییـر خصوصیات منطقـه اي بـه نواحي 

می شـود. تقسـیم   کوچک تـري 
C ـ  رستنی  های اقلیم

مناطقـي از ایـن اقلیـم که ارتفاع آن از سـطح دریاهاي آزاد حدود 500 متر اسـت، بارندگي نسـبتا زیادی دارد. 
در ایـن اقلیـم گیاهانـي ماننـد اوجا، آزاد، انجیلی، شـب خسـب، شـیردار، توسـکا قشـالقي، بلند مـازو، راش، ملج، 
سـرخدار، زبـان گنجشـک، زوبین، سـپیدار، نمدار، شمشـاد، تمشـک، زیتون تلخ، انـار و غیره. به خوبـي مي رویند.

 Dsax  اقلیم   
       در این نواحي بارندگي نسبتا کم است و قسمت عمده آن در فصل بهار ریزش مي نماید.

Dsax  ـ  رستنی  های اقلیم
رسـتنی  های ایـن اقلیم شـامل انواع درختـان تبریزي، چنار، درختان میوه هسـته دار، دانـه دار و گیاهان 

خانواده گندمیان و غیره اسـت.
  Dse اقلیم    

  اقلیـم Dse زمسـتان  های بسـیار سـرد و  تابسـتان  های خنـک دارد. ایـن اقلیـم مناسـب  رسـتنی  های 
مناطـق سـرد و معتدل اسـت.

E  اقلیم     
   این اقلیم داراي  تابستان هاي کوتاه و  زمستان  های سرد و طوالني و پوشیده از برف است.
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اهمیتفضایسبز

رشـد صنعـت و افزایـش جمعیـت در شـهرها، بـه سـاخت وسـاز های سـوداگران های منجـر شـده اسـت 
کـه در سـاختمان آن هـا بـه موضوعـات بهداشـتی،  تامین نـور کافی، هـوای سـالم و فضا های گـذران اوقات 
فراغـت توجـه کافـی نمی کنند. از سـوی دیگـر ضرورت ایجـاد کاربری های جدید شـهری، برای پاسـخگویی 
بـه نیاز هـای روزافـزون شهرنشـینان به تدریج باعث کاهش سـهم فضای سـبز و باغ های شـهری شـده اسـت 
که پیامد آن محدود شـدن دسترسـی انسـان شهرنشـین به طبیعت اسـت. پارک های شـهری ضمن داشـتن 
نقـش اجتماعـی، اقتصـادی و اکولوژیکـی  از مزایایی دیگری چون درمـان بیماری های روحـی، فراهم آوردن 
محیطـی مطلـوب برای پـرورش کودکان، یکپارچگـی اجتماعی، حفظ آسـایش و غیره نیزبرخوردار هسـتند. 
از ایـن رو فضا هـای سـبز شـاخصی برای ارتقـای کیفیت فضای زندگی و توسـعه جامعه محسـوب می شـوند.

آشناییباسبکهایمختلففضایسبز

طراحـی فضـای سـبز مدل هـای مختلفـی دارد کـه بـا الگو هـای معرفـی شـده در دنیـا قابل اجرا اسـت. 
هرچنـد در فضـای سـبز کاًل مداخلـه فکر و ابتکار انسـانی خیلی  بیش تر اسـت ولی در ن هایـت باید از اصول 
اولیـه و پیشـرفت های بهـره گرفـت که بـرای این منظور ارایه شـده اسـت. اجرای فضای سـبز بـه روش های 

مختلـف و به شـرح ذیل انجـام میپذیرد:
طراحی فضای سبز به روش انگلیسی کالسیک برگرفته از خطوط صاف و هندسی و منظم است.  )1

طراحـی و اجـرای فضـای سـبز بـه روش فرانسـوی که از مدل هـای خاص ایـن نوع طراحـی، مانند   )2
اسـتفاده از آب، پسـتی و بلنـدی، تپـه ماهـور برخوردار اسـت.

طراحی فضای سبز به روش ایتالیایی که برگرفته از طرح های فضای سبز فرانسوی است.  )3
طراحـی و اجـرای فضـای سـبز بـه روش سـنتی و روسـتایی کـه از زمان هـای قدیـم مرسـوم  بوده   )4

اسـت. ایـن طراحـی سـعی می کنـد تـا از فضـای بافـت روسـتایی تبعیـت نمایـد.
طراحی به روش های فضای سبز ژاپنی و چینی که به باغ های ژاپنی معروف است.  )5

طراحی فضای سبز به روش های مدرن آمریکایی که از طرح های نامنظم همگن پیروی می کند.  )6
طراحـی فضـای سـبز انگلیسـی که آمیختگـی زیادی بـا روش طراحی فضای سـبز باغ ایرانـی دارد.   )7
اسـتفاده از عنصـر آب، ردیـف کاری درختـان و جـوی آب در طراحـی انگلیسـی  بـه روش طرح هـای ایرانـی 

اسـت. نزدیک 
سـبک های طراحـی بـه فکـر، سـلیقه افـراد، میـزان بودجـه و مدت زمانـی که قرار اسـت در فضای سـبز 
سـپری کنند، بسـتگی  دارد. در ادامه به انواع سـبک  های موجود برای طراحی فضای سـبز اشـاره می شـود.

1- سـبک رسـمی فضای سـبز: سـبک کالسـیک منظم دارد که به سـبک ویکتوریا معروف اسـت و 
به پـول زیادی نیـاز دارد.
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2- سـبک مـدرن فضـای سـبز: در این سـبک عناصـر مهـم و اصلی بـاغ شـامل آب، گیاه و سـنگ 
اسـت. اگـر اختالفی در طرح مشـاهده شـود از خالقیت طراح اسـت که طـرح قدیمی را تبدیـل به طرح های 
مـدرن کنـد مثـاًل: اسـتفاده از رنگ های مختلفی از چرخ رنگ در فضای سـبز که کشـف آن توسـط طراحان 
صـورت می گیـرد. اسـتفاده از دیوار گیاهـی و تطبیق دادن گیاهان با شـکل و نمای سـاختمان و همخوانی و 
تضـاد مصالـح بـا مـواد گیاهـی، کاربرد آب و حرکت آن توسـط سـاخت آبنما و فـواره و ایجاد صـدا و حرکت 
دیگـر مظاهـر طراح هـای مـدرن اسـت. پیشـرفت علـم ژنتیک، شـناخت رنگهـا و علـم روانشناسـی رنگها به 

این سـبک کمک شـایانی کرده اسـت.
3- سـبک غیررسـمی فضای سـبز: این سـبک کـم هزینـه اسـت و تقریباً از سـبک روسـتایی بهره 
می گیـرد.  سـبک غیررسـمی در عیـن بی نظمـی امـا  می توانـد منظم هم  باشـد. ایـن طرح بـا  کم ترین گیاه 

و بـا اسـتفاده از ضایعـات  می توانـد زیباترین طرح را احـداث کند.
4- سـبک ژاپنـی فضای سـبز: در این سـبک از آب، خـاک و درخت بـه معنی و مفهومی می رسـند 
کـه ژاپنی هـا بـا آن زندگـی می کننـد. ژاپنی هـا طبیعت را دوسـت دارنـد نه کپـی آنرا..عالوه  بـر این کوچک 
کـردن بـاغ را قبـول دارنـد. عناصـر کلیدی در سـبک ژاپنی عبارتند از: سـنگ، آب و سـبزی. ایـن عناصر به 
معنـای کلـی بـه صـورت غیرقرینـه یا نامنظـم در کنار هم قـرار می گیرند امـا در عین بینظمـی دارای توازن 
هسـتند. سـنگ )نماینـده کـوه( به همراه  سـوزنی برگها، آبشـار، نهر، برکـه و تپه های کوچک و بـزرگ ایجاد 

شـده عناصـری هسـتند که سـبک ژاپنی را خلـق می کنند.
5- سـبک باغ صخر ه ای فضای سـبز: سـبک باغ صخـر ه ای دارای اجـزای تشـکیل دهند ه ای همچون 
سـنگ و گیـاه اسـت کـه در یـک ارتبـاط نزدیـک بـه هـم قـرار می گیرنـد. اسـتفاده از سـنگ های بـزرگ و 

گیاهـان ریـز و کوتـاه نقـش عمد هـای در این سـبک دارد.
6- سـبک های آمریکایـی فضـای سـبز: سـبک های آمریکایـی آمیختگـی زیـادی بـا طرح هـای 

نامنظـم دارد.
7- سبک انگلیسی فضای سبز: ویژگی های عمده باغ منظر انگلیسی به شرح زیر است:

 سـبکی نزدیـک بـه طبیعـت بـا گرایـش روسـتا منظـر و یا چـراگاه منظر اسـت و از سـبک هندسـی 
مسـتقیم در شـکل دهی مسـیر های دسترسـی اسـتفاده می شـود؛

 وجـود چمنزار هـای طبیعـی و مـزارع بـه عنوان زیرمجموعـه این منظـر و مدیریت و سـازماندهی آنها 
در چارچـوب مدیریـت منظـر سـازماندهی و اسـتفاده مطلـوب از عـوارض و پدیده هـای طبیعـی نظیـر تپـه 

ماهورهـا رودخانه هـا و نصـب پل های سـبک؛
 سبک معماری سنتی و کالسیک که عالوه بر زیباسازی نقش کلیدی هم در خدماترسانی دارد.

8- سـبک فضـای سـبز فرانسـوی: سـبک فرانسـوی از باغ هـای ایتالیایـی منشـا گرفتـه اسـت. بـا 
این حـال تفـاوت اساسـی بیـن ایـن دو سـبک وجـود دارد. باغ هـای ایتالیایـی در نزدیـک شـهرها در شـیب 
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تپه هـا ایجـاد می شـدند، امـا در فرانسـه تمامـی باغ هـا در دشـت های مسـطح شـکل گرفته انـد و بـه همین 
جهت سـطوح، باغ بزرگتر و وسـیعتر نشـان داده می شـوند. به علت نبود شـیب مناسـب امکان حرکت آب از 
سـطوح مختلـف در باغ هـای فرانسـوی وجـود نـداردو به همین دلیل سـعی میکردنـد این خال را با گسـترده 
کـردن سـطح آب داخـل اسـتخرها و دریاچه هـا و ایجـاد  فواره ها پـر کنند. اسـتخر های بـزرگ و کانال های آب 
از ویژگی هـای بـاغ فرانسـوی هسـتند. بـا توجه به مسـطح بـودن زمین اسـتخر های بـزرگ همواره بـا فواره ها و 

کانال هـای آب وصـل می شـوند.
9- سـبک فضـای سـبز ایتالیایـی: در قرن شـانزدهم باغ سـازی به  سـبک ایتالیایـی در اروپـا غالب 
بـود. بـه تدریـج تحـت  تاثیـر گرایش هـای محلـی، مناطـق مختلـف ایـن قـاره تغییراتـی را در ایـن سـبک 
به وجـود آوردنـد. عمـده ی باغ هـای ایتالیایـی در شـیب تپه هـا و به صـورت باغ هـای تراس بندی شـده ایجاد 
میشـوند.  بیش تـر ایـن باغ هـا در دوره رنسـانس بـه شـکل مربـع بودنـد. ایـن مربع هـا بـا یـک پیـاده رو که 
از وسـط آن عبـور می دادنـد بـه دو قسـمت تقسـیم می کردنـد. ازقـرار گرفتـن دو تـا سـه مربـع کنـار هـم 
مسـتطیل به وجـود میآمـد. ایتالیایی هـا هـر کـدام از ایـن مربع هـا را بـه وسـیله پرچیـن گیاهـی بـه ارتفـاع 
1 متـر می پوشـاندند کـه بـه صـورت خرمـن درآورده بودنـد و آرایـش کـرده بودند. این سـبک بعدها منشـأ 

پیدایـش باغ هـای مختلـف در اروپا شـد.
10- سـبک فضای سـبز بـاغ ایرانـی )Persian garden(: دمـت باغ سـازی در ایـران به 4000 سـال 
قبـل از میـالد میرسـد. بـاغ ایرانـی تحـت عناوینـی مختلـف چـون پردیس، باغ بهشـت، بـاغ ایرانـی و چهار 
بـاغ شـناخته شـده اسـت و در مقابـل باغ هـای علمـی دنیا مطرح شـده اسـت.  می تـوان ادعا کرد کـه عمده 
سـبک های معـروف باغ سـازی دنیـا از جملـه باغ هـای یونانـی، رومی، اسـالمی، مغولـی، ترکی و غیره ریشـه 
در سـبک معمـاری بـاغ ایرانـی دارنـد و طی عصر هـای مختلف به نقـاط مختلف دنیـا انتقال یافته اسـت. در 
ایـن ارتبـاط  می تـوان بـه تاج محل در هندوسـتان اشـاره کرد کـه از معروف تریـن باغ های جهان اسـت و جز  
عجایـب هفتگانـه به شـمار مـی رود.  تاج محـل یـک بـاغ کامـاًل ایرانی محسـوب می شـود و توسـط معماران 

ایرانی بنا شـده اسـت.
ایرانیـان بـا کاشـت درختان میـوه که اهلی شـده بودند امـرار معاش می کردنـد. به تدریج با شـکل گیری 
تمـدن شهرنشـینی در ایـران، باغ هـای میـوه فضایـی بـرای تفـرج و اسـتراحت شـدند. بـا توجـه بـه محیط 
خشـک ایـران و محدودیـت منابـع آبـی آن، هم زمـان با توسـعه تکنولوژی ذخیـره و انتقال آب، شـکل گیری 
قنات هـا و کانال هـای انتقـال آب در کاخ هـا، باغ سـازی در راسـتای ایجـاد محیط تفرجگاهی متداول شـد و 

بـه تدریـج سـبک معماری بـاغ ایرانی شـکل گرفت.
قدیمی تریـن بـاغ رسـمی ایرانی توسـط کـوروش کبیر در سـال 546 قبل از میالد در پاسـارگاد بنا شـد. 
ایـن بـاغ دارای طـرح هندسـی و نهر هـای سـنگی بـود.  فرمانروایان هخامنشـی به دوسـتداران بـاغ معروف 
بودنـد، آن را در قسـمتی از محوطـه کاخ تاسـیس می کردنـد که از باالی عمارت کاله فرنگی دیده شـود. فرد 
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 می توانسـت عـالوه بـر ایـن کـه از هـوای آزاد اسـتفاده می کند از زیبایـی باغ هم لـذت ببـرد و در عین حال 
مـورد آزار و اذیـت اشـعه مسـتقیم خورشـید هـم قرار نگیـرد. عمـارت کاله فرنگـی ایوانی برای سـایه اندازی 
داشـت. باغ هـای رسـمی در کاخ هـا، فضایـی مناسـب برای قـدم زدن، اسـتراحت و انجـام سـایر فعالیت های 
اجتماعـی بودنـد. در بـاغ درختـان میـوه و گیاهـان زینتی می کاشـتند  کـه معروف تریـن آن ها  نیلوفـر و ُرز 
بودنـد. اسـکندر مقدونـی در سـال 334 قبـل از میـالد ایـران را فتـح کـرد. او در آن زمـان  مقبـره کـوروش 
کبیـر را در داخـل باغـی مشـاهده کـرده بـود کـه درختان آن به صـورت منظم و خطی کاشـته شـده بودند. 

در باغ هـای پاسـارگاد درختـان اصلـی سـرو، گیالس و انـار بودند.
داریوش اول پایتخت تشـریفاتی خود را در پرسـپولیس )تخت جمشـید( و پایتخت حکومتی را در شـوش 
بنـا نهـاد. شـوش یـک پردیـس بـه شـمار می رفـت، یعنی شـهری بود کـه در داخـل بـاغ و یا یک باغ شـهر 

قرار داشـت.
در باغ های ایرانی عناصر زیر مطرح هستند:

عمدتاً محصور هستند؛  )1
طرح رسمی و شکل هندسی چهارگوش دارند؛  )2
گیاهان غالب، عمدتاً درختان سایه انداز هستند؛  )3

پیاده روها سنگ فرش یا آجرفرش هستند و به صورت مستقیم و با خطوط راست ساخته می شوند؛  )4
جریان آب در داخل جوی ها و حوض ها روان است.  )5

در باغ هـای سـنتی قدیمـی انتهـای پیـاده رو اصلـی بـه عمـارت کالفرنگـی یـا کوشـک ختـم می شـود. 
شـاخص  ترین تبلـور طـرح بـاغ ایرانـی در حقیقـت فـرش ایرانـی اسـت و یـک نمونـه ایدهـال از یـک طرح 
بـاغ رسـمی در قالـب فـرش محسـوب می شـود. در فرش هـای ایرانی خطوط مسـتقیم، شـکل های متقارن و 

فضا هـای هندسـی، المـان اصلـی طراحی هسـتند.
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اسـتاندارد فضـای سـبز ابعاد اقتصـادی، اجتماعی، فرهنگی و مهم تـر از آنها ارزش هـای اجتماعی دارد که 
بـر اسـاس محـل رقـم می خـورد. از ایـن رو  می تـوان انتظار داشـت که ایـن فضا برای سراسـر ایران سـطح یا 
حجـم اسـتاندارد دارای واحـد معیـن و یکسـانی باشـد. چـرا که عالوه بـر موارد فـوق شـرایط آب و هوایی و 
اقلیـم، انتخـاب ارقـام گیاهـی و خصوصیـات بیوکلیماتیک در هر منطقه متفاوت اسـت. مقدار این اسـتاندارد 
حتـی در بیـن کشـور های مختلـف نیـز متفـاوت اسـت. بـا این حـال اطـالع از اسـتاندارد های فضای سـبز را 

 می تـوان بـه عنـوان یک سـطح هدایت گـر و راهنمـا در انجـام پروژه هـا، برنامه ها و خط مشـی ها دانسـت.
سـرانه عبـارت اسـت از مسـاحت، تقسـیم بـر جمعیـت. در واقع مقـدار زمینی اسـت که به طور متوسـط 
از هـر کـدام از کاربری هـا بـه هـر نفـر از جمعیت شـهر می رسـد. امـروزه در  بیش تر کشـورها میزان سـرانه 
هـر یـک از خدمـات شـهری نشـان دهنده میـزان رفـاه و کیفیت زندگی در شـهرها اسـت. فضا های سـبز در 
تلطیـف هـوا، تفریـح مـردم و زیباسـازی شـهرها نقش دارنـد و احـداث آن ها در مناطق شـهری الزم اسـت.  
جهت ایجاد این فضاها باید اسـتاندارد مشـخصی وجود داشـته باشـد. سـرانه سـبز را صرفاً  می توان در مورد 
فضا هـای سـبز عمومـی مطـرح کـرد؛ زیـرا فضا های سـبز خصوصی، نیمـه عمومی و حاشـیه معابـر هر چند 
در بازدهـی اکولوژیکـی نقـش موثـری دارنـد، امـا بنابر ماهیت شـان فاقـد عملکـرد اجتماعی هسـتند. طبق 
گـزارش مطالعـات و برنامه ریـزی وزارت کشـور زندگی سـالم در جایی امکان پذیر اسـت که سـهم سـرانه هر 
فـرد از فضـای سـبز در منطقـه مسـکونی بیش تـر از 50-30 متـر باشـد و بـرای رسـیدن به پـارک نیز بیش 

از20-15 دقیقـه زمان الزم نباشـد.

سرانهفضایسبزدرایران

بـر اسـاس مطالعـات و بررسـی های وزارت مسـکن و شهرسـازی، سـرانه متعـارف و قابـل قبـول فضا های 
سـبز شـهری در شـهر های ایـران بیـن 7 تـا 12 مترمربع بـرای هر نفر درنظر گرفته می شـود که در مقایسـه 
بـا شـاخص تعییـن شـده از سـوی برنامـه محیط زیسـت سـازمان ملل متحـد )20 تـا 25 مترمربع بـرای هر 
نفر(، از وسـعت کم تری برخورداراسـت. با وجود این، مقدار سـرانه فضای سـبز در شـهر های مختلف کشـور 
نیـز بـا توجـه بـه ویژگی های جغرافیایـی و اقلیمی متفـاوت آنها، بـا اختالفاتی همراه اسـت که میـزان آن را 

طرح هـای مصـوب هـر یک از شـهرها تعییـن می کند.
همچنیـن مسـاحت  های زیـر بـرای بوسـتان ها و فضـای سـبز با توجه بـه تنـوع عوامل طبیعـی و اقلیمی 

آن تا سـطح 20,000 نفر جمعیت شـهری پیشـنهاد می شـود. 
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مساحت )مترمربع(فضاردیف

1/2بوستان و فضای سبز در سطح محله کوچه و محیط بازی کودکان1

1/5بوستان های محله ای2

1/8بوستان های ناحیه ای شهری3

4/5بوستان ها و باغ های حاشیه ای شهری4

سرانه پیشنهادی کاربری فضای سبز در منابع مختلف: 

سرانه به مترمربعافراد، سازمان ها و ارگان های ذی ربط

12-7وزارت مسکن و شهرسازی

25-20سازمان ملل متحد

20-15شهرداری تهران

30-20برنامه ریزان روسی پوالدشهر

40-30بهرام سلطانی

50-15مجید مخدوم
مأخذ: )طباطبایی نژاد، مهدی، نقش پارک های شهری در توسعه ی پایدار شهرها، مورد شهر تهران، رساله کارشناسی ارشد، 

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه تبریز، 1377: 23(
تعـدادی از شهرسـازان پیشـنهاد می کننـد که 0/1 تا 0/06 درصد کل شـهر صرف نظـر از تراکم جمعیتی 
بـه فضـای سـبز اختصاص یابد. سـرانه فضای سـبز کشـور های مختلـف نیز متفاوت اسـت، مثاًل انگلسـتان و 
ایتالیـا 10 متـر، فرانسـه 18 متـر، آمریکا 50 متر، آلمان 30 تا 60 متر، سـوییس و سـوئد 60 متر و سـازمان 

ملـل 20 تـا 25 متـر را به عنوان سـرانه در نظـر گرفته اند.

عواملموثردرتعیینسرانهفضایسبز
بررسـی ها و مطالعـات صـورت گرفتـه نشـان می دهند کـه بین انـدازه جمعیت شـهرها و میـزان کاربری 
فضـای سـبز )پارک هـای درون شـهری( رابط هـای معکـوس وجـود دارد. به ایـن ترتیب که هرچـه جمعیت 

شـهر افزایـش پیـدا می کنـد، سـرانه فضای سـبز کاهش پیـدا می کند.
متاسـفانه ایـن وضعیـت در ایـران نیـز وجـود دارد. لـذا توصیه هـا و سـاز وکار هـای زیـر  می توانـد در این 

رابطه کارسـاز باشـد:
 جمعیت و سطح شهر  باید به عنوان  دو پارامتر مهم برای تعیین ضابطه سرانه در نظر گرفته شوند؛

 توزیع فضای سبز در مرکز شهر و مناطق جمعیتی با حداقل فاصله باشد؛
کمیت آب نیز در تعیین سرانه دخالت داده شود؛  

مجموع آثار آالینده های منابع آب و خاک و هوا در تعیین میزان سرانه دخالت داده شود؛  
وضعیـت موجـود زمین های سـطح شـهر در نظـر گرفته شـود.  در هر زمیـن پیش بینی شـده برای   
ایجـاد فضـای سـبز و  تاسیسـات آن بایـد حداکثـر 30 درصـد بـه ابنیـه و آسـفالت و 70 درصد به پوشـش 

گیاهـی اختصاص داده شـود.
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کاربردهایمحیطزیستیفضایسبز

1-کاهشآلودگیهوا
کارکرد هـای  محیط زیسـتی مهمتریـن اثـرات فضای سـبز در نواحی شـهری، هسـتند که سـبب افزایش 
کیفیت زیسـتی این نواحی میشـوند. فضای سـبز شـبه جنگلی ریه های تنفسـی شـهرها به شـمار می روند. 
یکـی از مهمتریـن نقش هایـی کـه گیاهـان در دنیـای ماشـینی امـروزه بـر عهـده دارنـد جذب دی اکسـید 
کربـن اسـت. بـا پیشـرفت جوامع بشـری و اسـتفاده از منابع فسـیلی انرژی نظیـر نفت و بنزیـن آلودگی جو 
زمیـن رو بـه افزایـش اسـت و در ایـن میان گیاهان هسـتند که  می توانند سـهم ایـن آالینده ها را در شـهرها 
کاهـش دهنـد. آلودگـی هـوا مشـکل اصلی شـهرها اسـت. گیاهان بـا افزایش رطوبـت در اطراف خـود باعث 
رسـوب ذرات آلود هـای همچـون سـرب می شـوند و بـه نوبـه خـود بـه افزایش کیفیـت هوا کمـک می کنند. 
همچنیـن، گیاهـان بـا کاهش سـرعت بـاد، مانع حرکت ذرات معلق می شـوند. از این رو فضای سـبز مناسـب 

یکـی از عوامـل موثـر در کاهـش اثرات منفی شـهرها ازجملـه گردوغبار، آلودگی شـیمیایی و هوا هسـتند.
بنابرایـن بـا اسـتفاده از طراحـی و گونه هـای مناسـب هـر محـل  می تـوان بـه رونـد کاهـش آلودگی کمک 
نمـود. نکاتـی را کـه در انتخـاب گیاهان مناسـب کاهش آلودگـی هوا مدنظر قرار می دهند به شـرح زیر اسـت:

دارا بودن شاخ و برگ فراوان در کلیه سطوح درخت؛  )1
ایجاد ترکیبی از گیاهان مختلف مانند  سوزنی برگان و پهن برگان مورد استفاده قرار گیرد؛  )2

استفاده از درختان بادشکن بزرگ مانند سپیدار و اکالیپتوس در مناطق صنعتی؛  )3
کاشت چند ردیفه این درختان در اطراف مناطق صنعتی و مراکز شهر.  )4

2-کاهشآلودگیصوتی
آلودگـی صوتـی یکـی دیگـر از آالینده  هـای موجـود  در مراکـز تجمـع انسـانی اسـت. در ایـن میـان فضای سـبز 
مهمتریـن اثـر را در کاهـش ایـن آلودگی دارند. وسـایل نقلیـه موتوری، عوامل و ماشـین های سـاختمانی و کارگاهی، 
هواپیماهـا و آمبوالنس هـا از مهمتریـن عوامـل ایجـاد آلودگـی صوتـی هسـتند. درختـان فضـای سـبز  بـا 
منحـرف کـردن، کاهش شـدت، ایجـاد مانع و کاهـش انـرژی و بعضی از مواقـع انعـکاس آالینده  های صوتی 
 می تواننـد در کاهـش ایـن آالینده هـا بـر محیط و زندگی شـهری تاثیرداشـته باشـند. نکاتی کـه در طراحی 

فضـای سـبز بـرای کاهـش ایـن آلودگـی در نظـر گرفته می شـود به شـرح زیر اسـت:
کاشت چند ردیف درخت با ارتفاع و اشکال مختلف؛  )1

استفاده از ترکیب درخت و چمن نسبت به فقط چمن خالی  )2
فاصله بین منبع تولید صدا یعنی وسایل نقلیه و مراکز مسکونی حداقل 20 متر باشد.  )3
استفاده از فضای سبز متراکم تر و بلندتر نقش بیشتری در کاهش آلودگی صوتی دارد.  )4

بااین حـال   دارنـد.  هـوا  آلودگـی  کاهـش  در  بیشـتری  نقـش  پهن بـرگان  گونه هـا،  ترکیـب  در   )5
دارنـد. ارجحیـت  سـبزبودن  همیشـه  علـت  بـه  سـوزنی برگان 
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3-کنترلفرسایشوتثبیتخاک
کنتـرل تخریـب و فرسـایش خـاک از دیگر اثرات مهم ایجاد فضای سـبز اسـت. شـدت فرسـایش خاک، 

بـه نـوع منطقـه و اقلیم، شـدت بـاد، منابع آبـی، نوع خاک و شـیب زمین بسـتگی دارد.

4-کنترلانعکاسنور
هرچنـد نـور به عنـوان عامـل مهم حیات و انـرژی در طبیعت شـناخته می شـود، ولی زیـادی آن در محیط 
فعالیـت انسـانی مشـکالتی را ایجـاد می کنـد.در ایـن میـان اسـتفاده از فضای سـبز نقـش شـایانی در کاهش 
اثـرات منفـی نـور زیـاد دارد. بـرای نور هـای مصنوعـی شـب ها نیـز اسـتفاده از فضـای سـبز راهکار مفیـد و با 

صرف هـای اسـت کـه  می توانـد بـه کاهـش این نورهـا و ایجـاد محیط مناسـب اسـتراحت کمـک نماید.

5-کنترلجریانباد
بـاد نـه تنهـا باعـث ایجـاد هـوای مناسـب و انتقـال آلودگـی هـوا می شـود، بلکـه در ایجـاد آرامـش در 
محیـط زندگـی انسـان نیـز  موثر اسـت. بادها  می توانند منجر به سـرد یا گرم شـدن اجسـامی شـوند که در 
معـرض آنهـا قـرار می گیرنـد )ماننـد انسـان ها، گیاهـان و سـاختمان ها(. هرچقدر مقـدار اختـالف دمای بین 
هـوا و شـخص  بیش تـر باشـد )هـوا خنک تـر باشـد(، فرد احسـاس خنکی بیشـتری می کنـد. بـرای آن  که از 
گیاهـان بـه منظـور کنتـرل باد اسـتفاده شـود الزم اسـت کـه خصوصیـات بـاد را در منطقه شناسـایی کرد. 
ایسـتگاه های هواشناسـی، تغییـرات بادهـا را بـا نمودار هـای گلبـاد بـه نمایـش می گذارنـد که بررسـی آن ها 
 می تواننـد در تصمیم گیـری مربـوط بـه نحـوه کاشـت گیاهان بسـیار موثـر باشـند. ردیف های بادشـکن باید 
در اندازه هـا و مکان هـای مناسـب احـداث شـوند. ردیف های بادشـکن، عمود بـر جهت باد هـای غالب احداث 
می شـوند. تحقیقـات نشـان داده اسـت کـه در سـمت بادپناه، مسـافتی بـه اندازه پنـج برابر ارتفاع بادشـکن، 
از باالتریـن درجـه کاهش باد برخوردار اسـت. شـکل گیاهـان در انتخاب آن هـا برای بادشـکن، اهمیت دارد.

)Phytoncide(6-تولیدفیتونسید
بررسـی های دانشـمندان علـم  محیط زیسـت نشـان داده اسـت  کـه درختانـی ماننـد گـردو، کاج، نـراد، بلوط، 
فنـدق، سـرو کوهـی، اکالیپتـوس، بیـد، افـرا، زبان گنجشـک و داغداغـان از خـود ماد ه ای به نـام فیتونسـید در فضا 
رهـا می سـازند. ایـن مـاده برای بسـیاری از باکتری ها و قارچ های تک سـلولی و برخی از حشـرات ریز اثر کشـندگی 

دارد. در عیـن حـال تولیـد چنیـن مـوادی توسـط درختـان از اثر فرح بخشـی بر روی انسـان برخوردار اسـت. 

7-افزایشرطوبتنسبی:
فضـای سـبز در شـکل درختـی نسـبت بـه سـایر اشـکال گیاهـی به علت گسـترش سـطح برگـی خود، 
 می توانـد از طریـق تعریـق، سـبب افزایـش رطوبت نسـبی و لطافت هوا شـود. عمل تعریق درختـان با جذب 
کالـری همـراه اسـت. بدینسـان نـواری از گیاهـان به پهنـای 50 تـا 100 متر، گرمـا را 3 تا 4 درجه نسـبت 
بـه مرکـز شـهر کاهـش می دهـد. در عیـن حـال 50 درصـد بر رطوبـت هـوا می افزاید. تفـاوت دمایـی که از 
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ایـن راه بـه وجـود می آیـد، موجـب کاهـش اندکی در فشـار هـوا می شـود. کاهش در فشـار هـوا، باد هایی به 
سـرعت 12 کیلومتـر در سـاعت را پدیـد مـی آورد و همیـن کافی اسـت تا هوای یک شـهر بـزرگ را در یک 

سـاعت به طـور کامل جابجـا و پاکیـزه کنند.

8-مقابلهباجزایرگرما:
هم    اکنـون پژوهشـگران، نواحـی شـهری را جزایـر گرمـا بـه شـمار میآورند. دمای سـطوح تیـره زمین در 
شـهرها 3 تـا 5 درجـه سـانتیگراد بیش تـر از زمین های مجاوراسـت. این سـطوح گرمـای خورشـید را روزانه 
جـذب می کننـد و از ایـن راه بـه میـزان 30 درصـد در آلودگی های هوا سـهیم هسـتند. در بخش های بدون 
درخـت شـهر که سـاختمان ها و سیسـتم های لوله کشـی  بیش تـر زمین را پوشـاندهان، چرخه هـای طبیعی 
کوتـاه هسـتند و اختـالل در جابجایـی انـرژی، آنهـا را بـه جزایـر گرمـا تبدیـل کرده اسـت که بـه نوبه خود 

باعـث افزایش آلودگی شـهر می شـوند.

9-کاهشمیزانسرب:
درختـان در کاهـش میـزان سـرب- به ویژه در حاشـیه جاده هـا و شـاهراه ها نقش موثری دارند. مقایسـه 
تطبیقـی درختـان با سـایر اشـکال گیاهی، نظیر گیاهـان علفی و گیاهان زراعی، نشـان می دهـد که درختان 
10 تـا 20 برابـر گیاهـان علفـی و 2 برابـر گیاهـان زراعی توان سـربگیری دارنـد. نقش برگ، شـاخه و حتی تنه 
درختـان در مناطـق پرترافیـک و شـاهراه های شـهر های بـزرگ، در جـذب میـزان سـرب خروجـی از اگزوز 

ماشـین ها اهمیت بسـیار دارد.

عملکردهایاجتماعیوروانیفضایسبز
هـدف اصلـی در طراحـی فضای سـبز )پارک های شـهری، جزیره های سـبز محلـی و مانند آنها(، دسـتیابی 
بـه آثـار اجتماعـی و روانـی در جهـت هرچـه نزدیک ترکـردن انسـان و طبیعـت بـه یکدیگر اسـت. هرچند که 
از فضـای سـبز در سـاخت کالبـدی شـهر و کارکـرد محیط  زیسـتی آن نیز  می تـوان انتظار بازدهـی اجتماعی و 

روانی داشـت.
انسـان در هر شـرایطی، روزانه به چند سـاعت سـکوت و آرامش نیاز دارد. این نیاز با فشـردگی جمعیت 
در محـل مسـکونی و زندگـی آپارتمان نشـینی در آینـده  بیش تـر خواهـد شـد. بنابرایـن، از این دیـدگاه نیز 
ایجـاد و توسـعه فضا هـای سـبز شـهری کـه انسـان بتوانـد دسـت کم روزانـه سـاعاتی را در آرامـش و دور از 

هیاهـو بگذرانـد، به صـورت ضرورت واقعـی خودنمایـی می کند.
فضا هـای سـبز درعیـن حال  کـه محیطی برای اسـتراحت، آشـنایی با طبیعـت، انجـام فعالیت های قابل 
اجـرا در شـهر هسـتند، همچنیـن  تاثیـر زیادی نیز در حفظ بهداشـت و سـالمت محیط دارنـد. از آن جمله 
 می تـوان بـه اهمیت آنهـا در جذب پرتو های خورشـیدی و همچنین در تولید اکسـیژن و جـذب گازکربنیک 
هـوا اشـاره کـرد. آرامشـی کـه انسـان در سـایه یـک درخت احسـاس می کنـد تا حدی بـه جـذب پرتو های 
مادون قرمـز و ماورابنفـش خورشـید توسـط درخـت مربـوط می شـود همچنین کاهـش صدا توسـط گیاهان 

نیـز  می توانـد در ایجـاد محیطـی آرام تر  موثر باشـد.
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آثارفضایسبزبربیوکلیمایشهری
این آثار را  می توان به دو گروه کلی  تقسیم کرد:

الف- اثراتی که صرفاً ناشی از وجود گیاه است مانند غبارگیری و پاالیش هوا.
ب- اثراتـی کـه ناشـی از فعالیـت حیاتـی گیـاه اسـت و محیـط از نتیجـه ایـن فعالیـت منتفع می شـود. 
گیاهـان در ایـن مـورد خـاص درختـان و درختچه هـا  از دو یک سـو بـا کاهش آلودگـی هوا و از سـوی دیگر 

بـا تلطیـف هوای شـهر موجبـات بهبـود بیوکلیمای شـهر را فراهـم میآورند.

ویژگیهایاقتصادیفضایسبزدرشهر
فضـای سـبز و گیاهان ضمن داشـتن آثـار اجتماعی، به لحـاظ اقتصادی نیز در زندگی شـهروندان موثر هسـتند. 

اسـتفاده از گیـاه و ایجـاد فضـای سـبز از سـه طریق زیر باعث بهینه سـازی مصـرف انرژی سـاختمان ها می گردد:
کاهش تابش آفتاب و ایجاد سایه؛  )1
تغییر جهت و کاهش سرعت باد؛  )2

تعدیـل دمـای محیـط از طریـق تبخیـر و تعـرق، تولید غـذا و اسـتفاده از چـوب را نیز  می تـوان به   )3
جنبه هـای اقتصـادی گیاهـان در فضا هـای شـهری اضافـه کـرد.

گیاهـان به واسـطه خصوصیاتـی کـه دارنـد، عـالوه بـر عملکـرد محیط  زیسـتی، اجتماعـی، اقتصـادی و 
زیباشـناختی  می تواننـد به عنـوان یـک عنصـر و یک سـازه معماری نیـز در بخش های مختلف کاربرد داشـته 
باشـند. کنتـرل ترافیـک، کنتـرل انعکاس نور هـای مزاحم، دفـع آلودگی هـای صوتی، کنترل سـیل و طوفان 

از جملـه عملکرد هـای گیاهان هسـتند.

مدیریتفضایسبزشهری
مدیریـت فضـای سـبز شـهری در اصل شـامل کلیه مراحـل ارزیابی، طراحی و کاشـت متناسـب با محل، 

نظـارت در حفـظ و نگهـداری آن با همکاری مردم اسـت.
ارزیابـی: ارزیابـی بهترین و مناسـبترین مـکان را با توجه به پارامتر های موردنیاز فضای سـبز شناسـایی 
می کنـد. در بعضـی از نقـاط کشـور بـدون ارزیابی فضای سـبزی را ایجـاد کردند که چندان موفق و مناسـب 

نبود و غیرقابل اسـتفاده شـده است.
طراحـی و کاشـت فضای سـبز: در واقع آینـده و بهـره وری فضای سـبز به طراحی و کاشـت بسـتگی 
دارد و معمـوالً باید متناسـب با توسـعه شـهر باشـد. شناسـایی گیاهان بومـی منطقه برای کاشـت و طراحی 
فضـای سـبز امـر بسـیار مهمـی اسـت. امـروزه معمـوالً برخـی از کارشناسـان بـرای نـوآوری در طراحـی از 

گونه هـای غیربومـی اسـتفاده می کننـد کـه در  بیش تـر مـوارد بـا شکسـت مواجـه می شـود.
نظـارت بـر حفظ و نگهداری فضای سـبز با مشـارکت مـردم: در حقیقت ایـن مرحلـه مکمل دو 
مرحلـه قبـل اسـت. نحـوه برخورد مردم با فضای سـبز شـهر باید بـه مرحل های برسـد که افـراد نقش فعال 
در حفـظ و نگهـداری از ایـن فضاها داشـته باشـند. در کشـورمان متاسـفانه هنـوز فرهنگ برخـورد با فضای 

سـبز نهادینه نشـده است.
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فضـای سـبز یک شـهر، صرفنظـر از فضا هایی که توسـط شـهرداری اداره می شـوند، از مجموعه فضا های 
سـبز خصوصـی، محوطه  هـای کوچـک دارای گیاهـان خـودرو و زمین هـای متعلـق به دولت تشـکیل شـده 
اسـت. فضا های سـبز عمومی تنها قسـمت کوچکی از تمام پوشـش گیاهی شـهری را تشـکیل می دهند. این 
فضاهـا بـه دو دسـته ی پهن هـای و خطی تقسـیم می شـوند. فضا های سـبز پهن هـای، فضا هایی هسـتند که 
در نقشـه های شـهر نیـز، به عنـوان لکه هـای سـبز دیده میشـوند. فضا های سـبز خطـی، به فضا هایـی اطالق 
می شـوند کـه متناسـب بـا هویـت ظرفیـت جابه جاشـدگی شـهرها و گذرگاه هـا موردتوجـه قـرار می گیرند، 

به طوری کـه ممکـن اسـت در نقشـه های شـهری، هم دیده نشـوند.
زمین هایـی کـه بـه پوشـش های گیاهی کوتـاه )نازک و کـم حجم( اختصـاص دارند، مثل چمـن و مراتع 
به عنـوان »سـطوح سـبز« شـناخته می شـوند. زمین هایـی کـه بـه پوشـش های گیاهـی بلند یـا نسـبتاً بلند 
اختصـاص دارنـد با عنوان »فضای سـبز« دسـته بندی می شـوند. نظیر جنـگل، باغ و غیره. در واقع سـطوحی 
را »فضـای سـبز« تعبیـر می کننـد کـه توسـط درختـان دارای بعـد و حجـم شـده اند و تبدیـل بـه »فضـای 
مثبـت« گردیده انـد. در مقابـل سـطوحی که عـاری از درخت هسـتند و گیاهان آن به سـطوح چمن و انـواع گیاهان 

پوششـی منحصـر باشـند، بـه عنـوان یک »فضـای منفی« یا بـه عبارت بهتر »سـطح سـبز« تعریف می شـوند.
 بر اساس تعاریف مذکور، دو بخش مشترک و مهم را در تعریف فضای سبز  می توان استنباط کرد:

اول: مجموع هـای از پوشـش سـبزینه ای کـه شـامل درختـان، درختچه ها، گل هـا، بوته ها و چمن اسـت 
و مفهـوم فضـای سـبز را ازنظـر شـکل ظاهری القـا  می کند.

دوم: بـرآوردن انتظـارات و وظایفـی شـامل بهبـود کیفیت محیط   زیسـتی انسـان، تامین زیبایی و سـایر 
نیاز هـای اکولوژیـک کـه به عنـوان هـدف و وظیفـه در احداث فضا های سـبز مسـتتر اسـت.

فضایسبزدرونشهری

فضـای سـبز درون شـهری شـامل انـواع پارک هـای شـهری، فضـای سـبز بلوارهـا و خیابانهـا، فضای سـبز 
میادیـن و ادارات و باغـات درون شـهری اسـت. از نظـر قابلیت اسـتفاده و همچنین بازدهـی اجتماعی نیز کلیه 
فضاها و سـطوح سـبز شـهری به دسـته  های مختلفی تقسـیم می شـوند که عبارتند از: فضا های سـبز عمومی، 
فضا هـای سـبز نیمـه عمومـی )نیمه خصوصـی(، فضا های سـبز خیابانـی و فضا هـای سـبز خصوصی.توضیح هر 
یـک از ایـن دسـته ها در ادامـه آمده اسـت. این نوع فضای سـبز از سـویی نقش مهارکننده رشـد بی رویه شـهر 

را دارد و از سـوی دیگـر بازدهـی اکولوژیـک- آن ها کل محیط زیسـت شـهری را شـامل می گردد.
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فضایسبزبرونشهری)حاشیهشهری(

1-کمربندیهایسبزاحاطهکننده
کمربندی هـای سـبز، بـرای تعییـن حـدود شـهر، کنتـرل گسـترش شـهر، جلوگیـری از رشـد بی رویه و 
به هـم خـوردن تناسـب مورفولوژی شـهر، ایجاد می شـوند. ایـن کمربندها ممکن اسـت در روند پویش شـهر 
نقـش اولیـه خـود را از دسـت بدهند.بااین حال نقش بالقـوه آنها به عنوان فضای سـبز تعادل بخـش، تفرجگاه 

شـهری و شـاخص زنـده جهت تشـخیص روند شـهر، پابرجا باقـی میماند.

2-کمانهایسبز
کمان هـای سـبز، کمربندی هـای سـبز عریضـی هسـتند که برای مهـار بی رویه شـهرها و هدایـت آنها در 
جهـت دلخـواه همچنیـن برقراری پیوند میان هسـته اصلی شـهر و شـهرک های اقماری و جـدا کردن فضای 

اصلی شـهر از فضـای حومه بـه کار می روند.

3-محورهایسبز
محور هـای سـبز درون شـهری، عبـارت اسـت از: فضا هـای سـبز امتـداد خیابان هـای شـهر و محور هـای 
سـبز برون شـهری و فضا هـای سـبز حاشـیه جاده هایی کـه به طور مسـتقیم یـا از طریق کمربنـدی به درون 

راه می یابند.. شـهر 

فضاهایسبزپهنهای
فضا هـای سـبز پهن هـای، شـامل باغ هـا و پارک هـا هسـتند. بـاغ و پـارک، هـم اصـل و هم ریشـه هسـتند 
و ماننـد دیگـر فعالیت هـای مبتنـی بـر خالقیت انسـانی، بـه ارزش هـای زیباشـناختی، اجتماعـی و فرهنگی 
مـردم وابسـتگی دارنـد. در طراحـی پارک هـا و باغ هـا، نمی توان مسـایلی مانند زمـان فراغت و کار، پیشـینه 

تاریخـی مـردم، شـرایط کنونـی محیط  زیسـت و انـواع آلودگی هـا را نادیده انگاشـت.

باغها
بـاغ، عبـارت اسـت از فضـای سـبز محصـور یـا نیمه محصـور کـه در مالکیت اشـخاص خـاص حقیقی و 
حقوقـی قـرار دارد و تنهـا بخشـی از مـردم  می تواننـد از آن اسـتفاده کننـد. چنانچـه بـاغ، خصوصـی باشـد 
کاربـری آن بـر اسـاس نیـاز مالـک تعییـن می شـود. اگر بـاغ، نیمـه عمومـی باشـد  می توانـد از عملکرد های 
فضـای سـبز در زمینه هـای اجتماعـی و محیط  زیسـتی برخـوردار شـود. ازجملـه باغ هـای نیمـه عمومـی، 
 می تـوان بـه فضا هـای اطـراف سـاختمان های اداری )بـاغ اداری(، کاخ ها و موزه هـا )باغ موزه یا بـاغ تاریخی(، 
محوطه هـای آموزشـی )پردیس هـای علمـی( و مراکـز درمانی )باغ درمانی( اشـاره کـرد. در مـورد باغ ها به ویژه 
باغ هـای خصوصـی، اشـاره بـه ایـن نکتـه الزامی اسـت که ایـن مکان هـا در مالکیت اشـخاص قـرار دارنـد و از 
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لحـاظ مدیریـت و برنامه ریـزی جامع در سـطح شـهر، خارج از مسـئولیت مدیران شـهری قرار دارنـد. از این رو 
امـروزه ایـن باغ هـا به ویـژه در اثـر افزایـش قیمـت زمیـن، در معـرض خطر نابـودی قـرار گرفته اند.

فضایسبزخطی
فضا های سبز خطی، دربرگیرنده فضا های مربوط به معابر و کمربندی های سبز هستند.

الف-کمربندیهایسبز
ایـن کمربندهـا از توده هـای خطـی سـبز تشکیل شـده اند کـه در اطـراف شـهرها احـداث میشـوند. ایـن 
کمربنـد سـبز، بـه تثبیت شـکل شـهر و جلوگیـری از تجاوز شـهر به حریم های خـارج از آن کمـک می کند. 
عـالوه  بـر ایـن کمربند های سـبز این کـه  می توانند عهـده دار وظایف محیط   زیسـتی، از جمله ایجاد بادشـکن 
)در شـهر های در معـرض وزش بـاد شـدید( و یـا کاهـش آلودگی هـای صـدا و صـوت نیـز باشـند. در کتـاب 
»مبانـی معمـاری فضـای سـبز شـهری«، به نوعـی از این کمربندها نیز اشـاره شـده اسـت که حـدود مناطق 

را در شـهر تعییـن می کنند. 

ب-فضایسبزمعابر
فضـای سـبز معابـر، بـر اسـاس نـوع معبـر،  می توانـد موردبررسـی قـرار گیـرد و بـه دو دسـته گـذرگاه و 

میدان هـا تقسـیم شـود.

ج-میادینسبز
ایـن فضاهـا بـه عرصه هـای پیش بینـی شـده در تقاطع هـای مهـم اطـالق می شـود کـه هـدف از احداث 

آنهـا، عـالوه بـر جنبه هـای زیباشناسـی، جلوگیـری و کنتـرل برخـی از پیامد هـای منفی ترافیک اسـت.

فضایسبزگذرگاهها
گذرگاه هـا اعـم از خیابـان، اتوبـان، تنـدرو و یـا کنـدر و تعیین کننـده سـه نوع فضای سـبز حاشـی های، 
رفیـوژ میدانـی و فضا هـای اصالحـی ترافیـک هسـتند. هرچنـد، عملکـرد این گونه فضاها بسـتگی مسـتقیم 

بـه نوع گـذرگاه دارد.

الف-فضایسبزحاشیهای
فضـای سـبز حاشـی های به طـور عمـده تعریف کننـده حریـم گذرگاه هـا و مناطق مسـکونی اطـراف آنها 
اسـت. ایـن فضـا در معابری که مسـیر های پیـاده رو دارنـد، در تامین سـایه ایفای نقش می کننـد. همچنین، 
در دسترسـی های کنـدرو نیـز عهـده دار کنتـرل صـدا و نـور هسـتند. ایـن فضاهـا در مسـیر های تنـدرو، از 

عملکـرد زیباشناسـی برخـور دارنـد و در کنتـرل آلودگـی هـوا نیز دخالـت می کنند.
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ب-رفیوژمیانی

رفیوژهافضا هـای سـبزی هسـتند کـه در وسـط و در طـول مسـیر راه هـا، برای پیشـگیری از آسـیب نور 
جهـت مقابـل و زیباسـازی مسـیر سـاخته می شـوند. ایـن فضاهـا  می تواننـد تفکیک کننـده دو بانـد حرکتی 

در طول مسـیر باشـند.

ج-فضاهایاصالحترافیک

فضا هـای اصـالح ترافیـک در طراحی هـای شـهری به منظور ایجـاد ارتباط بیـن دو گذر تعریف میشـوند. 
ایـن فضاهـا کـه به انـواع مختلف لچکی، رمپ و لوپ تقسـیم می شـوند، در تعریف کالبد شـهر و شـبکه های 
ارتباطـی آن، نقـش عمـد ه ای دارنـد. فضا هـای اصـالح ترافیـک، اغلب عملکـرد زیباسـازی را برعهـده دارند. 

به منظـور جلوگیـری از محدودیـت دیـد بـرای راننـدگان در این فضاها از درختان اسـتفاده نمی شـود 

فضایسبزعمودی

توسـعه فضای سـبز عمودی که به معنای ایجاد سـطوح سـبز در سـاختمان های شـهری است، شـامل بام ها 
و دیوار هـای سـبز می شـود. فضـای سـبز عمـودی، کارکرد هـای گوناگونـی دارد که عبارت اسـت از: زیباسـازی 
محیطـی، کاهـش آلودگـی محیطـی، ذخیره سـازی انـرژی، کنتـرل باران هـای سـیالبی،  تامیـن مـواد غذایی و 
حفـظ تنوع زیسـتی شـهری. ایـن فضاها  می تواننـد در افزایش پایـداری اکولوژیکی شـهر، کاهش دمـای جزیره 
شـهری، کنتـرل آلودگـی و دیگـر مزایـای محیط  زیسـتی مرتبط با احداث فضای سـبز در شـهرها موثر باشـند.

بامهایسبز

بـام سـبز، بـه سیسـتم سـبکی اطـالق می شـود کـه از الیه هـای پیش سـاخته فراهـم می آیدکـه بـا بـام 
سـاختمان، یـک سیسـتم واحـد بـه وجـود می آورند و رشـد گیـاه را در محیط کشـت رویش خاصی میسـر 
می سـازند. الیه هـای تشـکیلدهنده بام سـبز، معمـوالً از باال به پاییـن و به ترتیب عبارتند از: پوشـش گیاهی، 
محیـط کشـت رویشـی یا الیه کاشـت، تثبیـت کننده و محافظ ریشـه، الیه زهکشـی، هوادهـی و انباره آب، 

الیـه محافظـت رطوبتـی و عایق بنـدی بـرای محافظـت از الیه های سـازه بام.
بام هـای سـبز، بسـته بـه عمق الیه کاشـت، نوع گیاهـان و میزان  تاسیسـات موردنیاز، به سـه گـروه زیر 

تقسـیم می شوند: 
1- بـام سـبز گسـترده یـا وسـیع، نیازمنـد حداقـل  تاسیسـات و نگهـداری اسـت و درنتیجـه بـه هزینه  
کم تـر نیـاز دارد. ایـن نـوع بام سـبز بسـته به عمق الیه کاشـت، در حالت اشـباع بـا آب، وزن بـام را بین 70 
الـی 170 کیلوگـرم افزایـش می دهد. بام سـبز گسـترده  می توانـد هم روی بام های مسـطح و هم شـیبدار تا 
شـیب 30 درصـد پیـاده شـود. تنهـا محدودیت بام های سـبز گسـترده، نـوع گیاهان قابل کاشـت اسـت که 
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در آن از گیاهـان بـا ریشـه های کوتاه اسـتفاده می شـود. گل های وحشـی، چمـن بوت های، گونه های سـروم 
و خـزه و انـواع گیاهانـی کـه نیـاز بـه مراقبـت و آبیـاری کم تـری دارنـد، بـرای کاشـت در بام های گسـترده 
مناسـب هسـتند. بام های سـبز گسـترده، معمـوالً کاربردی نیسـتند و تنها  می تـوان از منافع محیط  زیسـتی 

آنهـا بهره مند شـد.
2- بـام سـبز متمرکـز یـا فشـرده کـه الیـه کشـت ضخیم تـری دارد. ازاین رومحدودیتـی ازنظـر انتخـاب 
پوشـش گیاهـی ندارنـد و  می تـوان از انـواع گیاهـان ازجملـه درختچه هـا و درخت هـای قابـل کشـت روی 
زمیـن اسـتفاده کـرد.  الیـه کاشـت بام های متمرکـز، از 20 الی 60 سـانتی متر متغیر اسـت. بام های متمرکز 
در حالـت اشـباع بـا آب، بـاری حـدود 290 الـی 970 کیلوگـرم بـه وزن بام اضافـه می کنند. سـاختمان های 

جدیـد بهتریـن گزینـه بـرای احـداث این نوع بام سـبز هسـتند. 

دیوارههایسبز

سـطوح سـبزی هسـتند که به طـور عمودی، سـاختمان ها یا دیگر سـازه های شـهری را تزییـن می کنند. 
دیواره هـای سـبز، در بهبـود کیفیـت سـاختمان ها تأثیـر تاثیرمی گذارنـد زیـرا  به صـورت عایـق صوتـی و 
حرارتـی عمـل می کننـد. حتـی برخـی اعتقـاد دارنـد کـه ایـن دیواره هـا %50 از انـرژی گرمایی مـورد نیاز 

سـاختمان ها را کاهـش می دهنـد.
از فضـای مـرده بـام جهـت  خلق فضـای دلپذیر و ایجاد سـطوح چشـمنواز در نمـای بنا، تلفیق سـاختار 
مصنـوع بـا طبیعـت، کمک بـه کاهـش آلودگی- های جـوی و افزایش نسـبت اکسـیژن هوا و غیره اسـتفاده 
اسـتفاده می کننـد. از طرفـی، طراحـی سـاختمان با بام سـبز، منجـر به افزایـش پایـداری و مدیریت صحیح 
باران های سیآلسـا و آب باران می شـود. بسـتر های سـبز در نمای سـاختمان ها  می توانند شـرایط مسـاعدی 
را بـرای زندگـی انـواع موجـودات زنـده ازجملـه پرنـدگان، خزنـدگان و ریـز موجـودات فراهـم کننـد. نمونه 
آشـنای آن، حضـور مارمولـک در موچسـب های دیـواری اسـت کـه بـا شـکار حشـرات، جمعیت آن هـا را به 

شـکل قابل توجهـی کاهـش میدهد.

چمنوچمنکاری

چمن هـا معمـوالً گیاهانـی علفـی و یکپارچـه بـا برگ هـای باریـک هسـتند. ایـن گیاهـان کـه اغلـب 
تک لپ هـای هسـتند، بـه خانـواده گندمیـان )Poacae( تعلـق دارنـد. در مناطقـی کـه منـازل، کارخانه هـا، 
مـدارس وجـود ندارنـد چمـن کاری را به منظـور تعدیـل دمـا، افزایـش رطوبت محیـط، کاهش آلودگـی هوا، 
تولیـد اکسـیژن محیـط  انجـام می دهنـد. هرچنـد انواع مختلفـی از چمن وجـود دارد ولـی در بیش تر موارد 
از متداول تریـن نـوع موجود برای پوشـاندن سـطح زمین اسـتفاده می شـود. چمـن عالوه بـر زیبایی منحصر 
بـه  فـرد نقـش بسـزایی در تصفیه هوا و کاهش آلودگی دارد. به همین علت سـعی می شـود تـا از چمن کاری 
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به عنـوان یکـی از اجـزای اصلـی و ضروری در اغلب پارک ها و فضای سـبز اسـتفاده شـود. برنامـه ریزی برای
کاشـت چمـن بـا توجـه بـه این کـه کشـورمان جـز  مناطق خشـک و نیمه خشـک محسـوب می شـود و 
بـا بحـران کمبـود آب روبـرو اسـت همچنیـن بادرنظـر گرفتـن نیـاز آبی بـاالی ایـن گیاه بـه بررسـی  بیش تر و 
دقیق تـر نیـاز دارد. مهمترین مشـکالتی که در توسـعه چمن کاری وجـود دارد عبارتند از: گرانـی بذر، هزینه 
بـه نسـبت بـاالی احـداث، هزینـه نگهـداری و همچنیـن مشـکل کمآبـی. ازنظـر بارندگـی در مناطقـی کـه 
بـاالی 300 میلیمتـر بـارش در سـال دارند  می تـوان چمن را بـدون اتکا به آبیاری کاشـت و نگهـداری نمود 
امـا پایین تـر از ایـن میـزان بارندگـی، چمـن کاری صرفـاً از طریق آبیـاری امکان پذیر اسـت. کشـور ایران در 
کمربنـد خشـکی کـره زمیـن قـرار دارد و میانگیـن بارندگـی آن حـدود 250 میلیمتر اسـت. به جـز مناطق 
شـمالی کشـور، سـایر مناطـق یا بارندگی  کم تـر از 250 میلیمتر دارنـد و یا اگر هم بارش بیـش از 250 میلیمتر 
داشـته باشـند پراکنـش آن در فصـل رویـش بـه صورتـی اسـت کـه، گیاهـان را عمـاًل بـا فصلی خشـک و بدون 
بارندگـی مواجـه می کنـد. در ایـن مناطـق کاشـت چمن صرفـاً از طریـق آبیـاری مصنوعی امکانپذیر اسـت. 
تولیـد رقم هـای خشـکی پسـند و مقـاوم بـه پاخـوری ازیک طـرف و کم توقـع بـه لحاظ کـود و سـم از طرف 
دیگـر،  می توانـد از اهـداف عمـده اصالح گـران علف هـا باشـد. گونـه فصـل سـرد Festuca arundinacea و گونـه 
فصل گرم Cynodon dactylon نسـبت به بقیه گونه ها به خصوص در شـرایط اسـتقراریافته مقاومت  بیشـتری 
به خشـکی نشـان میدهند. شـرایط فیزیکی و شـیمیایی خاک از دیگر عوامل اکولوژیکی اسـت که در رشـد 
و توسـعه چمن هـا  تاثیـر تاثیـر زیـادی دارد. بیش تـر گونه هـای چمـن در خاک هایی می رویند که زهکشـی 

مناسـب دارد و pH آن نسـبتاً اسـیدی تا خنثی اسـت.
همانطـور کـه اشـاره شـد، چمن هـا  بیش تـر از خانـواده گندمیـان و باریک برگ هسـتند. بـا این حال در 
خانواده هـای دیگـر نیـز گیاهانـی وجـود دارند که به عنـوان چمن از آنها اسـتفاده می شـود. چمـن دایکوندرا 
از تیـره نیلوفریـان و سـندر از خانـواده لگومینـوز، Turfgrass کـه بـه معنـای فضای سـبز پوشـیده از گیاهان 

علفـی اسـت و قابلیـت چمن زنـی و پاخـوری دارد، Lawn نیز در این دسـته قـرار دارد.

تصویر 1 - 
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کاشتچمن
به دو صورت  می توانیم چمن کاری کنیم:

منظم  
نامنظم   

در روش کاشـت نامنظـم، جلـوه چمـن زیباتـر اسـت و فضـا را بزرگتر نشـان می دهـد )خطای دیـد(، اما 
چمن زنـی در ایـن روش )مخصوصاً در حاشـیه ها( دشـوار اسـت.

انواعچمنها
در کاشـت چمـن بـرای کاهـش ریسـک سـعی می شـود مخلوطـی از چنـد گونه و یـا چند رقم بسـته به 
شـرایط محیطـی مورداسـتفاده قـرار گیـرد، زیـرا یک گونـه و یا یک کولیتـوار خاص وجـود ندارد کـه از هر 
نظـر کامـل و بـدون عیـب و نقـص باشـد، دو نـوع مخلـوط چمن وجـود دارد؛ یک نـوع مخلوط شـامل چند 
گونـه مختلـف گـراس اسـت. مخلـوط دیگـر مشـتمل بـر ارقـام و کولیتوار هـای مختلـف از یک گونه اسـت. 
مخلـوط متشـکل از ارقـام مختلـف یـک گونـه، چمـن یک دسـت و زیبایی را بـه وجود مـی آورد. بـا این حال 
مخلـوط بـا گونه هـای مختلـف مقاومت بیش تر نسـبت بـه آفـات و بیماری ها و اسـترس  های محیطـی دارد.

چمن ها از نظر درجه حرارت به دو دسته زیر تقسیم میشوند:

الف(چمنهایفصلسرد:
دمـای بهینـه بـرای رشـد ایـن دسـته از چمن هـا 15/5 تـا 24 درجـه سـانتیگراد اسـت. گیاهانـی مانند 
شـبدر سـفید نیـز در ایـن دسـته قـرار می گیرنـد. اغلـب چمن هـای فصـل خنـک، باریـک بـرگ هسـتند 
ولـی شـبدر سـفید باریـک بـرگ نیسـت. گراس هـای فصل سـرد گیاهانی هسـتند کـه در طول فصل رشـد 
به ویـژه در بهـار و پاییـز رویـش خوبـی دارنـد و در فصـل گرم و خشـک تابسـتان بـه حالت خواب تابسـتانی 

درمی آینـد. از نظـر رفتـار فیزیولوژیـک شـامل گراس هـای C3 هسـتند.
چند نمونه از چمن های فصل سرد در ذیل آمده است:

:)Lolium perenne(لولیوم یا چمن یارندی
لولیوم که بذری درشـت دارد،بسـیار سریعالرشـد اسـت و بعد از 5 روز سـبز می شـود. رقم Barbal از این 

نـوع، در ایـران به خوبی جـواب میدهد و دارای گل آذین سـنبله خطی اسـت.
:)Poa pratensis(پوا یا کنتاکی بلوگراس

پوا بذری بسـیار ریز دارد و کند رشـدتر از سـایر فصل سـردها اسـت )پس از 14 روز سـبز می شـود(. اصوالً 
هرچـه بـذر ریزتـر باشـد، دیرتر سـبز می شـود. پـوا به گرمـای زیاد تـا 40+ درجه سـانتیگراد مقاوم اسـت. این 
چمـن یک سـاله دارای گل آذیـن سـنبله باز چتری اسـت. از ارقـام پوا،  می توان بـه Merion و Baron اشـاره کرد.

:).Festuca spp( فستوکا
فسـتوکا  بیش تـر در نقـاط سـایه و مرطـوب کشـت می شـود. رقـم Festuca rubra معـروف بـه فسـتوکای 

قرمـز )چمانـواش( دارای بذری درشـت اسـت و بسـیار کشـت و کار می شـود.
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: )Agrostis tenuis(آگروستیس
آگروستیس که چمنی لوکس و بسیار ظریف است، تحمل شرایط نامطلوب را ندارد.

ب(چمنهایفصلگرم:

 دمـای بهینـه رشـد چمن هـای گرم بیـن 26/5 تـا 35 درجه سـانتیگراد اسـت. چمن معـروف دایکوندرا 
کـه در نقـاط مرطـوب و سـایه کشـت و کار می شـود، در همیـن گروه فصل گـرم جای می گیـرد. گراس های 
فصـل گـرم، گونه  هایـی هسـتند کـه در فصـل گـرم عملکرد خوبـی دارنـد ولی فوق العاده حسـاس بـه درجه 

حـرارت پاییـن فصل سـرد هسـتند. از نظر رفتـار فیزیولوژیک شـامل گراس های C4 هسـتند.
)Cynodon dactylon(چمن آفریقایی

اصوالً این نوع چمن ها به شـوری، خشـکی و گرما بسـیار مقاوم هسـتند. چمن آفریقایی اغلب نشـاکاری 
می شـود و در بیـن فصل گرم ها سریع الرشـدترین اسـت. ایـن چمن کاًل نیاز آبـی کمی دارد.

)Zoysiaspp( زویسیا
زویسـیا از چمن هـای بسـیار ریـز و کنـد رشـد در میان فصل گرم ها اسـت کـه به دلیل ظرافـت،  بیش تر 

بـرای زمین هـای گلف اسـتفاده می شـود. این چمن مقاوم به گرما و خشـکی اسـت.
)Paspalum notatum( :چمن پاسپالو

اصـوالٌ ایـن نـوع چمن هـا هم به شـوری، خشـکی و گرما بسـیار مقاوم هسـتند. پاسـپالو اغلب نشـاکاری 
می شـود و در بیـن فصـل گرم هـا از بسـیار خوبـی برخوردار اسـت. ایـن چمـن کاًل نیاز آبی کمـی دارد.

نکتـه مهـم: بـرای تولیـد چمـن رول بیش تـر از چمن هـای فصل گـرم اسـتفاده می کننـد چـون اکثراً 
ریزوم هـای خوبـی دارنـد کـه به خوبـی درهم تنیـده می شـوند.

مقایسهچمنهایمختلف

ازلحاظ نیاز کودی ) کم زیاد(
Agrostis > Poa > Lolium > Festuca

Cynodon > Zoysia

حساسیت به بیماری ها ) کم  زیاد(
Agrostis > Festuca > Poa > Lolium

Cynodon > Zoysia

مقاومت به پاخوری ) کم زیاد(
Lolium > Poa > Festuca > Agrostis

Zoysia >Cynodon

نکته: کاًل چمن های فصل گرم از باالترین قدرت پاخوری برخوردار هستند.
نکته: گاهی از آمیخته های بذری استفاده می شود تا چمن در تمامی فصول سال سبز باقی بماند.
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 Mixture  آمیختـه بـذری، شـامل دو یـا چنـد نـوع چمـن اسـت کـه بـا ایجـاد تنـوع، مقاومـت و قدرت 
پاخـوری آن را بهبـود می بخشـد. Blend نیـز نوعـی آمیختـه بـذری، شـامل دو یـا چنـد رقم از یک نـوع بذر 
اسـت که نسـبت بـه Mixture تنـوع  کم تری دارد. اصـوالً آمیختـه Blend چمن یکنواخت تری بـه ما می دهد.

تحمل سرما ) کم-زیاد(
Agrostis > Poa >Festuca >Lolium

Zoysia >Cynodon

سرعت استقرار ) کند رشدسریع الرشد(
Lolium > Festuca >Agrostis >Poa

Cynodon >Zoysia

بافت چمن ) کم زیاد(
Lolium >Poa >Agrostis >Festuca&nbsp

Zoysia >Cynodon

تحمل خشکی ) کم زیاد(
Festuca >Poa >Lolium>Agrostis

Cynodon >Zoysia

تحمل سایه ) کم زیاد(
Festuca >Agrostis >Poa >Lolium&nbsp

Zoysia > Cynodon

تحمل شرایط اسیدی) کم زیاد(
Festuca >Agrostis >Lolium >Poa

Cynodon >Zoysia

تحمل حالت غرقاب )کم زیاد(
Agrostis>Poa>Lolium>Festuca

Cynodon>Zoysia

تحمل شوری )کم<زیاد(
Lolium>Festuca>Agrostis>Poa

Zoysia>Cynodon
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زمانکاشتچمنها
چمن هـا را در بهـار و پاییـز می کارنـد. بهتریـن زمـان کشـت، پاییز اسـت چـون از گرمای هوای کاسـته 
می شـود و علف هـای هـرز  کم تـر وجـود دارنـد. معموالً چمن هـای فصل سـرد را در پاییـز و چمن های فصل 

گـرم را در بهـار می کارند.
ابتـدا زمیـن را شـخم بزنیـد و پـس از چنـد روز، سـنگریزه ها و دیگـر مـواد زاید را خـارج کنیـد و با ماله 
اقـدام بـه تسـطیح زمیـن نماییـد. الزم به توجه اسـت کـه زمین قبل از بذرپاشـی بایـد کاماًل غلتـک خورده 
باشد.سـپس نیمـی از مقـدار بـذر )ترجیحـاً آمیختـه با خـاک اره( در یک جهـت و نیمی دیگـر از آن را عمود 
بـر جهـت پاشـش قبلی، بپاشـید. حـال یک الیه کـود دامی پوسـیده بر روی سـطح زمین پخـش کنید. این 
الیـه کـود دامی پوسـیده نباید آنقدر زیاد باشـد که جلـوی رویش بـذر را بگیرد. بالفاصله پس از کودپاشـی، 

آبیـاری صـورت می گیـرد. در روز اول چندیـن بـار و سـپس روزی یک یا دو بـار آب دهید.
درصورتی کـه بـذور را بـه مقـدار زیـاد و متراکـم پخـش کنیـد، احتمـال مـرگ گیـاه چـه زیاد می شـود. 

عـالوه  بـر ایـن بـا توجه بـه گرانـی بـذر، ایـن کار به صرفه نیسـت!
چمن زنـی بیش تـر در حدفاصـل بهـار تـا پاییـز صـورت می گیـرد و اولیـن بار موقعـی انجام می شـود که 
طـول چمـن  بـه6 سـانتی متر برسـد  )چمن هـا را بزنیـد تـا بـه گل نرونـد(. بسـته بـه نـوع اسـتفاده، ارتفاع 
چمن هـا مشـخص می شـود. اگـر هوا خیلی گرم باشـد بایـد بریده های چمـن )Clippings( را جمـع آوری کرد 

وگرنـه آن هـا را رهـا کنیـد تـا تبدیل به کود شـوند.
چمن هـا را بهتـر اسـت را هنـگام غروب آبیـاری کنید. چمن ها نیـاز به کوددهـی به ویژه نیتـروژن دارند. البته 
در سـال اول نیاز به  کوددهی نیسـت  چون پیش از کاشـت کود داد ه ایم. از سـال دوم به بعد 200 کیلوگرم در 
هکتـار کـود اوره حـاوی نیتـروژن بدهیـد. کود هـای NPK و آهن را نیز از سـال دوم به بعد به زمیـن اضافه کنید.

)Renovation(بازسازیچمنقبلییاتعویضآن
چمن هایـی کـه مدت زمـان زیـادی از کاشـت آنهـا می گـذرد را بازسـازی یـا تعویـض می کننـد. بدیـن 
ترتیـب کـه چمـن پیـر )15-10 سـاله( را بـه همـراه ریزوم هـا و خـاک زیـر آن خـارج می کننـد و پـس از 

تعویـض خـاک بـه جـای آن چمـن جدیـدی می کارنـد.

)Over Seeding(بذرافشانی
هنگامی کـه روی چمـن کشت شـده، بـذر رقـم دیگری را بپاشـند،   اصطالح بذرافشـانی را بـه کار میبرند. 
مثـاًل در پاییـز لولیـوم را کشـت می کننـد سـپس در بهار بـر روی این گونه، چمـن آفریقایی می پاشـند. این 
روش بیش تـر بـرای حفـظ حالت سرسـبزی چمن و ترمیـم بخش های آسـیب دیده کاربرد دارد. بذر افشـانی  

به ویـژه بـا اسـتفاده از  گیاهـان یک سـاله  مثـل پوا صـورت می گیرد.
پـس از آماده سـازی بسـتر و تسـطیح آن، زمیـن باید غلتک زده شـود. غلتک زدن، باعث رشـد بهتر ریشـه های 
چمـن می شـود. ایـن کار به ویـژه در خاک هـای سـنگین الزم اسـت کـه در اثر شـخم، بیش ازحـد نرم شـده اند، زیرا 

پـس از آبیـاری اولیـه بـه علـت تغییر حجم خاک و نشسـت آن سـطح صاف چمن دچار مشـکل می شـود.
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روشهایمختلفکاشتچمندرایران

1-بذرکاری

بـذرکاری رایج ترین روش کاشـت چمن در ایران اسـت و نسـبت به سـایر روشـها، بهرهزینـه کمتری نیاز 
دارد. در روش کشـت بـذری، گسـترش ریشـه های چمـن بسـیار خوب صورت می گیـرد. ایـن روش به کارگر 
و هزینـه  کم تـری نیـاز دارد؛ اشـکال ایـن روش عـدم امکان بـذرکاری در هر زمان از سـال اسـت. چمن باید 
زمانـی کاشـته شـود کـه دمـای خاک و هـوا برای رویش بذر مناسـب باشـد. بعـدازآن نیز چمن بایـد تا قبل 
از نامسـاعد شـدن شـرایط محیطـی فرصـت کافی برای گسـترش ریشـه ها داشـته باشـد. در  بیش تـر نقاط 
کشـور مـا ایـن شـرایط در اوایـل بهـار و پاییـز فراهم اسـت و کاشـت بـذر محدود به ایـن دو زمان می شـود. 
مقـدار مصـرف در بـذور ریـز 15 تـا 20 گرم در مترمربع و بذور درشـت 30 تا 50 گرم در هر مترمربع اسـت. 

مقـدار مصـرف بسـته به عادت رشـد و انـدازه بذر متفاوت اسـت. 
میزان بذرپاشی و تعداد روز های الزم برای جوانه زنی تعدادی از انواع چمن ها

نوع چمن
مقدار تقریبی بذر مصرفی
)کیلوگرم در 100 مترمربع(

تعداد تقریبی روزهای الزم برای جوانه زنی

28-26پوای معمولی
6-25پوای خزنده

10-43-3لولیوم چندساله
12-55-2/2فستوکای قرمز خزنده

12-44-3فستوکای بلند
15-27برموداگراس
14-510-1/2زویزیا گراس

بعـد از بذرپاشـی روی بذرهـا را بـا یـک مالـچ آلـی مانند کود دامی پوسـیده، کمپوسـت و غیـره به عمق 
1 تـا 2 سـانتی متر می پوشـانند. سـپس روی آن غلتـک می زننـد تـا تمـاس بین بسـتر و بذر به خوبـی برقرار 

شـود و بعد آبیـاری می کنند.

2-کاشتاستولونوریزوم

در این روش تنها دستک ها )استولون( و ریزوم ها را روی زمین به صورت مکانیکی همراه با خاک پخش 
می کنند. استولون ها و ریزوم ها از بذرها نسبت به خشکی و کمبود مواد غذایی مقاوم تر هستند. بعد از پخش 
کردن قطعات 5 تا 10 سانتی متری استولون و ریزوم ها، روی آنها را با خاک پوششی مناسب می پوشانند و 
یا غلتک می زنند. این روش برای چمن های دارای استولون و  بیش تر برای بنت گراس خزنده و برموداگراس 
استفاده می شود. در روش دیگر منطقه موردنظر را با خاکی که حاوی ریزوم ها و استولون های چمن است 

پوشش می دهند. این روش در مناطق شیبدار و  بیش تر برای چمن برموداگراس استفاده می شود.
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3-نشاکاری
در ایـن روش مقـداری از چمـن را بـه همـراه خـاک آن از جایـی بـه جـای دیگـر انتقـال میدهنـد. اگـر 
بخواهنـد در فصـل رشـد چمن هـا را نشـاکاری نماینـد، نیازی نیسـت کـه تمامی زمیـن را با نشـا های چمن 
بپوشـانندزیرا آن هـا رشـد سـریعی دارنـد و جا های خالـی زمین را پر می کننـد. با این حال در غیرفصل رشـد 

بایـد تمامـی فضـای زمین را با نشـا پـر کرد.
در ایـن روش اسـتولون ها یـا ریـزوم به صـورت ردیفـی در جوی هـا یا چاله های کوچک کاشـته میشـوند. 
تلفـات در ایـن روش نسـبت بـه دو روش قبـل یعنـی کاشـت غیرمنظـم اسـتولون ها و ریزوم هـا، کم تـر 
 اسـت. روش نشـاکاری زمانـی بـه کار مـی رود کـه به کشـت سـریع نیـاز اسـت و در دنیـا از ایـن روش کم تر 
اسـتفاده می شـود.  ایـن روش بیش تـر بـرای چمن  هـای برموداگـراس، زوی زیاگـراس و بنـت گـراس بـه کار 

مـی رود و اسـتفاده از آن بـه ترمیـم چمـن محدود می شـود.

)Spriging(4-تکهکاری
در ایـن روش دسـتک ها یـا ریزومهـا را در حفره هـای کوچـک میکارنـد. الزم بـه توجه اسـت کـه در این 

روش دسـتک ها جـای مشـخص دارنـد و معمـوالً به صـورت ردیفی کشـت می شـوند.

)Plugging(5-کاشتقطعاتکوچکچمنیاروشتوپی
در روش توپـی از قطعـات کوچـک چمـن آمـاده یـا پالگ هـا کـه سـطحی حـدود 13 تـا 26 سـانتی متر 
مربـع دارنـد، بـرای ترمیـم و یـا احـداث چمـن جدیـد اسـتفاده می شـود. ایـن روش بیش تـر بـرای ترمیـم 
قسـمت های آسـیب دیده بـه کار مـی رود. روش توپـی  بیش تر بـرای چمن هـای زوی زیاگـراس، مانیالگراس، 

سـن اگوسـتین گـراس، سـنتی پداگـراس و بوفالوگراس اسـتفاده می شـود.

)Hydrosding(6-هیدروسیدینگ
در روش هیدروسـیدینگ بذرهـا بـه همـراه آب، کود هـای شـیمیایی، ضدعفونی کننده هـا و یـک مالـچ 
آلـی ماننـد کمپوسـت، داخـل یـک تانـک مخصـوص قـرار می گیرند و پـس از مخلوط شـدن، توسـط پمپ 
بـه زمیـن موردنظـر پاشـیده می شـود )مانند حاشـیه جاده ها و یـا مناطق شـیبدار(.  همچنین ایـن روش در 

مناطـق سـنگالخی کـه امـکان شـخم زمین وجود نـدارد، قابل اسـتفاده نیسـت.

)Sodding()7-چمنهایفرش)رول
در ایـران باسـتان دردوره هخامنشـیان قطعاتـی از چمـن از چمنزار هـای طبیعـی را می کندنـد و بـه باغ 
پادشـاهی انتقـال می دادنـد. در روش رول نیـز چمـن را در محلـی خـاص می کارنـد و هنگامی کـه به انـدازه 
مناسـبی بـرای فـروش رسـید، بـه همـراه ریشـه و ریـزوم بـرش می دهنـد و بـه محـل اصلی کشـت منتقل 
می نماینـد. تفـاوت عمـده چمـن فـرش بـا چمـن معمولـی در ایـن اسـت کـه در تولیـد چمن فـرش، عامل 
مهـم، بخـش زیرزمینی اسـت امـا در چمن معمولی قسـمت روزمینی عامل مهم محسـوب می شـود.  لذا در 

تولیـد چمـن فـرش اسـتحکام و توسـعه خـوب ریزوم هـا و ریشـه ها از اهمیت خاصـی برخوردار اسـت.
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مزایایاستفادهازچمنفرش
انجام سریع چمن کاری  

ترمیم سریع و آسان بخش های آسیب دیده  
امکان چمن کاری در شیب های تند )بذرها در شیب های تند آبشویی میشوند و پایین می روند(  

در کشـور از سـال 1377 در شـهرداری تهـران چمـن رول به صـورت آزمایشـی کشـت شـد و امـروزه 
شـرکت های خصوصـی درحـال توسـعه ایـن روش هسـتند.

بـرای بـرش چمـن رول از دسـتگاه بـرش )Sod Cutter( بهـره می گیرند که به وسـیله آن چمـن را می برند و لوله 
می کننـد. گونه هایـی را بـرای چمـن رول انتخـاب کنیـد کـه دارای ریشـه ها و یـا ریزوم هـای خوبـی باشـند 

مثـاًل از چمن هـای فصـل گـرم، چمـن آفریقایـی و از چمن های فصل سـرد چمن پوا مناسـب اسـت.
نکاتی که در هنگام کشت چمن رول باید به آنها توجه کرد عبارتند از:

صخر ه ای نبودن محل تولید؛ مثاًل سنگ های بزرگ در خاک نباشد تا دستگاه برش آسیب نبیند.  
کوددهی مناسب؛ به ویژه کود فسفر تا ریشه ها خوب توسعه پیدا کنند.  

تسطیح کامل زمین محل تولید چمن فرش  
استفاده از بذر سالم با زیوایی )قوه نامیه(باال  

اسـتفاده از مقـدار مناسـب بـذر برای چمـن رول )درروش معمول بـه ازای هر مترمربع 40 گـرم بذر نیاز   
اسـت امـا در روش کشـت چمـن رول، بـه نصف این مقـدار یعنی 20 گرم بذر بـه ازای هر مترمربـع  احتیاج دارد(.

بیش از دو بار نباید از یک زمین چمن رول برداشت کرد چون خاک آسیب میبیند.  
چمن هـای فـرش را بـه روش معمـول به صـورت بارانـی آبیاری کنیـد و در هنـگام چمن زنی، دقـت نمایید 
کـه چمن هـای رول نبایـد زیاد کوتاه شـوند چـون ذخیره مـواد گیاهی در اثر کاهش فتوسـنتز تقلیـل می یابد.

برداشتچمنفرش
برداشـت بسـته بـه رقـم چمـن و آب  و هـوا بعد از 4 تا 12 مـاه از زمان کشـت بذر، انجام می شـود. اندازه 
اسـتاندارد بـرش 46 سـانتی متر )عـرض( در 180 سـانتی متر )طـول( اسـت. البتـه بـرای زمین های ورزشـی 
از اندازه هـای بزرگتـر نیـز اسـتفاده می شـود.  بایـد تـا حـد امکان کم تریـن مقدار خـاک را با چمن برداشـت 

کـرد تـا بـه خاک سـطحی آسـیب کم تـری برسـد و چمن فرش نیز سـبک تر شـود.

مشکالتچمنفرش
تنفـس چمن هـا بـه هنـگام لوله کـردن، در وسـط رول هـا گرما را تولیـد می کنـد و درنتیجه وسـط رول 
زرد و بدرنـگ می شـود. بـرای جلوگیـری از این امر، چمنها را سـریع به محل کشـت اصلی منتقـل کنید. برای 

انتقـال بـه محل هـای دور، شـب  هنگام اقـدام نمایید. چمن های زده شـده یـا Clippings را جمـع آوری کنید.
نکتـه: در چمن هـای معمولـی نیـز در فصـل تابسـتان کـه احتمال آسـیب وجـود دارد، چمن  هـای زده 

شـده را جمـع آوری می کننـد، در غیـر ایـن صـورت آن هـا را باقـی می گذارنـد تـا بـه کـود تبدیل شـود.
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آمادهسازیبسترکاشتچمن
عملیات آماده سازی زمین چمن کاری شامل موارد زیر است:

1- تهیـه خـاک مناسـب چمن کاری: مناسـبترین خـاک برای کشـت چمـن مخلوطی از خاک رسـی- 
شـنی اسـت. در خاک های شـنی به علت نفوذپذیری زیاد آب توسـط خاک و زهکشـی سـریع آب به سـرعت از 
دسـترس ریشـه چمن خارج می شـود و باعث زرد شـدن چمن می گردد. خاک های رسـی نیز به سـرعت سـله 
می بندنـد و باعـث توقـف رشـدونمو چمـن می شـود. زمین چمـن کاری باید نرم، کاماًل مسـطح و هموار باشـد.

2- خاک بـرداری: اگـر زمیـن چمن کاری خاک مناسـبی برای کشـت چمن نداشـته باشـد، باید بسـته 
بـه وضعیـت زمین، خـاک را تا عمـق 30 سـانتی متر خاک بـرداری نمود.

3- خاک ریـزی: در صـورت نیـاز  می تـوان خاک رسـی- شـنی را که مناسـب چمـن کاری اسـت  تهیه 
کـرد و بـه ضخامـت حـدود 30 سـانتی متر بـه زمیـن افـزود. ایـن خـاک را بایـد به طـور یکنواخـت در تمام 

سـطح زمین پخـش کرد.
4- شـخم زدن زمیـن: مهمتریـن نکتـه در تهیـه زمیـن چمـن عملیـات شـخم زدن اسـت. خـاک زمین 
چمـن کاری بایـد به طـور یکنواخت شـخم زده شـود. برای نـرم کردن خاک، باید زمین را توسـط تیلر شـخم زد.

5- غلتـک زدن: غلتـک زدن باعـث می شـود ریشـه های چمـن بهتـر رشـد کننـد و به راحتـی پنجـه 
بزننـد. غلتـک زدن یک بـار قبـل از کشـت بـذر و یک بـار پس از کشـت انجام می شـود. معموالً پـس از اولین 

چمن زنـی نیـز بـرای  اسـتقرار بهتـر ریشـه های چمـن  در زمیـن غلتـک زدن را مجـدداً انجـام می دهند.
اولیـن کار در آماده سـازی زمیـن، آزمایـش خـاک و تعییـن وضعیت فیزیکی و شـیمیایی خاک اسـت. با 

توجـه بـه نتایـج آزمایش خـاک اقدامـات الزم جهـت آماده سـازی زمین انجام می شـود.
بـرای آماده سـازی صحیـح خـاک بایـد از بافـت و pH آن آگاهی به دسـت خاک هـای لومی برای کاشـتن 
بسـیار مناسـب هسـتند. زمـان آماده سـازی خـاک جهت چمـن کاری، ممکن اسـت بـرای نزدیکتر شـدن به 

حالـت لومـی بـه آن رس، شـن یـا هوموس )مـاده آلی( اضافـه کنند.
اکثـر چمن هـا در خـاک بـا pH خنثـی )7( تا کمی اسـیدی )6/5( بهترین رشـد را دارنـد. در صورت لزوم 
بـا اضافـه کـردن مـواد الزم  می تـوان pH خـاک را بـه خنثـی تـا کمـی اسـیدی تبدیل کـرد )مثاًل بـا اضافه 

کردن گـچ- گوگـرد و غیره(.
زمیـن را پـس از پاکسـازی از قلوه سـنگ ها، علف هـای هـرز و بقایای گیاهی شـخم می زننـد  و در صورت 
لـزوم مـواد آلـی بـه آن می افزاینـد. اگـر 30 درصد خاک از مواد آلی تشـکیل شـده باشـد، بـرای چمن کاری 
مناسـب اسـت. کـود حیوانـی پوسـیده هومـوس تولیـد می نمایـد کـه ماد هـای ارزشـمند در خـاک اسـت. 
هومـوس بـه نگهـداری آب در خـاک کمـک می کنـد تهویه خـاک را بهبود می بخشـد. مـواد آلـی را  می توان 

هنـگام آمـاده نمودن خـاک به آن اضافـه نمود.
قبـل از بذرپاشـی سـطح خـاک بایـد کامـاًل صـاف شـود، گودال ها پـر شـوند و بلندی ها تسـطیح گردند. 
ایـن کار را بـا کمـک یـک تخته یا آسـانتر از آن با گرداندن یک غلتک اسـتاندارد روی خـاک انجام می دهند. 
شـیب بندی مناسـب بـه میـزان  2-1 درصـد ضروری اسـت و بـرای این امر بایـد الی های به عمـق 10-15 
سـانتی متر را کنـار زد تـا در مراحـل شـیب بندی از خاک آن اسـتفاده کرد. شـیب بندی بایـد آرام و تدریجی 
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باشـد. در طـول مسـیر، نبایـد نقط های بلندتر )که زودتر خشـک شـود( یا گودتر باشـد )کـه آب در آن جمع 
شـود(. الزم اسـت از وجـود زهکـش مناسـب در خاک زیرزمیـن )30 سـانتی متر به پاییـن( اطمینان حاصل 
شـود. ایـن زهکـش بایـد به گون های باشـد که با انجام آبیاری در بسـتر کاشـت حالـت غرقاب ایجـاد نگردد. 

اهمیـت ایـن موضـوع در زمین هـای ورزشـی که نیـاز به خروج سـریع آب دارنـد، به مراتب بیش تر اسـت.

عملیاتداشتونگهداریچمن
الف- روش های آبیاری چمن

1- روش آبیـاری دسـتی: در ایـن روش، آبیـاری زمیـن چمن توسـط شـخص و با اسـتفاده از شـیلنگ و 
آبپـاش انجـام می گیرد.

2- سیسـتم های آبیـاری: در آبیـاری چمـن از انـواع سیسـتم های آبیـاری بارانـی اسـتفاده  می شـود کـه 
معمـوالً از نـوع خـودکار هسـتند. لوله هـا در مرحلـه آماده سـازی زمیـن برای کشـت چمن نصب می شـوند. 
آبفشـان های مخفـی شـونده کـه در نقـاط مختلـف زمیـن در زیـر سـطح چمـن نصـب می شـوند، در زمـان 

آبیـاری بـاال می آینـد و آبیـاری را انجـام می دهنـد.
آب عاملـی مهـم در نگهـداری چمـن به شـمار می آید. در مناطق خشـک گاهـی تا دو بـار در روز چمن را 
آبیاری می کنند تا چمنی سـالم و شـاداب داشـته باشـند. اکثراً آبیاری به طور تجربی و با احسـاس خشـکی 
فصلـی انجـام  می شـود. نیـاز آبـی چمـن بسـته بـه گونـه آن، نوع خـاک و شـرایط محیطـی متفاوت اسـت. 
به طـور میانگیـن چمـن در شـرایط نگهـداری عادی بـه 2/5 تـا 3/75 سـانتی متر در هفته، آب نیـاز دارد که 
می توانـد از طریـق بارندگـی، آبیـاری و یـا ترکیبـی از هر دو تامین شـود. به طـور میانگین یک درصـد از این 
مقـدار صـرف رشـد و نمـو چمن  می شـود. بهتر اسـت آبیـاری در صبـح زود و عصـر هنگام غروب خورشـید 

انجـام شـود. جهـت چمـن کاری باغ یـا ویال و غیـره مراحل زیـر باید انجـام گردد:
ب- هرس چمن )چمن زنی(

چمن زنـی یکـی از شـاخص های مهـم برای داشـتن یک چمـن باکیفیـت و مراقبت از آن اسـت. از اهداف 
چمن زنـی، تشـویق گیـاه جـوان بـه تولیـد ریشـه و شـاخ و برگ افقی اسـت کـه تا حد امـکان باید سـریع تر 
انجـام گیـرد. ایـن امـر باعـث به وجـود آمدن یـک چمن ضخیـم )متراکـم(  می شـود. کنترل علف هـای هرز 

یکـی دیگر از اهداف آن اسـت.
اولیـن چمن زنـی بایـد هنگامـی انجـام شـود کـه چمـن حداقل بـه ارتفـاع 2/5 تا 5 سـانتی متر رسـیده 

باشـد )حـدود 1 تـا 2 سـانتی متر از انتهـای برگ خشـک شـده باشـد(.
اولین برش را باید از ارتفاع بیش تر از حد معمول زده شود تا چمن به خوبی پنجه بزند.

دو نکتـه مهـم در چمن زنـی، ارتفـاع بـرش و تعـداد دفعات چمن زنی اسـت. هـردوی این عوامـل با توجه 
بـه گونـه چمـن، رقـم، میـزان دما و سـطح کیفیت مطلـوب آن متفاوت هسـتند. ارتفـاع چمن زنـی: بهترین 
ارتفـاع چمن زنـی بـه عـادت رشـدی و عـرض برگ گونه هـای چمـن بسـتگی دارد. به عنوان یـک قاعده کلی 
در هـر سـربرداری بایـد بـرگ چمـن را کوتاه کرد تـا رنگ و یکنواختی مطلوب آن حفظ شـود. ایـن ارتفاع از 
2/5 تـا 10 سـانتی متر متفـاوت اسـت. اگـر ارتفـاع چمن زنـی بیش ازحد پایین باشـد ضمنا آسـیب رسـاندن 



ایجادفضایسبزوپارکسازی

46

بـه چمـن، موجـب رشـد ضعیف ریشـه ها  می شـود. زمانـی کـه ارتفاع چمن زنـی بلند باشـد، شـرایط بهتری 
بـرای رشـد مطلوب ریشـه ها فراهم  می شـود.

بلنـد نگه داشـتن چمـن باعـث بـروز پدیـده ای به نـام کاه بـرگ  می شـود. این بـه معنی تولیـد یک حجم 
بـه هـم فشـرده از ریـزوم و ریشـه در سـطح روی خاک اسـت کـه درنهایت باعـث از بین رفتن شـکل منظم 

چمـن و بـروز اشـکال در عملیات بعـدی چمن زنی می شـود.
اگـر چمن زنـی در روزهـای گـرم بـه تاخیر افتد چمن بـه گل می نشـیند و تولید بذر می کنـد. عالوه براین 

مـواد غذایی، صرف خوشـه بسـتن می گـردد و نهایتاً چمن ضعیف  می شـود.
به عنـوان یـک قاعـده کلـی توصیـه  می شـود، بـا افزایـش دمـا، ارتفـاع چمن زنـی بلندتـر )میـزان کوتـاه 

کـردن  کم تـر( و بـا کاهـش دمـا ارتفـاع چمن زنـی کوتاه تـر گـردد )میـزان کوتـاه  کـردن بیش تـر(.

زمانمناسبچمنزنی
به طورمعمـول زمانـی کـه ارتفـاع چمـن به حـدود 7 تا 10 سـانتی متر رسـید چمـن را کوتـاه می نمایند. 
میـزان رشـد چمـن در مناطـق مختلـف متفـاوت اسـت و هر جـا میـزان دریافت آفتاب بیش تر باشـد رشـد 

چمـن بیش تـر خواهـد بود.
بـرای انجـام چمن زنـی بهتـر اسـت 24 سـاعت قبـل از عملیـات آبیـاری صـورت نگیـرد تـا اوالً چمن ها 
به طـور یکسـان بریـده شـوند، ثانیـاً باعث تخریب بسـتر نشـود. بهتر اسـت چمن زنـی در سـاعات خنک روز 

)صبـح یـا عصـر( انجـام شـود و باقی مانده چمن هـا پـس ازآن جمـع آوری گردد.
بعـد از اتمـام چمن زنـی بایـد با اسـتفاده از حاشـیه زن و یـا قیچی مخصـوص عملیات کوتاه کـردن را در 
قسـمت هایی انجـام داد کـه بـه علـت نزدیکی به حاشـیه ها توسـط چمـن زن کوتاه نشـده اند. انجـام عملیات 
چمن زنـی در مناطـق معتـدل به طورمعمـول حـدود هـر 10 روز یک بـار انجام  می شـود. به منظـور جلوگیری از 
بروز خسـارت به ادوات و وسـایل چمن زنی بهتر اسـت در حاشـیه و قسـمت های نزدیک به جداول و درختان 
بـه فاصلـه 10 سـانتی متر چمـن کاری انجام نشـود. اگـر این مناطـق قباًل چمن کاری شـده اند، چمن هـا را با 

اسـتفاده از بیـل به صورت یکدسـت و مرتـب بردارند.

ماشینهایچمنزنی
بـرش چمـن ضمـن این کـه باعـث تـداوم رشـد و شـادابی آن  می شـود، چشـم انداز خوبـی نیز بـه چمن 
می دهـد. بـر همیـن اسـاس سـرزنی چمن هـا در فواصـل معینی از سـال صـورت می گیـرد. برای سـرزنی از 
ماشـین های چمـن زن اسـتفاده  می شـود. ارتفاع بـرش با توجه به فصـل و هدف از چمن کاری متفاوت اسـت. 
ایـن ارتفـاع از 4 تـا 5 سـانتی متر متغیـر اسـت. مثـاًل در فصـل تابسـتان ارتفـاع 5 سـانتی متر بـرای کاهش 
تبخیـر از سـطح خـاک و بـرای زمین-هـای ورزشـی ارتفاع 4 سـانتی متر توصیه شـده اسـت. چمن زن ها در 

انـواع دسـتی بـدون موتور، دسـتی موتـوری و موتـوری خودگردان وجـود دارند.
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چمنزنیدستی
تـوازن موردنیـاز ایـن چمن زن هـا از طریـق چرخ هـای زمیـن گرد تامین  می شـود کـه واحد بـرش آن از 
نـوع تیغه هایاسـتوانه ای اسـت. این چمـن زن در قطعات کوچـک یعنی  کم تـر از 500 مترمربـع کاربرد دارد. 
چمن هـای بریده شـده در سـطح زمیـن ریختـه می شـوند تـا در صـورت لـزوم بـا اسـتفاده از چنگک هایـی 

جمـع آوری و از محـل خـارج گردنـد مخصوصـاً در ماه های گرم سـال(.

چمنزنیموتوری
چمن زنـی قطعاتـی بـا وسـعت بیـش از 5000 مترمربـع با چمن زن هـای موتـوری انجام  می شـود. موتور 
ایـن چمن زن هـا ممکن اسـت احتراقـی یا برقی باشـد. اجزای تشـکیل دهنده یک چمن زن موتـوری عبارتند 
از: شاسـی، چرخ هـا، موتـور، تیغـه بـرش، دسـته هدایت، اهرم هـای کنترل و مخـزن جمـع آوری چمن برش 

خـورده. ایـن چمـن زن به طورمعمـول دارای چهار چرخ اسـت کـه امکان حرکـت آن را فراهم می سـازد.

چمنزنبرقی
ایـن ماشـین های برقـی که بـدون ایجاد هرگونـه سـروصدا و آلودگی چمن زنـی می کنند، بـرای عرصه های 
کوچـک بـا وسـعت  کم تـر از 1000 مترمربـع بسـیار مناسـب هسـتند و . ایـن ماشـین ها ممکن اسـت با برق 
شـهر )220 ولـت( یـا بـا باتـری قابـل شـارژ 12 ولـت راه انـدازی شـوند. درصورتی کـه بـه بـرق شـهر متصـل 
باشـند بـه سـیم سـیار نیـاز دارنـد و حرکـت آن هـا در محدوده طول سـیم سـیار و درصـورت وجـود پریز برق 
امکان پذیراسـت. بـا این حـال از ماشـین های بـا باتـری حوزه عمل بیشـتری می تـوان انتظار داشـت. مدت زمان 
کارکـرد بـا باتـری محـدود اسـت یعنـی تا زمانـی که باتـری برق کافی داشـته باشـد می تـوان بـا آن کار کرد.

چمنزنخودگردان
از چمـن زن خودگـردان می تـوان بـرای چمن زنـی قطعاتی با وسـعت بیـش از 2000 مترمربع اسـتفاده کرد. 
روش کار ایـن چمن زن هـا کامـاًل مشـابه نـوع موتوری و دسـتی اسـت. چمن زن خودگـردا برای افزایش سـرعت 
عمـل و ظرفیـت کاری همچنیـن نیز تامین آسـایش کاربر، به صورت یک خودرو طراحی و سـاخته شـده اسـت.

ج- کوددهی چمن
باتوجـه بـه آهکـی بـودن خاک هـای زراعی کشـور، بی کربناته بـودن آب های آبیـاری، کمی مـواد آلی در 
خـاک زیرکشـت و نیـاز چمن بـه تمام عناصر غذایی، مصرف متعادل کودها برای اسـتقرار و تداوم سرسـبزی 
چمـن الزامـی اسـت. در اراضـی کـه قرار اسـت چمن کاری شـوند باید مقـداری کودهـای نیتروژنـی ترجیحاً 
سـولفات آمونیـوم و کودهـای پتاسـیمی مصـرف شـود. مصـرف کودهای فسـفاته را بـه خاطـر جلوگیری از 
رقابـت در جـذب عناصـر ریزمغـذی به ویـژه روی، بـه نصف مقـدار رایج کاهـش می دهند و بر اسـاس آزمون 

خـاک از کودهـای کامـل میکرو و مخصوصاً سـولفات روی و اسـیدبوریک اسـتفاده می کنند.
به خاطر حاللیت و آبشـویی ممکن اسـت بخشـی از پتاسـیم و نیتروژن آبشـویی شـود و از دسـت برود، اما 
فسـفر در خـاک باقـی می مانـد و از دسـترس خـارج نمی گردد. در عمـل برای اطمینـان از تامین تمـام عناصر 
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غذایـی، به طـور معمـول یـک کـود کامل پیشـنهاد  می شـود که بایـد حداقل یک بار در سـال مصرف شـود.
د- هوادهی چمن

یکـی از فعالیت هـای مهـم نگهـداری چمـن در خاک هـای سـنگین، هوادهـی اسـت. پس ازاینکـه چمـن 
بـه مـدت طوالنـی در معـرض رفت وآمـد قـرار گرفـت، خـاک زیریـن فشـرده  می شـود. به طوری کـه باعـث 
جلوگیـری از نفـوذ آب وهوا  می شـود و درنتیجه رشـد ریشـه کاهش می یابـد. برای افزایش هوادهی و زهکشـی، 
از دسـتگاه هوادهـی چمـن اسـتفاده  می شـود. این دسـتگاه قسـمت هایی از خـاک را خارج می کنـد و منافذی 

را در داخـل خـاک ایجـاد می نمایـد. ایـن عمـل بهتر اسـت در زمان رشـد فعـال چمن انجام شـود.
ر-غلتک زنی

در چمن هـای اسـتقراریافته بـرای محکـم کـردن خـاک اطـراف ریشـه ها پـس از یـخ زدن و ذوب شـدن 
زمسـتانه، سـطح چمـن را صـاف می کنند  تا ضمن تسـهیل چمن زنـی، خاصیت مویینگی سـطح خاک پوک 

را کاهـش دهند.
و- خاک دهی سطح چمن

الیـه نازکـی از خـاک، کمپوسـت یـا مـواد هوموسـی را در سـطح چمن پخـش می کنند. خـاک مصرفی  
بایـد یکنواخـت و عـاری از آفـات، بیماری هـا و بـذر علف هـای هـرز باشـد و ازنظـر بافـت نیـز مشـابه خاک 
چمـن مورداسـتفاده باشـد. خاک دهـی به طـور معمـول بـه میـزان  0/5 تـا 1/5 مترمکعـب در 90 مترمربـع 

انجـام  می شـود کـه تقریبـاً 0/5 تـا 1/5 سـانتی متر سـطح چمـن را پوشـش می دهـد.
ه-لکه گیری و ترمیم چمن

قسـمت هایی از چمـن کـه در اثـر عملیـات مبارزه با علف هـای هرز از بین رفته اسـت، انجـام لکه گیری و  
چمـن کاری مجـدد ضـرورت خواهد داشـت. بهتر اسـت ایـن عمل در فصل رشـد و هرماه یک بار انجام شـود. 
بـا توجـه بـه میـزان تخریبـی کـه صـورت گرفته اسـت ایـن عملیـات می توانـد شـامل اضافه کـردن خاک، 

غلتـک زدن، اضافـه کردن بـذر و کود حیوانی باشـد.
م- الکاژ )ترمیم(

اغلـب بخش هایـی از چمـن بـه دالیل مختلـف به صورت لکه ای خشـک می شـوند. این قسـمت ها را  باید 
ترمیـم کـرد و بـرای ایـن منظـور می تـوان از بذرکاری اسـتفاده نمـود. یک روش سـاده خـراش دادن با یک 
شـن کش و حـذف بقایـا و چمن هـای از بیـن رفتـه اسـت. بـذر را ازقبل بـا پیت خشـک و مقدار کمـی کود، 
مخلـوط می کننـد و در یـک کیسـه می ریزنـد. در زمـان کاشـت مقـدار موردنیـاز از ایـن مخلـوط را در یک 
فرغـون می ریزنـد و مرطـوب می نماینـد سـپس بـا بیل به ضخامـت 2/5 سـانتی متر به طـور یکنواخت پخش 
می کننـد. سـپس بـا غلتـک سـبک کمـی آن را فشـرده می کننـد و آبیـاری را انجـام می دهنـد. روش دیگر 

ترمیـم، اسـتفاده از قطعه کاری چمن اسـت.
ن- نظافت

انجـام نظافـت و جمـع آوری آشـغال ها از سـطح چمـن باید به صـورت روزانه انجام شـود،  زیـرا  این مواد 
در سـطح صاف و یکدسـت چمن سـریعاً دیده می شـوند.



فصل چهارم:

اصول طراحی فضای سبز و پارک ها
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فرآینـد طراحـی فضـای سـبز، سـازمان دهی، برنامه ریـزی و ایجـاد تغییـرات فیزیکـی آگاهانـه و خـالق 
در محیـط و منظـر اسـت کـه منجـر بـه خلـق مکان هـا  می شـود. مکان هـا سـاختارهای ذهنـی هسـتند 
کـه بـا تلفیـق صحنه هـای ویـژه برآمـده از تجربیـات گذشـته و وضعیـت روانـی بیننـده، در ذهـن او شـکل 
می گیرنـد. یـک طـراح فضـای سـبز، برای خلـق چنیـن مکان هایـی، از عناصـر گیاهـی به عنـوان نمونه های 
بصـری اسـتفاده می کنـد. چنانچـه بخواهیـم محیـط و منظرهای پرمعنـا و مناسـبی را طراحی کنیـم، ابتدا 
بایـد عواملـی کـه بر شـکل منظـر تاثیر می گذارنـد را شناسـایی نماییـم. این واقعیت کـه به تعـداد طراحان 
محیـط و منظـر، فرآینـد طراحی محیـط و منظر وجـود دارد، نشـان دهنده درجه انعطاف پذیـری این فرآیند 
اسـت کـه تنوع  بسـیاری را در طرح ها سـبب  می شـود. بـا این وجود، همگی ایـن فرآیندهـا دارای ویژگی های 

مشـترکی هستند.
طراحـی فضـای سـبز ازیک طـرف با اصـول ترکیب زیباشناسـی معماری ارتبـاط می یابد و از سـوی دیگر 
تابـع اصـول ترکیـب زیباشناسـی طبیعی اسـت. هر فضـای سـبز، به منزله یک کل اسـت کـه از ترکیب اجزا  
راه هـا، باغچه هـا، مبلمـان و گیاهـان تشـکیل  می شـود. ضمـن این کـه  بایـد  احسـاس کـرد کـه تمـام اجزا   

نیـز به خوبـی طراحی شـده اند.
در طراحـی فضـای سـبز از گیاهـان به عنـوان عناصـر معمـاری می تـوان اسـتفاده کـرد. گیاهـان همانند 
دیگـر عناصـری کـه در طراحـی بـه کار گرفتـه می شـوند از ویژگی هـای بصـری ماننـد نقطـه، فـرم، رنگ و 
بافـت برخـوردار هسـتند.  بایـد ایـن ویژگی هـا بر اسـاس اصول زیباشـناختی یعنـی وحدت، ریتم، تناسـب، 

تـوازن و مقیـاس چیـده شـوند تـا بتـوان بـه محیط هـای دلپذیر دسترسـی پیـدا کرد.
رنـگ، خـط، فـرم، بافـت و مقیـاس ابزارهایی هسـتند که به صـورت ترکیبی بـرای تنظیم اصـول طراحی 
اسـتفاده می شـوند. اصـول طراحـی شـامل وحـدت، تعـادل، گـذار، تمرکز، تناسـب، ریتـم، تکرار و سـادگی 

اسـت. تمـام ایـن اصـول بـرای تولید طراحـی مطلوب شـما بـا یکدیگر تعامـل دارند.
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کاربردنقطهدرطراحیمنظر

نقطـه اولیـن و سـاده ترین مفهـوم اسـت. نقطـه هیـچ طـول، عـرض، عمق و یـا جهتـی نـدارد. بااین حال 
وقتـی در مرکـز دیـد قـرار گیـرد، ثابـت و سـاکن اسـت و وقتـی از مرکـز خـارج شـود می توانـد کشـش و 
جاذبـه ایجـاد نمایـد و باعـث ناپایـداری گـردد. در طراحـی بعضی اوقـات با اسـتفاده از نقاط می تـوان تاکید   

بیشـتری را بـه ذهـن بیننده القـا نمود.

کاربردخطدرطراحیمنظر

 خـط مربـوط به حرکت یا جریان چشـم اسـت. مفهـوم و خلق خط وابسـته به هدف طراحـی و الگوهای 
موجـود اسـت. خـط طـول و جهـت دارد، ولی فاقـد عمق و عرض اسـت. در چشـم انداز کلی، خط بـا آرایش 
بسـتر و نحـوه تلفیـق ایـن بسـترها بـا یکدیگـر تعریف می شـود. خـط همچنین به صـورت عمودی بـا تغییر 

ارتفـاع گیـاه و بلنـدی درخـت و درختچه ها ایجاد می شـود. 
خـط دریـک ناحیـه کوچک از قبیـل ورودی یا باغچه خصوصی ایجاد می شـود و با شـاخه  بـرگ گیاهان، 

آرایـش برگ هـا و یا توالـی مواد گیاه مرتبط اسـت.
خطوط راسـت، دارای نیرو، سـاختارمند و پایدار هسـتند و چشـم بیننده را در مقایسـه با خطوط منحنی 
سـریعاً بـه نقطـه ای هدایـت می کنند. خطـوط منحنی یا جریـان- آزاد گاهـی اوقات به عنـوان خطوط صاف، 

مـوزون یـا مالیـم توصیف می شـوند و احسـاس آرامش، مترقی، سـیال و طبیعی ایجـاد می کنند.
 خط هـای مـوازی در داخـل یک محـدوده مفهوم صفحه را دارند و برای تاکید بر یک عنصر مورداسـتفاده 
قـرار می گیرنـد. اگـر ایـن صفحـات بـر روی زمین و بـا اسـتفاده از عناصر مصنوعـی مثل جدول و یـا عناصر 
طبیعـی مثـل پرچیـن ایجاد شـده باشـند، بـرای هدایت دیـد بیننده، بـه یک نقطه خـاص و یا پـرت کردن 

دیـد بیننـده از یک نقطـه کور بـه کار می روند.

کاربردفرمدرطراحیمنظر

حالت ظاهری یک جسم در صفحه که معموالً دوبعدی است را فرم می گویند.
فـرم و خـط ارتبـاط تنگاتنگـی دارنـد. خـط معمـوالً به صـورت محیـط یا لبـه اشـیا در نظر گرفته می شـود، 
درحالی کـه فـرم پیچیده تـر اسـت. همچنیـن مفهـوم فـرم به اندازه یا سـطح شـی مرتبط اسـت. فـرم را می توان 

در رابطـه بـا خصلـت رشـد گیاهی منفـرد و یا به صـورت آرایش گیـاه کاری در منظـر موردبحث قـرارداد.
فرم هـای گیاهـی عبارتنـد از: راسـت، بیضـوی، سـتونی، پهن، عریـض، مجنونی و غیره. فرم اساسـاً شـکل و 
سـاختار گیـاه یـا تـوده گیاهان اسـت. سـاختار نیـز دارای فرم اسـت و بایـد هنـگام طراحی محوطـه اطراف 

آن هـا مـورد توجه قـرار گیرند.
در واقـع فـرم یـک گیـاه ترکیبـی از نمـای کلـی و نحـوه رشـد آن اسـت کـه هـر فـرم امکانـات طراحی 
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خاصـی به شـرح زیـر دارد:
1- گیاهـان مخروطـی: بـر شـکل عمودی تاکیـد دارند و ایـن گیاهان معمـوالً در طراحی به عنـوان نقاط 

کانون مطرح هسـتند.
2- گیاهـان سـتونی: شـبیه گیاهـان مخروطی شـکل هسـتند با ایـن تفاوت که نـوک آن محدود اسـت. 

در منابـع دیگـر ایـن درختـان بر جهـت عمودی و آسـمان داللـت می کنند.
3- گیاهـان مـدور: معمولی تریـن گیاهـان هسـتند و در مجموعـه طراحـی بخـش گیاهـی را تشـکیل 
می دهنـد. فاقـد جهـت هسـتند و به عنـوان زمینـه ای بـرای فرم هـای جهت دار بـه کار می رونـد و غالبـاً برای 

مجموعـه نقـش پیونددهنـده دارند.
4- گیاهان هرمی: ویژگی رسمی و معمارانه ای دارند که به مجموعه استحکام می بخشد. مثل درخت تویا

5- گیاهـان مجنـون: غالبـاً در نواحـی مرطـوب می روینـد )مثـل تـوت مجنون(که اگـر به صورت نیـم رخ در 
مقابـل فرم هـای معمـاری قـرار بگیرنـد، یا به شـکل آبشـار بر روی آن هـا بریزند شـکل موثرتری پیـدا می کنند.

6- گیاهـان نامنظـم و خمیده: گیاهانی که به اشـکال بدیع و برجسـته دیده می شـوند. فـرم آن ها معموالً 
به صـورت طبیعـی ایجـاد  می شـود. ایـن گیاهـان در محیـط و منظره هـای گیاهـی اثـر دارنـد. ایـن گیاهـان 

به عنـوان نمونه هـای جالـب مطـرح هسـتند و همواره خود را به سـمت خورشـید میکشـند. 

کاربردبافتدرطراحیمنظر

شـاید بافـت مفهومی اسـت کـه   امکان  لمس و درک بیشـتری دارد و ذهـن بیننده در اکثر مـوارد ناخودآگاه  
آن را درک می نمایـد. از بافـت در درک مفاهیمـی چـون دوری و نزدیکی، بزرگی و کوچکی و یا ظرافت و خشـنی 

اسـتفاده  می شـود. بافـت، کیفیت سـطح یک شـی را توصیـف می کند که می تواند دیده یا احسـاس شـود.
 سـطوح در منظـر شـامل سـاختمان ها، پیاده روهـا، تراس هـا، پوشـش زمینـی و گیاهان اسـت. بافـت گیاهان 
متفـاوت اسـت، زیـرا روابـط میان برگ هـا، شـاخه ها و ترکه هـا فـرق می کنـد. عبـارات زمخـت، مالیم و یـا ظریف 
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می توانـد بـرای توصیـف بافـت اسـتفاده شـود عالوه  بـر این عبـارات صاف، زبر، بـراق و یا کـدر نیز بـه کار می رود.
 گیاهانـی هسـتند کـه برگ هـای بـزرگ، شـاخه های کلفـت و سرشـاخه های محـدود دارنـد و به صورت 
آزادانـه رشـد می کننـد. ایـن گیاهـان در ترکیب با بافت متوسـط بـر آنان غلبـه می کنند و ایـن برتری باعث 
 می شـود تـا از آن هـا به عنـوان کانـون دیـد )کانـون توجه( اسـتفاده کنند. بـرای ایـن منظور بایـد پس زمینه 
را از گیاهانـی بـا بافـت ریـز انتخـاب کـرد تـا گیاه با بافت درشـت بـه نظر بیایـد. در حقیقـت فاصله بیـن بیننده و 
درخـت بسـیار کاهـش می یابـد و فضـا کوچک تـر و تنگ تـر  می شـود. گیاهـان با بافت متوسـط نقـش توده 
خنثـی را دارنـد؛ کـه ایـن گیاهان به صـورت پس زمینه گیاهان بافت درشـت یـا ریز عمل می کننـد. گیاهانی 
بـا بافـت ریـز، تعـداد زیـادی برگ نزدیک بـه هم دارنـد و به طور متراکم رشـد می کننـد. این گیاهـان دارای 
شـاخه های متعدد و باریک و سرشـاخه های نازک و نرم هسـتند و باید از نزدیک مشـاهده شـوند. این گونه 

گیاهـان بـرای فضاهـای کوچک مناسـب هسـتند زیـرا باعث می شـوند فضـا بزرگ تر به نظر برسـد.

کاربردرنگهادرطراحیمنظر

 رنـگ در بیـان حالـت یـک مـکان بسـیار موثـر اسـت. برگ هایـی کـه بـه رنگ سـبز روشـن هسـتند فضا را 
باروحیه تـر و شـادتر می کننـد. ازاین جهـت منظره هـای بهـاری کـه رنگ روشـن دارنـد، زنده تر به نظر می رسـند. 
رنگ هـای روشـن شـادتر و تیره هـا غم انگیزتـر هسـتند. رنگ در گیاهـان از میوه، گل ها، برگ پوسـت و شـاخه ها 
حاصـل می گـردد. رنـگ گل هـا ممکن اسـت بسـیار متفاوت و پویا باشـد؛ بـا این حال غالبـاً این رنگ هـا به صورت 
ناگهانـی ظاهـر می شـوند و عمـر کوتاهـی دارند.  بیش تـر اوقات سـال رنگ گل اهمیتـی ندارد. رنـگ میوه تضاد 
جالبـی بارنـگ برگ هـا ایجـاد می کنـد کـه مکمـل آن ها اسـت و به کیفیـت بصری گیـاه بـرگ دار نیـز میافزاید. 
به خصـوص وقتی کـه برگ هـا میریزنـد و میوه هـا هنـوز به جـای خـود باقی میماننـد، ماننـد درخت خرمالـو، انار، 
زرشـک کـه منظـره جالبـی ایجـاد می کننـد. رنگ برگ ها از سـبز روشـن )سـبز مایـل بـه زرد( تا سـبز مایل به 
آبـی، برنـزی، مسـی و بنفـش متغیـر اسـت کـه در فصـل پاییز رنـگ بسـیار متنوع تر  می شـود. پوسـت درخت و 
شـاخه های آن نیـز رنگ هـای جالبـی را بـه نمایـش می گذارد و اثر آن ها ظرافت بیشـتری نسـبت به بـرگ، میوه 

و گل دارد. بـه همیـن دلیـل در فصـل زمسـتان تاثیـر تاثیر  بیشـتری بر انسـان می گذارد.
رنگ هـا را می تـوان بـرای تغییـر بصـری فاصله منظـر به کار بـرد. رنگ های گـرم و سـایه رنگ هایی مانند 
قرمـز، نارنجـی، زرد و سـفید، شـی یـا ناحیـه را بـه ناظـر نزدیک تر می کننـد. ایـن رنگ ها و سـایه رنگ هایی 

کـه در نزدیکـی پایـه خانه قـرار دارنـد، خانه را بـه خیابان نزدیک تـر می کنند.
رنگ هـای سـرد و سـایه های تیـره ماننـد آبـی، سـبز و سـیاه فاصلـه را دورتر می کننـد و می تواننـد برای 

دورتـر دیده شـدن خانه از خیابان اسـتفاده شـوند.
رنگ هـای سـرد، سـکون را نشـان می دهنـد درحالی کـه رنگ هـای گرم تحرک را نشـان می دهنـد و بهتر 

اسـت در نـور فیلتـر شـده یا روی یک پس زمینه سـبز یا تیره اسـتفاده شـوند.
رنـگ را می تـوان بـرای هدایـت توجـه در منظـر به کار بـرد. با توجـه به این مشـخصه قوی، رنـگ باید با 

دقت اسـتفاده شود.
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اصولهماهنگیاجزاطرح

بـرای انجـام یـک طراحـی خـوب و مناسـب در یک منطقـه اجـزای طراحی که مشـتمل بـر 6 عامل زیر 
اسـت بایـد مدنظر قـرار گیرد:

1-وحدتیاپیوستگی

عناصـر فضـای سـبز در طراحـی باید به یکدیگر وابسـته باشـند و پیوسـتگی بیـن آن ها برقرار باشـد. در 
طراحـی فضـای سـبز می تـوان یکـی از اجـزای طـرح را کـه درخـت اسـت تکـرار نمـود تـا از پیچیدگی آن 
کاسـته شـود و درنهایـت بـه درک مفهـوم طراحی کمک نمود. بـه بیان سـاده تر نقاط، خطـوط و طرح ها در 
کنـار یکدیگـر بـه دنبال ایجـاد مفهوم هسـتند و باعث تشـدید زیبایی طرح می شـوند. پیوسـته نبودن طرح 

انسـجام و پیچیدگـی آن را از بیـن می بـرد و در نهایـت طـرح را بی اثـر می کنـد.

2-تنوعیاسادگی

تنـوع یـا سـادگی یکـی از مهم تریـن اجزا طراحی به شـمار مـی رود که هـدف از آن اسـتفاده حداکثری از 
حداقـل عناصـر موجـود در طـرح اسـت. رعایت تناسـب میان تنوع و سـادگی کامـاًل به میزان مهـارت طراح 
در انتقـال مفاهیـم دارد. ایـن مفاهیـم بایـد ضمـن این که سـاده هسـتند، پیچیدگی هایی نیز داشـته باشـند 

تـا ذهـن بیننـده را مشـغول نمایند نـه این کـه او را دچار سـردرگمی کنند.

3-تاکیدیاتمرکز

درک مفهـوم  تاکیـد یـا تمرکز کمی دشـوار اسـت و اسـتفاده از آن در طرح هـا باید با دقـت و مراقبت الزم 
همـراه باشـد. ایـن مفهـوم می تواند به صورت مسـتقیم و یا غیرمسـتقیم بیان شـود. در صورت اسـتفاده صحیح 
از  تاکیـد و تمرکـز طـرح بسـیار متنوعـی را می تـوان بـه وجـود آوردکـه منحصـر بـه  فرد نیـز باشـد. هنرمند 
می توانـد توجـه را بـه یـک قسـمت، یا به صـورت توالی بـه قسـمت های مختلف یـک ترکیب جلب کنـد. نقطه 
کانونـی وقتـی شـکل می گیـرد کـه یـک جـز   ترکیـب اختـالف قابل توجهـی با سـایر اجزا داشـته باشـد. این 
تفـاوت ممکـن اسـت در اندازه، مقیاس، شـکل، جهت، سـایه، رنگ، بافت یا بسـیاری از متغیرهای دیگر باشـد.

4-تعادلوتوازن

تعـادل و تـوازن تقریبـاً در هـر طراحـی منظـر و فضـای سـبزی بـه کار مـی رود. ایـن مفهوم که بـه بیان 
عامیانـه بـه معنـای متقـارن و نامتقـارن بـودن یک طرح اسـت، از زمان های بسـیار قبل وجود داشـته اسـت 
و رعایـت می شـده اسـت. بااین حـال در عصـر حاضر بسـیاری از طراحـان، عالقمند بـه اسـتفاده از طرح های 

نامتقـارن و هـم وزن کـردن عناصـر موجود در طرح هسـتند.
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5-مقیاسوتناسب

مقیـاس انـدازه یـک شـی یـا یک عنصـر موجـود در طراحی را نسـبت به انـدازه واقعـی آن بیـان می کند. 
ایـن در حالـی اسـت کـه تناسـب انـدازه و رابطـه یـک بخـش را بـا بخش های دیگـر تبییـن می نمایـد. این 

مفاهیـم پویایـی، احسـاس آزادی یـا محصور بـودن را در طـرح القـا می نمایند.

6-ریتمیاتوالی

ریتـم یـا توالـی یعنی تکـرار یـک مجموعه عناصر کـه به موضـوع وحـدت و یکپارچگی می بخشـد. برای 
ایجـاد تعـادل در ترکیـب عناصـر از ریتم اسـتفاده  می شـود. این حالت مشـابه اسـتفاده از یک قالـب یا ریتم 
در موسـیقی اسـت کـه بـه آن جـان می بخشـد و ضمـن ایجـاد تنـوع در نت هـا، باعـث سـادگی و قابل  فهم 

بـودن آن هـا نیز  می شـود.

ایده پردازی
ایده پـردازی، یـک مرحلـه خالقانـه در طراحـی اسـت و هرچنـد، در یـک لحظـه بـه وجـود میآیـد امـا 
معمـوالً بـه زمـان طوالنی بـرای درک موارد مختلـف در ذهن نیاز دارد. معمـوالً ایده هـای گوناگونی به ذهن 
طـراح خطـور می کنـد و تصمیم گیـری در مـورد این کـه کدام ایده بسـط و گسـترش یابـد، بـه توانایی طراح 

بازمی گـردد. ایده پردازی هـا و تصمیم گیری هـا در مـورد انتخـاب ایده هـا، یـک خالقیـت فـردی اسـت.
مـوارد زیـر نکاتـی هسـتند کـه  طـراح بایـد به منظور اجـرای طرح و اهـداف مربـوط بـه آن را در منطقه 

موردتوجـه قـرار دهد.
1- اهداف اجتماعی
- ارزش های اقتصادی

- ارزش های معنوی
- شرایط اکولوژیکی و حفظ زیبایی های طبیعی

- حفظ سالمت جسم و روح
- شناخت نوع و امکانات مربوط به طرح

2- اهداف و خصوصیات فرهنگی و جغرافیایی منطقه
- زمین )شیب، زهکش، خصوصیات سطح و زیر زمین و بافت آن(

- خصوصیات اقلیمی منطقه
- مسیر سیالب ها در زمین و اطراف آن

- اماکن اطراف زمین مورد کار
3- بررسی مقدماتی در طراحی

- تهیه نقشه و کروکی محل موردنظر )نقشه برداری دقیق و صحیح، تعیین مقیاس مشخص(.
- توجـه بـه عوامـل متغیـر اقتصـادی و اجتماعـی در طـرح )خیابان هـای اطـراف زمیـن، درب ورودی و 
خروجـی، خطـوط اصلـی و فرعـی سـاختمان های احداث شـده یـا آنچـه در آینـده مـورد پیش بینی اسـت(.
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4- برنامه ریزی و انتخاب فرم طرح
بـا توجـه بـه نـکات فوق، ابـداع برنامـه و فرم طرح  بایـد به گونه ای باشـد که مسـایل مذکـور موردتوجه قرار 
گیـرد. بـرای ایـن منظـور، الزم اسـت کروکی تهیه شـده را بـا دقت موردبررسـی قـرار داد. بـرای آوردن هر خط 

یا نظریه در کروکی همبستگی و ارتباطات ذکرشده را کاماًل در نظربگیرند و تجزیه  و تحلیل نمایند. 
به عنوان مثـال، در قطعـه زمیـن کوچـک و محـدودی که کاماًل توسـط سـاختمان های بلند محصورشـده 
اسـت، طـراح یـک آب نمـا و یـک باغچـه هندسـی سـاده را  بایـد به گونـه ای طراحـی کنـد کـه بـا مجموعه 
عوامـل محیطـی موجـود در ارتبـاط باشـد. ضمنـاً بـا آینده نگـری، اثرات جنبـی و روانـی را در نظـر بگیرد و 

سـپس اقدام بـه طراحـی نماید.
- هماهنگی بین فرم و جنس مواد کاربردی

طـراح هنـگام ارایـه و بیـان زبـان و سـلیقه خود  بایـد بین خطوط چشـم انداز و فرم هـا به نحـوی همگنی پدید 
آورد کـه موجـب فشـار روحـی نگـردد؛ زیرا طـراح با نهـادن یک مجسـمه، ترمیم خطـوط ممتد و شکسـته یا عدم 
رعایـت بیـن رنگ هـا می توانـد در کاربـرد اثـر و کیفیـت فضا دخل و تصـرف کند، شـادی یا غمی طبیعـی و عمیق 
را پدیـد آورد. عـدم رعایـت بین سـطوح منحنی، زوایـا و نوع مواد کاربردی )سـنگ، آهک، سـیمان، آجر، رنگ های 
سـرخ، زرد و نارنجـی( در انـدازه و کیفیـت فضا موثر اسـت. ضمنـاً اسـتفاده از پرچین، حصار و یا داربسـت در خلق 

کیفیت هـای محیـط و حفـظ آن ها در طول اجسـام در دیـدگاه بیننده اثـرات متفاوتی ایجـاد می کند.
- ایجاد ارتباط بین واحدهای مختلف

طـراح الزم اسـت هنـگام  ارایـه طـرح بین تمام نـکات و واحدهای موردتوجـه، هماهنگـی و ارتباط ایجاد 
کنـد. به عنوان مثـال، خطـوط ارتباطـی می-تواننـد به صـورت انـواع دال و پله، دیـواره و غیره طراحی شـوند. 
ایـن خطـوط در عیـن خلـق زیبایی، وسـیله ارتباطی بین واحدها هسـتند. مثـاًل در یک سـاختمان با فضایی 
کـه در مقابـل دارد، برقـراری ارتبـاط بیـن سـاختمان، درب خروجی، ورودی و دیگر قسـمت ها ضروری اسـت. 
بنیـان و نهـاد خطـوط ارتباطـی نیـز می توانـد در گسـترش فضا و سـطح موثر باشـد. به عالوه نحـوه آمیختن و 
قـرار دادن درختچه هـای زینتـی و دیگـر عوامـل ضـروری در تزئینات، درکارآیـی و اثرات طـرح همان قطعه 

زمیـن، انـواع طرح هـا، هماهنگـی رنگ هـا و زیبایـی به گونه ایـب انجام شـود که مالل آور باشـد.
در طراحـی، نخسـت طـراح در روی کروکـی شـمایی )طـرح مقدماتـی( از محدوده زمیـن را با ترسـیم خطوط و 
محـور اصلـی به طـور منظـم یـا نامنظـم، مشـخص و تقسـیم بندی می نمایـد. سـپس خطـوط ارتباطـی را با 
توجـه بـه موقعیـت سـاختمان و تمامی اصول فنـی طراحی تعیین می کننـد. پس از بررسـی و مطالعه دقیق 
انـواع گیاهـان و جایگزینـی آن هـا، زمان کاشـت را تعیین می نمایند و نقشـه نهایی را با مقیـاس معین، فرم، 

محـدوده عملیـات و توضیحـات ضروری مشـخص و ترسـیم می کنند.
5- محاسبه مالی طرح

هنگامـی یـک طـرح، زنـده و قابل اجـرا اسـت کـه عالوه بـر طراحـی و رعایـت نکات اصـول فنـی، بتواند 
بـه مرحلـه اجـرا درآورده شـود. در ایـن میـان محاسـبات مالـی مهم ترین قسـمت بررسـی طرح،  اسـت و از 
قدم هـای اولیـه اجـرا محسـوب  می شـود؛ بنابراین الزم اسـت با توجـه به فضای مـورد عمل اهـداف مربوطه، 

قیمت هـا تعیین شـوند که شـامل سـه قسـمت جداگانه زیراسـت:
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الف( کارهای ساختمانی
محاسـبات مربـوط بـه کارهـای سـاختمانی در صورت لزوم ممکن اسـت از تسـطیح زمین شـروع شـود و 
بـه دیگـر مـوارد ماننـد، آب نماسـازی، استخرسـازی، پله بنـدی، خیابان کشـی، لوله کشـی، کابل کشـی، داالژ 
)سـگ و سـنگفرش( و غیـره تعمیـم یابـد. ضمنـاً در تمامی محاسـبات دسـتمزد عوامل امور سـاختمانی نیز 

در نظـر گرفته  می شـود.
ب( امور باغبانی و  تزییناتی

در تنظیـم برنامـه محاسـبات مالی امـور باغبانی، بـرآورد قیمت انواع درختـان، درختچه ها، بذور، نشـاها، 
انـواع کودهـا و سـموم ضـروری کـه از پیـش در طـرح پیش بینی شـده را درنظـر می گیرند. انجام محاسـبات 
معینی الزامی اسـت. ضمناً  باید در محاسـبات نوسـانات قیمت در نظر گرفته شـود. در جمع کل، محاسـبه 

دسـتمزد تعـداد کارگـران فنی و باغبان برحسـب نوع ضروری اسـت.
ج( برآورد هزینه خدمات

اقـدام محاسـباتی در ایـن قسـمت عبارتند از: طراحـی و نظارت بر اجرا .الزم اسـت هر یـک از موضوعات 
مربوطـه به طور جداگانه در لیسـت محاسـبات گنجانده شـود.

اجرایمراحلمختلفطرح
پـس از تهیـه طـرح نهایـی و تجزیه وتحلیل مسـائل مختلـف، با توجه بـه اهمیت نکات ضـروری در طرح، 

عملیـات مربوط آغـاز می گردد:
1- زمیـن یـا محلـی کـه قرار اسـت طرح در آن پیاده شـود، بـرای آخرین بار مـورد بازدید قـرار می گیرد 

و تمامی مشـخصات فنی با نقشـه تهیه شـده تطبیق داده  می شـود.
2- پـس از بررسـی نخسـت در روی زمیـن محورهـای اصلـی نسـبت بـه سـاختمان )موجـود در قطعه 
مربوطـه( و سـاختمان های اطـراف زمیـن یـا خیابان هـای اصلـی، فرعـی شـهر، کوچـه مشـخص می گـردد.

3- قسـمت هایی را کـه قـرار اسـت  تسـطیح کننـد یا تغییـر بدهند باید برحسـب ارقام موجود در نقشـه 
بـا گچ مشـخص کرد.

4- بخش هایـی کـه الزم اسـت خصوصیـات خـود را حفـظ نماینـد بـا  عالیم مشـخص می کننـد )حلقه 
چـاه، درخـت کهنسـال، شـیب ها و غیره(

5- الزم است قبل از اجرای طرح، محل ساختمان را با اصول فنی، مشخص و مجزا کرد.
6- بهتر است قسمت های اجرایی باغبانی پس از اتمام عملیات ساختمانی آغاز شوند.

7- در ایـن مرحلـه بـا توجه بـه خصوصیات طرح،  تزیینـات و فرم های الزم را با گچ روی زمین مشـخص 
می کننـد و سـپس اقـدام بـه عملیات باغبانـی می-نمایند. در برخـی مواقع می توان در صورت مناسـب بودن 

شـرایط زمانـی و باتوجـه به نوع عملیات سـاختمانی هم زمـان به امور باغبانی نیـز  پرداخت. 
 معمـوالً مرسـوم اسـت کـه پـس از انجـام امـور سـاختمانی و  تزییناتـی، متخصصیـن طراحی تا شـکل 

یافتـن طـرح از نظـر رویـش گیاهـان، نظارت کامل داشـته باشـند.



فصل پنجم:

پارک ها
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پارک
پـارک عبـارت اسـت از فضای سـبز طراحی شـده ای کـه در مالکیت عموم قـرار دارد و جزیـی از فضاهای 
شـهری محسـوب  می شـود. ایـن فضاها که توسـط گیاهـان و درختان پوشـیده شـده اند، بر اسـاس نظارت و 

مدیریـت انسـان حفظ، نگهـداری و یا احداث می شـوند.

انواعپارکهاازنظرمعماریوشکل:
- پارک های منظم

- پارک های غیرمنظم
- پارک های مختلط
- پارک های فانتزی
- پارک های مدرن

پارک هـای منظـم: در طراحـی ایـن پارک هـا از خطـوط راسـت هندسـی، اشـکال کامـاًل منظـم و 
قرینه سـازی اسـتفاده می شـود. ایـن شـیوه طراحـی در پارک هـای کامـاًل قدیمـی اسـت. برخی بـه این گونه 
پارک هـا نـوع فرانسـوی اطـالق می کننـد.  مزیتـی که پارک هـای منظم   دارند این اسـت کـه از خیابان های 
مسـتقیم بـا درختـان بلنـد برخـوردار هسـتند و  در نظـر ناظـر، کشـیده و بـزرگ جلـوه می کننـد. در انـواع 

پارک هـای ورزشـی و نمایشـگاه ها از این گونـه طرح هـا اسـتفاده می کننـد.
 پارک هـای نامنظـم: در این گونـه پارک هـا خطـوط اصلی و فرعـی به طـور غیرمنظم ولـی مرتبط باهم 
قـرار می گیرنـد و شـکل های حاصلـه تقریباً غیرمنظم هسـتند و عدم تقـارن خاصی دارنـد. خیابان ها در این 
پارک هـا ازنظـر انحنـا و زوایـا غیرمنظم هسـتند. در این گونه پارک ها همبسـتگی، هم بافتـی و تعادل خطوط  
بایـد به طـور مشـخص و هـم آهنگ رعایت گـردد. این گونـه تنوع تا حدی بـه طبیعت نزدیک اسـت و از آن 
الهـام می گیـرد . پارک هـای نامنظـم به  انگلیسـی معروف هسـتند. تشـکیالت ایـن فضاها  نیز از تشـکیالت 

پارک هـای عمومی پیـروی می کنند.
پارک هـای مختلـط: پارک هایـی کـه امـروزه احـداث می شـوند از قوانیـن خـاص پارک هـای مختلـط 
برخوردارنـد. این گونـه پارک هـا مجموعه ای از ضوابط پارک هـای منظم و غیرمنظم را دارنـد. به عبارتی تلفیقی 
از دو سـبک منظـم و غیرمنظـم هسـتند. در پارک هـای مختلـط الزم اسـت خیابان های اطراف سـاختمان های 
اصلـی و رسـتوران ها به طـور منظـم طراحـی شـوند. ضمایم مربوط بـه آن ها نیز منظـم و گاهـی قرینه طراحی 
می گردنـد. سـطوحی کـه کاماًل مسـطح نیسـتند هماننـد پارک هـای غیرمنظم طراحی می شـوند. اصـوالً طرح 

پـارک مختلـط،  بیش تـر بـرای پارک هـای عمومـی و کـودکان،  باغ های بوتانیـک و  باغ وحش اسـت.
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پارک هـای فانتـزی:  پارک هـای فانتـزی  بـرای ارایـه و نشـان دادن مواد یـا ترکیبات تجارتی بـا ایجاد 
هماهنگـی و تنـوع بیـن قسـمت های مختلـف  طراحـی می شـوند. به عبارت دیگر فضایـی باز و آزاد هسـتند. 
در ایـن مکان هـا ، خیابان بنـدی و  تزیینـات کم وبیـش بـه پارک هـای مختلـط شـباهت دارد. بااین حـال 
پارک هـای فانتـزی تـا حـدی فـارغ از قوانیـن کلی پارک سـازی هسـتند مانند بازارهـای روز، نمایشـگاه های 

سـیار و فضاهایـی کـه برای سـیرک و غیـره اختصاص داده می شـوند.
پارک هـای مـدرن:  اشـکال طراحـی  پارک هـای مدرن این اسـت کـه  ظاهـراً از ضوابـط معین خاصی 
پیـروی نمی کننـد ولـی عمـاًل طراحـی و خطـوط آن هـا جلـوه ای از پارک هـای مختلـط را دارد؛ بنابرایـن 
اسـتفاده از خطـوط مسـتقیم صـاف بـا قوس هـای کمـی پیچ وخـم دار و نمایـش زوایـا در جلوه دهـی ایـن 
پارک هـا موثـر اسـت. معمـوالً بـرای تزییـن و ایجـاد فضـای سـبز اطـراف سـاختمان های چندیـن طبقـه و 

مجتمع هـای سـاختمانی، از ایـن سـبک طراحـی اسـتفاده می شـود.

طبقهبندیپارکهابراساسهویت

پارک ها بر اساس هویتشان، به انواع جنگلی و  شهری تقسیم بندی می شوند.
الـف- پـارک جنگلی: پارکی جنگلی محسـوب می شـود که در طراحـی آن درختان، نقـش  بیش تر و 
مهم تـری نسـبت بـه دیگـر عناصر بـه کار گرفته دارنـد. در احداث این پارک هـا از اصول جنـگل داری پیروی 

 می شـود و هویـت کلی آن ها طبیعی اسـت.
ب- پـارک انسان سـاخت: پارک هایی انسان سـاخت هسـتند کـه با به کارگیـری روش های مهندسـی 

و تحـت مدیریـت انسـان، به منظـور ایجـاد نمونه هایـی از طبیعت در درون شـهرها ایجاد می شـوند.

طبقهبندیپارکهابراساساهمیت،مقیاسوحوزهنفوذ

طبقه بنـدی دیگـری نیـز بـرای پارک هـا ، برمبنـای اهمیت مقیـاس و حوزه نفوذ آن ها  ارایه شـده اسـت. 
بـر ایـن اسـاس، پارک هـا به صورت بین المللی، ملی و شـهری تقسـیم بندی می شـوند و به شـرح زیـر تعریف 

: می گردند 

الف-پارکبینالمللی

این گونـه پارک هـا دارای عناصـر داخلـی ویـژه ای هسـتند کـه حفاظـت از آن هـا، از اهمیـت و ارزش 
بین المللـی برخـوردار اسـت. به طوری کـه  اهمیـت آن هـا از مرزهـای یـک کشـور فراتـر میـرود.

ب-پارکملی

ایـن گونـه پارک ها بخشـی از سـرزمین ملی به حسـاب می آینـد که ازلحـاظ برخـورداری از عناصر طبیعی 
و مناظـر غنـی، در سـطح کشـور  حایز اهمیت هسـتند. نگهـداری و حفاظت از این پارک ها کـه از جنبه های 
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متفـاوت جانورشناسـی، گیاه شناسـی، وجـود آثار تاریخـی و یادبودهای مهم حایز اهمیت هسـتند توجه زیاد 
و بیـش از انـدازه ای را می طلبـد. همچنیـن، ایـن پارک هـا مـورد توجـه مردم در سراسـر کشـور قـرار دارند. 

پارک هـای ملـی، خـود نیـز دارای انواع گوناگونی به شـرح زیر هسـتند:
 پارک هـای ملـی یادبود: ایـن پارک هـا به منظور بزرگداشـت یک شـخصیت یا یک واقعـه تاریخی، 

تاسـیس و نام گذاری می شـوند.
 پارک هـای ملـی آثـار تاریخی: این پارک هـا برای حفاظـت و بهـره وری از آثار تاریخی و اسـتفاده 
بازدیدکننـدگان احـداث و نگهـداری می شـوند. ایـن آثـار، ممکـن اسـت سـاخته دسـت انسـان یـا محصول 

باشـند. تاریخ طبیعی 
پارک هـای ملـی نظامی: ایـن پارک ها مربوط بـه میادیـن تمرین و آموزش هـای نظامـی، مانورها و 
انبـار تسـلیحات هسـتند. ایـن مکان هاحتـی اگر مورد اسـتفاده نیز قـرار نگیرند الزم اسـت بـه وظایف خود، 

به عنـوان پـارک ملی ادامـه دهند.
 پارک هـای ملـی: ایـن پارک هـا به منظور حفـظ ذخایـر ژنتیکـی، اکوسیسـتم ها و گونه هـای نادر و 
مهـم زیسـتی تاسـیس می شـوند و تحـت هیـچ بهانـه-ای، نباید در محـدوده آن هـا، دخل و تصـرف صورت 

گیـرد، ماننـد پارک ملی گلسـتان.
پارک هـای بین المللـی و پارک هـای ملـی ممکـن اسـت در خـارج از محـدوده شـهر قـرار گیرنـد. البتـه 
در برخـی مـوارد، بـه علـت گسـترش شـهرها، ایـن پارک هـا در مجـاورت یـا در درون شـهر واقع می شـوند، 
ماننـد پـارک خجیـر و سـرخه حصار کـه در مجـاورت شـهر تهـران جـای گرفته اند یا پـارک ملی بمـو که در 

مجاورت شـهر شـیراز است.

انواعپارکشهری

بـه پارک هایـی کـه در حـوزه یـک شـهر واقـع شـده اند پـارک شـهری گفته  می شـود. ایـن پارک هـا، بر 
اسـاس مقیاس و حوزه نفوذ، به انواع همسـایگی، محله ای، ناحیه ای، منطقه ای و شـهری تقسـیم می شـوند.

 پـارک همسـایگی: پـارک همسـایگی، وسـعتی کم تـر از 5000 مترمربع دارد و شـعاع نفـوذ آن، از 
100 متـر تجـاوز نمی کند. اسـتفاده کنندگان آن، اغلب گروه سـنی کـودکان و نوجوان آن هسـتند؛ از این رو، 

گاهـی پـارک کـودک نیـز نامیده  می شـود. دسترسـی به این پـارک باید بـا پای پیـاده امکان پذیر باشـد.
پـارک محلـه ای: مسـاحت پـارک محلـه ای، از 5000 مترمربـع تـا 50,000 مترمربع متغیر اسـت و 
شـعاع حـوزه نفـوذ آن نیـز، 1000 متـر بـرآورد  می شـود. دسترسـی بـه ایـن پـارک نیز، بایـد با پـای پیاده 

باشـد. امکان پذیر 
پـارک ناحیه ای: مسـاحت پـارک ناحیـه ای، 2 تا 4 برابر پـارک محلـه ای )از 50,000 تـا 100,000 
مترمربـع( اسـت. شـعاع حوزه نفـوذ آن، 2000 متر برآورد  می شـود و مراجعه کنندگان می تواننـد از دورترین 

مرکـز ناحیـه، بـا پای پیـاده و طی چنـد دقیقه به پارک برسـند.
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 پـارک منطقـه ای: پـارک منطقـه ای، از 100,000 مترمربـع تـا 200,000 مترمربـع وسـعت دارد. 
یعنـی مسـاحت آن دو برابـر مسـاحت پـارک ناحیه ای اسـت. شـعاع نفـوذ پارک منطقـه ای نیـز، 4000 متر 
بـرآورد  می شـود. دسترسـی بـه ایـن پـارک، بـا وسـایل نقلیـه امکان پذیـر اسـت.  به گونـه ای که می تـوان از 

دورتریـن نقطـه منطقـه طـی 15 دقیقـه یـا بیش تر بـه پارک رسـید.
 پـارک فراشـهری )یـا پارک های بسـیار بـزرگ(: پارک هـای فراشـهری مسـاحتی  بیش تـر از 20 
هکتـار دارنـد و حـوزه نفـوذ آن ها می تواند بخشـی از شـهر یا تمام آن باشـد. ایـن پارک ها به منظور تفـرج و گریز 
مـردم از آلودگـی هـوا و شـلوغی شـهر مورداسـتفاده قـرار می گیرنـد. دسترسـی به ایـن پارک ها با وسـایل نقلیه 
امکان پذیـر اسـت. بخش هایـی از ایـن پارک هـا همچنیـن، در صورت نیـاز مردم بـه جابجایی، می تواننـد به جاده 

دسترسـی داشـته باشـند. به طورکلـی، بـه ازای هـر 50 هـزار نفر جمعیت، بـه یکی از ایـن پارک ها نیاز اسـت.

طبقهبندیپارکهابراساسعملکرد

بر اساس چگونگی کارکرد اصلی پارک، می توان آن ها را به صورت زیر طبقه بندی کرد:
پـارک تفریحـی: هـدف اصلـی مراجعه کننـدگان بـه ایـن نـوع پـارک تفریـح و تفـرج در آن اسـت 
. در ایـن پارک هـا مکان هـا و محل هایـی بـرای بـرآورد نیـاز تفریحـی مـردم نیـز، احـداث شـده اسـت؛ ماننـد 

زمین بـازی، اسـتخر تفریحـی و غیـره
پـارک تجـاری: پارکـی اسـت که فضـای داخلـی آن، به طـور عمـده از اماکن تجاری تشـکیل شـده 
باشـد و هـدف اصلـی مراجعه کنندگان بـه آن، برقـراری ارتباطات تجاری اسـت؛ مانند نمایشـگاه بین المللی.

پـارک صنعتـی: ایـن پارک هـا در محـدوده کارخانجـات و کارگاه هـای صنعتـی احداث می شـوند و 
جنبـه تفریحـی بـرای عمـوم مـردم ندارند.زیـرا هـدف اصلـی از احداث ایـن پارک هـا کاهش آلودگـی هوای 

ناشـی از فعالیت هـای صنعتی اسـت.
پـارک ورزشـی: پارکـی اسـت کـه به منظـور بـاال بـردن قابلیـت ورزشـی و همچنیـن زیباسـازی 

آزادی. ماننـد مجموعـه ورزشـی  ایجـاد  می شـود؛  اطـراف زمین هـای ورزشـی  محوطه هـای 
پـارک علمـی: پارکی اسـت که بـرای ایجـاد و افزایـش قابلیت هـای علمـی، برگـزاری گردهمایی و 
هم اندیشـی های علمـی در یـک شـهر احـداث  می شـود. هـدف از احداث ایـن پارک هـا برقـراری ارتباط بین 

مجموعه هـای علمـی متنـوع در کنـار یکدیگر اسـت؛ مانند پـارک علم و فـن آوری.
پـارک آموزشـی: هـدف اصلـی از احـداث و یـا اسـتفاده از ایـن پارک هـا فراگیـری آموزش اسـت. این 
آمـوزش می توانـد در زمینه هـای علمـی )بـاغ گیاه شناسـی و یـا اکوپارک هـا(، فرهنگی )بـاغ کتـاب( و اجتماعی 

)پـارک ترافیک( باشـد.



فصل ششم:

شناخت تأسیساتی که در پارک های عمومی 
ضروری است



اصـوالً پارک هـا مجموعـه ای از فضاهای سـخت و فضاهای سـبز )گیاهان( می باشـند که هـر یک به عنوان 
مکمـل دیگـری عمل می کنـد. به طورکلی فضاهای سـخت مبلمان، عناصر معماری و کف سـازی ها را شـامل 
می شـوند و تابعـی از ویژگی هـا و اصـول معمـاری پارک ها هسـتند که  باید دقیقـاً در مراحـل طراحی پارک 
مـورد توجـه قـرار گیرنـد و بر اسـاس نوع عملکـرد این فضاها مقادیر مناسـب آن ها بـرآورد گـردد. الزم به ذکر 
اسـت کـه کلیـه فضاهـای سـخت طراحی شـده،  باید ازلحـاظ فرم عملکرد متناسـب بـا کارکرد و گروه سـنی 
اسـتفاده کنندگان از پارک هـا باشـند و هرکـدام از اصـول مخصـوص بـه خـود تبعیـت کنـد. به عنوان مثـال 
طراحـی انـواع مبلمـان و حتـی معمـاری یـک پارک ویـژه کـودکان با یک پـارک شـهری که مورداسـتفاده 

طیف هـای سـنی زیادی قـرار دارد متفاوت اسـت.
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اصـوالً طبیعـت پارک هـای عمومـی به گونـه ای اسـت کـه تمام طبقـات مـردم می تواننـد از آن اسـتفاده 
کننـد، به عبارت دیگـر ایـن پارک هـا  گردشـگاه و محل اسـتراحت عموم هسـتند. عـالوه بر نـکات فوق یکی 
از خصوصیـات مهـم پارک هـای عمومـی تاثیری اسـت کـه در آب وهوای شـهرها دارند و به نوبـه خود کمک 
زیـادی بـه حفـظ بهداشـت محیط و سـالمتی افـراد می نماینـد. در پارک های عمومی سـعی بر آن اسـت که 

تمـام وسـایل سـرگرمی و رفاهـی تقریبـاً برای همه گونه  سـلیقه ها وجود داشـته باشـد.
به طورکلـی انـواع   تاسیسـات رفاهی، تجهیزات خدماتی، وسـایل بـازی، زمین های بازی و سـایر امکاناتی 
کـه بـه نحـوی موجب ارتقـا کیفیت اسـتفاده از پارک هـای شـهری را فراهم می آورنـد می توان به شـرح زیر 

طبقه بنـدی نمود:

1-مبلمانوتجهیزاترفاهی
الـف- نیمکـت: یکی از وسـایل ضـروری و موردنیـاز در پـارک نیمکت یا نوعی وسـیله اسـتراحت برای 
بازدیدکننـدگان اسـت. نیمکت هـا بـا اشـکال مختلـف، در اندازه هـای متفـاوت و از مصالـح متنـوع سـاخته 
می شـوند. شـناخت موقعیـت پـارک و قـرار دادن نیمکـت در محل هـای ضـروری و مناسـب  اهمیـت دارد و 
یـک طـراح بایـد بـه آن توجـه کنـد. . زیرابه همـان اندازه کـه وجـود نیمکت در پـارک  ضروری اسـت، قرار 

دادن آن در محل هـای نامناسـب می توانـد موجـب خسـتگی و دل زدگـی بازدیدکننـدگان گـردد.
تعـداد نیمکـت در پـارک خـود مسـئله ای اسـت که طراح بایـد به آن توجه داشـته باشـد زیـرا کمبود یا 
زیـادی آن می توانـد مشـکالتی را ازنظـر رفاهـی ایجـاد نمایـد؛ بنابرایـن به عنـوان راهنمایی توصیه  می شـود 
نیمکت هـا و یـا وسـایل اسـتراحتی را در خیابان هـای اصلـی و فرعـی جنـگل بـا رعایـت فاصلـه قـرار دارد. 
همچنیـن می تـوان آن هـا را در حاشـیه خیابان هـای اصلـی و یـا در سـطح چمـن یـا در کنـار محوطه هـای 
گل کاری، کنـار اسـتخرها، برکه هـا و آب نمـا تعبیه نمـود. در داخل جنـگل می توانند نیمکت هـا را از چوب و یا 
بقایـای کنده هـای درختـان بـه حالت طبیعی  بسـازند. رعایت نـکات زیر برای احـداث مبلمان ضروری اسـت:

- مبلمان پارک که در طی مسیرهای پیاده روی جانمایی می شوند، نباید از عرض مفید راه بکاهند.
- مبلمان پارک، باید گونه ای باشد که به راحتی مورداستفاده قرار گیرد.

ب- زبالـه دان: یـک مشـکل عمومـی محـل قـراردادن سـطل های زبالـه اسـت. یعنـی سـطل ها را در 
فضاهـای خالـی قـرار می دهنـد،  نـه در مکان هایـی کـه مـردم بتواننـد از آن اسـتفاده کنند. اگر سـطل های 

زبالـه در مـکان مناسـب قـرار نگیرنـد و خالـی بماننـد، محیـط اطـراف کثیف خواهد شـد. 
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 سـطل های زبالـه بایـد به وضـوح قابـل رویـت و در دسـترس باشـند. به منظـور بـه حداقـل رسـاندن ریختـن 
زبالـه در زمیـن، سـطل های زبالـه را بایـد بیش تـر در مکان هایـی قـرار داد کـه  نیـاز دارنـد. مثاًل بایـد در نزدیک 
محل هایـی کـه نیمکت هـا قـرار گرفته انـد زباله دان هایـی گذاشـته شـود تا اگـر بازدیدکننـده بعد از اسـتراحت و 
یـا مصـرف مـواد غذایـی زبالـه ای داشـت آن را در سـطل زباله بینـدازد. البتـه به منظور بـه حداقل رسـاندن بوی 
نامطبـوع و حشـرات بایـد فاصلـه مناسـب بیـن زباله دان هـا و نیمکت هـا حفـظ شـود. در پارک هایی کـه ازدحام 
باالیـی از افـراد وجـود داشـته باشـد فاصلـه بین سـطل های زباله می توانـد کاهش یابـد. مردم نباید مسـیر عادی 
خـود را بـرای پیدا کردن سـطل آشـغال تغییر دهند، بنابراین تعیین مکان مناسـب آن ها مقداری مشـکل اسـت.

 خصوصیـت مهـم دیگـر سـطل زبالـه، سـهولت اسـتفاده از آن اسـت بـه این صورت کـه مردم بایـد قادر 
باشـند زبالـه را در سـطل زبالـه قـرار دهنـد، بـدون این کـه دست شـان بـه سـطل زبالـه بخـورد یـا در آن را 
بـاز کننـد. دهانـه سـطل زبالـه بایـد بـرای قـرار دادن زبالـه در آن به انـدازه کافـی بـزرگ باشـد. سـطل های 
زبالـه بایـد بـه رنگ هـای مغایـر با محیط باشـند تـا افراد نیـز بتواننـد آن هـا را به راحتی تشـخیص دهند. در 
مکان هایـی کـه سـطل های زبالـه به طـور منظـم خالـی می شـوند می تـوان سـطح سـطل ها را با کیسـه های 
پالسـتیکی پوشـاند. اگـر ممکـن اسـت سـطل هایی کـه روزانـه  خالـی می شـوند بـدون کالهک باشـند. در 
غیـر ایـن صـورت داشـتن یـک کالهـک لوالیی مقـاوم بـه شـرایط آب و هوایـی بیـرون الزامی اسـت. وجود 

کالهک هـا بـرای جلوگیـری از خیـس و پخـش شـدن زباله هـا مهم اسـت.
ج- تابلوهـای راهنمـا، اطالعـات و تابلوهـای تبلیغاتـی: به طورکلـی تابلوهـای مورداسـتفاده در 
فضاهـای شـهری می تواننـد از یـک طـرف بـه شـهرداری و اطالعـات شـهری و از طـرف دیگـر بـه تبلیغات 
بخـش خصوصـی کمـک کنند. همچنیـن این تابلوهـا می توانند کاربردهـای مختلفی در زمینه ی اطالع رسـانی 
داشـته باشـند. آن ها اغلب حاوی نقشـه شـهر یا محله، اطالعات شـهری، اطالعات عمومی برای شـهروندان و 

یـا اطالعـات فرهنگـی هسـتند. معمـوالً در ورودی هـا پـارک از این تابلوها اسـتفاده  می شـود.
د- پایه هـای مخصوص روشـنایی: ایـن پایه هـا به منظور روشـنایی پـارک و زیبایی در تمـام محوطه 
پـارک اسـتفاده  می شـود. هـدف از روشـنایی پارک هـا عبـارت اسـت از: خلـق حالـت دکوراتیـو بـرای جذب 
گردشـگر )نورپـردازی(، فراهـم کـردن فضای دوسـتانه جهـت تجمع و مالقات دوسـتان، امـکان حرکت امن 

عابریـن پیـاده، امـکان بازی بـرای بچه هـا و افزایش امنیـت عمومی.

اصولمهمدرطراحیروشناییپارکها
- روشـنایی در پارک هـا به صـورت مـورد بـه مـورد مشـخص  می شـود و یـک نسـخه کامـل بـرای تمـام 

پارک هـا نمی تـوان تجویـز کـرد.
- از ایجاد مزاحمت نور برای همسایگان مجاور پارک پرهیز شود.

- به تعمیر و نگهداری روشنایی توجه خاص شود.
- چراغ ها و پایه ها با مبلمان پارکی هماهنگ باشند.

- به ظاهر و شکل ازنظر زیبایی اهمیت ویژه  داده شود.
- موانع، پله ها و سراشیبی ها قابل رویت باشند.

- عالیم راهنما، تابلوها و جهت ها قابل شناسایی باشند.
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نورپردازیدرپارکها
- جنبه دکوری دارد و به منظور ایجاد تصاویر چشم نواز و جذب عابرین انجام  می شود.

- اشعه نورانی نباید مستقیماً بر چشم ناظران بتابد و موجب خیرگی عابرین و آزار همسایگان شود.
- در سیسـتم نورپـردازی، نصـب تجهیـزات و تنظیـم منابع نوری کامـاًل تخصصی اسـت و از روش مدون و 

کالسـیکی مانند نصب سیسـتم روشـنایی تبعیـت نمی کند.
- در فصول سرد، از رنگ های گرم و در فصول گرم از رنگ های سرد استفاده شود.

- به تعمیر و نگهداری توجه خاص شود.
- حتی االمکان منابع نوری به کاررفته در نورپردازی مخفی و دور از چشم کار گذاشته شوند.

- در انتخـاب منابـع نـوری و تـوان آن به دوره های سـرویس دهی سیسـتم نورپـردازی با میزان اسـتفاده 
)روزانـه، هفتگـی، فصلی( توجه شـود.

- باید تجهیزات نورپردازی در مقابل سرقت و خراب کاری محافظت شود.
- بـا توجـه بـه اهمیـت تنظیم وضعیت و جهت نـور، از قفـل و تثبیت کننده نورافکن به منظور پیشـگیری 

از حرکت و ارتعاش در برابر وزش باد و دیگر نوسـانات و ضربات احتمالی، اسـتفاده شـود.
- در نورپـردازی درختـان، درختچه هـا و بوته هـا بـه شـکل هندسـی )مخروطـی، کـروی، آویز و افشـان( و 
عمـق ظاهـر آن هـا توجـه شـود. هـر نـوع گیاهـی، نورپـردازی خـاص خـود را می طلبـد. رنگ شـاخ و برگ 

درخـت در انتخـاب رنـگ نور بسـیار موثر اسـت.
- رنـگ شـاخ و بـرگ بسـیاری از درختـان، بـا تغییر فصـل تغییر می کنـد، این مهـم در نورپـردازی باید 

در نظـر گرفته شـود.
به منظـور حفـظ پوشـش گیاهی نیاز اسـت که برای  تامین مکان مناسـب سـاکن شـدن بازدیدکنندگان 
به منظـور صـرف غـذا، مکان هایـی خـاص در نظـر گرفتـه شـود تـا بدیـن ترتیـب بـه محیط زیسـت اطـراف 

آسـیبی وارد نشود.
و- سـایبان و آالچیـق: بـرای فراهـم کـردن فضـای اسـتراحت، گفتگو و سـکون در فضاهـای خارجی 
به خصـوص پارک هـا، نیازمنـد فضایـی مسـقف هسـتیم تـا در عیـن حفـظ دید بـه محوطـه، سـایه ای ایجاد 
شـود و فضایـی برای سـکون داشـته باشـیم. آالچیق فضایی اسـت نیمه باز کـه عموماً عملکردی اسـتراحتی، 
تفریحـی در فضـای بـاز دارد. از سـال های پیـش اسـتفاده از آالچیق به عنوان سـرپناهی نیمه بـاز در فضاهای 
سرسـبز و پارک هـا مورداسـتفاده قـرار می گیـرد و تـا بـه امـروز ادامـه دارد و محـل مناسـبی برای اسـتراحت و 
تفریـح اسـت. دیگـر کم تـر کم تـر پارکـی و مـکان سـبزی بـدون آالچیـق دیـده می شـود. ایـن آالچیق ها یا 
سـرپناه ها  بیش تـر در مواقـع بارانـی یـا آفتابـی شـدید مورداسـتفاده قـرار می گیرنـد. تعداد آن ها برحسـب 

وسـعت پـارک  می تواند متعدد باشـد.
آالچیـق پیـش از هـر چیـز نیـاز بـه یک اسـکلت سـازه ای دارد کـه عموماً ایـن سـازه از فلـز و در برخی 
مـوارد از چـوب اسـت. بخـش مهـم آالچیـق، سـقف آن اسـت کـه بسـته بـه نـوع طراحـی از مـواد مختلف 

اسـتفاده  می شـود.
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بخـش بعـدی دیـواره آالچیق اسـت، گاهـی هیچ دیـواره ای در کار نیسـت و صرفاً بخش هایی از سـازه در 
دیـواره قـرار دارنـد و گاهـی نیـز از دیواره سـبز که توسـط گیاه پوشـیده شـده اسـتفاده  می شـود. همچنین 
اسـتفاده از چـوب و شیشـه نیـز در دیـواره آالچیـق کاربـرد دارد و می توان بـا توجه به دکوراسـیون محوطه، 
سـبک محوطه سـازی و دکوراسـیون پـارک و بوسـتان را تغییـر داد. دیواره هـای آالچیـق توسـط گیاهانـی 
)رونـده یـا پیچنـده( به منظور ایجاد سـایه، محصور می شـوند. لـذا در فواصل معینی از سـتون ها یـا پایه های 
آالچیـق، گیاهانی سریع الرشـد کاشـته  می شـود. گاهی به جـای گیاهان زینتـی از برخی درختـان میوه مانند 
مـو و یـا درختانـی کـه بتوان به آن ها فرم داد کاشـته می شـوند. در داخل آالچیـق، می توان از میـز و صندلی های 
چوبـی )امـکان دارد ایـن چوب هـا بـه اشـکال طبیعـی تزئین شـوند(، سـنگی یا سـکوبندی )چوبـی، بتونی، 
آجـری و سـنگی( اسـتفاده کـرد. معمـوالً کف آالچیـق را از آجر، سـرامیک، بتون و شـن های رنگی یا سـاده 
مفـروش می نماینـد. دورتـادور آالچیـق را بـا عـرض حدود یـک متر، با انـواع مصالـح سـاختمانی و تزیینات 
تزییناتـی کـه هماهنـگ بـا طـرح عمومـی باغ یـا پـارک اسـت، مفـروش می کننـد. آالچیق هـای چوبی جز  

قدیمی تریـن آالچیق ها محسـوب می شـوند.

2-تشکیالتوچشماندازهایزیبادرپارک

الـف- آب نمـا: آب عنصـری ارزنـده بـرای ایجاد نشـاط در زندگی شـهری اسـت و ایـن امر لـزوم ایجاد 
آب نمـا را توجیـه می کنـد. آب نمـا دارای  تاثیـرات مثبتی اسـت: ازجمله در تابسـتان باعـث افزایش رطوبت، 
تلطیـف هـوا و کاهـش دمـا می گـردد. در حالـت سـکون شـبیه آینـه عمـل می کنـد و در حالت غیرسـکون 

باعـث رقـص نـور و رنـگ و انعکاس اجسـام مجـاور می گردد.
 به طورکلـی آب نماهـا شـامل حوضچه هایـی کم عمـق هسـتند کـه اغلـب فواره هـای متعـدد همـراه بـا 
چراغ هـای رنگیـن دارنـد. معمـوالً عمـق ایـن حوضچه هـا بیـن 40 تـا 50 سـانتی متر اسـت و بـا مصالـح 
سـاختمانی مختلـف برحسـب شـکل و فرمـی سـاخته می شـوند که طـرح در نظـر می گیرد. آن ها برحسـب 
شـرایط، امکانـات زمین و اهداف احداث در اشـکال مختلفی سـاخته می شـوند. شـکل و تعییـن محل آب نما 

خـود بسـتگی بـه موقعیـت زمین هـا و هماهنگی بـا دیگـر عوامل بـاغ دارد.
در مورد آب نماها توجه به نکات زیر الزامی است:

استفاده از آب نما در تلطیف و پاکیزه سازی هوا در مراکز پرجمعیت شهرهایی با آلودگی هوا موثر است.
- الزم است که هندسه و شکل آب نما با دیگر اجزا  پارک هماهنگی داشته باشد.

- رعایت مسایل فنی در کنار زیبایی شناسی در احداث آب نماها ضروری است.
- برحسب ضرورت، پیش بینی دسترسی به برق و یا ایجاد پمپ خانه الزامی است.

- در نزدیک فواره از نورافکن باریک تاب استفاده  می شود تا صعود آب نورپردازی شود.
- در نقـاط فـرود آب نورافکن هـا در عمـق 10 سـانتی متری از سـطح آب کار گذاشـته  می شـود تـا 

چشـم انداز مـواج شـدن آب در نقـاط فـرود جذاب تـر باشـد.
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- نورافکن ها در پای دیوار آبشار کار گذاشته می شوند.
ب- دریاچـه مصنوعـی: در پارک هـای بـزرگ و محل هایـی کـه آب فراوانـی در دسـترس اسـت 
دریاچه هایـی بـه اشـکال نامنظـم طراحـی می گـردد. معمـوالً دریاچه هـا را به گونـه ای طراحـی می کنند که 
خطـوط حاشـیه آن بـه نظـر طبیعی جلـوه کننـد. در دریاچه های بـزرگ برای ایجـاد امکان تفریـح  بیش تر 

قایق هایـی را بـرای اسـتفاده در نظـر می گیرنـد.
در مورد دریاچه ها و یا استخرها توجه به نکات زیر الزامی است:

- چنانچـه هـدف از احـداث اسـتخر یـا دریاچـه ایجـاد منبع ذخیره بـرای آب آبیـاری نیز باشـد، آن ها را 
بایـد در مرتفع تریـن قسـمت فضای سـبز، مکان یابـی کرد.

- در مکان یابـی اسـتخر و دریاچـه، الزم اسـت بـه شـیب بندی زمیـن نیـز توجـه شـود تـا از ایـن طریق 
میـزان خاک ریـزی و خاک بـرداری بـرآورد گـردد.

ج- جنـگل کاری: یکـی از قسـمت های الزم و ضـروری در پارک هـای بـزرگ ایجـاد محوطـه ای بـه نـام 
جنـگل یـا بیشـه زار اسـت کـه بـرای گـردش در فصـول مختلـف سـال مورداسـتفاده قـرار می گیـرد. ایجـاد 
این گونـه بیشـه ها در پـارک نـه فقـط ازنظـر زیبایـی بـرای پارک مناسـب اسـت بلکه بـه نحـوی در آب وهوای 
شـهر نیـز موثـر خواهـد بود. در ایـن بیشـه ها، خیابان ها به طـور نامنظم و متنـوع با عرض هـای مختلف احداث 
می گردنـد و در قسـمت هایی از آن محوطه هایـی را خالـی و آزاد می گذارنـد کـه بتـوان نیمکت هـای چوبـی و 
سـنگی برای اسـتراحت و نشسـتن در نظر گرفت. در پارک های بزرگ بهتر اسـت قسـمت هایی را که به عنوان 
بیشـه یـا جنـگل احـداث می کنند، در تمام سـطوح پـارک به صـورت قطعه بندی و مجـزا تقسـیم بندی نمایند.

د- گل کاری و چمـن کاری: سـطوحی کـه بـرای گل کاری و چمـن کاری در پارک هـا در نظـر گرفتـه 
می شـوند ازنظـر فـرم و مشـخصات نسـبت بـه نـوع پـارک متغیـر و متنـوع خواهـد بـود. معمـوالً در اطراف 
خیابان هـای وسـیع خیابان هایـی را کـه مختـص عبـور عابریـن پیـاده اسـت به طـور محـدود گل کاری و 
چمـن کاری می کننـد. همچنین در اطراف آب نماها و یا در سـطوح وسـیع چمـن کاری گل کاری را  به صورت 
لکه هایـی پراکنـده  انجـام می دهنـد. در پارک هایـی کـه وسـعت چمـن کاری نسـبتاً زیـاد اسـت درختـان و 
یـا درختچه هـا را به صـورت تـک یـا تـوده ای و بـا رعایـت و حفـظ نـکات ضـروری و هماهنگـی بـا مجموعه 

می کارنـد و قـرار دادن نیمکت هایـی بـرای اسـتراحت در ایـن قسـمت ها مناسـب اسـت .
ه- باغ وحـش: معمـوالً در پارک هـای بزرگ برای سـرگرمی بیش تـر بازدیدکننـدگان باغ وحش کوچکی 
را دور از محـل تجمـع و اسـتراحت  گردشـگران ایجـاد می نماینـد. در باغ وحـش پـارک منحصـراً از وجـود 

حیواناتـی ماننـد انـواع پرنـدگان و میمون هـا اسـتفاده می شـود کـه  بیش تـر موردتوجه اطفال هسـتند.
ی- گلخانـه: در پارک هـا بـرای حفـظ نباتات زمسـتانی و یـا ازدیاد گیاهان، مناسـب اسـت. گلخانه ها و 
گرم خانه هایـی بـا رعایـت اصـول فنـی در گوشـه هایی از پـارک سـاخته می شـوند که عبـور و مـرور کم تری 
اصـورت می گیـرد. بایـد متذکـر شـد در برخـی از پارک هـا گلخانه هایی با شـرایط اختصاصـی کلیمایی برای 
گیاهانـی احـداث می گـردد کـه مخصـوص مناطـق گـرم یـا سـرد هسـتند.  معمـوالً این گونـه گلخانه هـا در 

محل هایـی ایجـاد می شـوند کـه بتوانند نظـر بازدیدکننـدگان را جلـب نمایند.
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نمازخانـه: وجـود نمازخانـه ازجملـه ملزومـات پـارک اسـت. نمازخانـه بهتر اسـت درجایی تعبیه شـود 
کـه تمـام بازدیدکننـدگان بـه راحتـی به آن دسترسـی پیدا کننـد، همچنین به سـرویس بهداشـتی و محل 

گرفتـن وضـو نیز نزدیک باشـد.
کتابخانـه: به منظـور گسـترش فرهنـگ کتـاب و کتاب خوانـی ممکـن اسـت در پارک هـا کتابخانه هایی 

بـرای مطالعـه مردم ایجاد شـود.
نمایشـگاه: در بعضی مواقع به منظور گسـترش فرهنگ و هنر در پارک ها نمایشـگاه هایی برپا  می شـود. 

هـدف اصلی این نمایشـگاه ها اسـتفاده مردم اسـت ولی در کنار آن بحث مسـائل اقتصادی نیـز وجود دارد .
سـالن های سـینما و تئاتـر: در پارک هـا و در هـوای آزاد سـالن های سـربازی را بـرای نمایـش فیلم و 
اجـرای انـواع نمایشـنامه در نظـر می گیرنـد تـا در شـب هایی کـه پـارک باز اسـت مورداسـتفاده مـردم قرار 
گیـرد. ولـی الزم بـه تذکـر اسـت کـه در پارک هـای بـزرگ بایـد سـالن های سرپوشـیده و سـرباز به منظـور 

نمایـش فیلـم و تئاتـر بـرای اسـتفاده عموم ایجـاد گردد.

3-تاسیساترفاهی

الف- سـرویس بهداشـتی و دستشـویی: در نقـاط مختلف پارک بـرای رفـاه  بیش تر و  تامین بهداشـت و 
نظافـت گردشـگران محوطه هایـی را بـرای نظافـت و شستشـو درنظـر می گیرند. این فضاهـا معمـوالً در مکان هایی 
دور از سـاختمان های رسـتوران، کافه هـا، تئاتـر و سـینما قـرار داد، زیرا حول وحوش این سـاختمان ها بـرای رعایت 
بهداشـت عمومـی معمـوالً دستشـویی و سـرویس بهداشـتی منظـور نمی گـردد. لـذا مناسـب اسـت سـرویس های 
عمومـی در داخـل یـا مجاور محوطه هـای جنـگل  کاری، خیابان های فرعی، باغ کـودکان و باغ وحش احـداث گردند.

ب- کافـه تریـا و رسـتوران: به منظـور تامیـن  رفـاه  بیش تـر بازدیدکننـدگان از پـارک، رسـتوران ها 
و کافه هایـی را احـداث می کننـد به نحوی کـه بتوانـد کلیـه نیازهـای مربـوط را بـرآورد کنـد. رسـتوران ها 
به صـورت سـالن های سرپوشـیده و یـا محوطه هایـی سـرباز بـا گل کاری و چمـن کاری ایجـاد می گردنـد. 
کافه هـا یـا دکه هـا می تواننـد به طـور پراکنـده در سـطح پارک ها )کنـار دریاچـه، حاشـیه جنگل کاری ها و یا 

کنـار خیابان هـای فرعـی( ایجاد شـود.
ج- آبخوری: آب رسانی، ایجاد آبخوری ها و وجود آب قابل شرب در پارک ها اهمیت بسیار زیادی دارد .

د- پارکینـگ: به منظـور رفاه بازدیدکنندگانی که وسـایل نقلیه دارند فضایی را در نزدیکی سـاختمان ها و 
یـا قسـمت های معینـی از پـارک به پارکینـگ اختصاص می دهنـد. پارکینگ هـا در پارک های بـزرگ می توانند 

متعدد و پراکنده باشـند؛ بنابراین سـطح پارکینگ بسـتگی کامل به اهمیت پارک و وسـعت آن دارد.

4-تجهیزاتبازیوتفریحی

وسـایل و زمین هـای بـازی کـودکان: در پارک های عمومـی قطعاتـی را به منظـور سـرگرمی و بازی 
کـودکان در نزدیکـی اسـتخرها، جنگل ها و یا قسـمت هایی که بزرگسـاالن بتوانند دورادور کـودکان را تحت 



                                                        فصل ششم - شناخت تأسیساتی که در پارک های عمومی ضروری است

73

نظـر داشـته باشـنداحداث می کننـد . این گونـه زمین هـا در اشـکال مختلـف بـا وسـایل بازی هـای متنـوع 
احـداث می شـود . بـرای کنتـرل و نگهـداری بچه هـا در اطـراف زمیـن نیمکت هایـی را نصـب می کننـد تـا 
عـالوه  بر این که  کودکان احسـاس اسـتقالل نمایند، والدیـن و مربیان نیز بتوانند در روی نیمکت اسـتراحت 
کننـد و مراقـب آن هـا نیـز باشـند. معمـوالً این گونـه زمین هـا باید از محـل تردد وسـایل نقلیه داخـل پارک 
کامـاًل دور باشـند. زمین هایـی کـه در تابسـتان مورداسـتفاده قـرار می گیرنـد باید توسـط درختـان جنگلی 
یـا دیوارهـای سـبز و بلنـد محصـور و احاطـه شـده باشـد. آنچه که مسـلم اسـت در کنار ایـن زمین ها بایـد بوفه، 

دستشـویی و سـرویس بهداشـتی وجود داشـته باشد.
وسـایل بـازی یکـی از عناصـر مهـم پارک هـای شـهری و به ویـژه پارک هـای کـودکان به شـمار می روند. 
تجهیـزات بـازی کـه اغلـب فلزی هسـتند بـرای دویـدن، پریـدن، سـرخوردن، آویزان شـدن، تـاب خوردن، 
پنهـان شـدن اسـتفاده می شـوند و به طورکلـی زمینـه جنب وجـوش خـاص کـودکان و نوجوانـان را فراهـم 

می آورنـد. در مـورد زمین هـای بـازی کـودکان، رعایـت نـکات زیـر الزامی اسـت:
- زمین هـای بـازی کـودکان بایـد بـا فعالیت هایـی کـه در مجـاورت آن جانمایـی می شـوند، هم خوانـی 

باشند. داشـته 
- زمین هـای بـازی کـودکان بایـد در محل هـای مسـطح احـداث شـوند و از ایجـاد اختـالف سـطح و پله 

در آن هـا اجتنـاب کرد.
- زمین هـای بـازی کـودکان نبایـد در معـرض نـور شـدید آفتـاب باشـد؛ و ازلحـاظ وزش بـاد نیـز بایـد 

بررسـی های الزم صـورت گیـرد.
- در مجاورت زمین های بازی کودکان باید مکانی برای استراحت و کنترل والدین نیز در نظر گرفته شود.

- اتاقک نگهبانی پارک باید به زمین های بازی کودکان مشرف باشد.
- وسـایل بـازی کـودکان، بایـد به گونه ای باشـند کـه فعالیت های جسـمی، حرکتی و خالقیـت را در این 

گروه سـنی تقویـت کند.
- کف پـوش زمین هـای بـازی کـودکان بایـد ایمنی الزم را داشـته باشـند. اسـتفاده از شـن در زمین های 

بـازی به عنـوان کف پـوش ممنوع اسـت.
در پارک هـای بـزرگ گاهـی به منظـور زنـده و فعـال نگاه داشـتن پـارک در فصولـی کـه امکان اسـتفاده  از 
فضـای آزاد کم تـر اسـت، سـالن های کوچکـی را احـداث می کنند. مناسـب اسـت در فواصلی در اطراف سـالن 
و زمین هـای ورزشـی بـا رعایـت اصـول صحیـح ورزشـی دیوارهـای سـبز و درختـان پابلنـد غـرس شـود. در 
اطـراف سـالن ها می تـوان طرح هایـی از گل کاری یـا گیاهان همیشه سـبز را به مرحلـه اجـرا درآورد. زمین های 
بـازی نیـز متناسـب بـا نـوع عملکـرد فضاهای سـبز و ابعـاد آن هـا می توانند شـامل فضاهایـی بـرای انجام یک 
یـا مجموعـه ای از ورزش هـا ازجملـه  فوتبـال، والیبال، بسـکتبال، تنیس، بدمینتـون و تنیس روی میز باشـند.
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5-تاسیساتخدماتیشامل

الـف- موتورخانه )تاسیسـات آب و برق(: آب رسـانی و برق رسـانی به پـارک توسـط موتورخانه های 
موجـود در پـارک صـورت می گیرد ایـن موتورخانه-ها باید در پارک جایی دور از چشـم بازدیدکننده باشـند.

ب- انبار نگهداری وسـایل: وسـایل  مربوط به تاسیسـات که در مواقع خاص و ضروری مورداسـتفاده 
قـرار می گیرنـد را درصـورت عدم نیاز به آن ها بایـد در انباری نگهداری کرد که دور از چشـم بازدیدکنندگان 

باشد. پارک 
ج- مـکان اسـتراحت مسـتخدمین پـارک: محـل اسـتراحت مسـتخدمین بایـد درجایی باشـد که 

توجـه بازدیدکننـدگان را جلـب نکند.

6-نشانهایتجسمی

الف- مجسمه ای اساطیر، مشاهیر، بزرگان و شخصیت های موردعالقه جوامع
ب- کتیبه ها

ج- نقش های برجسته
د- یادبود احداث پارک

هـ- سردرهای ویژه
ی- ورودی های سبز طراحی شده یا استفاده از هرس در آفرینش اشکال ویژه

7-تشکیالتاداری

در پارک هـا بـرای مسـایل اداری و رسـیدگی بـه امـور کارمنـدان، دفاتـر و اتاق هایـی تعبیه  می شـود که 
ابعـاد آن برحسـب وسـعت پارک تشـکیالت اداری متغیر اسـت. این سـاختمان باید در محلی قـرار گیرد که 

در دسـترس کلیـه قسـمت های پارک قـرار گیرد.

8-دسترسیبهپارک

به طورکلـی در پارک هـای بـزرگ دسترسـی ها به اشـکال مختلف و برحسـب نـوع طراحی و شـرایط محیط 
احـداث می شـود کـه شـامل دسترسـی های اصلـی، فرعـی و پیاده روهـا اسـت. دسترسـی بـه پـارک  از طریق 

جاده هـای اصلـی بایـد بـه راحتـی صورت بگیـرد و امنیـت بازدیدکننـدگان در ایـن جاده ها  تامین شـود.

9-دربهایورودیوخروجیپارک

پارک هـا  بایـد برحسـب نـوع ، وسـعت و موقعیـت محلـی آن هـا، درب هـای ورودی و خروجـی متعـددی 
داشـته باشـند که دارای شـکل و اندازه مختلف و متنوعی نیز هسـتند. درب های ورودی و خروجی پارک باید 
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برحسـب موقعیت خیابان های شـهر در قسـمت های مختلف واقع شـوند. الزم اسـت فضایی را در جلوی درب ها 
بـا اسـتفاده از طرح هـای چشـم گیر و جلب کننـده  تزیینـات متناسـب و عالـی بـه وجـود آورنـد، به طوری کـه 
نظـر عابریـن را جـذب نمایـد. مثـاًل احـداث آب نماهـای مجلـل در مدخل ورودی بسـیار مناسـب خواهـد بود. 
بایـد توجـه داشـت در پارک هـای بـزرگ درب هـای ورودی سـواره رو نبایـد در مرکـز تالقی خیابان هـای اصلی 
کـه بـه پـارک منتهی می شـوند، قـرار گیرند زیـرا ازنظر عبـور و مـرور می توانـد مزاحمت هایی را ایجـاد کنند. 
درب هـای ورودی بایـد به گونـه ای باشـند کـه هم وسـایط نقلیـه و هم عابریـن پیـاده بتوانند از آن ها اسـتفاده 

نماینـد. به گونـه ای کـه پیاده روهـای پـارک مسـتقیماً بـه پیاده روهـای خیابان خـارج از پارک متصـل گردند.

ضوابططراحیورودیها

1- ورودی هـا به عنـوان فضاهـای دعوت کننده، نقـش مهمی در هویـت پارک ها دارند. ازاین رو الزم اسـت 
ورودی هـا به دقت طراحی شـوند.

2- چنانچه ورودی پارک در مجاورت خیابان تندرو قرار داشـته باشـد، شایسـته اسـت که یک دسترسـی 
کنـدرو مابیـن آن هـا نیز طراحی شـود تـا توقف خـودرو مراجعه کنندگان پـارک، منجر به اختـالل درحرکت 

سـایر وسـایل نقلیـه نشـود. در چنین حالتـی امنیت عابرین پیـاده نیز  بیش تر  تامین می شـود.
3- ورودی  پارک ها نمی توانند مستقیماً در کنار بزرگراه ها و مسیرهای پررفت وآمد قرار گیرند.

4- اسـتقرار کیوسـک های اطالع رسـانی و اسـتفاده از تابلوهـای راهنمـا در ورودی پـارک، می توانـد در 
خوانا شـدن محیـط موثر باشـد.

5- کلیـه ورودی هـای پـارک  بایـد چنـان طراحـی شـوند کـه ورود خـودرو و موتورسـیکلت را بـه داخل 
پـارک محـدود کنند.

6- چنانچـه پـارک در مقیـاس شـهری باشـد، اعمـال محدودیـت در  فضاهـای داخلـی پـارک، به منظور 
تفکیـک مسـیر پیـاده و سـواره الزامـی اسـت. بهتـر اسـت ایـن محدودیت هـا به گونـه ای باشـند کـه ازلحاظ 

بصـری و ذهنی احسـاس نشـوند.
7- تعبیه فضای پارکینگ مناسب، در نزدیکی ورودی الزامی است.

ضوابططراحیمسیرهاوویژگیهایآنها

زیبایی شناسـی  و  فضایـی  عملکـردی،  از جنبه هـای  و  پـارک هسـتند  یـک  اسـتخوان بندی  مسـیرها 
قابل توجـه هسـتند. در ارتبـاط بـا جنبه هـای عملکـردی، گذرهـا به عنـوان جداکننـده فضاهـا، مسـیرهای 
دسترسـی و فرم دهنـده فضاهـا اهمیـت دارنـد. تنهـا ارتباط مسـتقیم و کوتاه بیـن ورودی  ها مطرح نیسـت؛ 
بلکـه الزم اسـت ضمـن ایجـاد ارتبـاط بیـن نقـاط موردنظـر، بـر المان هـای طراحـی نیـز  تاکیـد شـود و با 

بهره گیـری از عناصـر طبیعـی و مصنوعـی، نظـم حرکتـی در طـرح ایجـاد گـردد.
1- در زمین های شیب دار برای تعیین مسیرها رعایت تکنیک های طراحی محیط، الزامی است.
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2- تعییـن پهنـای گذرهـا بـر مبنای انسـانی صـورت می گیـرد. پهنای مسـیرهای پیـاده، به اهـداف طرح و 
تعداد اسـتفاده کنندگان از مسـیر بسـتگی دارد.

3- بـرای کف سـازی در مسـیرهای پیـاده روی، توجـه بـه اقلیـم منطقـه در اسـتفاده از  مصالح مناسـب، 
اسـت. الزامی 

4- پیش بینـی مسـایل ایمنـی و تجهیـزات الزم برای اسـتفاده کنندگان خـاص )معلولیـن و نابینایان( در 
تمـام و یـا قسـمتی از پارک ها الزامی اسـت. پیش بینـی عبور صندلی چرخ دار و کالسـکه در همه مسـیرهای 

پیاده رو الزامی اسـت.
5- در مسـیرهایی که تغییرات شـیب زیاد اسـت باید از پله برای سـهولت دسترسـی اسـتفاده شـود. در 
یـک سـری پلـکان، بایـد حداقل 3 پلـه و حداکثر 12 پلـه در نظر گرفته شـود. تعداد پله ها بایـد بیش از 12 
عـدد باشـد، الزم اسـت از پاگـرد میانی اسـتفاده شـود و در کنـار پله هایی با بیـش از 5 گام ارتفاع، اسـتفاده 

از نـرده ضرورت دارد.
6- اسـتفاده از تابلوهـای راهنمـا بـرای خواناتر شـدن مسـیرها الزامی اسـت. البته این تابلوهـا نباید باعث 

شـوند که عـرض مفید راه کاهـش یابد.



فصل هفتم:

اصول  مکان یابی جهت احداث فضای سبز 
و پارک ها
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معیارهایمکانگزینیفضایسبزشهری
اصـوالً بدتریـن پارک هـای دارای مشـکل، آن هایـی هسـتند کـه در مکان هایـی کـه مـردم از کنـار آن ها 
نمی گذرنـد و تمایـل بـه چنیـن کاری ندارنـد، قـرار دارنـد. معیارهایی کـه در مکان یابی فضای سـبز عمومی 

بایـد رعایت شـوند، به شـرح زیر اسـت:
1- مرکزیـت: کاربـری فضـای سـبز عمومی بایـد در مراکز شـهری، اعـم از مراکز محـالت، مراکز ناحیه 

و مناطـق شـهری، مکان یابی شـوند.
2- سلسـله  مراتـب: فضاهـای سـبز عمومی باید متناسـب بـا موقعیت کارکـردی خود برحسـب واحد 
همسـایگی، محلـه، ناحیـه و منطقـه مکان یابـی شـوند؛ و از جانمایـی پارک هـای بـا مقیاس فرا محلـه ای در 

داخـل محالت بایـد در حد امـکان جلوگیری شـود.
3- دسترسـی: هـر یـک از پارک هـای شـهری بایـد از چهارسـو بـه شـبکه ارتباطی دسترسـی داشـته 
باشـد. بدیـن طریـق هـم امکان جـذب جمعیـت  بیش تر فراهـم می شـود و هم توانایـی نظـارت اجتماعی و 
امنیـت پـارک افزایـش می یابـد. درعین حـال امـکان بهره بـرداری دیـداری از جلوه هـای زیبـای پـارک برای 

رهگـذران از چهارسـو فراهم اسـت.
توزیـع مکانـی فضـای سـبز بایـد به گونـه ای باشـد کـه دسـت یابی بـه آن به آسـانی صـورت گیـرد. برخی 
زمـان دسترسـی را 10 دقیقـه بـرآورد می کنند که معـادل 400 تا 500 متر فاصله از نواحی مسـکونی اسـت. 
در ایـن الگـو سـعی بـر آن اسـت تـا تمام افـراد جامعـه  کم ترین فاصلـه را برای رسـیدن به پارک هـا و فضای 

سـبز شـهری بپیماینـد و در واقـع فاصلـه از پارک ها و فضای سـبز شـهری بـه حداقل ممکن برسـد.
همچنیـن جهـت مکان یابـی فضـای سـبز در سـطوح مختلـف شـهری معیارهـای مختلـف محیطـی، 

اجتماعـی، اقتصـادی و غیـره نیـز  بایـد مدنظـر قـرار گیـرد. برخـی از ایـن معیارهـا به قـرار زیـر اسـت:
سـازگاری: کاربری هـای سـازگار در کنـار هـم و ناسـازگار دور از یکدیگـر قرارگیرنـد. به طوری کـه مثـاًل 
کاربری هـای مزاحـم ماننـد تعمیرگاه هـا، کاربری هـای آالینـده و غیـره را از محیط های مسـکونی دور کنند و 

آن هـا را بـا کاربری هـای سـازگار بـا  ایـن محیط ها مثـل پارک هـا جایگزیـن نمایند.
آسـایش: میـزان آسـایش و راحتـی شـهروندان بسـتگی بـه فاصله و زمـان دسترسـی آنان بـه خدمات 
شـهری ازجملـه فضاهای سـبز شـهری دارد. جهت تامین آسـایش شـهروندان و بهره گیری از اوقـات فراغت، 

فضای سـبز شـهری و چگونگی دسترسـی بـه آن اهمیت بسـزایی دارد.



ایجادفضایسبزوپارکسازی

80

کارآیی: معموالً الگوی قیمت زمین شـهری از یک سـو و مکان یابی فضایی آن در سـطح شـهر از سـوی 
دیگـر نقـش زیـادی در نـوع کاربـری فضاهـای شـهری دارد. بـا توجـه به ایـن مهم  بایـد مکان هایـی که  از 
بیشـترین بازدهـی و کارآیـی متناسـب با فضای سـبز شـهری  برخوردار هسـتند و نـه برای کاربـری دیگر را 

بـه آن اختصاص داد.
مطلوبیـت: تـالش در جهـت حفـظ و نگهداری عوامـل طبیعی، ایجاد فضاهـای باز و دلپذیـر و چگونگی 

ارتبـاط متقابـل آن بـا سـاختمان ها و راه هـا با فضای سـبز شـهری، می تواند بـر مطلوبیت آن بـی افزاید.
سـالمتی: اعمـال ضوابـط محیطـی و بهداشـتی مناسـب جهـت کاهـش آلودگی هـای حاصـل از سـایر 

کاربری هـا، باوجـود فضـای سـبز شـهری متناسـب تعدیـل و  تامیـن خواهـد شـد.
ایمنـی: حفاظـت شـهر در مقابـل خطرات طبیعـی همچون سـیل، زلزله، طوفـان و یـا غیرطبیعی مانند 
هم جـواری مناطـق مسـکونی بـا نواحـی صنعتـی و غیـره کـه باعـث تضعیـف ایمنـی شـهر می گـردد، بعضاً 

باوجـود فضای سـبز متناسـب شـهری قابـل تعدیل خواهـد بود.

بهکارگیریشرایطاقلیمی،توپوگرافیومحیطزیستیدرمکانیابی

متوسـط دمـا در هرمـاه از سـال، متوسـط تعـداد روزهای آفتابـی در هرماه از سـال، متوسـط بارندگی در 
هرمـاه، متوسـط تعـداد روزهـای یخبنـدان، متوسـط تعـداد روزهـای خشـک، پایین تریـن و باالتریـن دمای 
مشـاهده شـده، میـزان رطوبت در سرتاسـر سـال و جهت و شـدت بـاد، در برنامه ریزی اهمیـت دارند. عالوه 
بـر عوامـل ذکـر شـده در اقلیم محلی، عواملـی که تشـکیل دهنده اقلیم خردتر هسـتند، مثل میـزان و زاویه 

تابـش نور خورشـید نیـزاز اهمیت برخوردار هسـتند.
ایـن اطالعـات که عمدتاً در ایسـتگاه های هواشناسـی جمع آوری می شـوند، ممکن اسـت بـه علت فاصله 
ایسـتگاه تـا سـایت و یـا عوامـل دیگـر، بـا تغییراتـی همـراه باشـند. در ایـن صـورت، الزم اسـت کـه آمارها 
بازنگـری شـوند. عوامـل دخیـل در ایـن تغییرات، عبارتند از: ارتفاع از سـطح دریا، جهت و شـدت یا سـرعت 

بادهـا و میزان رطوبـت آن ها.

منابعآب

رودخانه هـا و آب هـای سـطحی، آب هـای زیرزمینـی، منابع بااهمیتی هسـتند کـه باید ضمن اسـتفاده از 
مزایـای ایـن منابـع در ارتبـاط بـا حفاظـت  و جلوگیـری از آلودگـی آب آن هـا تفکر و تصمیم گیـری صورت 
پذیـرد. ایـن مسـئله در فرآینـد برنامه ریـزی، اهمیـت دارد و همانند دیگر عوامـل دیگر موثـر در برنامه ریزی، 
کمک رسـانی متخصصـان رشـته مهندسـی آب، بـرای ارزیابـی مسـایل مربوط بـه آب های سـطحی ضروری 
اسـت. در ایـن مـورد، توجـه محققانـه بـه پهنه هایـی وسـیع تر از محـدوده موردنظـر، حایـز اهمیـت خواهد 
بـود. در ایـن خصـوص مسـایل مربوط بـه آب، در زمینه هـای آلودگی آب، سـیالب و غیره موردبررسـی قرار 
می گیرنـد. همچنیـن، در تصمیم گیری هایـی کـه منجـر بـه برنامه ریـزی می شـوند عوارضـی چـون کانال ها، 

حوضچه هـا، دریاچه هـا و غیـره دخالـت دارنـد کـه درون محـدوده یـا در نزدیکی آن واقع هسـتند،.
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توپوگرافی

داده هـای توپوگرافـی و نقشـه های مربـوط بـه آن، بـرای معرفـی کل منطقـه ضروری اسـت. بـرای آن که 
بتـوان برداشـت صحیح تری از شـکل زمین در منطقـه موردمطالعه به دسـت آورد، باید اطالعـات توپوگرافی 
از لحـاظ دسـته بندی جهـات شـیب، طبقـات شـیب و طبقـات ارتفاعـی، سـاماندهی شـوند. برنامه ریـز، باید 
بـا توجـه بـه شـرایط محیطی، طبقـات ارتفاعـی مرتبـط را دسـته بندی کند. جهت شـیب، موجـب دریافت 
مقادیـر متفاوتـی از انـرژی خورشـیدی می شـود، در نتیجـه بیوکلیماهای گوناگونـی را به وجود مـی آورد که 

بایـد در برنامه ریـزی بـه آن توجه شـود.

زمینشناسییاژئومرفولوژی

در برنامه ریـزی، الزم اسـت سـازندهای زمین شناسـی و  جزییـات مربـوط به شـکل زمین، موردبررسـی قرار 
گیرنـد تـا بتـوان محدودیت هـا و فرصت هایـی کـه در آینـده بـه طـرح تحمیـل می شـوند را شناسـایی نمـود. 
مسـایل زمین شناسـی، از دو راه عمـده زیـر، بـر فرآیند برنامه ریـزی برای محـدوده ای از زمین تاثیـر می گذارند:

- ظرفیت باربری زمین، نحوه ساخت وساز روی زمین را محدود می کند؛
- وجود خصوصیات خاص زمین شناسی، دامنه انتخاب را محدودتر می کند.

خاکشناسی

برنامه ریـز بایـد عوامـل موثـر در خـاک را کـه در رشـد گیاهـان نقـش دارند مشـخص کنـد. هرچند، در 
مقیاس هـای کالن تـر، بایـد بیـن نیـاز  بـه غـذا که توسـط خاک هـای حاصل خیـز فراهم  می شـود و نیـاز به 
احـداث مسـکن کـه خاک هـای حاصل خیـز را تبدیـل بـه زمیـن شـهری می کنـد، تعادلـی برقـرار شـود. بـا 
این حـال در محدوده هـای کوچک تـر، ماننـد پهنه هـای سـبز شـهری نیـز، حاصل خیـزی خاک هـا جهـت 
ایجـاد شـرایط مناسـب محیطـی،  برایرشـد گیاهـان، به عنوان عناصـر اصلی تشـکیل دهنده یک پهنه سـبز،  
حایـز اهمیـت اسـت. توجـه بـه خصوصیـات ویژه خـاک و انتخـاب گیاهان مناسـب بـا آن شـرایط، منجر به 
کاهـش هزینه هـا در زمـان نگهـداری  می شـود؛ بنابرایـن، از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت. خصوصیـات 
خـاک، همـراه بـا اقلیـم محـل و میـزان شـیب و نیـز جهـت آن، تعیین کننـده توانایی هـای محـدوده زمین 
بـرای توسـعه  هسـتند. مشـخصات خاک، در عناوین زیر مورد بررسـی قـرار می گیرند. پروفیـل خاک، میزان 

نفوذپذیـری، بافـت، اسـیدیته و حاصلخیـزی خـاک را مشـخص می کند.
از آنجایی کـه خـاک در رشـد و نمـو گیاهـان  تاثیـر دارد و همچنیـن، تشـکیل دهنده سـطح زمیـن پهنه 
موردنظـر اسـت، تغییرات آن ازلحاظ حجم و سـاختار در سـال های اخیر، در محـدوده موردنظر اهمیت دارد. 
به ویـژه مسـئله فرسـایش خـاک در حفـظ پایـداری محیط و طراحی هـای ایجاد شـده، دارای اهمیت اسـت. 
محدودیت هـای خاک هـا، ازجملـه شـوری ، آلودگـی و غیـره، ازجملـه مـواردی هسـتند کـه در برنامه ریزی، 

بایـد مـورد توجه قـرار گیرند.



ایجادفضایسبزوپارکسازی

82

رستنیهاوتیپهایگیاهی
گیاهـان، موجـودات زنده، حسـاس و شـکننده ای هسـتند کـه در محیط های انسان سـاخت، به انسـان ها 
در حفـظ کیفیـت زندگی شـان، کمک هـای مهمـی را  ارایـه می دهنـد. گیاهـان بـرای رشـد و ادامـه حیات، 
احتیـاج بـه شـرایط خـاص اقلیمـی و بیوکلیمایـی دارنـد کـه الزم اسـت بـه آن هـا پرداختـه شـود. توجه به 
نیازهـای درونـی گیاهـان، در کاهـش میـزان هزینه های نگهداری، بسـیار مهـم خواهد بـود. همچنین، برای 
حفـظ طبیعـت و یکپارچگـی محیـط، اسـتفاده از گیاهان بومی هـر منطقـه دارای اهمیت اسـت. همچنین، 
برنامه ریـز بایـد از وجـود یـا عـدم وجـود گیاهان وکیفیـت آن ها در محـدوده زمیـن موردنظر و اطـالع کافی 
داشـته باشـد و بـر ایـن اسـاس، برنامه ریـزی کند. الزم اسـت شناسـایی جوامع گیاهـی و گیاهـان بومی، در 

گسـتره ای به مراتـب وسـیع تر از محـدوده زمیـن موردنظر، موردبررسـی قـرار گیرد.
عوامـل عمـده ای کـه بر تعییـن جوامع گیاهـی  تاثیر دارنـد، عبارتنـد از: عوامل اقلیمی، سـاختار خاک و 
مردم شناسـی رسـتنی های محـدوده موردبررسـی. بدون تهیه نقشـه جوامـع یا تیپ های گیاهـی و همچنین، 

نقشـه تراکم پوشـش گیاهی بـه تنهایی بـرای ارزیابی، کارآیی نخواهد داشـت.

زیستگاههاوپراکنشجانوری

هرچنـد، محدوده هـای شـهری، محل مناسـبی برای زیسـت اغلـب گونه های جانوری محسـوب نمی شـوند، 
امـا برخـی از پرنـدگان، در البـه الی درختان شـهری سـکنی می گزینند. این عامـل می تواند در تلطیـف و ایجاد 
حـس آرامـش در فضاهـای شـهری موثـر باشـد. برنامه ریـز زمیـن، باید شـرایط را به نحـوی مهیا کنـد که برای 
زیسـت گونه هـای مختلـف پرنـدگان مناسـب باشـد. ممکـن اسـت در شـرایطی کـه محیـط طبیعـی، بـه نحـو 
ارزنـده ای برنامه ریـزی شـده باشـد )از جوامـع گیاهی بومی استفاده شـده باشـد(، بتوان با ایجاد اکوسیسـتم های 
شـبه طبیعـی، محـل زیسـت گونه هـای جانـوری را نیـز فراهم کنـد. در این مـورد نیز، بایـد به گونه هـای بومی 

توجـه نمـود و در مرحلـه برنامه ریـزی، گونه هـای جانـوری موجود را شناسـایی کرد و موردبررسـی قـرار داد.

آشناییباموقعیتوابعادزمینوچگونگیمکانیابیوتوزیعفضایسبزدرسطحشهر

تحلیلتناسبفضایی-مکانی

تحلیـل تناسـب فضایـی- مکانی فرآیندی اسـت که مکان مناسـب را در پهنه تعیین شـده بـرای کاربری 
خـاص مشـخص می کنـد. تحلیل تناسـب زمین بـه فرایند تعیین سـازگاری، قابلیت و شایسـتگی بخشـی از 
زمیـن بـرای کاربـری معیـن و تعریـف شـده اطـالق می گـردد. به عبارت دیگـر این فرآینـد شایسـتگی منابع 
زمیـن را بـرای تعـداد خاصـی از کاربری هـا ارزیابـی می نماید و سـطح تناسـب آن هـا را نیز تعییـن می کند. 
به منظـور تعییـن مطلوب تریـن مسـیر توسـعه آتی، تناسـب بـرای کاربری های متنـوع می باید با هدف رشـد 
در مسـیر مناسـب ترین مکان هـا مـورد مطالعه قـرار گیرد. ایـن تحلیل یک متد مهـم بـرای برنامه ریزی های 
اکولوژیکـی اسـت. تناسـب زمین بـا توجه به ویژگی هـای هیدرولوژیکـی، جغرافیایـی، توپوگرافـی، ژئولوژی، 

بیولـوژی، اجتماعـی و غیره تعییـن می گردند.
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رویکردهـای موجـود در تحلیل تناسـب کاربری زمین با اسـتفاده مدل سـازی تغییر کاربري 
GIS زمین با اسـتفاده از روش هـای تصمیم گیری چند معیـاره و

ایـن مدل هـا عـالوه بر شـناخت وضعیت موجـود منطقه، امـکان ارزیابي کاربری های پیشـنهادي آینـده را در 
اختیـار برنامـه ریـزان قـرار می دهنـد. توانایـي مدل های مذکـور در تعییـن میزان تناسـب و سـازگاري کاربری ها 
و شناسـایی بهتریـن کاربـري بـراي واحدهـاي با کاربـري نامطلوب اسـت. نتایج ایـن تحقیق مبین آن اسـت که 
در تخصیـص کاربری هـا، در نظـر گرفتـن تناسـب و سـازگاري کاربری ها به صـورت هم زمان امري ضروري اسـت.

مکانیابیاکولوژیکی

 بـا توجـه بـه تـوان اکولوژیکـی فضـای سـبز شـهری و فضاهـای اطـراف آن، ایجـاد کمربندهـای سـبز، 
جنگل هـای دسـت کاشـت، تفرجگاه های جنگلـی و پارک های جنگلـی مصنوعی در فضاهای پیرامونی شـهر 

می توانـد در حفـظ تعـادل اکولوژیکـی شـهر و پیرامون بسـیار موثر باشـد.

مکانیابیحقوقی

الزم اسـت جهـت ایجـاد فضای سـبز و پـارک قبل از هر چیز مسـأله مالکیـت حقوقی اراضی روشـن گردد. 
به کارگیـری اراضـی ملـی در احـداث این فضاها اولویـت دارد زیرا که مالکیـت آن مربوط به کشـور و قیمومیت آن 
بـا دولـت اسـت. بـرای ایـن منظور می تـوان از اراضی مـوات و بالصاحب نیز بهـره گرفت که عمـاًل در اختیار دولت 
اسـت. همچنیـن اراضـی کـه مالکیت آن بـه شـرکت های دولتـی، وزارتخانه ها تعلـق داردبرای احداث فضای سـبز 
مناسـب هسـتند. درنهایـت در صـورت عـدم امـکان بهره گیـری از اراضـی فوق الذکـر، اراضـی مربوط به اشـخاص 

حقیقـی و حقوقـی بـا مصالحـه بـا آن ها جهت ایجـاد فضای سـبز به کار گرفته  می شـود.

مکانیابیاقتصادی

ضـرورت و توجیـه اقتصـادی ایجاد فضای سـبز در مقایسـه با سـایر کاربری ها در به کارگیـری اراضی باید 
بـه اثبـات رسـیده باشـد تا آن مـکان را در شـهر به فضای سـبز اختصاص دهنـد. در غیر این صـورت فضا را 

بـه کاربـری تخصیص می دهند که بـازده اقتصادی  بیشـتری دارد.

طبقهبندیزمینهایشهریبراساسمیزانتناسبآنهابرایایجادفضایسبز

در ایـن طبقه بنـدی ابتـدا میـزان تناسـب زمین هـای شـهری و پهنه هـا را مشـخص می کنـد. سـپس آن 
را بـر اسـاس پنـج طیـف خیلـی خوب، خـوب، متوسـط، ضعیـف و خیلـی ضعیـف طبقه بنـدی می کنند.که 
بـا توجـه  بـودن طیف هـا و بـرای بهتـر نشـان دادن طبقه بنـدی زمین های شـهری بر اسـاس تناسـب برای 

ایجـاد فضـای سـبز از طبقه بندی کمـی اسـتفاده میکنیم.
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پهنه های با درجه تناسب خیلی خوب
ایـن نـوع مکان هـا در محـالت بـا تراکـم خیلـی بـاالی جمعیـت و سـرانه پاییـن فضـای سـبز، در حاشـیه 
رودخانـه، زمین هـای بایـر شـهری نزدیـک به مراکـز مسـکونی متراکم، نزدیـک به مراکـز آموزشـی، فرهنگی،  
تاسیسـات زیربنایـی و در مجـاورت معابر اصلی شـهری هسـتند. این مکان ها از کاربری های ناسـازگار و شـعاع 

عملکـرد پارک هـای موجـود فاصلـه دارنـد )ماننـد زمین هـای بایـر در محلـه و زمین هـای اطـراف رودخانه(.
زمین های با درجه تناسب خوب

ایـن نـوع زمین هـا در سـطح شـهر پراکنـده هسـتند امـا  بیش تر در اطـراف زمین هـای با درجه تناسـب 
خیلـی قـرار دارنـد. از شـعاع عملکـرد پارک هـا و فضـای سـبز موجـود فاصله دارنـد. همچنیـن در محالت با 
تراکـم بـاال، نزدیک به مراکز آموزشـی، مسـکونی، فرهنگی، تاسیسـات و در جـوار معابر اصلی قـرار گرفته اند 

)ماننـد زمین هـای بایـر موجود در محـالت و در جـوار رودخانه(.
زمین های با درجه تناسب متوسط

 بیشـترین پهنـه بـه درجه تناسـب متوسـط تعلـق دارد کـه در اطراف زمین هـای با درجه تناسـب خوب 
قـرار دارنـد. ایـن پهنـه فاصلـه  بیشـتری از محـالت بـا تراکم بـاال و رودخانـه دارنـد. همچنین فاصلـه آن ها 
با مراکز آموزشـی فرهنگی،  تاسیسـات  تاسیسـات بیشـتر اسـت و تقریباً در شـعاع عملکردی فضای سـبز 
موجـود قـرار گرفته انـد. همچنیـن بـه دلیـل خصوصی بـودن مالکیت ایـن پهنه ها، تغییـر ایـن کاربری ها به 

فضـای سـبز مشـکل اسـت. درنتیجـه این نـوع زمین ها بـرای ایجـاد فضای سـبز پیشـنهاد نمیگردند.
زمین های با درجه تناسب ضعیف

زمین هایـی بـا درجـه ی تناسـب خیلـی ضعیـف و کامـاًل نامناسـب هسـتند. ایـن زمین ها فاصلـه زیادی 
از محـالت پرتراکـم، رودخانـه، مراکـز آموزشـی، فرهنگی، تاسیسـات مسـکونی و شـبکه های ارتباطی اصلی 
دارنـد. همچنیـن در شـعاع کامـل عملکـردی فضاهـای سـبز موجـود هسـتند. این زمین هـا نیز بـرای ایجاد 
پارک هـای شـهری جدیـد توصیـه نمی شـوند )زمین هـای واقـع در محلـه(. ایـن نـوع از زمین هـا بـه چنـد 

دسـته تقسـیم می شوند:
- فضای سبز موجود در شهر و شعاع عملکرد آن؛

- زمین های بایر حاشیه شهر و مکان های دورافتاده؛
- زمین هایـی کـه از محالت پرتراکم، رودخانه، مراکز مسـکونی، آموزشـی، فرهنگی،  تاسیسـات و شـبکه 

ارتباطی فاصله ی زیـادی دارند.



فصل هشتم:

آشنایی با وسایل و مفهوم خط و ترسیم آن 
)نقشه کشی(
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خـط اصلی تریـن عامـل تشـکیل دهنده ی نقشـه اسـت و مـداد، ابتدایی تریـن و مهم ترین ابـزار برای خط 
اصلی تریـن عامـل تشـکیل دهنـده ی نقشـه اسـت و مـداد، ابتدایی تریـن و مهم تریـن ابـزار بـرای ترسـیم 

خطوط محسـوب می شـود.
مغـزی مدادهـای معمولـی در داخـل محفظـه ای از جنس چـوب مخصوص قـرار می گیـرد. جنس چوب 

مـداد بایـد مقـاوم باشـد و مانع شکسـتن مغزی مداد شـود.
امـروزه مدادهـای دیگـری نیـز سـاخته شـده اسـت کـه در آن به جای چـوب از مـواد مصنوعی یـا کاغذ 
روزنامه هـای باطلـه اسـتفاده  می شـود. به هرحـال، مقاومـت پوسـته ی محافـظ مغـزی مـداد دارای اهمیـت 

اسـت. در شـکل زیـر نیروهـای وارد شـده بـه مـداد در هنـگام ترسـیم و اثرهـای آن را مشـاهده میکنید.

انواعمغزیمدادوموارداستفادهازآن

برای ترسـیم نقشـه های مقدماتی و  با دسـت آزاد از مداد اسـتفاده  می شـود. خطوط ترسـیم  شـده بامداد 
بایـد پررنـگ و بـا وضـوح کامـل باشـد. چنانچـه بدنـه ی مـداد به صورت شـش گوش انتخـاب شـود، احتمال 
لغـزش آن در دسـت کم تـر اسـت. ماده ی اصلی مغز مـداد گرافیت و خاک رس اسـت. هرچه مقـدار گرافیت 

در مغـز مـداد  بیش تـر باشـد مـداد نرم تـر و پررنگ تر خواهـد بود.
مغـز مـداد بـرای کاربردهـای متفاوت به صورت نرم، سـخت یا متوسـط سـاخته  می شـود. بر این اسـاس، 

معمـوالً مدادهـا را بـه 18 یـا 19 درجه تقسـیم بندی می کنند:
از 2B تا  B7  را مدادهای نرم، از B تا 3H را مدادهای متوسـط و از 4H تا 9H را مدادهای سـخت مینامند. 

پس سـخت ترین مداد 9H و نرم ترین مداد 7B اسـت.
معمـوالً مدادهـای HB, F, H و B بـرای ترسـیم خطـوط مختلـف در نقشـه بـه کار می رونـد. البتـه امروزه  

بیش تـر در ترسـیم نقشـه ها از مـداد HB اسـتفاده  می شـود.
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مدادهایمکانیکی)فشارییااتد(

امـروزه اسـتفاده از مدادهـای مکانیکـی رواج بسـیاری یافتـه اسـت. در ایـن مدادهـا می تـوان از مغزی هایـی 
باضخامـت اسـتاندارد اسـتفاده کـرد. ایـن مدادها برای اسـتفاده از مغزی هایی بـا قطر 0/25 تا 2 میلی متر سـاخته 

می شـوند. مغزی هـای ظریـف نیـاز بـه سـایش نـدارد و می تـوان بـا آن ها خطـوط یکنواختـی را ترسـیم کرد.

قلمراپید

نقشـه ها یکـی از سـرمایه های مهـم شـرکت ها و کارخانه هـا هسـتند. مرکبـی کـردن  دقـت نقشـه ها 
را دقیـق  و همچنیـن مانـدگار می کنـد. مرکـب کاری روی کاغـذ کالـک و بـا اسـتفاده از قلـم راپیـد انجـام 
می گیـرد. قلم هـای راپیـد نوکاسـتوانه ای بـا قطرهـای متفـاوت و دقیـق دارند که بـا آن ها می تـوان خطوطی 
را بـا ضخامت هـای متفـاوت ترسـیم کـرد. قلم هـای راپیـد به صورت تکـی و یا جعبه هـای چندتایـی در بازار 
وجـود دارنـد. چنانچـه نقشـه ها در گـروه خطـی 0/5 ترسـیم شـوند، فقـط بـه سـه قلـم 0/25، 0/35 و 0/5 

بـرای ترسـیم نیاز اسـت.
نـوک راپیـد بسـیار ظریـف اسـت و باید مراقب بـود تا ضربه نبینـد. همچنین بعـد از هر بـار مرکب کاری 
بایـد قلـم راپیـد را شسـت تا از خشـک شـدن مرکـب در مجرای سـر راپید جلوگیری شـود. چنانچـه، به هر 
دلیـل، مرکـب داخـل قلم راپید خشـک شـود با قـرار دادن قلـم راپید به مـدت طوالنی در آب ولرم مشـکل 
آن برطـرف و قابل اسـتفاده  می شـود. راپیدهـای یک بارمصـرف نیـز باقیمت هـای مناسـب در بـازار عرضـه 

می شـوند که بـرای کارهای آموزشـی هنرجویان مناسـب هسـتند.

قلمترلین

درگذشـته بـرای مرکبـی کـردن نقشـه ها از قلـم ترلیـن اسـتفاده میشـد، امـا امـروزه ایـن وسـیله دیگر 
کاربـردی در نقشه کشـی نـدارد. البتـه می تـوان از آن بـرای کارهـای ویژه اسـتفاده کـرد. از آنجاکـه هنوز در 

بسـیاری از جعبه هـای پـرگار قلـم ترلیـن وجـود دارد، آشـنایی بـا کاربرد این وسـیله الزم اسـت.

آشناییباانواعتراش

درگذشـته برای تراشـیدن مداد از چاقو اسـتفاده میشـد. امروزه این کار با اسـتفاده از انواع مدادتراش ها 
بسـیار ساده شـده است.

پرکاربردتریـن مدادتراش هـا، مدادتـراش دسـتی و مدادتـراش رومیزی هسـتند. برخـی از مدادتراش های 
رومیـزی قابلیـت نصـب روی دیـوار را نیـز دارنـد. نوع دیگـری از مدادتراش، مـداد تراش الکتریکی اسـت.

مدادتراش هایـی کـه تاکنـون شـناختید برای تراشـیدن مدادهای معمولی اسـتفاده  می شـود؛ بـا این حال 
بـرای تیـز کـردن مغزی هـای ضخیـم در مدادهای مکانیکـی باید از مغـزی تیزکن اسـتفاده کرد.
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اصولتراشیدنمداد

در حیـن ترسـیم نقشـه بایـد همـواره دقـت کـرد که نوک مداد حالتی مناسـب داشـته باشـد تـا خطوط 
ترسـیم شـده ضخامت و یکنواختی مناسـبی داشـته باشـند. طول قسـمت تراشـیده شـده از مداد حدود 25 

تـا 35 میلی متـر و طـول مغـز مـداد 9 تا 12 میلی متر مناسـب اسـت.

پاککنوانواعآن

معمـوالً بـرای زدودن خط هـای مـدادی از پاک کـن اسـتفاده  می شـود. البتـه نوعـی پاک کـن هـم وجود 
دارد کـه بـرای پـاک کـردن خطـوط مرکبـی کاربـرد دارد. پاک کنـی که بـرای پاک کـردن خطـوط مدادی 

اسـتفاده  می شـود بایـد از جنـس نرم باشـد تا آسـیبی بـه کاغذ نرسـاند.
نوعـی دیگـر از پاک کن هـا،  الکتریکـی هسـتند کـه با حرکت چرخشـی موجـب ظرافت و دقـت  بیش تر 

در کار می شـوند و آسـیب  کم تـری بـه کاغـذ وارد می کنند.

سپرپاککن

ورقـه ای فلـزی یـا پالسـتیکی با ضخامت بسـیار کم اسـت که سـوراخ هایی با شـکل های مختلـف دارد و از آن 
می تـوان بـرای پـاک کردن انواع خطوط مسـتقیم و دایره ای بدون آسـیب رسـیدن به سـایر خطوط اسـتفاده کرد.

برس

از بـرس بـرای حـذف ذرات به جامانـده از پاک کـن روی کاغـذ اسـتفاده  می شـود. جنـس آن از موی یال 
اسـب یـا مواد پالسـتیکی اسـت. همـواره، پس از مدتی، بایـد برس را بـا آب نیمه گرم و مایع صابون شسـت 

تـا تمیز شـود و خود موجب کثیفی نقشـه نشـود.

هاشورزن

هارشـورزن بـرای ترسـیم هاشـور در نقشه کشـی کاربرد زیـادی دارد. با اسـتفاده از این دسـتگاه می توان 
هاشـورها را بـا فاصلـه ی معیـن و کاماًل مـوازی ترسـیم کرد. فاصله ی هاشـورها در روی دسـتگاه هاشـورزن 
قابـل تنظیـم اسـت. همچنیـن بـا اتصال شـابلن بـه خط کش  هاشـورزن می تـوان ترسـیم هایی را انجـام داد 

کـه حالتی تکـراری دارند.

پرگار

بـرای ترسـیم دایـره یـا کمانی از دایره ها با مرکز مشـخص از پرگار اسـتفاده  می شـود.   کم تر نقشـه ای را 
می تـوان یافـت کـه در آن دایـره یا کمانی از دایـره به کار نرفته باشـد؛ بنابراین، فراگیری نحوه ی رسـمدقیق 

دایره ها مهم اسـت.
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پـرگار پرکاربردتریـن ابـزار بـرای ترسـیم دایره اسـت. انتخاب پـرگار به نوع ترسـیم بسـتگی دارد: پرگارهای 
بازویـی بـرای مـواردی اسـت که انتقـال اندازه یـا تغییر اندازه زیاد اسـت. پرگارهـای پیچی در مواردی اسـتفاده 

می شـوند کـه کار بـه دقـت  بیشـتری در نیـاز دارد، اما سـرعت عمـل در این نـوع پرگار  کم تر اسـت.

جعبهیپرگار

جعبه ی پرگار محتوی پرگار و متعلقات آن است. این جعبه  اجزای زیر را شامل می شود:
1- مـداد؛ 2- پـرگار فنـری دقیـق؛ 3 و 4- نـوک ترلین؛ 5- پایه ی سـوزن پـرگار؛ 6- نوک تـراش پرگار؛ 
7- دسـته ی قلـم ترلیـن؛ 8- پـرگار پیچـی بلنـد؛ 9- جعبـه ی نـوک مـداد؛ 10- پیچ گوشـتی؛ 11- پـرگار 

تقسـیم؛ 12- نـوک سـوزنی اضافـی؛ 13- بـازوی پـرگار برای ترسـیم دایره هـای بزرگ.

شابلن

شـابلن یـا الگـو، ابـزاری بـرای ترسـیم سـریع شـکل های گوناگون با دقت مناسـب اسـت. جنس شـابلن 
معمـوالً از پالسـتیک اسـت و ضخامـت کمی دارد. برای اسـتفاده از شـابلن بایـد نوک مداد به دقت تراشـیده 
شـود و یـا از مدادهـای فشـار اسـتفاده گردد. شـابلن ها اشـکال هندسـی مختلفی دارنـد کـه از معروف ترین 

آن هـا می تـوان بـه دایـره و بیضی اشـاره نمود.
با استفاده از شابلن های حروف در نقشه های مرکبی می توان حروف، عالیم و اعداد را طبق استاندارد نوشت. 

منحنیکش)پیستوله(

منحنی کـش یـا پیسـتوله نوعی شـابلن برای ترسـیم قوس های نامشـخص اسـت. منحنی کش هـا معموالً 
به صـورت سـری های چندتایـی در بـازار عرضـه می شـوند. معمـوالً وقتـی از منحنی کـش  اسـتفاده می کنند 
کـه نقاطـی از منحنـی مشـخص اسـت و بایـد به صـورت کمانـی بـه هـم وصـل شـوند. در ایـن صـورت، بـا 

چرخـش منحنی کـش روی نقـاط، کمـان موردنظـر را پیـدا و رسـم می کنند.
نـوع دیگـری از منحنی کش هایـی کـه قابـل انعطـاف هسـتند را  مـاری می نامنـد. الیـه ی رویـی ایـن 

منحنی کش هـا پالسـتیکی و جنـس داخـل آن از فلـز نـرم و قابل انعطـاف اسـت.

اشل)خطکشمقیاس(

اشـل بـه خط کش هایـی گفتـه می شـود کـه برحسـب مقیـاس معینـی مـدرج شـده باشـند م. ایـن 
خط کش هـا بـرای تبدیل سـریع اندازه ها برحسـب مقیاس و انتقال آن بسـیار مفید هسـتند. اشـل سـه تیغه 
معمـوالً در نقشه کشـی سـاختمان مورداسـتفاده قـرار می گیرد و شـش بعـد دارد که هرکدام برحسـب یکی 

از مقیاس هـا مدرج شـده اسـت.
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آشناییباانواعکاغذواستانداردهایآن

کاغـذ از مهم تریـن لـوازم اولیـه بـرای ترسـیم نقشـه اسـت. درگذشـته بشـر بـرای ترسـیم از سـنگ ها، 
لوحه هـای گلـی، پوسـت حیوانـات و درختـان به جـای کاغـذ اسـتفاده می کـرد.

اختـراع کاغـذ بـه دسـت چینی ها در حدود یک صد سـال قبل از میالد )بیـش از 2100 سـال قبل( انجام 
گرفـت. در دوره ی تمـدن اسـالمی کاغـذ تولیدشـده در ایران کـه از مرغوب تریـن کاغذهای جهانی به شـمار 

می رفـت به کشـورهای دیگر صادر می شـده اسـت.

کاغذهاینقشهکشی

کاغذهای مختلفی ازنظر جنس و نوع در نقشه کشی به کار می روند.
الف( کاغذ سفید

کاغـذ سـفید کـه برای نوشـتن هم بـه کار می رود. ایـن کاغذ بایـد دارای خصوصیات زیر باشـد تـا بتوان 
روی آن نقشـه ترسیم کرد:

- براق نباشد )زیرا موجب انعکاس نور  می شود و چشم را خسته می کند(.
- رنگ آن سفید مایل به کرم باشد.

- در مقابل پارگی مقاوم باشد.

- بدون موج و بدون پرز باشد.
معمـوالً از کاغذهـای سـفید بـرای ترسـیم نقشـه های مقدماتی و مدادی اسـتفاده  می شـود. البتـه امروزه 

در بسـیاری از مـوارد نقشـه های رایانـه ای را نیـز بـر روی کاغذ سـفید چـاپ می کنند.
ب( کاغذهای خط کشی شده

گاهـی کاغذهـا را بـه دالیـل مختلف خط کشـی می کنند کـه معمول ترین آن هـا، کاغذهای شـطرنجی و 
میلی متری هسـتند.
کاغذ شطرنجی

معمـوالً از کاغـذ شـطرنجی بـرای ترسـیم نقشـه های اسـکچ )ترسـیم بـا دسـت آزاد( اسـتفاده می کنند. 
خطـوط شـطرنجی کاغـذی کـه بـرای ایـن منظـور، اسـتفاده می شـود بایـد کم رنـگ باشـد تـا نقشـه ی 
ترسیم شـده روی آن وضـوح الزم را داشـته باشـد. کاغـذ ایزومتریـک نوعـی کاغـذ شـطرنجی اسـت کـه در 

ترسـیم سـه بعدی کاربـرد دارد.
کاغذ میلی متری

کاغـذ میلی متـری بـه کاغذ شـطرنجی اسـت؛ با این تفـاوت که فاصلـه ی خطوط آن یک میلی متر اسـت. 
از ایـن نـوع کاغـذ  بیش تـر بـرای ترسـیم منحنی هـا و نمودارهـا اسـتفاده  می شـود و می تواند برای ترسـیم 

نقشـه نیز به کار رود.
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ج( کاغذهای نیمه شفاف
ویژگـی مهم کاغذهای نیمه شـفاف این اسـت که حالتی شیشـه ای دارنـد و می توان از آن ها بـرای کپی برداری 

از نقشـه ها اسـتفاده کرد. معموالً از دو نوع کاغذ نیمه شـفاف زیر در نقشه کشـی اسـتفاده  می شود:
- کاغـذ پوسـتی: نوعـی کاغذ نیمه شـفاف و ارزان قیمت اسـت کـه برای ترسـیم طرح ها و نقشـه های 

مقدماتـی مورداسـتفاده قـرار می گیـرد. این کاغذ بیش تر در نقشه کشـی سـاختمان کاربـرد دارد.
- کاغذ کالک: از این کاغذ نیمه شفاف برای مرکبی کردن نقشه های نهایی استفاده  می شود.

کاغذهای اینچی
در برخـی از کشـورها از کاغذهایـی در ابعـاد اینـچ اسـتفاده  می شـود. همان گونـه که می دانیـد یک اینچ 

برابـر 25/4 میلی متـر اسـت. ایـن کاغذهـا نیـز در دو گروه عرضه می شـوند:
 جدول زیر ابعاد کاغذهای اینچی را در گروه 1 و 2 نشان می دهد.

گروه 1متداول ترگروه 2
9"× 12"A8/5"× 11"A

12"× 18"B11"× 17"B

18"× 24"C17"× 22"C

24"× 36"D22"× 24"D

36"× 48"E34"× 44"E

آشناییبااستانداردابعادکاغذوانواعآن
معمـوالً کارخانه هـای کاغذسـازی، کاغـذ را به صـورت توپی هـای بزرگ تولیـد می کنند و سـپس آن ها را 
بـرای مصـارف مختلـف در اندازه هـای مشـخص بـرش می زنند. چنانچـه برش کاغذهـا طبق ابعاد اسـتاندارد 
انجـام گیـرد تولیـد فراورده هـای کاغـذی منظـم و هماهنـگ  می شـود )روزنامه هـا، کتـاب، دفتـر و غیـره(. 
چنانچـه ابعـاد کاغذهـای نقشه کشـی نیـز، اسـتاندارد باشـد،  تاثیـر مهمـی در بهبـود نگهـداری و بایگانـی 

نقشـه ها خواهد داشـت.
مـوارد مختلـف اسـتفاده از کاغـذ موجب شـد تا سـه مبنـای اصلی بـرای اسـتاندارد کاغذ در نظـر گرفته 
شـود: A0، B0 و C0. در نقشه کشـی طراحـی مبنـای  A0 مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. بـرای تعییـن ابعـاد 

کاغذهـا بـا مبنـای  A0طبـق اسـتاندارد ISO سـه قاعده ی کلـی زیر موردنظر اسـت:
قاعده ی اول: مساحت کاغذ مبنای  A0یک مترمربع است.

قاعده ی دوم: نسبت طول هر به عرض در همه ی کاغذها مقداری ثابت است.
قاعده ی سوم: هر کاغذ کوچک تر، از نصف کردن کاغذ بزرگ تر به دست می آید.

A0محاسبهابعادکاغذمبنای
 A0 نصـف کاغذ A1 اسـت. طبق قاعده سـوم کاغذ A6 تـاA1 طبـق اسـتانداردA0  کاغذهـای کوچک تـر از

اسـت. همچنیـن کاغـذ A2 از نصف کـردن A1 به دسـت می آید.
A664 = A532 = A416= A38 = A24 = A12 = A0 



                                                         فصلهشتم-آشناییباوسایلومفهومخطوترسیمآن)نقشهکشی(

93

ابعاد کاغذهای گروه A  در جدول و شکل زیر نشان داده شده است.
چنانچه یک کاغذ A0 داشته باشید می توانید مطابق شکل همه ی کاغذهای دیگر را مطابق آن برش دهید.

1189 × 841A0

841 × 594A1

594 × 420A2

420 × 297A3

297 × 210A4

210 × 148A5

گاهـی در نقشه کشـی بـه ترسـیم نقشـه هایی بـا ابعـاد بزرگ تـر از کاغـذ A0 نیاز اسـت. به همیـن دلیل، 
جـدول دیگـری از ابعـاد کاغـذ بر مبنای A پیش بینی شـده اسـت. 

نوع کاغذابعادنوع کاغذابعاد

425 × 14865A31189 × 16822A0

420 × 17836A31189 × 25233A0

420 × 20807A3841 × 17833A1

297 × 12616A4841 × 23784A1

297 × 14717A4594 × 12613A2

297 × 16828A4594 × 16824A2

247 × 18929A4594 × 21025A2
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آشناییبابرشکاغذ
تمـام نقشـه های طراحی فضای سـبز بایـد روی کاغذهایی با ابعاد و اندازه های اسـتاندارد ترسـیم شـوند. 
اسـتاندارد بـودن انـدازه ی کاغذ هـای نقشـه مزایـای متعـددی دارد کـه مهم تریـن مزیـت آن امـکان بهتـر 
بایگانـی و نگهـداری کاغذ اسـت. همچنیـن، وقتی ابعاد کاغذها اسـتاندارد باشـند، برای چـاپ و کپی برداری 

مناسـب تر هسـتند. ضمـن آن کـه بسـته بندی، انتقـال و صحافـی آن نیـز به آسـانی انجـام می گیرد.
برای برش دادن و اندازه گرفتن کاغذ می توان از وسایل زیر استفاده کرد:

الف( قیچی دستی
ب( خط کش فلزی

ج( تیغ
د( نخ

هـ( ماشین برش کاغذ

شناساییاصولبرشکاغذ
برای برش کاغذ قبل از هر کاری باید خط کشی مسیر برش انجام گیرد.

برش با قیچی دستی
بریـدن کاغـذ بـا قیچی بسـیار سـاده اسـت، امـا از آنجاکه بـا کم ترین لرزش دسـت، مسـیر بـرش تغییر 

می کنـد ایـن روش بـرای بـرش کاغـذ توصیه نمی شـود.
برش با خط کش فلزی

بـرای بـرش بـا خط کـش فلـزی بایـد کاغـذ را روی سـطح صافـی مانند میـز بگذاریـد. خط کـش را روی 
کاغـذ در محلـی قـرار دهیـد کـه بـرای بـرش خط کشـی کرده ایـد. سـپس بـا یک دسـت خط کـش را روی 
کاغـذ فشـار دهیـد و بـا دسـت دیگـر، لبـه ی کاغذ را به سـمت باال بکشـید تـا کاغذ بریده شـود. البتـه، این 
روش فقـط بـرای برش هـای کوچـک مناسـب اسـت. از معایـب اسـتفاده از این روش پـرزدار شـدن لبه های 

کاغـذ در محـل برش اسـت.
برش با تیغ

بـا اسـتفاده از خط کـش فلـزی و تیـغ می تـوان بـرش کاغـذ را انجـام داد. ایـن روش بـرای بـرش بـا 
طول هـای کوچـک مناسـب اسـت ولـی بایـد دقـت کـرد کـه تیـغ از مسـیر خـود منحـرف نگـردد و بـرش 

مسـتقیمی انجـام شـود.
برش با نخ

ایـن روش بـرای برش هـای بلنـد مناسـب اسـت. بایـد کاغـذ را از محلی که بـرش می خـورد، دقیقاً تـا بزنید و 
نـخ نـازک و محکمـی را از بیـن آن عبـور دهیـد. سـپس از یکـی از دوسـتان تان بخواهیـد کـه با یک دسـت 
یـک طـرف نـخ و بـا دسـت دیگـر یک طـرف کاغـذ را نگـه دارد. سـپس با دسـت دیگر نـخ را به سـمت باال 

حرکـت دهیـد تـا کاغـذ از محل تا شـده بـرش بخورد.
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بُرنده یا کاتر
کاترها در انواع مختلفی سـاخته می شـوند، کاتر دسـتگاه سـاده ای متشـکل از دو تیغه ی ثابت و متحرک 
اسـت. کاغـذ در بیـن دو تیغـه قـرار می گیـرد و بـا حرکـت تیغـه ی متحـرک بـه سـمت پاییـن بـرش داده 

 می شـود. اسـتفاده از ایـن نـوع وسـیله ی برش بسـیار رایج اسـت.
ماشین برش کاغذ

امـروزه کاغذهـا در بسـته های پانصدتایـی و در ابعـاد مختلـف A0 تـا A6 در بـازار عرضـه می شـوند. برای 
برش هـای انبـوه از ماشـین های بـرش کاغذ اسـتفاده  می شـود.

پالن

 پـالن اصطالحـی اسـت که در صنعـت طراحی سـازه های گوناگون مورداسـتفاده قرار می گیـرد. درواقع یک 
نقشـه که توسـط یک طراح؛ طراحی می شـود شـامل اطالعات موردنیاز در خصوص سـازه موردنظر اسـت.

داده هایـی کـه در پـالن معمـاری وجـود دارند بسـیار  حایز اهمیت هسـتند. بـرای مثـال اطالعاتی نظیر 
موقعیـت مکانـی سـازه و تمـام  جزییـات مربـوط بـه آن، طرح سـاختمان، داده هـای فنی و تمـام آنچه برای 

سـاخت سـازه ضروری اسـت توسـط پالن بـرای مهندس معمـار فراهم می شـود.
 طراحـی پـالن به صـورت مرحله به مرحلـه انجـام می گیـرد تـا طرحـی ایـده آل بـا مشـخصات الزم ایجاد 
گـردد. در حـال حاضـر بـه دلیـل وجـود نرم افزارهای بسـیار پیشـرفته   کم تر کسـی اقـدام بـه طراحی پالن 

به صـورت دسـتی می کنـد؛ و اکثـر افراد ترسـیم پـالن را بـا نرم افـزار اتوکـد )AutoCad( انجـام می دهند.

آشناییباتختهرسمومیزنقشهکشی

تخته رسم
تخته رسـم سـطحی تخـت اسـت کـه هنـگام ترسـیم، کاغـذ نقشه کشـی روی آن چسـبانده  می شـود. 
بهتریـن نـوع تخته رسـم از جنس چوب اسـت کـه سـطح روی آن با الیه ای از مواد مصنوعی پوشـانده شـده 
باشـد. سـطح روی تخته رسـم بایـد کامـاًل صـاف و بـدون موج باشـد. ازآنجاکه لبه ی سـمت چپ تخته رسـم 
به عنـوان خط کـش تـی اسـتفاده  می شـود، ایـن لبـه باید کاماًل مسـتقیم باشـد. چنانچـه خط کش تـی را به 
صـورت تیغـه ای روی تخته رسـم، در مسـیرهای مختلـف حرکـت دهید،  با مقـدار نوری کـه از زیر خط کش 

تـی عبـور می کنـد می توانیـد تخت بـودن و بـدون موج بـودن تخته رسـم را بررسـی کنید.
تخته رسـم در اندازه هـای مختلـف سـاخته  می شـود. تخته رسـم هنرجویـان بایـد بـرای چسـباندن یـک 
کاغـذ A3 مناسـب باشـد. ایـن تخته رسـم بـه ابعـاد 35 × 50 سـانتی متر پیشـنهاد  می شـود. از مهم تریـن 

مزیت هـای تخته رسـم، قابل حمـل بـودن، ارزان قیمـت بـودن و اشـغال فضـای کـم آن اسـت.
میز نقشه کشی

در کارگاه های نقشه کشی و دفاتر فنی به جای تخته رسم از میز نقشه کشی استفاده  می شود.
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میزهـای نقشه کشـی را غالبـاً به گونـه ای می سـازند کـه ارتفـاع و شـیب صفحـه ی اصلی آن قابـل تنظیم 
باشـد. اسـتفاده از میـز مناسـب می توانـد تـا حـد زیادی ایجـاد خسـتگی در حیـن کار را کم کند.

بـرای تنظیـم ارتفـاع و شـیب میـز از سـازوکارهای متفاوتـی اسـتفاده  می شـود. در میزهـای سـاده، این 
کار به وسـیله ی پیچ هایـی انجـام می گیـرد کـه روی پایه های میز نصب شـده اسـت. در میزهای پیشـرفته تر، 
تنظیـم به وسـیله ی کالچ نصب شـده روی میـز انجـام می گیـرد. در ایـن نـوع میزهـا بـا فشـار پـا روی کالچ 

ضامـن میـز آزاد  می شـود و می تـوان بـا فشـار دسـت ارتفاع و شـیب میـز را تنظیـم کرد.

اصولنصبکاغذرویمیزنقشهکشی

برای شـروع نقشه کشـی ابتدا باید کاغذ را روی میز یا تخته رسـم بچسـبانید. در شـکل زیر روش صحیح 
چسـباندن کاغذ نشـان داده شده است.

فاصلـه ی کاغـذ از لبـه ی سـمت چـپ میـز را بایـد 5 سـانتی متر در نظـر گرفـت. اگـر کاغذ دقیقـاً لبه ی 
میـز چسـبانده شـود خط کـش تـی لبـه ی کاغـذ را خـراب می کنـد. همچنین اگـر فاصلـه ی کاغـذ از لبه ی 
میـز خیلـی زیـاد باشـد، خطـوط افقی ترسـیم شـده به کمـک خط کش تـی دقت کم تـری خواهند داشـت. 
فاصلـه ی کاغـذ از لبـه ی پاییـن میز 8 تا 10 سـانتی متر پیشـنهاد  می شـود. اگر کاغـذ زیاد پایین چسـبانده 

شـود خطـوط ترسـیم شـده به وسـیله ی خط کش تـی دقـت الزم را نخواهند داشـت.
کادر

پیش از شروع به نقشه کشی حاشیه ی کاغذ خط کشی  می شود. به این خط کشی کادر میگویند.
لبه هـای کاغـذ در معـرض پـاره شـدن قرار دارنـد، یا بـرای بایگانـی و گیره زدن سـوراخ می شـوند. کادر 
 )f و e( نقشـه محـدوده ی ترسـیم را از ایـن لبه هـا جـدا می کنـد. مقـدار فاصلـه ی خـط کادر تا لبـه ی کاغـذ
بسـتگی بـه بزرگـی و کوچکـی کاغـذ دارد. در کاغذهـای A4 و A3 و A2 مقـدار e برابـر 10 میلی متـر اسـت. 
مقـدار f بـرای زدن گیـره و یـا شـیرازه بندی نقشـه ها اسـت که در همـه ی کاغذهـای برابـر 20 میلی متر در 

نظـر گرفته  می شـود.
مقـدار f بـرای کاغذ A4 همیشـه در راسـتای طـول کاغذ و برای کاغذهـای دیگر در راسـتای عرض آن ها 

در نظـر گرفته  می شـود.
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جدول زیر مقدار e و f را برای کاغذهای مختلف نشان می دهد. 

A0A0A0A0A0A0کاغذ/ فاصله
E202020201010
F202020202020

کادر شبکه ای
عـالوه بـر ترسـیم کادر معمولـی روی کاغذهـای نقشه کشـی، اسـتاندارد ایـزو روش دیگـری را نیـز برای 
ترسـیم کادر  ارایـه کـرده اسـت. این نـوع کادر به شـبکه ای معروف اسـت. از این نوع کادر برای نشـانی دهی 
قسـمت های مختلـف نقشـه اسـتفاده  می شـود. در ایـن روش، داخل کادر معمولـی، به فاصلـه ی 5 میلی متر، 

کادر دیگـری ترسـیم و بیـن ایـن دو کادر بـا خط های کوچکی شـبکه بندی  می شـود.
تعداد تقسیمات شبکه بندی روی طول و عرض انواع کاغذ متفاوت است.

جدول زیر تعداد تقسیمات شبکه بندی کادر انواع کاغذ را نشان می دهد. 

A4A3A2A1A0کاغد
طول68121624
عرض4681216

بـرای این کـه بتـوان از ایـن شـبکه بندی برای تعییـن موقعیت قسـمت های مختلف یک نقشـه اسـتفاده 
کـرد، شـبکه بندی طـول کاغـذ را بـا اعـداد و عرض کاغـذ را با حـروف انگلیسـی نام گـذاری می کنند.

تنظیمچراغومقدارنوررویمیزنقشهکشی

ازآنجاکـه نقشـه کش ها مـدت طوالنـی از روز را بـه ترسـیم و بررسـی نقشـه ها مشـغول اند، تنظیـم نـور 
مناسـب کارگاه ها و دفاتر نقشه کشـی از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت تا از آسـیب رسـیدن به چشـم افراد 

جلوگیری شـود و خسـتگی چشـم به حداقل برسـد.
مناسـب ترین نور برای نقشه کشـی نور طبیعی خورشـید اسـت. سـاختمان کارگاه ها و دفاتر نقشه کشـی 
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بایـد بـه صورتـی طراحـی شـود که نور خورشـید مناسـب و یکسـان بـه همه جا برسـد. گفتنی اسـت که نور 
خورشـید نبایـد مسـتقیم بـه سـطح میـز نقشه کشـی بتابـد. البتـه، در مـواردی ناچار  هسـتیم از نـور المپ 
بـرای کارگاه اسـتفاده کنیـم. در ایـن مـوارد بایـد چراغ های روشـنایی به صورتی نصب شـود که سـایه ایجاد 

نکنـد و نـور ترکیبی زرد و سـفید یکسـان بـه همه جـای کارگاه بتابد.
چنانچـه روی میـز نقشه کشـی چـراغ قابـل تنظیـم نصـب  می شـود، بایـد ارتفـاع و جهـت حبـاب چراغ 

نسـبت بـه میـز بـه صورتـی تنظیم شـود که شـدت نـور مناسـب باشـد و سـایه ایجـاد نکند.

)Drafting Machine(ماشینهاینقشهکشی
ماشـین های نقشه کشـی مجموعـه ای ترکیبـی از دو خط کـش افقـی و عمـودی هسـتند کـه می تـوان با 

آن هـا، هم زمـان، کار گونیـا و خط کـش تـی را بـا دقـت باال انجـام داد.
مهم ترین مزیت اسـتفاده از ماشـین نقشه کشـی دقت عمل، سـرعت و راحتی کار با آن اسـت. در شـکل 

زیـر یک ماشـین نقشه کشـی مـدرن را می بینید.
ماشین های نقشه کشی را می توان بر روی انواع میزهایی که قابلیت تنظیم دارند، نصب کرد.

ازآنجاکـه خط کش هـای افقـی و عمودی در ماشـین های نقشه کشـی به راحتی روی میـز قابلیت جابجایی 
دارد. از ایـن رو می تـوان ایـن میزهـا را بسـته بـه نیاز در ابعـاد بزرگ تر نیز سـاخت. در این گونه مـوارد امکان 
نصـب ماشـین های نقشه کشـی متعـدد وجـود دارد تـا هم زمان چند نفـر بتواننـد روی قسـمت های مختلف 

یک نقشـه کار کنند.

ایمنیدرکارگاهنقشهکشی
در هـر کارگاه قوانیـن و ضوابطی حاکم اسـت که عالوه بر پیشـرفت کار موجب شـادابی، نظم و سـالمتی 
کارکنـان آن  می شـود. ازجملـه ی اصـول و قوانیـن اولیـه ی هـر کارگاه رعایت اصـول ایمنی اسـت. در کارگاه 

نقشه کشـی اصـول ایمنی زیـر باید رعایت شـود:
- هیچ گاه ابزار نوک تیز مانند پرگار را در جیب لباس خود قرار ندهید.

- محیط کار خود را همواره تمیز نگه دارید.
- ابزار را پس از استفاده در محل خود قرار دهید.

- از حرکت بی مورد در کارگاه نقشه کشی خودداری کنید.
- بعد از اتمام نقشه کشی، میز و صندلی خود را مرتب و تمیز کنید.

- در کارگاه نقشه کشـی سـکوت عامـل مهمـی در تمرکـز و پیشـرفت کار اسـت، سـعی کنیـد در کارگاه 
هیـچ صدایـی جـز صـدای کار با ابزار نقشه کشـی شـنیده نشـود.

- بعـد از هـر 20 تـا 30 دقیقـه ترسـیم از پنجـره ی کارگاه بـه دوردسـت ها نـگاه کنید تا چشـم شـما به 
نزدیک بینـی دچار نشـود.

- چنانچه از عینک استفاده می کنید، قبل از انتخاب این رشته با پزشک خود مشورت کنید.
 - در هنـگام کار چشـمان خـود را بیش ازحـد بـه کاغـذ نزدیـک نکنیـد. همـواره فاصلـه ی 30 تـا 40 

سـانتی متر را رعایـت کنیـد.
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تاکردنکاغذنقشه

از نـکات مهـم و اساسـی در کارخانه هـا نگهداری از نقشـه ها اسـت. برای حفاظـت بهتر از نقشـه ها، آن ها 
را در پوشـه ها و کمدهـای مخصوص نگهـداری می کنند.

بـرای ایـن منظـور بایـد کاغذهای بزرگ تـر از A4 را تا زد تا هم انـدازه ی کاغذ A4 شـوند. نکته ی مهم این 
اسـت کـه بعـد از تـا زدن کاغذ، جدول نقشـه بایـد در رو قرار بگیـرد تا بدون بـاز کردن تای کاغـذ اطالعات 

جـدول نقشـه قابل خواندن باشـد. نحـوه ی عملی تا زدن کاغذ در پیوسـت کتاب آمده اسـت.

نوشتنمتن
بـرای پـر کـردن خانه های جدول اطالعات نقشـه و نوشـتن توضیحات روی نقشـه ها، از حروف انگلیسـی 

و حروف فارسـی اسـتفاده  می شود.

آشناییباانواعخطکش
خطکشمعمولی

بـرای ترسـیم خطـوط و اندازه گیـری از خط کـش معمولـی اسـتفاده  می شـود. جنـس ایـن خط کـش 
می توانـد از چـوب، مـواد پالسـتیکی یـا فلـزی باشـد.

خطکشتی

خط کـش تـی از دو قسـمت بدنـه و لبـه تشـکیل شـده اسـت. لبـه ی خط کـش نسـبت بـه بدنـه ی آن 
زاویـه ی 90 درجـه دارد.

خط کـش تـی بـرای ترسـیم خطـوط افقی اسـتفاده  می شـود. بدین منظـور  بایـد خط کش را مطابق شـکل 
روی تخته رسـم قـرار گیـرد. در حقیقـت، لبـه ی سـمت چپ تخته رسـم راهنمـای حرکت خط کش تی اسـت.

نوعـی از خط کـش تـی نیز وجـود دارد که لبـه ی آن مدرج و قابل تنظیـم در زاویه های مختلف اسـت. البته، 
توصیـه  می شـود، همـواره از خط کـش تـی نـوع ثابت اسـتفاده شـود. طـول خط کش تی باید متناسـب بـا کاغذ 

نقشـه انتخـاب شـود. بـرای هنرجویان این درس، خط کش تی 50 تا 60 سـانتی متری مناسـب اسـت.

آشناییباانواعگونیا

گونیـا ابـزاری اسـت کـه بـا تکیـه ی آن بـر خط کش تی می تـوان خطـوط عمودی را ترسـیم کـرد. گونیا 
در دو نـوع 60-30 درجـه و 45 درجـه سـاخته  می شـود. بـا اسـتفاده از لبـه ی مـورب این دو گونیـا می توان 

خطـوط º- 60 º 30 و 45 درجـه را به صـورت مسـتقیم ترسـیم کرد. 
نـوع دیگـری از گونیـا وجـود دارد کـه سـطح مـورب آن قابـل تنظیم اسـت و تحـت زاویه هـای مختلفی 

می گیرد. قـرار 
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بـرای مشـاهده ی خطـوط ترسیم شـده در نقشـه ها، معمـوالً جنـس گونیا را از پالسـتیک شـفاف انتخاب 
می کننـد. البتـه گونیاهـای چوبـی و فلـزی نیز وجـود دارد که در نقشه کشـی اسـتفاده نمی شـوند.

هنـگام خریـد گونیایـی را انتخـاب کنید که شـماره گذاری روی آن باکمی فاصله از گوشـه ی 90 درجه ی 
آن آغاز شـده باشد.

تبدیلواحدطول

طـول یـا درازا، واحـدی عمومی اسـت کـه در تمامی دنیا از آن اسـتفاده  می شـود. واحدهای طـول به دو 
دسـته متریک و غیرمتریک تقسـیم می شـوند.

متریک
همان طـور کـه در بـاال نیز بیان شـد، سیسـتم متریـک به دو دسـته تقسـیم بندی  می شـود. در ادامه این 

سیسـتم ها را به طـور جداگانه توضیـح میدهیم.
SI سیستم

مـدت  در  نـور  توسـط  شـده  پیمـوده  طـول  به صـورت  و  اسـت  متـر   ،SI سیسـتم  در  اصلـی  واحـد 
زمـان299792458/1 ثانیـه تعریـف  می شـود. ایـن طـول به صـورت تقریبـی برابر بـا 1/0936 یـارد در نظر 
گرفتـه  می شـود. دیگـر واحدهـا در سیسـتم بـا اضافـه کردن پیشـوند به متـر به دسـت می آینـد. در جدول 

زیـر معروف تریـن ایـن واحدهـا ارایـه شـده اند. 
پیشونددکاهکتوکیلومگاگیگاپتااگزازتا

ZEPGMKHdaنماد
ضریب101810151012109106103102101

البته طول های کوچک نیز مطابق با واحدهای ارایه شده در جدول زیر اندازه گیری می شوند. 

پیشونددسیسانتیمیلیمیکرونانوپیکوفمتوآتو

AFPnμMCdنماد
ضریب10-1810-1510-1210-910-610-310-210-1

SI سیستم غیر
در سیسـتم های سـانتی متر- گـرم- ثانیـه، واحـد اصلی طول برابـر با سـانتی متر در نظر گرفته  می شـود. 
ایـن واحـد برابـر بـا 100/1 متر اسـت. دیگـر واحدهای غیـر SI با توجـه به این واحـد به دسـت می آیند. در 

جـدول زیـر مهم تریـن واحدهای به دسـت آمده در سیسـتم های غیـر SI ارایه شـده اند. 
واحدهای آمریکایی- سلطنتی

واحـد اصلـی اندازه گیـری طـول در سیسـتم های آمریکایـی و انگلیسـی برابر با یارد اسـت. این مقـدار دقیقاً 
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برابـر بـا m 0/9144 اسـت. واحدهـای معمـول اندازه گیری طـول در این دو دسـتگاه در ادامه ارایه شـده اند.
- ثو یا مایل )1609/34 متر(

- Line )0/3048 متر(
- فوت )0/3048 متر(
- یارد )0/9144 متر(

- Terrestrial )490/728 متر(
-  اینچ )0/0254 متر(                                 

SI واحدنمادمقدار

فرمیFmفمتومتر 1

انگسترومÅپیکومتر 100

میکرونμmمیکرومتر 1

X واحد0/1Xu پیکومتر
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نوارچسب

بـرای ثابـت نگه داشـتن کاغـذ روی میـز نقشه کشـی یـا تخته رسـم از چسـب نـواری اسـتفاده  می شـود. 
ایـن نـوع چسـب ها در انـواع کاغـذی، پارچـه ای و پالسـتیکی وجـود دارد. بـرای چسـباندن کاغـذ روی میز 

نقشه کشـی، نوارچسـب پالسـتیکی یـا کاغـذی توصیه  می شـود.

چسبکالک

نوعـی دیگـر از نوارچسـب ها جنسـی شـبیه کاغـذ کالک دارنـد. زمانـی از این چسـب اسـتفاده می کنند 
کـه کاغـذ کالک پـاره می شـود و نیاز بـه چسـباندن دارد.

پایهیچسب

بـرای اسـتفاده راحت تـر از نوارچسـب، اسـتفاده از پایه ی چسـب مناسـب ضروری اسـت. ایـن پایه ها  در 
انـواع مختلفـی وجـود دارنـد. بـرای هنرجویـان پایه چسـبی مناسـب اسـت کـه سـبک، قابل حمـل و تا حد 

باشـد. ممکن کوچک 

انواعخط

همان گونـه کـه هـر یـک از حـروف الفبای فارسـی شـکلی مخصوص بـه خوددارنـد، خط ها نیز در نقشـه 
شـکل های متفـاوت دارنـد تـا بتوانند مقصـود واقعی را بیـان کنند.

بعضـی از خط هـا اصلـی و بعضـی کمکـی  هسـتند. گاهـی خط  به صـورت خط چیـن و گاهی به صـورت خط 
محـور اسـت. خطـوط نقشـه ضخامت های یکسـانی هـم ندارند و هرکـدام باضخامتی خاص ترسـیم می شـوند.

به طورکلی می توان خطوط را ازنظر ضخامت به سه نوع خط ضخیم، خط متوسط و خط نازک تقسیم کرد.
طبق استاندارد رایج در کشور ما نسبت ضخامت هر خط نسبت به خط بعدی برابر  ( "2")√است؛ یعنی:

)ضخیم خط ضخامت مقدار(/ )متوسط خط ضخامت مقدار(=( "2")√

از آنچـه بیـان شـد، نتیجه  می شـود که اگـر ضخامت خـط اصلی برابر 0/5 باشـد، ضخامت خط متوسـط 
0/35 و ضخامـت خط نازک 0/25 اسـت.

در جدول زیر انواع خط که در نقشه کاربرد دارد نشان داده شده است.
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گروه های خطی
در مبحـث گذشـته بـا انواع خط آشـنا شـدید؛ اما آیا همیشـه مجبوریم خـط ضخیم را برابـر 0/5 در نظر 
بگیریـم؛ مثـاًل اگـر نقشـه ای خیلـی بزرگ یـا ، خیلی کوچـک و ظریف باشـد، آیا بـاز باید خطـوط آن طبق 

همین ضخامت ترسـیم شـود؟
پاسـخ ایـن اسـت کـه هرچنـد در نقشـه های طراحـی غالبـاً ضخامت خـط ضخیـم را برابـر 0/5 انتخاب 
می کننـد، امـا ضخامـت خـط را نسـبت بـه بزرگی یـا کوچکی نقشـه می تـوان ضخیـم انتخاب کـرد. بدیهی 
اسـت کـه بـا تغییـر ضخامت خط ضخیـم، ضخامت خط متوسـط و خط نازک نیز به نسـبت تغییـر می کند.

استاندارد ایزو، 7 گروه مختلف خط را ارایه کرده است که در جدول زیر نشان داده شده است.   

گروهخط ضخیمخط متوسطخط نازک
11/422

0/711/41/4
0/50/711
0/350/50/70/7
0/250/350/50/5
0/180/250/350/35
0/130/180/250/25

از آنجـا کـه پرکاربردتریـن گـروه خطـی برای نقشـه هـای صنعتی گروه خطی 0/5 اسـت اطالعـات ورود 
بـرای ترسـیم انـواع خطـوط در این گـروه در جدول زیر نشـاده داده  اسـت
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در جدول زیر انواع خط که در نقشه کاربرد دارد نشان داده شده است.

عالیممشخصهدرطراحی
متخصصیـن بـرای بیـان مفاهیـم مختلـف مربـوط بـه موضوعـات موجـود در طـرح روی نقشـه ازنظـر 
سـاختمانی و باغبانـی  عالیـم را در نظـر می گیرنـد. معمـوالً  عالیـم مزبور ازنظـر سـاختمانی، مطابق اصول 
فنـی و مهندسـی سـاختمان هسـتند. بااین حـال در مـورد باغبانـی و  تزیینـات  عالیمـی را به طـور تفکیکی 
بـرای گیاهـان علفـی، درختچه هـا، درختان، گل های یک سـاله، چمـن، باندهـای گل کاری، چپر، آالچیـق و غیره 
انتخـاب می کننـد کـه تا حـدودی نزدیک به خصوصیـات ظاهری گیاه )بـرگ، گل، تاج، میوه و غیره( اسـت.  
بایـد اضافـه کرد، نشـانه هایی کـه در  تزیینات و باغبانی به کار میرود کاماًل اسـتاندارد و سیسـتماتیک شـده 
نیسـتند. در ایـن زمینـه ذوق و سـلیقه و روش هـای متـداول طراح دخالت مسـتقیم دارد. برخـی از طراحان 
بـرای نشـان دادن ترکیـب رنگ هـا،  عالیـم اختصـاری خاصـی را نیز در نظـر می گیرنـد و با نقطه چیـن)...( ، 
ضربـدر)×( و یـا به عـالوه )+( نمایـش می دهنـد. بـرای نمایـش انواع درختـان سـایه افکن با تاج بـزرگ از دو 
دایـره و چندضلعی هایـی اسـتفاده می کننـد کـه  تزییناتـی با خطوط مشـخص دارند. سـطح چمن اکثـراً بدون 
عالمـت اسـت یـا زمینـه را به صورت هاشـور متقاطع یـا خط چین نشـان می دهـد. باندهـای گل کاری را معموالً 
به صـورت خطـوط نامنظـم یـا سـطوحی  با خطوط هندسـی مشـخص مینمایند. بـه نظر میرسـد در هر طرحی 
الزم اسـت بخشـی بـه نـام توضیح و تشـریح  عالیـم و مشـخصات اختصاص یابد.گاهی در حاشـیه نقشـه نهایی 

می تـوان بـا فلـش قسـمت های مختلـف را جدا کـرد و راهنمایی بـرای خواندن نقشـه تهیـه نمود.

جدولنقشه
جـدول نقشـه متناسـب بـا نیاز هر شـرکت یا کارخانه طراحی  می شـود و بعـد از طراحی ، نـوع و اندازه ی 
جـدول روی همـه ی نقشـه ها ثابـت اسـت. بااین حـال می تـوان بـرای کاغذهـای A0 و A1 انـدازه جـدول را 
کمـی بزرگ تـر در نظـر گرفـت. برای جدول نقشـه های آموزشـی ابعـاد 40 × 150 میلی متر مناسـب اسـت. 

در شـکل زیر دو نمونه از جدول پیشـنهاد شـده اسـت.   
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برخـی از عناوینـی کـه معمـوالً در جدول ها نوشـته  می شـود عبارتند از: طراحـی، نقشـه کش، بازبینی کننده، 
تصویب کننـده، مقیـاس، تاریخ ترسـیم، جنس، نام قطعه، شـماره ی نقشـه، سـازمان، سـفارش دهنده، غیره.

بـرای اجـرای یـک طـرح اولیـن موضـوع داشـتن اطالعـات و طـرح اجرایـی اسـت. معمـوالً ایـن طرح هـا 
کـه توسـط کارشناسـان و افـراد متخصـص در امـور تهیه نقشـه و طرح بـا اسـتفاده از اطالعات اولیه ترسـیم 
می گردنـد، به عنـوان اساسـی ترین قسـمت انجـام یک کار مطرح می شـوند. در دنیای پیشـرفته امـروزی برای 
انجـام هـر کار عمرانـی و یـا کشـاورزی وجـود طـرح یکـی از  الزامـات اجـرای کار به شـمار مـی رود، بنابراین 
آشـنایی هنرجویـان بـا نقشـه خوانی از ضروریـات انجـام کار اسـت. از فارغ التحصیل این رشـته انتظـار میرود 
ضمـن آشـنایی اولیـه بـا جهـات جغرافیایـی، نحـوه اندازه گیری بر روی نقشـه و به دسـت آوردن مسـاحت را 
بدانـد و به تبـع آن بتوانـد خاک بـرداری و خاک ریـزی، موردنیـاز را بـرآورد نمایـد. عالوه براین  عالیـم درختان 

مختلـف را بر روی نقشـه بشناسـد.

پرسپکتیو
پرسـپکتیو در تعریـف، نمایـش و ترسـیم یـک جسـم بـه روی یـک صفحـه اسـت. این گونـه تصویرها به 
دلیـل این کـه روی صفحـه رسـم می شـوند دو بعـد دارنـد و آن هـا را اورتوگرافیـک می نامنـدب. ایـن گونـه 

تصویرهـا بـرای اجراکننـدگان قابل فهـم نیسـتند و تنهـا بـرای نمایـش سـه بعدی شـکل ها کاربـرد دارند.
در حقیقـت پرسـپکتیو نمایش سـه بعدی اجسـام بـه روی صفحه ی دو بعدی اسـت که ایـن کار از طریق 

ترفندهـای رسـم ماننـد خطای دیـد، عمـق کاذب، بعد مجازی  انجام می شـود.

سطحمقطع
سـطح مقطـع حالتـی اسـت کـه با بریدن یک شـی  سـه بعدی توسـط سـطح مقطـع یک شـی  دوبعدی 
بـه وجـود می آیـد. مثـاًل بـا بریدن عرضـی یک بشـکه یک دایـره که دوبعدی اسـت بـه وجود می آیـد. برای 
تهیـه سـطح مقطـع بایـد از یـک شـی ماکـت دقیـق تهیه نمـود و یـا پرسـپکتیو آن جسـم را ترسـیم کرد. 

سـپس از زاویـه دلخـواه سـطح مقطع آن جسـم را تهیـه نمود.
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جهاتجغرافیایی
دانسـتن جهـت جغرافیایـی بـرای توجیه نقشـه و اجرای عملیات از ضروریات اسـت، به بیان سـاده وقتی شـما 
وارد یـک قطعـه زمیـن میشـوید بایـد با اسـتفاده از عالیم بتوانیـد جهت رو به شـمال زمین را تشـخیص دهید. با 
ایسـتادن به سـمت شـمال جغرافیایی سـمت مخالف آن جنوب اسـت، سـمت راسـت ما شرق و سـمت چپ غرب 

خواهد بود. قرار دادن فلشـی که سـمت شـمال نقشـه را مشـخص می کند در نقشـه های اجرایی اجباری اسـت.

مقیاس
نسـبت فاصلـه بیـن دو نقطه در روی نقشـه به میزان فاصلـه واقعی آن دو نقطـه در روی زمین را مقیاس 
گوینـد کـه معمـوالً به صـورت کسـری نمایش می دهنـد. به عنوان مثـال . مقیـاس معموالً در سـمت چپ و 

پاییـن نقشـه ها بـرای انجام عملیات اجرایی نوشـته  می شـود.
در نقشـه های اجرایـی پارک هـا و باغات که مسـاحت ها کوچک اسـت، معموالً مقیـاس بین  و   
در نظـر گرفتـه می شـود. سـاده ترین راه بـرای تبدیـل طـول به دسـت آمده به وسـیله خط کش از روی نقشـه 

بـه مقـدار واقعـی آن بر روی زمین برقراری یک تناسـب سـاده اسـت.
مثـال: اگـر بـا خط کش درروی نقشـه ای بـا مقیـاس فاصله بین دونقطـه را 5 سـانتی متر بخوانیـم فاصله 

واقعـی بیـن آن دونقطـه درروی زمیـن را به دسـت آورید.

شیب
تانژانـت زاویـه بیـن امتـداد خط موردنظر و خط افق را شـیب آن خـط گویند. به عبارت دیگر اختـالف زاویه ای که 
دو نقطه موردنظر در روی زمین با خط افق میسـازند را شـیب می نامند. وجود شـیب در اراضی اجتناب ناپذیراسـت. 
بـرای احـداث پـارک و یـا بـاغ نیازمنـد دانسـتن مقدار شـیب بیـن دو نقطه هسـتیم. بـرای بـه دسـت آوردن مقدار 
شـیب سـاده ترین راه اسـتفاده از شیب سـنج دسـتی اسـت. با این حال امروزه اسـتفاده از دسـتگاه های نقشـه برداری 

نظیر توتال استیشـن و اسـکنر لیزری به دسـت آوردن نقشـه کاشـت را بسـیار آسـان نموده است.
حـال ایـن سـوال پیـش میآیـد که دانسـتن شـیب در طراحی باغ و پـارک چـه کاربـردی دارد. در جواب 
بایـد گفـت کـه شـیب به معنـای اختـالف ارتفـاع بیـن دو نقطـه اسـت.  شـیب به عنـوان یـک رکن اساسـی 
در اجـرای روش هـای آبیـاری گیاهـان، محاسـبه میـزان خاک بـرداری و خاک ریـزی همچنیـن طراحـی منظر و 
چیدمـان بـاغ و پـارک درنظـر گرفته می شـود . جهت شـیب نیز از عوامل بسـیار مهم در طراحی باغـات و برآورد 
میـزان دریافـت نـور توسـط گیاهان اسـت کـه در احداث باغـات اقتصـادی بسـیار موردتوجه قـرار می گیرد. 

در نقشـه های پایـه مـورد اسـتفاده بـرای طراحـی پـارک معمـوالً ارتفاع نقاط نقشـه ذکـر می گردد.

تراسبندی
در بعضـی از مناطـق کـه زمیـن پسـتی وبلندی هایی دارد و همـوار نمـودن تمـام زمیـن نیازمنـد صـرف 
هزینـه فراوانـی اسـت، بـا اسـتفاده از تکنیکـی به نـام تراس بندی می تـوان هزینه هـا را کاهش داد. اسـتفاده 
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از ایـن  تکنیـک در طراحـی پارک هـا بسـیار مطلـوب اسـت.  هرچنـد بعضـی از مواقـع نیاز اسـت که چنین 
ناهمواری هایـی در محـدوده پـارک به طـور مصنوعـی ایجاد شـود.

در اراضـی دارای ناهمـواری هماننـد تپه ماهـور نقـاط هم ارتفـاع را در سـطح بلنـدی مشـخص می کننـد و 
بـا یـک خـط بـه هـم وصـل می نماینـد. سـپس روی این خط بـا اسـتفاده از مصالـح سـاختمانی نظیـر انواع 
سـنگ های سـاختمانی دیـواره ای ایجـاد می نماینـد و پشـت آن را بـا خـاک پـر می کننـد. حـال در محدوده 
تسـطیح شـده اقدام به کاشـت گیاهـان و درختان مناسـب می نمایند. تعـداد و مقدار ایجاد تـراس در اراضی 

بسـتگی بـه مقدار شـیب و مالحظات طراحـی دارد.
 تعـداد بسـیار زیـادی از گیاهـان و درختـان از گونه های گرمسـیری تا سردسـیری و معتدلـه در طراحی 
فضـای سـبز به کاربـرده  می شـود. از ایـن  رو لـزوم اسـتفاده از  عالیم و نشـانه هایی برای شناسـایی و خواندن 
ایـن گیاهـان در نقشـه های اجرایـی احسـاس گردیـده اسـت و موجب شـد که این عالیـم و نشـانه ها امروزه 
به صـورت حاشـیه ای معمـوالً در سـمت راسـت بـاالی نقشـه ها توصیـف گردند. بـا مراجعـه به این نشـانه ها 
می تـوان تعـداد و نـوع گیاهـان مورداسـتفاده در طراحـی پـارک و یـا بـاغ را بـه همـراه محـل واقعـی آن ها 

درروی زمیـن شناسـایی کـرد و مورداسـتفاده قرار داد.

بنچمارکیانقطهمعیار
بـه نقطـه مبنـا بـرای انجـام کارهایـی همچـون میـزان خاک بـرداری و خاک ریـزی که مختصـات طولی، 
عرضـی و ارتفاعـی مشـخص دارنـد ، بنـچ مارک گفته می شـود. این نقطـه می تواند در هر قسـمت از محوطه 
عملیاتـی قـرار گیـرد ولـی جهت اطمینـان خاطر از صحـت عملیات انجام شـده مختصات بقیه قسـمت های 

طـرح را باید بـا آن مطابقت داد.

ترسیمبادستآزاد
در نقشه کشـی اصـل بـر ترسـیم بـا ابزار اسـت. بـا این حال نقشـه کش ماهـر، عالوه بـر توانایی ترسـیم با 
ابـزار، بایـد توانایـی ترسـیم با دسـت آزاد را نیز داشـته باشـد تـا در موارد ضـروری بتواند به سـرعت طرح ها و 

تصاویـر مقدماتـی موردنیاز از قطعات را رسـم کند.
ترسـیم بـا دسـت آزاد می توانـد طـرح را به سـرعت و بـا دقـت نسـبی، نشـان دهـد. مهندسـان و طراحان 
ایده هـای خـود را ابتـدا بـا دسـت آزاد ترسـیم می کننـد و سـپس بـه  جزییـات آن می پردازند، زیـرا وقفه در 

ترسـیم، گاهـی باعث فراموشـی  می شـود.

لوازمموردنیازبرایترسیمبادستآزاد
بـرای ترسـیم بـا دسـت آزاد بـه مـداد متوسـط، ازجملـه HB و همچنین پاک کن نـرم نیاز اسـت. ترسـیم را روی 
کاغـذ سـفید انجـام می دهنـد، ولی  بـرای تمرین و ایجاد تسـلط  بیش تر، ابتدا از کاغذ شـطرنجی اسـتفاده می کنند.

در ترسـیم بـا دسـت آزاد نبایـد کاغـذ را بـه میز چسـباند، امـا می تـوان از تخته هـای مخصـوص گیره دار 
به عنـوان زیردسـتی اسـتفاده کرد.
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نمونهایازطراحیفضایسبزدرمساحتکوچک350متری
برای شروع طراحی و زیباتر شدن یک طرح باید به موارد زیر توجه نمود:

1- محوطه باغ و پارک باید از سه بعد موردمطالعه قرار گیرد )حجم تک تک درختان، درختچه ها و بوته ها(.
2- رابطه ساختمان و باغ باید حفظ شود )هم ازنظر خطوط و همبستگی و هم در مقیاس(.

3- شرایط محیطی نقش مهمی را در بازی دارد.
4- مسئله هزینه بسیار مهم است.

5- در محوطه هایی که دارای پستی وبلندی هستند، زهکشی اهمیت زیادی دارد.
6- در طراحـی بـرای ایجـاد یـک طـرح ممکـن اسـت مجبـور به برداشـت خـاک از یـک محـل و اضافه 

کـردن خاک بـه محـل دیگر باشـیم.
7- نوع خاک، کف پوش، شکل آب نما، سایبان و یا آالچیق باید انتخاب شوند.

8- در یک طرح نباید بیش ازاندازه درختکاری کرد.
9- مهم ترین مسئله در طراحی رعایت رنگ، شکل و بافت مناسب است.

پنـج متـر زمیـن مفروش موردنظر بر اسـاس خصوصیات شـکلی، شـیبی به طـرف جنـوب دارد و اختالف 
سـطح بیـن منطقـه )A و B( برابـر 5 متـر اسـت؛ بنابرایـن اولیـن نکتـه ای کـه در طراحـی  بایـد موردتوجه 
قـرار گیـرد وجـود ایـن گونـه اختالف سـطح ها با شـیب های نامنظم اسـت. لـذا بـرای ایجـاد هماهنگی الزم 
اسـت اختـالف سـطح را توسـط پلـه ای از یکدیگـر تفکیـک کـرد و اطـراف پله هـا را   بـا تزییناتـی ازقبیـل 

گل کاری هـای پراکنـده طرح ریـزی نمود.
بـر اسـاس خصوصیـات شـکلی و موقعیـت زمیـن در منطقـه، سـه درب ورودی و خروجـی تعبیـه شـده 
اسـت )یـک درب کنـار سـاختمان، دیگـری در زاویـه جنوبـی و سـومی در ضلع غربـی(. برای ایجـاد ارتباط 
بیـن درب هـای ورودی و قسـمت های مختلـف، خیابان هایـی بـا عرض هـای متفـاوت همـراه انـواع سـنگ و 

سـنگ فرش در نظـر گرفته شـده اسـت.
انواع گیاهانی که برای چنین فضایی توصیه شده است.

- درختان سوزنی برگ سوزنی برگ پاکوتاه مانند ژونی پروس، کامی پاریس، کریپتومریا و تویا
- انواع درختچه های زینتی با برگ های الوان مانند الیگنوس، بربریس و شیرخشت.

- گل های دایمی و گل های فصلی سازگار با اقلیم و آب وهوای منطقه
دیگر خصوصیات طرح به صورت حروف در زیر پالن آمده است. 



فصل نهم:
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بـه دلیـل افزایش آپارتمان نشـینی در شـهرهای امروزی و محدودیـت فضایی برای فضای سـبز هم اکنون 
دو سـبک تراس و پاسـیو به شـرح ذیل طراحی و اجرا می شـود:

الف-سبکطراحیتراس)بالکن(

امـروزه بسـیاری از آپارتمان هـا فاقـد فضا یـا محوطه ای بـرای چمن کاری و گل کاری وسـیع هسـتند. در 
برخـی از آپارتمان هـا بـه علت وجود امکانات سـاختمانی، فضای سـبز اطـراف آن ها را چمـن کاری می کنند، 
ولـی وجـود این گونـه فضاهـا در اطـراف آپارتمان هـا بـه طـور همگانـی اسـت و سـلیقه فـردی در آن  موثـر 
نیسـت. درحالی کـه وجـود تـراس یـا بالکـن می توانـد نقـش باغچـه خصوصـی را داشـته باشـد. به طورکلـی 
تـراس عبـارت اسـت از قطعـه یا فضایـی که با دیگر قطعات و فضاهـای اطراف اختـالف دارد و از آن  می توان 
به خوبـی نظاره گـر مناطـق مختلـف محیـط اطـراف خـود شـد. گاهی وقت هـا تمام سـطح تراس پوشـیده از 
گل و گیـاه اسـت. هـدف از احـداث تـراس محلی برای اسـتراحت یـا قدم زدن یـا زندگی کردن در تابسـتان 
اسـت.ازاین رو در مناطـق سردسـیر کاربـرد تـراس بـه معنـای خـاص خـود کم تـر موردتوجه اسـت. افزودن 
انـواع چراغ هـای زیبـا، میـز و صندلی  گسـترش جالبی بـه محیط تراس می دهد و فضای سـبز تـراس را نیز 
می تـوان بـا انـواع مصالـح سـاختمانی در طرح هـای مختلـف سـنگ فرش نمـود. زمینه تـراس را می تـوان با 
نصـب مجسـمه یـا گلـدان یا آب نمـا و برخـی از طراحی های ژاپنی، یـا با اسـتفاده از سـنگ ریزه های دریایی 
طراحـی نمـود. بعضـی از تراس هـا سرپوشـیده و برخـی نیـز سـرباز طراحی می شـوند و در تراس هـا می توان 

از گل و گیـاه فصلـی و دایمـی اسـتفاده نمـود که بسـتگی به مناطـق مختلف دارد.

ب-سبکپاسیو

.بـه دلیـل این کـه آبیـاری و نگهـداری گیاهـان به راحتـی انجـام شـود گاهـی آن هـا را در قسـمتی از 
آپارتمـان کـه پاسـیو گفتـه می شـود جمـع آوری و نگهـداری می کننـد. نگهـداری گیاهـان در پاسـیو بـه دو 

صـورت زیـر انجـام میپذیرد:
- گیاهان در سطح زمین پاسیو کاشته می شوند یعنی پاسیو دارای باغچه ای برای کاشت انواع گیاهان است؛

-  گیاهان به صورت گلدانی در پاسیو نگهداری می شوند.
بـه علـت وجـود هـوای گـرم و مرطوب نگهـداری گل و گیاه در پاسـیو خـوب و راحت  و احتمـال خرابی 
گیاهـان نیـز کم تـر کاهـش می یابـد. بااین حـال به علت کم شـدن فضـای آپارتمـان جدیـداً از ایجاد پاسـیو 
در آپارتمـان خـودداری می کننـد و باالجبـار قرارگیـری گیاهـان بایـد به صـورت پراکنده در سـطح آپارتمان 

همـراه بـا طراحـی منزل صـورت پذیـرد، بنابراین نگهـداری آن ها نیز مشـکل خواهد شـد. 
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پاسیوچیست؟

در ابتـدا الزم اسـت بگوییـم کـه پاسـیو را نبایـد بـا آالچیـق اشـتباه گرفـت. ایـن دو بخـش مجـزا از هم 
هسـتند و کاربـرد آن هـا هـم متفاوت اسـت. بخشـی از خانه که سـقف شـفاف دارد و بیرون از خانـه را از آن 

می تـوان به صـورت واضـح دیـد امـا زیربنـای خانـه محسـوب  می شـود را پاسـیو می گویند.
بخـش نورگیـر خانـه که توسـط گیاهان و فضای سـبز احاطه شـده اسـت را پاسـیو میگوینـد؛ بنابرایـن این فضا 
بخـش  تزیینـی خانـه و مختـص پـرورش گل و گیاه در اسـت پاسـیو از دیرباز در ایران رواج داشـت و امـروزه هم در 
آپارتمان هـا بسـیار بـه چشـم می آیـد. ایـن فضا مناسـب افرادی اسـت کـه عالقه مند به پـرورش گل و گیاه هسـتند.

امـروزه ایجـاد پاسـیو مـدرن رایج شـده اسـت که بیشـتر بیش تر بـه گلخانه شـباهت دارد. با ایـن تفاوت که 
اسـتفاده از آب نمـا و نورپـردازی در ایـن پاسـیوها بسـیار رواج دارد و زیبایی آن ها را چندین برابر کرده اسـت.

انواعپاسیو

پاسیو انواعی دارد که دو مورد از پرکاربردترین آن ها در زیر شرح داده می شود:
- پاسیو مدرن

- پاسیو قدیمی

پاسیومدرن

پاسـیو مـدرن ویژگی هایـی داردکـه محیـط خانه را دنج تـر می کند و فضایی را برای نشسـتن در سـاعات 
اندکـی از شـبانه روز فراهـم مـی آورد. امـروزه پاسـیو مـدرن اختالف هـای زیـادی با پاسـیوی قدیمـی دارد و 
اسـتفاده ها و کاربردهـای آن نیـز  بیش تـر شـده اسـت. اخیراً پاسـیو مـدرن در فضاهـای بزرگ-تـری ایجاد 
می شـوند و اسـتخرهایی بـرای تفریـح و شـنا در آن هـا به وجـود می آیـد. در پاسـیو مـدرن وجـود صندلی و 
میـز کوچـک مکانـی را برای اسـتراحت فراهـم می کند که در قدیم همچنین امکاناتی وجود نداشـت. پاسـیو 
مـدرن امـروزه بـه خانه هـا بهـا می دهـد و ارزش آن هـا را چندیـن برابـر می کنـد زیرا برخـی خانه هـا نورگیر 

نیسـتند ولـی بـا ایجاد پاسـیو نـور آن هـا افزایـش می یابد و فضـا نیـز آرامش بخش تر  می شـود.

پاسیوقدیمی

امـروزه بـا الهـام گرفتـن از پاسـیو قدیمـی، طراحـی پاسـیو را بـه سـبک ایرانـی انجـام می دهند. پاسـیو 
قدیمـی بـه دلیـل هزینـه  کم تـر نسـبت به نـوع مـدرن طرفـداران بیشـتری دارد.

یکی از موارد رایج در چیدمان پاسیو قدیمی انتخاب حوض است.
در ایـن پاسـیو از مصالـح و ابزارهـای قدیمـی اسـتفاده می شـود. برای مثـال کاشـی های آبی رنگ قدیمی 

برای حوض بسـیار مناسـب اسـت و یا در کف پاسـیو از کاشـی های سـنتی اسـتفاده می شـود.
اسـتفاده از گیاهـان بـرای هـر سـبک پاسـیویی ضـروری اسـت و در پاسـیو قدیمی نیز بسـیار رایـج بود. 

امـروزه بـا توجـه به تنـوع گیاهـان می توانیـد از انـواع آپارتمانـی آن ها اسـتفاده کنید.
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مزایایساختپاسیو

1- فضایی دل نشین و سرسبز در داخل خانه در فصل زمستان
2- استفاده از جعبه گل های زیبا در پاسیو و گل کاری

3- نورگیری پاسیو
4- تصفیه هوای خانه

5-  افزایش چندبرابری زیبایی طراحی داخلی 
6- کاشت سبزیجات در پاسیو

7-  سقف شیشه ای پاسیو این امکان را برای  شما فراهم می کند تا آسمان را به صورت واضح ببینید.

تزیینپاسیوداخلمنزل

  تزیین پاسیو با گل مصنوعی
 تزیین پاسیو با سنگ

چمن
گلدان های رنگی
 آب نما در پاسیو

 استفاده از صندلی های تک نفره
 درختچه های زینتی

مکاناحداثپاسیو

 پاسیو در منزل بزرگ
 پاسیو کوچک در خانه

 پاسیو در ویال
 پاسیو آپارتمانی

 پاسیو در خانه های کم نور
 پاسیو در اتاق خواب

 پاسیو در پذیرایی

طراحیپاسیو

اولیـن نکتـه کـه بایـد بـه آن توجـه کنیـد این اسـت که پاسـیو منـزل شـما باید حداقـل 12 متـر طول و 
3 متـر عـرض داشـته باشـد و نـور آفتـاب بـه آن بتابد. سـبکی کـه می خواهیـد در پاسـیو بـه کار بگیرید را 

انتخـاب کنیـد و سـپس چیدمان پاسـیو را شـروع کنید.
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- از یک فرد باتجربه برای انتخاب گیاهان پاسیو مشورت بگیرید.
- در پاسیو حتماً از حوض یا استخر یا آب نما استفاده کنید.

- باربیکیو
- برای پذیرایی از مهمانان مبل مناسب فضا بگذارید.

- اگر عالقه مند به نورهای فانتزی بودید حتماً در پاسیو خود به کار بگیرید.
- طراحی پاسیو کوچک آپارتمانی

- از رنگ های سفید و روشن استفاده کنید.
- گلدان های دیواری بگیرید.

- آب نمای کوچک دیواری
- به جای مبل از میز و صندلی استفاده کنید.

پوششسقفدرطراحیپاسیو

بـرای پوشـش سـقف درگذشـته اکثـراً از شیشـه های معمولـی اسـتفاده میشـد. بااین حـال امـروزه مصالح 
جدیـد بسـیاری نیـز وجـود دارند کـه برای احداث سـقف این بخـش از خانه بـه کار می روند ماننـد فایبرگالس 
شـفاف، پلی کربنـات شـفاف و پوشـش حبابـی نورگیـر. هرکـدام از ایـن مصالح کـه ویژگی های خـاص خود را 
دارنـد، پوششـی مناسـب بـرای نورگیر خانـه هسـتند. به عنوان مثال پلی کربنات شـفاف در مقابـل گرما و تابش 

مسـتقیم خورشـید مقاومـت و مانـدگاری باالیـی دارد و می توانـد سـال ها با همـان کیفیت اولیـه کار کند.
- ممکـن اسـت در بـاالی نورگیـر سـقف های متحـرک نیز بـه کار گرفتـه شـود. در این صـورت می توان 
برخـی مواقـع کـه دوسـت داریـد در نورگیـر خانه خود اسـتراحت کنیـد یا وقت بگذرانید و با بسـتن سـقف 

متحـرک از ورود نـور زیـاد در محیط جلوگیـری نمایید.

پوششکفپاسیو

بـرای انتخـاب کف پـوش پاسـیو باید به مسـاحت آن، اقلیم محـل زندگی و بودجـه ای که برای طراحی پاسـیو 
در نظـر داریـد توجـه کنیـد. از مصالـح سـخت مانند سـنگ فرش، آجـر و بتن برای کفپوش پاسـیو اسـتفاده کنید 
کـه مقاومـت خوبـی دارنـد و راحت تمیز می شـوند. کفپوش سـنگ فرش دارای تنـوع در رنگ و ابعاد اسـت. نصب 
سـنگ فرش نسـبتاً سـخت اسـت و به نیروی متخصص نیاز دارد. در مناطق سردسـیر سـنگ فرش ممکن اسـت در 
اثـر تغییـرات آب و هوایـی کـه مثـاًل در زمسـتان رخ می دهد ترک بـردارد و به تعمیر نیاز داشـته باشـد. بااین حال 
ایـن مسـئله بـه معنـی غیرقابل اسـتفاده بودن سـنگ فرش نیسـت و تنها نشـان دهنده لـزوم مراقبـت  بیش تر از 
آن اسـت . اگـر دوسـت داریـد فضای پاسـیو خـود را به صـورت سـنتی و قدیمی طراحـی کنید،آجـر گزینه خوبی 
اسـت. نصـب کف پـوش آجـری بـه زیبایـی پاسـیو کمـک فراوانی می کنـد و باعـث ایجـاد فضایی خاص  می شـود. 
البتـه نـوع آجـر را بایـد با توجه بـه بودجه خود انتخـاب کنید زیرا هزینه خریـد و نصب آجر زیاد اسـت. همچنین 

آجـر بـه شـما ایـن امـکان را میدهد تا پاسـیو خود را به هر شـکل هندسـی که دوسـت دارید طراحـی کنید.
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عایقبندیپاسیو

و  کرم بنـدی  و  بـه شـیب بندی  مربـوط  مرطـوب  فضاهـای  زیرسـازی  یـا  پاسـیو  عایق بنـدی  اجـرای 
سـیمان کاری مناسـب کف اسـت. عایق بندی باید با دقت و اصولی و با شـیب حداقل 1/5 درصد اجرا شـود 
و سـطح آن کامـاًل پرداخـت گـردد )اصطالحـاً لیسـه ای شـود(. به نحوی که سـطح زبـری زیر عایـق رطوبتی 
باقـی نمانـد. در ایـن گونـه فضاهـا اسـتفاده از قیرگونـی دوالیـه مرغـوب )قیـر اسـتاندارد و گونی مناسـب( 
بـر از ایـزوگام ارجحیـت دارد و از دوام  بیشـتری برخـوردار اسـت. نهایتـاً ضـروری اسـت قبـل از قیرگونـی، 

سـیمان کاری کـف خشـک شـود و کامـاًل تمیـز گردد.

مصالحقابلاستفادهدرنورگیر

دیواره هـای پاسـیو را می تـوان بـا توجـه به موقعیـت قرارگیری آن با اسـتفاده از مصالـح مختلفی طراحی 
کـرد. اگـر پاسـیو در بیـرون از فضـای منـزل قـرار دارد، می تـوان دیواره هـای آن را از شیشـه یـا پلی کربنات 

سـاخت تا روشـنایی کافی داشـته باشد.
در فضـای داخلـی نیـز می تـوان دیوارها را با مصالحی مانند کاشـی، سـرامیک، چوب، پی وی سـی و غیره 
پوشـش داد. اگر در پاسـیو از آب یا آبفشـان و مواردی از این قبیل اسـتفاده  می شـود باید از مصالح ضدآب 

اسـتفاده کـرد امـا نمی تـوان چوب هایـی را به کاربرد کـه در برابر رطوبت عایق نیسـتند.
دیواره هـا را می تـوان بـا کف پوش هـای سـه بعدی نیـز زیباتـر کـرد و نمایـی بسـیار جالـب بـه آن داد. 
روی هم رفتـه بـا توجـه بـه معمـاری و مصالـح مختلفـی کـه امـروزه وجـود دارنـد می تـوان طراحـی بسـیار 

متنوعـی را در ایـن محیـط ایجـاد کـرد.

فرقپاسیوونورگیر

نورگیـر بخشـی از سـاختمان اسـت کـه شـامل همـه ی واحدها  می شـود ولی هیچ کـس نمی توانـد از آن 
اسـتفاده کنـد و فقط در روشـنایی سـاختمان  تاثیـر میگذارد.

بـا این حال پاسـیو بخشـی از خانه اسـت که جز زیربنا محسـوب  می شـود و امـروزه اسـتفاده های فراوانی پیدا 
کرده اسـت. پاسـیو نورگیر سـقف شیشـه ای شـفاف خانه و فضایی برای نشسـتن و پرورش گل و غیره اسـت.

پـس یعنـی نورگیـر بخشـی از خانه حسـاب نمی شـود و جزو زیربنا نیسـت همچنین سـقف شـفاف نـدارد و 
فقـط نـور را عبـور می دهـد درصورتی کـه پاسـیو کاماًل برعکس اسـت.

تفاوتحیاطخلوتوپاسیودرچیست؟

برخـی افـراد حیاط خلـوت را بـا پاسـیو اشـتباه می گیرنـد. ولـی ایـن دو تفاوت های اساسـی باهـم دارند. 
هرچنـد هـر دو بخـش دارای وجوه اشـتراکی هسـتند اما پاسـیو سـقف دارد و ممکن اسـت در داخل فضای 

خانـه نیز طراحی شـود.
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حیـاط  خلـوت فاقد سـقف شـفاف اسـت و اکثـر اوقات اصاًل سـقفی نـدارد. حیاط خلـوت در اصل حیاطی 
اسـت کـه در قسـمت پشـتی خانـه طراحـی می-شـود و معمـوالً درب ورودی نـدارد و گاهـی اوقـات حتـی 

می توانـد بسـیار  بزرگ باشـد.
پاسـیو هـم می توانـد در بخـش انتهایـی منزل و هم در وسـط آن طراحی شـود. در حیاط خلـوت می توان 
درختـان میـوه و  تزیینـی بـزرگ را نیـز کاشـت امـا در پاسـیو از گل و درختـان گلدانی  اسـتفاده می کنند. 

زیـرا یـک فضای بسـته اسـت و امکان رشـد و بلند شـدن زیـاد درختان وجـود ندارد.
طراحی حیاط محصور شامل برخی ضوابط شهرداری به شرح زیر است:

- حیاط  خلوت واقع در ساختمان جنوبی باید با دیوار و نرده یا حصار فلزی سبز از معبر عمومی جدا شود.
- در سـاختمان های جنوبـی بایـد طبقـات بـه حیـاط اصلـی دسترسـی داشـته باشـند و کلیه سـطوح و 

دیوارهـای جانبـی حیاط نماسـازی شـوند.
- اگر حیاط محصور با مصالح شـفاف مسـقف شـود، پیش بینی بازشـوهای مناسـب و کافی جهت تهویه 

طبیعی آن الزامی اسـت.
- کف تمامی پاسیوها باید دارای شیب بندی مناسب و سیستم دفع آب های سطحی باشد.

- حیاط داخلی که برای  تامین نور و تهویه اتاق است نباید تا فضای توقف گاه پارکینگ ادامه یابد.
- ابعـاد حیاط خلـوت و نورگیـر بـرای تامیـن نـور و تهویـه فضاهـا بایـد دارای مسـاحت 12 مترمربـع بـا 

حداقـل 3 متـر عرض باشـد.
- بـرای زمین هـا بـا مسـاحت  بیش تـر از 200 مترمربـع اختصـاص حداقـل 6 درصـد مسـاحت زمین به 

حیـاط داخلـی به انـدازه الزامی اسـت.
- اگـر پاسـیو  بـرای تامین نور آشـپزخانه احداث شـده اسـت باید حداقـل 9 مترمربع مسـاحت و حداقل 

3 متر عرض داشـته باشـد و نباید مسـقف باشـد.
- اگـر دو واحـد مجـزا از یـک حیـاط داخلی نور و تهویـه بگیرند، فاصلـه دیوارهای پنجره مقابـل آن ها از 

یکدیگـر نبایـد کم تر از 6 متر باشـد.
- در مـواردی کـه آشـپزخانه و اتـاق دو واحـد مسـکونی مسـتقل یا آشـپزخانه آن ها از یـک حیاط خلوت 

نـور بگیرنـد، فاصلـه پنجره هـای مقابـل آن هـا ن نبایـد  کم تر از 4 متر باشـد.

گیاهانمناسبنگهداریدرپاسیو

گیاهـان مناسـب پاسـیو عبارتند از: کروتـون )انفجار رنـگ(، گیاه پنتاس)سـتاره ای روی شـاخه ها(، گیاه 
حسـن یوسـف)گیاهی همه پسـند(، النتانـا، )پهن بـرگ همیشه سـبز(، گیـاه آناناسـی یـا گازمانیـا ) بازتابـی 
از رنگ هـای هیجان انگیـز(، گیـاه کاالدیـوم یـا فیل گـوش- گل حنا)گیاهـی بی حوصلـه(، گل وانیل)گیـاه 
آفتاب پرسـت(-، گل اطلسـی )گیـاه گل داری وقفـه(،ب- بگونیـا )گیـاه همه فن حریـف( ، - گل های اسـتوایی 
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)نمـادی از آب وهـوای اسـتوا(،- فلفـل زینتی )تندتـر امـا زیباتر(،مارچوبه زینتـی، گیاه شـویدی دم روباهی- 
گیـاه خزنـده جنـی )تیاالندا زیبـا(، گیاه پالرگونیـوم، ژرانیوم سـیاه، گیـاه گل اختر، پامپاس گـراس ارغوانی 
یـا ریـش پـری ارغوانـی، بامبـو )خیـزران خوش قدم(،صنوبـر آلبرتـا )کوتولـه همیشه سـبز(،- گیـاه گاردنیـا 

)گل هـای خندان(،شمشـاد )گیـاه همیشه سـبز(، سـرخس زینتی.

آشناییبااصولگلآراییدرداخلمنزل

در عصـر جدیـد اصـول گل آرایـی، یکـی از مهم تریـن فاکتورهایـی اسـت کـه هـر گل آرایـی بایـد بدانـد. 
در جامعـه امـروزی دیگـر بـه گل آرایـی صرفـاً بـه چشـم یک هنر نـگاه نمی کننـد بلکـه آن را به عنـوان یک 

درنظـر می گیرند. صعنـت 

تعادلدرگلآرایی

تعـادل بـه تقسـیم کـردن »وزن بصری« در هر سـوی محـور عمودی گفته  می شـود. وزن بصری بهتر اسـت 
در هـر دو سـمت تقریبـاً برابـر باشـد. ظاهر نامتعادل احسـاس عدم آسـودگی را به بیننـده منتقل می کند.

ثباتدرگلآرایی

ثبـات بـه وزن بصـری در امتـداد محـور عمـودی میگویند. طرحی که قسـمت باالیی آن سـنگین باشـد، 
ثبـات نـدارد. ثبـات را می توانیـد بـا افزایـش انـدازه ی پایه و عریـض کردن و سـنگین تر کردن آن به نسـبت 

بـاالی آن به وجـود آورید. 
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نسبتدرگلآرایی
نسـبت به انـدازه ی نسـبی اجـزای مختلـف طـرح می گوینـد. گلدان هـای بـزرگ را بـا گل هـای کوچک و 
ظریـف اسـتفاده نکنیـد. همچنیـن می توانیـد ازگل های با یک انـدازه اسـتفاده کنید تا نسـبت بصری خوبی 

را بـه وجـود آورید. 

مقیاسدرگلآرایی
مقیـاس به تناسـب انـدازه ی سـازه بـا پایـه ی آن می گوینـد. طراحـی گل بایـد بـرای پایـه ی مشـخصی 

صـورت گیـرد و بـا پیش زمینـه ی آن متناسـب باشـد.

جهتدرگلآرایی
جهـت بـه معنـای توزیـع طـرح اطـراف محور مرکـزی اسـت. طـرح گل آرایـی بایـد به گونه ای باشـد که 

تمامـی اجـزا از یک نقطه منشـعب شـوند.  
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ریتمدرگلآرایی
ریتـم بـه تکنیـک تکـرار رنـگ، انـدازه، بافـت، فضـا یـا شـکل در طـرح میگوینـد. فضاسـازی یکـی از 
پرکاربردتریـن روش هـا بـرای بـه کار بردن ریتم در یک طرح اسـت. طبـق مفهوم فیبوناچی برای فضاسـازی 

می تـوان گفـت کـه بلنـدی هـر آیتـم جلویـی بایـد به انـدازه ی مجمـوع بلنـدی دو آیتـم قبل آن باشـد. 

-تسلطدرگلآرایی

تسـلط بـه اسـتفاده از یـک رنـگ، بافـت، انـدازه یـا شـکل اصلـی در طـرح و کامل کـردن آن بـا مقادیر 
کوچکـی از  جزییـات دیگـر میگوینـد. حفـظ تسـلط در مـورد یکـی از مـواد باعث  می شـود که طـرح پایانی 
عـالوه  بـر داشـتن هماهنگـی  بیش تر، ازلحـاظ بصری نیزچشـم نواز باشـد. به کارگیـری دو رنـگ متفاوت به 
میـزان مسـاوی باعـث  می شـود که طـرح جذابیت خود را از دسـت بدهد زیرا هـر دو رنگ برای تسـلط خود 

رقابـت می کننـد و منجـر بـه نازیبایی می شـوند.

-تضاددرگلآرایی

به کارگیـری رنگ هـا، شـکل ها و بافت هـای متضـاد باعـث افزایـش تنـوع در طـرح می شـوند و زیبایی آن 
را افزایـش می دهنـد. البتـه ضـروری اسـت کـه یـک بافت، شـکل یا رنگ به صـورت غالب باشـد امـا اجزایی 

را در آن بـه کار ببریـد کـه تضـاد ایجـاد کنـد و بـه طرح تان عمق ببخشـد. 
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-نقطهیکانونیدرگلآرایی
نقطـه ی کانونـی اغلـب در قسـمت پایینی مرکز قـرار می گیردو نگاه بیننده به آن سـمت جذب  می شـود. 
بـرای گسـترش نقطـه ی کانونـی می توانیـد از اصـول بیان شـده در مـوارد بـاال اسـتفاده کنید. با فضاسـازی، 

رنـگ و انـدازه ی مناسـب می توان نـگاه بیننـده را به مرکز طرح کشـانی. 

-وزنبصریدرگلآرایی

آنچـه باعـث  می شـود نـگاه بیننـده بـه سـمتی حرکـت کنـد و همان جـا بمانـد یـا بـه همـان نقطـه ی 
مشـخص برگـردد، وزن بصـری نامیـده  می شـود. برای مثال رنگ های روشـن اغلـب چشـم نوازتر از رنگ های 
تیـره هسـتند، امـا کمیت نسـبی رنگ هـای مختلف برای جایـی که وزن بصری قـرار می گیـرد، اهمیت دارد. 
همان طـور کـه می بینیـد در دایـره ی سـیاه بـا مرکـز سـفید، نگاه به سـمت مرکز سـفید مـی رود و علت 
آن تضـاد رنگـی و موقعیـت آن درون دایـره اسـت؛ بـا این حال بـه همان دلیل قبلـی در نقطه ی سـیاه  درون 
دایـره ی سـفید، نـگاه بـه سـمت نقطـه ی سـیاه حرکـت می کنـد و روی آن باقـی می مانـد. در واقـع اجزای 

تشـکیل دهنده ی تسـلط و تضـاد بـا یکدیگـر وزن بصـری را بـه وجـود می آورند.

انواعچهارپایهواستندگلدان

گل هـا و گیاهـان آپارتمانـی از شـیک ترین اکسسـوری ها و وسـایل خانه محسـوب می شـوند کـه در کنار 
زیبایـی خـود انـرژی و طبیعـت را مهمـان چهاردیواری هـای کوچک مـا می کنند.

شـادابی و طراوتـی کـه گیاهـان در خانه جـاری می کنند در روحیه افـراد  تاثیر زیـادی دارد، فضای خانه 
را بـه مکانـی آرامش بخش تبدیـل می کنند.
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چندیـن سـال اسـت کـه گل هـا و گیاهـان راه خـود را بـه درون فضاهـای کوچـک و آپارتمانـی مـا بـاز 
کرده انـد. وجـود انـواع اسـتندها و چهارپایه هـای تزیینـی بـرای ورود گیاهان بـه خانه ها بی تاثیر نبوده اسـت.

امـروزه باوجـود تنـوع بی نظیـری کـه در طرح هـا و جنـس اسـتندهای گیاهان دیـده  می شـود، نگهداری 
گل هـا در خانـه بـه رویایـی دسـت یافتنی تبدیل شـده اسـت. هرچقـدر هم فضای خانه شـما کوچک باشـد، 
جـا گلدانی هـا بهتریـن مـکان خـود را پیـدا می کننـد و بـا پرکـردن قسـمت کوچکـی از خانـه شـادابی و 

سـرزندگی را بـه خانـه شـما می آورند.
امـروزه چهارپایه هـای گلدانـی در اندازه هـا و از جنس هـای مختلـف ازجملـه چوبـی، فلـزی، پالسـتیکی 

سـفید، گچـی و غیره و سـاخته می شـوند.
اسـتندهای دیـواری گیاهان مشـکل فضـا را در مکان های کوچک حـل کرده اند و زیبایـی را به دیوارهای 

سـفید و خلوت اتاق ها هدیـه داده اند.
پایه هـای چوبـی را در انـواع رنگ هـا. از قهـوه ای تیـره تا رنگ های سـفید و روشـن می تـوان یافت. چوب، 

زیبایـی طبیعـت کوچـک شـما را  بیش تر می کند و جلـوه ای خاص به آن میبخشـد.
چهارپایـه گلـدان فلـزی: چهارپایه هـای فلـزی در انـواع مدل هـای فانتـزی و مـدرن تولیـد می شـوند که 
انتخـاب از بیـن آن هـا کار راحتـی اسـت. جـا گلدانی هـای فلـزی بـا ایجـاد تناقـض بـا طبیعت سـبز، توجه 
بیشـتری را بـه خـود جلـب می کننـد و همیـن موضـوع آن هـا را در دکوراسـیون های مـدرن جا داده اسـت. 

یکـی از نمونه هـای جـذاب اسـتندهای فلـزی، فرفورژه اسـت.
نمونه هـای پایـه گلـدان فرفـورژه در کنـار طرح هـای زیبـا و خمیدگی هـای هنرمندانـه، مقاومـت باالیی 
دارنـد و زمـان طوالنی تـری مهمـان خانه ها می شـوند. اسـتند پایـه گلدان دیـواری، فضایی کوچـک و جذاب 
دارد. عـالوه بـر ایـن نمونه هـای سـقفی چهارپایه هـا نیـز جذابیتی خـاص به همـراه دارند و سـبکی مدرن از 

نگهـداری گیاهـان را بـه آپارتمان شـما هدیـه می دهند. 
پایـه گلـدان گچـی چهارپایه هـای از جنـس گـچ هسـتند کـه معمـوالً در کنار مجسـمه ای زیبا سـاخته 
می شـوند.این پایه هـا معمـاری کالسـیک قصرهـا و تاالرهـای بـزرگ دنیـا را به خانـه کوچک شـما میآورند.

گل و گیاهـان آپارتمانـی یکـی از زیباتریـن عناصـری هسـتند کـه در دکوراسـیون داخلـی منـازل نقش 
دارنـد. گلدان هـا بـا طـراوت و شـادابی خـود نبـض خانه را بـه تپـش درمی آورند و انـرژی خود را به سراسـر 

خانـه جـاری می کننـد. پایـه گلـدان هـم یکـی از لـوازم جانبی اسـت کـه همراه بـا گلـدان می آید.
درگذشـته کـه انـواع جاگلدانـی و چهارپایه هـا وجود نداشـتند، حضـور گلدان ها و گیاهان فقـط به فضای 
خارجـی خانـه محـدود می شـد؛ امـا امروزه بـا وجود انـواع اسـتند های تزیینی، گیاهـان راه خـود را به درون 

آپارتمان هـا هـم بـاز کرده اند.
اسـتندهای چوبـی و فلـزی بـا طرح هـای متنـوع خـود یکـی از ابزارهـای زیبـا بـرای دکوراسـیون خانـه 

می آینـد. به حسـاب 
ایـن چهارپایه هـا کـه در اندازه هـای کوچـک تا بـزرگ موجود هسـتند، زیبایـی خاصی را ایجـاد می کنند و 

فضای خانـه را طراوت می بخشـند.
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پایه گلدان، فضایی مدرن و چندطبقه را برای مدیریت گلدان های شما فراهم می کند.
سـبک دکوراسـیون مدرن، شـلف و قفسـه های چوبی و فلزی را هم تغییر داده اسـت. اسـتایل مینیمال 
در تولیـد و طراحـی مدل هـای مـدرن چهارپایه-هـای گیاهـان  تاثیـر زیـادی داشـته اسـت و نمونه هـای  

تزیینـی اسـتندها تغییـرات زیادی کرده اسـت.
اصول زیر در طراحی آن حاکم است:

1- افزایش تنوع گونه های گیاهی؛
2- گرایش به کشت مخلوط و دوری جستن از تک کشتی؛

3- استفاده از گونه های بومی و یا سازگار به شرایط محیطی؛
4- کاهش حضور المان های سازه ای؛

5- حفـظ، به کارگیـری و ادغـام محیط هـای نزدیـک به طبیعـت در منظرهای شـهری ، مثـل زمین های 
کشـاورزی، باغ هـا، محیط هـای روسـتایی و طبیعی اطراف شـهر؛

به کارگیـری اصـول فـوق نه تنهـا یـک منظـر شـهری زیبـا و پویـا را شـکل می دهـد بلکـه بـه واسـطه 
تنـوع گونه هـای گیاهـی آن و اسـتفاده حداقـل از مـواد شـیمیایی در کنتـرل آفـات و بیماری هـا، زمینـه را 
بـرای حضـور گسـترده حیات وحـش به ویـژه پرنـدگان، پروانه ها، پسـتانداران کوچـک و غیـره را در مجموعه 

می کند. فراهـم  منظرهـا 
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بـرای انتخـاب گیاهـان، در مرحلـه اول، الزم اسـت نیازهای عملکردی طراحی مشـخص شـود. به عنوان مثال، 
بایـد تعییـن شـود کـه تـوده گیاهـان موردنظر، بـرای اهـداف حفاظتی به کاربرده می شـوند یـا کاربـرد  تزیینی و 
اکولوژیکـی دارنـد. پـس  از ایـن مرحلـه، ضروری اسـت کـه به نیازهـای طبیعـی و رویشـگاهی گیاهان دقت 
شـود تـا به طـور طبیعی با آن منطقه سـازگاری داشـته باشـند. در کنار درختـان، درختچه ها و پوشـش های 

زمینـی، گیاهـان علفی، پیـازدار و گل هـا مکمل درختان، ضروری اسـت،
طراحـان منظـر، در انتخـاب گونه هـای درختـی، بایـد همواره مسـائل بوم شـناختی را مدنظر قـرار دهند. 
بـرای ایـن منظـور، می تـوان گیاهـان را از بیـن گونه هایـی انتخـاب کرد کـه به طـور طبیعی در عرصـه مورد 
نظـر سـازش یافته انـد، گونه هایـی کـه ازلحـاظ زیبایی شناسـی و عملکـردی مـورد نیـاز هسـتند را بایـد بـا 
رعایـت نـکات بوم شـناختی، انتخـاب کـرد. اسـتفاده از گیاهـان بومـی یـک منطقـه بـرای کاشـت در یـک 

محـدوده، دارای مزایـای زیر اسـت:
1- هماهنگی و یکپارچگی با منظر کلی منطقه

2- سازگاری با شرایط زیستی منطقه
اگـر بنـا بـه دالیلـی، امـکان اسـتفاده از گیاهـان بومی بـرای جنـگل کاری وجود نداشـته باشـد، می توان 
گونه هایی را انتخاب نمود که  از بیشـترین سـازگاری با شـرایط منطقه برخوردار هسـتند. در موارد معدودی، 
برخـی از گونه هـای غیربومـی )به ویـژه درصورتی کـه با چشـم انداز هماهنگ و با محیط نیز سـازگار باشـند(، 
نسـبت بـه گیاهـان بومـی ارجحیـت دارند. برخـی از گونه هـای درختـی و درختچـه ای غیربومـی، در مقابل 
طوفان هـا و یخبندان هـای شـدید، از انـواع بومـی مقاوم تر هسـتند. بهترین راه حـل، انتخـاب گونه های بومی 

و غیربومـی، به صورت ترکیبی اسـت.
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باالرفتـن درجـه حـرارت محیـط، تنفس و تعرق گیاهـان را افزایش می دهـد. بنابراین تلفـات آب گیاهان 
افزایـش می یابـد و بـرای حفـظ وضعیـت بهینـه پوشـش گیاهـی بـه آبیاری بیشـتری نیـاز اسـت د. گیاهان 
مختلـف نیـاز آبـی متفاوتـی دارند که به نوع گونه، سـن و وضعیت بسـتر رشـد آن هـا بسـتگی دارد. گیاهان 
علفـی، به ویـژه چمـن، نیـاز آبـی باالیـی دارنـد. بـه نظـر میرسـد در آینـده نزدیک بـرای حفظ فضای سـبز 

موجـود بـه منابـع آبی  بیشـتری نیا خواهـد بود.
از طـرف دیگـر، گسـترش فضـای سـبز شـهری بـرای دسـتیابی بـه اسـتانداردهای جهانی سـرانه فضای 
سـبز شـهری موجـب افزایـش پوشـش گیاهـی موجود  می شـود که خود بـه معنی نیاز بیشـتر بـه منابع آب 
اسـت. از ایـن رو، اقلیـم خشـک کشـور و محدودیت های موجـود در تامین منابـع آب، الزم اسـت راهبردهای 
مدیریـت فضـای سـبز شـهری در شـهرها بـه گونـه ای تغییـر کنند کـه بتواننـد بـا تحـوالت رخ داده و روند 
تشـدید شـونده آن هـا در آینـده سـازگار گردنـد و اهـداف درازمـدت مدیریـت شـهری در طراحـی، ایجاد و 
نگهداشـت فضـای سـبز را تأمیـن نماینـد. بـر این اسـاس، مدیریت پوشـش گیاهی، بسـتر رشـد آن و منابع 
آبـی بایـد مـورد تجدیدنظر قـرار گیرد. برای دسـتیابی به این هـدف، راهکارهـای گوناگونی بـرای مواجهه با 

ایـن شـرایط وجـود دارد کـه در ادامـه به اجمـال به آن ها اشـاره  می شـود.
- پوشـش گیاهـی: مهم ترین راهبـرد مدیریتی در ایـن زمینه، بهره گیری از گیاهانی اسـت که نسـبت 
بـه اقلیـم گرم تـر، مقاوم تـر هسـتند و بـه آب کم تـری نیـاز دارنـد. در چنیـن شـرایطی، اسـتفاده از گیاهانی 
نظیـر چمـن کـه گیاهـی بـا نیـاز آبـی بـاال و ناسـازگار بـا شـرایط خشـک اسـت؛ توجیـه نخواهـد داشـت. 
خوشـبختانه، تنـوع بـاالی گونه هـای گیاهـی بومـی ایـران کـه بسـیاری از آن هـا بـا شـرایط گرم و خشـک 
سـازگاری مناسـبی دارنـد، فرصـت ارزشـمندی را فراهـم مـی آورد تا بتـوان گونه هـای جدیـدی را جایگزین 

گیاهانـی کـرد کـه با شـرایط فعلی سـازگاری نیسـتند. 
نکتـه ای کـه بایـد در جایگزینی پوشـش گیاهی موردتوجـه قرار گیرد، تناسـب گونه های جدید بـا کارکردهای 
فضـای سـبز شـهری اسـت. از گیاهانـی می تـوان در فضای سـبز شـهری اسـتفاده کرد کـه طراوت و جلـوه بصری 
مناسـبی داشـته باشـند و از پوشـش متراکـم قابل توجهـی نیـز برخـوردار باشـند، زیـرا کـه یکـی از مهم تریـن 
کارکردهـای ایـن فضاهـا، عـالوه بـر سـالمت و پاالیـش اکوسیسـتم شـهری، جنبـه زیبایی شـناختی آن ها اسـت. 

بااین حـال، بسـیاری از گونه هـای سـازگار بـا شـرایط گـرم و خشـک واجـد چنیـن ویژگی هایی نیسـتند.
گیاهـان مقـاوم بـه شـرایط تحـت تنـش، غالبـاً ظاهری مـات و کـدر دارند کـه دلیـل آن، تطابـق یافتن 
بـا شـرایط محیـط بـرای افزایـش بازتاب نـور خورشـید )جهت جلوگیـری از افزایـش دمای گیـاه( همچنین 
کاهـش تعـرق و از دسـت دادن آب اسـت. افـزون بـر ایـن، کنـدی رشـد ایـن گیاهـان، مانـع ایجاد پوشـش 
متراکـم و انبـوه می شـود . بدیـن ترتیـب، در جایگزینـی گیاهان فعلـی  باید بـه ظرفیت هـا و توانمندی های 

گونه هـای جدیـد در تامیـن کارکردهـای فضـای سـبز شـهری نیز توجه شـود.
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- خـاک و بسـتر رشـد گیاهـی: در مدیریـت بهینـه پوشـش گیاهـی عـالوه بـر نـوع گیاهـان مورد 
اسـتفاده در فضـای سـبز، خـاک و بسـتر رشـد آن هـا نیز نقـش مهمی دارند. بسـتر رشـد مناسـب می تواند 
عـالوه بـر  تامیـن آب و عناصـر غذایـی مورد نیاز گیاه، شـرایط رشـد و نمو مطلـوب را گیاهـان فراهم نماید 
و تلفـات آب را بـه حداقـل کاهـش دهـد. به طورکلی، تلفـات آب یک پوشـش گیاهی، از دو مسـیر عمده رخ 
می دهـد: نخسـت، تعـرق گیـاه که بـرای فتوسـنتز و تولیـد فرآورده های گیاهی و رشـد و نمو آن الزم اسـت 
و دیگـر، تبخیـر آب از سـطح خـاک. همان گونـه کـه پیش ازاین هم اشـاره شـد، گونه های گیاهـی جایگزین، 
تعـرق گیاهـی و تلفـات آب را کاهـش می دهنـد و مـا را بـا شـرایط تغییریافتـه اقلیمـی سـازگار می سـازند. 
ایجـاد تغییـرات مناسـب در بسـتر رشـد فضـای سـبز شـهری نیـز بـا کاهـش تبخیـر سـطحی از خـاک، از 

هـدرروی منابـع آب جلوگیـری می کند.
یکـی از راهکارهـای مناسـب در ایـن زمینـه، افزایـش مقـدار مواد آلـی خاک اسـت. این مواد کـه درواقع 
بـه شـکل اسـفنج عمـل می کننـد، آب خـاک را در منطقـه حضـور ریشـه گیاهـان حفـظ می نماینـد و مانع 
خـروج آب از ایـن منطقـه می شـوند )کـه در اصطـالح بـه آن آبشـویی می گوینـد(. اسـتفاده از خاک پوش ها 
)مالچ هـا( در سـطح خـاک نیـز راهـکار دیگـری اسـت کـه تبخیر سـطح خاک به ویـژه در سـاعات گـرم نیمروز و 
روز را بـه شـکل قابل توجهـی کاهـش می دهـد. بـه این منظـور می تـوان از ترکیبـات گوناگونی اسـتفاده کرد 
کـه بـا وجـود هزینـه پاییـن، کارایی باالیـی دارنـد و ازجمله این مـواد می توان بـه بقایای گیاهی، خـاک  اره و 

پوشـش های پلی اتیلنـی اشـاره کرد.
- منابـع آب و روش هـای آبیـاری: مدیریت آب، سـومین عامل کلیدی مدیریت فضای سـبز شـهری 
در مواجهـه بـا تغییـر اقلیـم اسـت. در ایـن میـان، روش هـای آبیـاری در اولویـت قـرار می گیرنـد کـه ضمن  
تامیـن نیـاز آبـی پوشـش گیاهـی، کارایـی باالیی نیز داشـته باشـند،. بـه نظر می رسـد روش سـنتی آبیاری 
دسـتی فضای سـبز شـهری توسـط کارگـران و یـا روش غرقابی رایـج، کارایی پایینـی دارد و یکـی از عوامل 
مهـم هـدر رفـت آب، به ویـژه در سـاعات گـرم روز اسـت. تغییـر سـامانه های آبیـاری بـا اسـتفاده از روش 

قطـره ای، کارایـی آبیـاری فضـای سـبز شـهری را به شـکل قابل مالحظـه ای افزایـش میدهد.
در ایـن روش لوله هـای سـامانه آبیـاری در زیـر سـطح خاک قـرار می گیرد و بدیـن ترتیب، عمـاًل تبخیر 
از سـطح خـاک بـه صفر نزدیک  می شـود. این روش که در اکثر کالن شـهرهای توسـعه یافته جهان اسـتفاده 
 می شـود، کارایـی باالیـی داردایـن روش علی رغـم نیـاز بـه هزینـه اولیـه زیـاد بـه دلیـل صرفه جویـی قابل 

توجـه در مصـرف آب ازنظـر اقتصـادی و مدیریتی مزیت چشـم گیری دارد.
عالوه بـر ضـرورت تغییـر سـامانه آبیـاری، می تـوان از منابـع آب جایگزیـن نیز بـرای آبیاری فضای سـبز 
شـهری اسـتفاده کـرد. در چنـد سـال اخیر پسـاب شـهری و فاضالب، بـه یکـی از گزینه هـای موردتوجه در 
کشـاورزی و فضـای سـبز در بسـیاری از نقـاط جهـان  تبدیـل شـده اسـت. البتـه در ایـن زمینه بایـد نکات 
بهداشـتی و ایمنـی موردتوجـه کامـل قرار گیرد و زیرسـاخت های الزم بـرای بهره برداری از ایـن منابع فراهم 

شـود. نخسـت، البتـه سـالمت و عـدم آلودگی ایـن پسـاب ها و فاضالب هـا باید تضمین شـود.



ایجادفضایسبزوپارکسازی

128

انتخابگیاهانبراساسکاربردآنهادرفضایسبز

گیاهـان را بـر اسـاس محـل کاربـرد آن هـا در فضای سـبز تقسـیم بندی مینماینـد. به این معنـی که هر 
گیاهـی بـرای یـک محل خـاص ویژگی هایـی داردکه می توانـد اهداف طـراح را تامیـن نمایـد. به عنوان مثال 
گیاهـان سـوزنی برگ در حاشـیه خیابان هـا و بزرگراه هـا  عـالوه بـر زیباسـازی، وظیفـه جلوگیـری از انتقال 

صـدا و یـا نـور را بـه بانـد مقابل و یـا مناطق مسـکونی بر عهـده دارند.
گیاهان بر اساس کاربرد آن ها در فضای سبز به گروه های زیر تقسیم بندی می شوند:

گیاهان مناسب برای حاشیه بزرگراه ها:
از ایـن گیاهـان بـرای کاهش آلودگـی صوتی و نوری همچنیـن افزایش ارزش های محیط  زیسـتی و ایجاد 

منظـره ای زیبا اسـتفاده  می شـود، ماننـد گونه-های مختلفی از پهن برگان و سـوزنی برگان سـوزنی برگ.
گیاهان مناسب برای حاشیه خیابان ها:

از ایـن گیاهـان بـرای کاهـش آلودگـی صوتـی و نـوری وسـایل نقلیـه اسـتفاده  می شـود؛ ماننـد تـرون، 
شمشـاد و ناتـرک.

گیاهان پرچینی:
از ایـن گیاهـان بـرای ایجـاد مانـع و حصـار و یـا پوشـش مناظـر ناخوشـایند اسـتفاده مینماینـد؛ ماننـد 

زرشـک، شیرخشـت و یـا ماهونیـا.
گیاهان مناسب کاشت در چمن:

از ایـن گیاهـان بـرای القـای سـازوکارهای زیباشـناختی اسـتفاده  می شـود؛ زیـرا ترکیـب تک درخـت بـا 
چمـن در صـورت انتخـاب صحیح زیبایـی منحصربه فـردی را به بیننده منتقـل می کند، مانند افـرای ژاپنی، 

گل یـخ، ماگنولیـای بنفـش و غیره .
گیاهان پوششی:

از ایـن گیاهـان بـرای انتقـال حـس زیباشـناختی و ایجـاد محیط هـای خصوصـی در مکان هـای عمومی 
اسـتفاده  می شـود؛ ماننـد آجـوکا، بومـادران، چمن.

گیاهان سایه انداز:
از ایـن گیاهـان زود رشـد کـه تـاج گسـترده ای دارنـد، بـرای ایجـاد یـک محیـط سـایه و آرام در معابـر 

عمومـی اسـتفاده  می شـود ماننـد اقاقیـای معمولـی، تـوت سـفید و بیـد مجنـون.
گیاهان مقاوم در برابر آلودگی:

از ایـن گیاهـان بـرای مقابله بـا آلودگی در مناطق پرتراکم شـهری و در معابر عمومی اسـتفاده  می شـود؛ 
ماننـد گونه هـای مختلفی از افرا و گل ابریشـم.

گیاهان مقاوم در برابر فرسایش:
فرسـایش در اراضی شـیب دار یکی از مشـکالتی اسـت که همه گیاهان توانایی مقابله با آن را ندارند و در این 

حالـت بایـد از گونه هایی اسـتفاده کرد که ریشـه منشـعب و پخش دارنـد مانند ارغوان، خرزهره و شیرخشـت.
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گیاهان بادشکن:
 از ایـن گیاهـان کـه بافـت متراکـم دارنـد و از ارزش های محیط  زیسـتی برخوردار هسـتند بـرای کاهش 

اثـرات تندبـاد و طوفـان اسـتفاده  می شـود؛ ماننـد گونه هـای مختلف سـرو، گز و سـپیدار.
گیاهان با جلوه های خاص:

برخـی از گیاهـان دارای ویژگی هایی هسـتند که می تـوان از آن ها در طراحی محیط اسـتفاده کرد. گونه هایی 
ماننـد شیرخشـت را به صـورت تکـی می کارنـد و شـاخه های آن ها در اشـکال مختلـف هدایت می کننـد. برخی از 
گیاهـان را نیـز به صـورت گروهـی بـه کار می برند مانند کشـت ردیفی سـرو خمره ای که چشـم بیننـده را به یک 
نقطـه خـاص هدایـت می کنـد. با توجه بـه اهداف طـرح می توان هـر گیاهی با هـر خصوصیتـی را درنظر گرفت.

گیاهان برای استفاده در فضای سبز عمودی:
بـا افزایـش شهرنشـینی و در پـی آن کمبـود فضا و مکان در زندگی شـهری، بشـر به این فکـر افتاد که از 
فضـای پشـت بام ها و دیوارهـای عمودی سـاختمان بـرای پرورش گیاهان مطلوب اسـتفاده نمایند. موچسـب 

یکـی از مهم تریـن گیاهان مورد اسـتفاده در فضای سـبز عمودی اسـت.

انتخابگیاهانبراساسپراکنشجغرافیایی
بعـد از آن کـه نیـاز کاربـردی گیاهان بر اسـاس نظر طراح تعیین شـد، به نیازهـای طبیعی و رویشـگاهی آن ها 
توجـه  می شـود. اسـتفاده از گونه هـای ناسـازگار با شـرایط محیطـی می تواند عالوه  بـر افزایش هزینه هـا در بعضی 
از مواقـع طـرح را بـا شکسـت نیـز مواجـه سـازد. امـروزه بـا توجه به کمبـود منابـع آبـی و به منظـور جلوگیری از 
آلودگی هـای محیطـی در اثـر مصـرف بی رویـه مـواد شـیمیایی و سـمی، اسـتفاده از گونه هـای بومی و سـازگار به 
شـرایط محیطـی، به عنـوان یـک گزینـه اجبـاری مدنظـر قـرار داده  می شـود. در برخـی از مواقـع توانایـی رقابـت 
و زنـده مانـدن برخـی گونه هـای غیربومـی بیشـتر از گونه هـای بومـی اسـت و درنتیجـه اسـتفاده از این گونه هـا 
می توانـد  تاثیـر مهمـی در کاهـش هزینه هـا و غلبـه بـر مشـکالت یک منطقـه خاص داشـته باشـد. در این حالت 
اسـتفاده از گونه هـای غیربومـی بـر گونه های بومـی ارجحیت دارد و ایـن در صورتی قابل  انجام اسـت که مطالعات 
پایـه ای الزم در ایـن خصـوص صـورت گرفته باشـد و مسـتندات علمی جمع آوری شـده گویای این حقیقت باشـد.

انتخابگیاهبراساسنیازهایبیولوژیک

همـه گیاهـان بـرای رفع نیازهای اساسـی خود محتـاج پنج عامل محیطی نـور، دما، آب، اکسـیژن و تهویه 
نیـاز هسـتند و بـر ایـن اسـاس بایـد نیازهای آنـان برآورده شـود. سـاختارهای داخلـی و خارجـی همچنین 
خصوصیـات ژنتیکـی هـر گیـاه آن  بـا منطقـه خاصی سـازش یافته اسـت و در زمـان انتخاب یـک رقم برای 
کاشـت در منطقـه ای خـاص بایـد مـورد توجـه قـرار گیرد تـا حداکثـر بهـره وری حاصل شـود. در غیـر این 
صـورت کشـت آن گیـاه با شکسـت مواجـه خواهد گردیـد؛ بنابراین آشـنایی با ایـن خصوصیـات در انتخاب 

صحیـح گونه کمـک مینماید.
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گیاهانپوششی

گیاهـان پوششـی، کوتـاه  هسـتند و به نـدرت بـه ارتفـاع یک متـر می سـند، اگرچـه اسـتثناهایی نیز در 
ایـن زمینـه وجـود دارد. ایـن گیاهـان رشـد سـریعی دارنـد، خزنـده هسـتند و روی زمیـن را خوب پوشـش 
می دهنـد )پوشـش متراکـم(. گیاهـان پوششـی باعـث زیبایی فضای سـبز می شـوند و هم زمان از فرسـایش 
خـاک جلوگیـری می کننـد.  بیش تـر ایـن گیاهان  چندسـاله  هسـتند و بسـیاری از آن ها شـرایط نامسـاعد 
محیطـی از قبیـل خشـکی و شـوری را تحمـل می کننـد. برخالف چمن هـا، بیش تر گیاهان پوششـی قابلیت 
پاخـوری ندارنـد. ایـن گیاهـان می تواننـد به طـور موثـری عملیـات مراقبـت و نگهـداری را کاهـش دهنـد. 
گیاهـان پوششـی بافت هـا و رنگ هـای متنوعـی دارنـد و می تواننـد بیـن مناطـق چمـن کاری شـده و میان 
درختچه هـا یـا حاشـیه های گل کاری شـده اسـتفاده شـوند. چمن هـا بهتریـن گیاهـان پوششـی هسـتند، 
ولـی آن هـا در تمـام مکان هـا قابل اسـتفاده نیسـتند. به طورکلی، گیاهـان پوششـی را برای مناطقـی در نظر 

می گیرنـد کـه آبیـاری و چمن زنـی مشـکل اسـت و بـه مراقبـت اضافی نیـاز دارد.

کاشتگیاهانپوششیدرفضایسبز

اگـر نیـاز بـه اصـالح خـاک شـامل اضافـه کردن مـواد آلـی و کود باشـد، بایـد این مـواد را به کل بسـتر 
کشـت اضافه کرد. کلید اسـتقرار موفق گیاه پوششـی، شـرایط خوب خاک اسـت.  بیش تر گیاهان پوششـی 
به وسـیله تنه جوش هـا و اسـتولون ها گسـترش مییابنـد و در جاهایـی کـه خـاک، تهویـه و زهکشـی شـده 
اسـت و مقـدار مـواد آلـی خوبـی داشـته باشـد، بـرای پـر کـردن سـریع بسـیار مسـتعد هسـتند. خاک های 
رسـی سـنگین، حتـی بـرای گیاهانـی کـه می تواننـد در خاک هـای فقیـر زنـده بماننـد، مناسـب نیسـتند. 
مـواد آلـی ماننـد خاک بـرگ، کمپوسـت، یا کـود دامی کـه به خوبی پوسـیده اسـت باعث بهبود زهکشـی در 
خاک هـای رسـی و بهبـود ظرفیـت نگهـداری آب در خاک هـای شـنی می شـوند. در خاک هـای خیلـی فقیر 
یـا سـنگین، ممکـن اسـت بـه افزودن حـدود 20 تـا 30 کیلوگـرم مواد آلـی در هـر مترمربع از خاک بسـتر 
نیـاز باشـد. بهتریـن راهنمـا برای اسـتفاده از کود، آزمایش خاک اسـت. بـدون آزمایش  خـاک، از یک قانون 
کلـی مبتنـی بـر اسـتفاده از حـدود 145 گرم از یـک کود تجـاری، ماننـد 5-10-5، در هـر مترمربع تبعیت 

می کننـد. ایـن کـود می توانـد هم زمـان بـا دیگـر افزودنی هـای اصالحـی، به خـاک اضافه شـود.
در مکان هـای بـاز، تهیـه یـک بسـتر کشـت خـوب برای تکامـل گیاه پوششـی متراکـم و سـالم، ضروری 
اسـت. خـاک بایـد تـا عمـق 15 تـا 20 سـانتی متری آماده شـده باشـد. بایـد مراقب بـود که علف هـای هرز 

چندسـاله و گراس هـا حـذف شـوند تـا در طول اسـتقرار، بـا گیاهان پوششـی رقابـت نکنند.
زمانـی کـه گیاهـان پوششـی را زیر درختـان موجود کشـت می کنیم، بایـد گیاهانی را انتخـاب کنیم که 
ریشه سـطحی دارنـد، ماننـد هوسـتا. ازآنجایی کـه  بیش تـر ریشـه های افشـان درختـان در 30 سـانتی متری 
بـاالی خـاک یافـت می شـوند، بایـد بسـتر را فقـط تـا عمـق 5 تـا 8 سـانتی متری تهیـه کـرد تـا کم تریـن 

مزاحمـت را بـرای ریشـه ها ایجـاد کنـد و از صدمـه به درخـت جلوگیـری نماید.
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مزایایگیاهانپوششی

وقتـی گیاهان پوششـی در زیر درختان کشـت شـوند، احتمال آسـیب  رسـاندن ماشـین چمـن زن به پای 
درختـان کاهـش می یابـد. برخـی از گیاهـان پوششـی بـرای حفاظت از ریشـه درختانی اسـتفاده می شـوند 
کـه ریشـه های سـطحی دارنـد. گیاهـان پوششـی روی خـاک سـایه می اندازنـد و آن را از خشـک شـدن 
سـریع حفـظ می کننـد. بعضـی از گیاهـان پوششـی به انـدازه چمن هـا، رطوبـت و مـواد غذایـی نیـاز ندارند 
بنابرایـن رقابـت  کم تـری بـا درختـان و درختچه هـا دارنـد. گیاهان پوششـی می تواننـد زیبایی حاشـیه های 
درختچـه ای را افزایـش دهنـد. ایـن گیاهـان می تواننـد بـا از بیـن بـردن یکنواختـی در مناطقـی کـه قباًل با 

شـن های تزیینـی پوشـیده شـده اند تنـوع ایجـاد نمایند.

مکانهایمناسبکاشتگیاهانپوششی

گیاهان پوششی برای بسیاری از شرایط مناسب هستند، ولی در موقعیت های زیر  بیش تر به کار می روند:
- لبه های شیب دار یا سرازیری ها و شیب های تند که عماًل نمی توان چمن زنی را انجام داد.

- نواحی سایه دار زیر درختان یا نزدیک ساختمان ها
- نوارهای باریک بین پیاده روها و لبه پیاده روها یا ساختمان ها

- جایی که ریشه های درخت در نزدیکی سطح زمین رشد کرده است و از رشد چمن جلوگیری می کند.
- مکان های خیلی مرطوب یا خیلی خشک

- نواحی داغ و خشک در طول بخش های جنوبی و غربی دیوارها یا حصارها
- نواحی خیلی سایه زیر درختان یا درختچه ها در طول جهت های شمالی دیوارها و حصارها

- در کشت های مقابل پنجره های کوتاه

انتخابگیاهپوششیمناسبفضایسبز

انتخـاب یک گونـه مناسـب به عنـوان گیـاه پوششـی بسـتگی به مـکان کشـت آن بسـتگی دارد. برخی از 
گیاهـان پوششـی مـکان نیم سـایه را ترجیـح می-دهنـد، امـا بعضـی دیگـر در سـایه کامـل یا آفتـاب کامل 
بهتریـن رشـد را دارنـد. تعـداد محـدودی از گونه هـا هـم در آفتـاب و هـم در سـایه به خوبی رشـد می کنند. 
بعضـی گیاهـان پوششـی در انـواع مختلفـی از خاک هـا به خوبـی رشـد می کننـد، بعضی خاک هـای مرطوب 
را ترجیـح می دهنـد و گروهـی بـه خـاک خشـک یـا خوب زهکشـی شـده نیـاز دارنـد بنابراین بـرای یافتن 
یـک گیـاه مناسـب ابتـدا مناسـب ترین گونه هـا را بـا توجـه به شـرایط موجـود در محـل موردنظـر  انتخاب 
می کنیـم. سـپس، از بیـن آن هـا، گونه ای را انتخـاب می نماییم که با گیاهان کاشـته شـده در محل موردنظر 

بهتریـن ترکیب را ایجـاد کند. 
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جدول ویژگی های گیاهان پوششی
پاپیتال یا گلوکومافرانکینیافستوکادایکوندراسراستیومآرمریاآرناریااپتنیاآجوگابومادران

عشقه

لیزیماکیاهوستا

*************همیشه سبز
*********گل دهنده

*******مناسب حاشیه ها
******سایه دوست
*********آفتاب دوست

****مناسب خاک های خشک
*مناسب خاک های غرقابی

***مناسب همه خاک ها
*******مناسب باغ های صخره ای

**دارای قدرت پاخوری
****علفی

**مناسب کار با چمن زن
***مناسب فواصل سنگ ها

 بیش تـر گیاهـان پوششـی را می توان در هرزمانی از  فصل رشـد کشـت کـرد، ولی بهار یـا پاییز ارجحیت 
دارد. نظـم و ترتیـب و فضادهـی گیاهـان در بسـتر کشـت، بـه خصوصیـات رشـدی گیـاه بسـتگی دارد. باید 
گیاهـان را بـا فواصلـی کاشـت کـه در مدت زمـان نسـبتاً کوتاهـی، ناحیـه پوشـیده یک شـکلی ایجـاد کننـد. 
همچنین باید گیاهان را در ردیف های متناوب کاشـت، نه ردیف های مسـتقیم تا پوشـش سـریع تری داشـته 
باشـیم. گیاهانـی کـه به سـرعت گسـترش مییابند را با فواصل  بیشـتری نسـبت بـه دیگران کشـت می کنند. 
فاصلـه کشـت همچنیـن بـه تعـداد گیاهانی کـه می توانیم بخریـم و نیز مدت زمـان موجود برای کامل شـدن 

پوشـش، بسـتگی دارد. در اغلـب مـوارد، فاصله کشـت بیـن 15 تا 60 سـانتی متر تعیین  می شـود.
آبیـاری، وجیـن، مالچ پاشـی و تغذیـه مهم تریـن نیازهـای گیاهـان پوششـی تازه کشـت شـده اسـت. در 
طـول دوره هـای خشـکی بایـد آبیـاری انجـام شـود. خیـس کـردن کامـل خـاک هرچنـد وقـت یک بـار، از 
آبیـاری سـبک همیشـگی بهتـر اسـت. قبل از کشـت گیاهان پوششـی باید از کنتـرل علف های هـرز موجود 
مطمئـن شـد. اگـر علف هـای هرز، به ویـژه انواع چندسـاله را قبل از کشـت کنتـرل نگرند، ممکن اسـت بعداً 
دردسرسـاز شـوند. علف کشـی ماننـد گالیفوزیـت با نـام تجارتی رانـداپ اگر در زمان رشـد فعـال علف هرز، 
چنـد هفتـه پیـش از کشـت گیاهـان پوششـی، به کاربـرده شـود، می توانـد بیش تر علف هـای هـرز را کنترل 
کنـد. باقی مانـدن ایـن علف کـش  در خـاک ضرری ندارد و کشـت را می تـوان دو هفته بعد انجـام داد. گاهی 

ممکـن اسـت وجین دسـتی، با حداقـل برهـم زدن خاک، ضروری باشـد.
یـک الیـه مالـچ 2/5 تـا 5 سـانتی متری از خاک بـرگ، کمپوسـت یا مـواد آلی مشـابه، رطوبت خـاک را حفظ 
می کنـد و رشـد علف هـای هـرز را کاهـش می دهـد. همچنین می تـوان از مالچ هـای پارچـه ای نیز اسـتفاده کرد 

کـه در ایـن صـورت، نفـوذ آب در ایـن مالـچ و تهویه آن نسـبت به مالچ های پالسـتیکی بهتر اسـت.
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معرفیتعدادیازگیاهانپوششی

 آجـوگا یا جعـده )Ajuga(: آجـوگا گیاهی چندسـاله، با ارتفاع کم، خزنده و همیشه سـبز اسـت که 

خوشـه گل دهنـده آن ارتفاعـی حـدود 20 تـا 25 سـانتی متر دارد. ایـن گیاه کـه در رنگ های آبـی، ارغوانی و 
گاهـی قرمـز موجـود اسـت، در اواخـر فصـل بهـار ظاهر  می شـود. برگ ها آن قاشـقی شـکل هسـتند و رنگ 

سـبز برنزی بـا لکه های کـرم و صورتـی دارند.
 آجـوگا می توانـد هـم در آفتاب و هم در سـایه رشـد کنـد ولی بهترین رشـد را در آفتـاب دارد. این گیاه 
دمـای تـا 15- درجـه سـانتی گراد را تحمـل می-کنـد. تقریبـاً در هـر نـوع خاکـی بـا زهکشـی خوب رشـد 
می کنـد. آجـوگا بـه دلیـل عـادت رشـدی متراکم خـود می تواند علف هـای هرز را خفـه کند. این گیـاه برای 
کشـت در شـیب های زیاد و جلوگیری از فرسـایش خاک بسـیار مناسـب اسـت. فاصله کشـت مناسب آن در 

فصـل بهـار 30 تـا 40 سـانتی متر اسـت. عمق کاشـت گیـاه نباید زیاد عمیق باشـد.
 آرمریـا یا عـود قرمز )Armeria(: گیاهی همیشه سـبز و  دایمی با حداکثر ارتفاع 20 و گسـتردگی 
30 سـانتی متر اسـت. ایـن گونـه به صورت کپـه-ای میرویـد و گل هایی به رنگ های صورتی روشـن، سـفید، 
ارغوانـی و قرمـز دارد کـه از اواخـر بهـار تـا پاییـز ظاهـر می شـوند. آرمریـا مـکان کامـاًل آفتابـی و خـاک بـا 
زهکشـی خـوب را میپسـندد. در زمسـتان دمـای تـا 15- درجـه سـانتی گراد را تحمـل می کنـد. ایـن گیـاه 

مناسـب کاشـت در باغ هـای صخره ای اسـت و شـرایط خشـک، شـور و ماسـه ای را تحمـل می کند.
آرناریـا یا شن دوسـت )Arenaria(: گیاهی چندسـاله بـا ارتفاع کم و همیشه سـبز اسـت. این گیاه 
دوره گلدهـی کوتاهـی دارد و گل هـای سـفید رنـگ  آن در اردیبهشـت ماه ظاهـر می شـوند. آرناریـا درجـه 
حرارت هـای پاییـن زمسـتانه را به خوبـی تحمـل می کنـد. بـه دلیـل دوره کوتـاه گلدهـی و نیـز مقاومـت به 

پاخـوری، جایگزیـن مناسـبی برای چمن  ها اسـت.
اپتنیـا )Aptenia(: گیاهـی چندسـاله بـا ارتفـاع کم و خزنده اسـت. این گیـاه گل هایی بـه رنگ صورتی 
روشـن دارد کـه در  بیش تـر ایـام سـال آن را می پوشـاند. برگ هـای آن عمومـاً قلبـی شـکل هسـتند. اپتنیـا 
مقاومت خوبی نسـبت به خشـکی دارد. در تمام ایام سـال بدون آسـیب رسـاندن به گیاه می-توان آن را هرس 
نمـود. اپتنیـا نسـبت بـه سـرمازدگی و یخ زدگی حسـاس اسـت ولی دماهـای باالی تابسـتانه را تحمـل می کند.

بومـادران )Achillea(: گیاهـی بوتـه ای، علفی، چندسـاله و همیشه سـبز اسـت. برگ هـای کرک دار و 
گل هـای زرد یـا صورتـی دارد کـه از اواخـر اردیبهشـت تـا اواخر شـهریور ظاهر می شـوند. بومـادران گیاهی 
آفتاب دوسـت اسـت و دمـای تـا 15- درجـه سـانتی گراد را تحمـل می کنـد و قابلیـت رشـد در خاک هـای 
فقیـر و خشـک را هـم دارد. بـذر ایـن گیـاه  را نباید عمیق کاشـت، زیرا که بـرای جوانه زنی نیاز بـه نور دارد.

سراسـتیوم )Cerastium(: گیاهـی چندسـاله و همیشه سـبز اسـت. سـاقه ها و برگ هـای ایـن گیـاه 
رنـگ خاکسـتری نقـره ای دارنـد. گل هـای سراسـتیوم بـه رنـگ سـفید اسـت و در اواخـر فصـل بهـار ظاهر 
می شـوند. ایـن گونـه در مکان هـای آفتابـی و خاک های خشـک، ماسـه ای با زهکشـی خوب بهترین رشـد را 
دارد. سراسـتیوم به دامنه نسـبتاً گسـترده ای از خاک ها به اسـتثنا خاک های با زهکشـی کم مقاومت اسـت. 
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ایـن گونـه در خاک هـای بـا زهکشـی کـم دچـار عارضه پوسـیدگی ریشـه  می شـود. برای پوشـش مناسـب 
بهتریـن فاصلـه کاشـت آن 22 تا 30 سـانتی متر اسـت. پس از شـکوفایی، سـاقه گل دهنده قطع  می شـود تا 

از گسـترش گیاه جلوگیـری نکند.
 دایکونـدرا )Dicondra(: گیاهـی بـا ارتفاع کم، خزنده، سریع الرشـد و همیشه سـبز اسـت. برگ های 
آن کـه نـرم و کلیـوی شـکل اسـت ه رنـگ سـبز روشـن دارد. دایکوندرا به شـرایط نیمه سـایه مقاوم اسـت و در 
زیـر نـور آفتـاب به نـدرت  بیش تـر از 7/5 سـانتی متر رشـد می کند.  بیشـترین ارتفـاع آن در سـایه به حدود 
15 سـانتی متر می رسـد. دایکونـدرا مقاومـت کمـی بـه دماهـای پاییـن دارد. مقاومـت این گونه بـه پاخوری 
ضعیـف اسـت و بایـد در مکان-هـای بـا رفت وآمـد کم کشـت شـود. دایکونـدرا در خاک هـای متراکـم و مرطوب، 
رشـد خوبـی نـدارد ولـی آبیـاری منظم برای رشـد بهینـه آن ضروری اسـت. چمن زنی ایـن گونه در ارتفـاع حدود 
2/5 سـانتی متر چمنـی متراکـم بـا برگ هـای کوچک به وجـود می آورد.کوتـاه کردن ایـن گونه در ارتفـاع حدود 5 

سـانتی متر باعـث ایجـاد تراکـم  کم تـر، برگ هـای درشـت تر و افزایـش مقاومت به خشـکی  می شـود.
 فسـتوکا )Festuca(: گیاهـی چندسـاله، علفـی، دسـته ای و متراکم بـا ارتفاع 10 تا 25 سـانتی متر و با 
برگ هـای سـوزنی اسـت. رنـگ آن خاکسـتری مایـل به آبـی یا سـبز مایل به آبی اسـت. زمـان گل دهی این 
گیـاه اواسـط تـا اواخر بهار اسـت. نیـاز به مـکان آفتابی دارد. فسـتوکا چمنی بوتـه ای باکیفیـت پایین تولید 
می کنـد و نیـاز بـه مراقبـت کمـی دارد. این گونه مقاومت باالیی نسـبت به خشـکی دارد و مناسـب کاشـت 
در خاک هـای شـنی و سـنگریزه اسـت. فسـتوکا دمـای تـا 10- درجـه سـانتی گراد را تحمـل می کنـد. ایـن 

گیـاه نیـاز بـه کوددهـی نـدارد و در خاک هـای فقیـر با زهکشـی خوب رشـد می کند.
 فرانکینیـا )Frankenia(: گیاهـی چندسـاله، همیشه سـبز بـا ارتفاع کـم و کرک دار اسـت. این گیاه 
سـاقه های خزنـده و برگ هـای تخم مرغـی شـکل تا مسـتطیلی و به رنگ سـبز خاکسـتری دارد. گل های آن 
مجتمـع و بسـیار کوچـک و بـه رنگ هـای قرمـز صورتـی یـا ارغوانی صورتی هسـتند کـه در فصل تابسـتان 
ظاهـر می شـوند. ایـن گونـه مـکان کامـاًل آفتابـی را می پسـندد. خاک های شـور را تحمـل می کنـد و در هر 
نـوع خاکـی به شـرط زهکشـی خوب قابل رشـد اسـت. نسـبت به خشـکی و گرما تحمـل خوبـی دارد. دمای 

تـا 10- درجـه سـانتی گراد را تحمـل می کند.
گلکومـا )Glechoma(: گیاهـی  دایمـی و خزنـده بـا ارتفاع 15 سانتی متراسـت که برگ هـای متقابل 
گـرد یـا کلیوی شـکل و لـوب دار با کرک هـای نرم و به رنگ سـبز یا سـبز- زرد دارد. در سـاقه های باالرونده 
در محـور برگ هـا یـک جفـت گل لولـه ای کوچـک وجـود دارد کـه به رنـگ آبی اسـت و در فصل تابسـتان 
ظاهـر  می شـود. در مـکان آفتابـی و آفتاب سـایه رشـد خوبـی دارد. بـه خاک نیمـه حاصلخیز، مرطـوب و با 

زهکشـی خوب نیاز دارد.
عشـقه یا پاپیتـال )Hedera helix(: گیاهی  دایمی، همیشه سـبز و خزنده یا باالرونـده با برگ هایی 
بـه رنـگ سـبز تیـره و دم بـرگ قرمز اسـت. برگ هـا در نونهالی پنجـه ای و لـوب دار و در بلوغ قلبی شـکل و 
بـدون لـوب هسـتند. در مکان هـای سـایه و نیمه سـایه بهترین رشـد را دارد. اگـر در معرض آفتـاب کامل یا 
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بادهـای شـدید قـرار گیـرد شـاخ و بـرگ آن می سـوزد و در زمسـتان بی رنـگ  می شـود. بهتر اسـت در بهار 
بافاصله 45 تا 60 سـانتی متر کشـت شـود.

لیزیماکیـا )Lysimachia nummularia(: گیاهی  دایمی، همیشه سـبز، کم ارتفـاع و خزنده با برگ های 
گـرد کوچـک و متقابـل اسـت. رنـگ برگ هـای آن سـبز متوسـط اسـت ولـی ارقـام بـا برگ های سـبزرنگ 
پریـده و زرد هـم وجـود دارنـد. گل هـای آن ارزش زینتی ندارد. مکان آفتاب سـایه را می پسـندد. سـرمای تا 

صفـر درجـه سـانتی گراد را تحمـل می کند.
 هوسـتا )Hosta(: گیاهی علفی، چندسـاله و دارای ریزوم یا اسـتولون با برگ های نیزه ای یا تخم مرغی 
شـکل اسـت. برگ هـا در گونـه اولیـه سـبز رنـگ بوده اند ولی جهـش طبیعـی باعث ایجـاد انواع مختلفی شـده 
اسـت کـه برگ هـای ابلـق دارنـد. ایـن گیاهـان ازنظر انـدازه و رنـگ برگ هـا متنوع هسـتند و برخـی برگ های 
سـبز تیـره، سـبز مایل به زرد، سـبز مایل به آبی یا سـبز مایـل به خاکسـتری دارند. درصورتی که گـروه دیگری 
لبه هـای سـفید یـا کرمـی دارنـد و ابلق هسـتند. برخـی از آن ها ممکن اسـت گل هایـی به رنگ سـفید یا بنفش 
کم رنـگ تولیـد کننـد. ارتفـاع سـاقه های گل ممکن اسـت بین 15 تا 60 سـانتی متر باشـد. شـکل گیـاه پاکوتاه 
)7 تـا 15 سـانتی متر( و پابلنـد )60 سـانتی متر( اسـت. هوسـتا بـرای مناطق نیمه سـایه بسـیار مناسـب اسـت. 

درجایـی کـه خاک اندکـی مرطوب بماند بهترین گیاه پوششـی محسـوب می شـود.

گلکاریدرطراحیفضایسبز

اصـوالً گل کاری هـای فصلـی جلـوه خاصی به باغ هـا، پارک ها و منازل می دهند. گیاهان یک سـاله  بیشـترین 
نقـش را در گل کاری هـای فصلـی ایفـا می کننـد. حضـور آن هـا یـادآور تغییـر فصـل و نشـانه آغاز شـدن بخش 
جدیـدی از حیـات اسـت. گیاهـان یک سـاله بـه دلیـل رشـد سریع شـان و تکمیـل کـردن دوره حیـات در یک 
فصـل رویـش همچنین رنگ ها و شـکل های متنوع و زیبایشـان همیشـه موردتوجه هسـتند و به میـزان فراوانی 
بـرای گل کاری به کاربـرده می شـوند. در مقابـل، گیاهـان چندسـاله دوره رویشـی خـود را در مـدت طوالنی تری 
تکمیـل می کننـد و معمـوالً پـس از پایـان فصل گرمـا، به حالت خـواب می روند. ایـن گیاهان  دوباره در شـروع 

فصـل بهـار رشـد خـود را آغـاز می نماینـد و برای تکمیل رشـد خـود به دو فصل رویشـی نیـاز دارند.

گلهاییکساله

برخـی  از گیاهـان یک سـاله بـرای برگ هـای زیبـا و رنگین شـان پـرورش داده می شـوند، مثـل انـواع 
تاج خروس هـا، حسن یوسـف. تعـداد بیشـتری از آن هـا نیـز به واسـطه گل هـای رنگارنگشـان )انـواع آهـار، 
بنفشـه، اطلسـی، جعفـری و غیـره( مـورد توجـه هسـتند. گل هـای یک سـاله بـا اهـداف مختلفـی اسـتفاده 
می شـوند، مثـاًل گل هـای یک سـاله را می تـوان در فضـای محـدودی از بـاغ و یا حتـی در یک گلدان کاشـت و 
منظـره زیبایـی بـه وجـود آورد و یا ممکن اسـت آن ها را در سـطوح وسـیعی کشـت نمود و فضاهای بسـیار 
متنوعـی را ایجـاد کـرد. از گل هـای یک سـاله همچنیـن می تـوان بـرای پر کـردن فضاهای خالی بیـن درختـان و درختچه ها 



ایجادفضایسبزوپارکسازی

136

در بـاغ و پـارک و یـا در سـایه انـداز یـک درخت اسـتفاده نمود. دسترسـی به بذرها و نشـا گل های یک سـاله 
بسـیار آسـان اسـت، زیـرا تقریبـاً در همـه مناطق شـرکت ها و یـا نهالسـتان های متعددی آن هـا را تولیـد می کنند و 
بـه فـروش می رسـانند. به عـالوه گروهـی از تولیدکنندگان به طـور تخصصـی روی گروه های خاصـی از آن ها 
تحقیـق می نماینـد و موفـق بـه تولیـد رقم هـای جدیـد بـا رنگ هـا و شـکل های متنـوع شـده اند. رقم هـای 
مختلفـی از یـک گل یک سـاله در بـازار وجـود دارد، مثـاًل رقم هـای پاکوتـاه و پابلنـد، رقم هایـی بـا گل های 

کـم پـر و یـا گل هـای پرپـر که هـر یـک از آن هـا   کاربرد خـاص خـود را دارند.

تقویمکاشتگیاهانزینتییکساله

گل هـای یک سـاله بـا توجه بـه نوع و کاربـرد آن ها برنامه کاشـت متفاوتی دارنـد. اصوالً تولیـد این گل ها 
بـا کاشـت بـذر آن هـا آغـاز  می شـود. زمـان کاشـت بذرها بـرای تعـدادی از گل هـا که گلدهـی آن هـا اوایل 
بهـار آغـاز می شـود، اواخـر تابسـتان اسـت. این نـوع گل هـا مانند بنفشـه، قرنفل، سـیلن، میمون و شـب بو، 
می تواننـد سـرمای زمسـتان را تحمـل نماینـد بنابرایـن با کاشـت بذر گل های زینتـی در خزانه و نشـا  آن ها 
در اوایـل پاییـز، ایـن گیاهان بخشـی از دوره رشـد خود را انجام می دهند. با شـروع فصل مسـاعد با توجه به 
درجـه حـرارت هـوا، از اواخـر زمسـتان فعالیت رویشـی این گیاهان سـرعت می گیـرد و با آغاز بهـار گل های 
زیبـا تولیـد می نماینـد. نشـا  گل هـای زینتی در اواسـط پاییـز در باغچه ها باعث  می شـود که با شـروع فصل 
بهـار زیباتـر و پرگل تـر بهرشـد ادامـه دهنـد. ضمناً کاشـت نشـا  ایـن گیاهـان را می تـوان در اوایـل بهار نیز 
انجـام داد. بااین حـال نشـا هایـی کـه در پاییـز کاشـته شـوند قوی تـر و بهتـر هسـتند و گل هـای  بیش تر و 
زیباتـری تولیـد می نماینـد. الزم بـه تذکر اسـت در مناطق با یخبندان های شـدید، بهتر اسـت انتقال نشـاها 

بـه زمیـن اصلی، پـس از گذشـت دوره یخبندان انجام شـود.

زمانکاشتگیاهانیکسالهبرایگلکاریهایتابستانهوپاییزی

تعـدادی از گیاهـان یک سـاله بـرای تولیـد گل بـه گرما و نور  بیشـتری احتیـاج دارند و این نـوع گیاهان 
عمومـاً در فصـل تابسـتان گل می دهند.بـه ایـن دلیل کاشـت بذر ایـن گیاهان معموالً اواسـط زمسـتان )در 
درون شاسـی و یـا گلخانـه( و یـا اوایـل بهـار )در فضـای بـاز در نهالسـتان( صـورت می گیـرد. ازجملـه ایـن 

گیاهـان، می تـوان از اطلسـی، جعفـری، دکمـه ای، آهـار، لوبلیا، ابـری و غیره نـام برد.
تعـدادی از گیاهـان یک سـاله بـرای تولید گل به روزهـای کوتاه احتیـاج دارند و اوج گلدهـی آن هامعموالً 
اواخـر تابسـتان و پاییـز   اسـت ماننـد سـلوی، ابـری، بعضـی از گونه هـای جعفـری. عـاله  براین تعـدادی از 
گیاهـان دارای دوره گلدهـی بسـیار طوالنـی هسـتند کـه از اواخـر بهـار شـروع می شـود و تا اوایل زمسـتان 

ادامـه می یابـد )مانند اطلسـی(.
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کاشتمستقیمبذردرباغچهها

تعـدادی از گل هـای فصلـی نسـبت بـه انتقال و جابجا شـدن حسـاس  هسـتند و بـه این دلیـل بذرهای 
آن هـا بایـد ترجیحـاً به طورمسـتقیم در محـل موردنظـر در باغ و پارک کاشـته شـوند.

Eschscholzia cali-( و شـقایق کالیفرنیایـی )Myosotis )ازجملـه ایـن گیاهـان، می توان از فراموشـم مکـن 
fornica( نـام بـرد. کاشـت ایـن بذرهـا اصوالً پس از سـپری شـدن زمـان یخبنـدان و آماده بـودن زمین برای 

پاشـیدن بـذر انجـام  می شـود. کاشـت بـذر ایـن گیاهـان باید بـا دقـت انجام شـود و فاصلـه بذرها مناسـب 
باشـد.  عـالوه  برایـن الزم اسـت پـس از سـبز شـدن بذرهـا، نشـا ها را تنـک نمـود و فاصله مناسـب بین دو 
گیـاه را بـه وجـود آورد. در میـان گیاهانی که در تابسـتان گل می دهنـد، آهار نیز چنیـن خصوصیتی دارد و 
نسـبت بـه جابجایـی و انتقال حسـاس اسـت.ازاین رو بهتر اسـت که بـذر آن اواسـط بهار مسـتقیماً در محل 

موردنظر برای گل کاری کاشـته شـود.

آمادهسازیبسترکاشتگلکاریهایفصلی

گیاهـان نیـز ماننـد سـایر موجـودات زنـده برای رشـد نیاز بـه غذا، هـوا و آب دارنـد. گیاهان ایـن مواد را 
از طریـق ریشـه های خـود از خـاک می گیرنـد؛ بنابرایـن در هنـگام آماده کـردن زمین برای کاشـت گل های 
فصلـی الزم اسـت بـه نـوع خـاک، شـرایط زهکـش آن، مـواد غذایی و هـوا توجه نمـود. خاکی برای کاشـت 
بـذر ایـده آل ، اسـت کـه آب وهـوا را به آسـانی از خـود عبـور دهـد و امـکان رشـد و نمـو و حرکـت ریشـه را 
فراهـم کنـد همچنیـن مواد غذایی کافی برای رشـد گیاه داشـته باشـد. برای کاشـت ابتدا بایـد زمین باغچه 
موردنظـر را شـخم زد تـا تهویـه خـاک از ایـن طریـق انجـام شـود. سـپس بـا توجـه به نـوع گیاه و نیـاز آن 
مـواد آلـی )خاک بـرگ و کـود حیوانـی( و معدنـی را با اسـتفاده از انـواع کودهای شـیمیایی، به خـاک اضافه 
نمـود.در ادامـه بـا همـوار کردن بسـتر کاشـت آن را آمـاده گل کاری بـا گونه های مناسـب منظرسـازی کرد. 
یکنواختـی و همـوار بـودن بسـتر کاشـت نقـش مهمـی در زیبایـی فضاهـای گل-کاری شـده دارد و بـه این 

دلیـل ایـن کار باید بـا دقت انجام شـود.
در هنـگام آمـاده نمـودن بسـتر کاشـت باید توجه نمـود که خاک محـل موردنظر درصورت سـخت بودن 
یـا داشـتن رس بـاال و یـا برعکس شـنی بودن و داشـتن ماسـه زیـاد نیازمند اصالح اسـت.. اصـالح در مورد 
خاک هـای رسـی، بـا افـزودن ماسـه و مـواد آلـی انجام می شـود.  خاک های شـنی کـه قدرت نگهـداری آب 
در آن هـا بسـیار کـم اسـت را می تـوان بـا افزودن مـواد آلـی ازجمله خاک بـرگ، کـود حیوانـی، پیت ماس و 

خـاک زراعـی اصـالح کرد و برای کاشـت آمـاده نمود.
در هنـگام آمـاده نمـودن خـاک باغچـه برای کاشـت گل های یک سـاله، به عمـق 5 تا 8 سـانتی متر مواد 
آلـی را روی سـطح خـاک پخـش می کننـد و سـپس بـا شـخم زدن آن را کاماًل با خـاک مخلـوط مینمایند. 
ضمنـاً تـا عمـق 20 سـانتی متر و بـه میـزان 0/5 تـا 1 کیلوگـرم پودر اسـتخوان و یا سـوپر فسـفات برای هر 

مترمربـع جهـت تقویـت خاک بـه آن اضافـه می کنند.
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روشکاشتبذر

ابتـدا بـا اسـتفاده از یـک شـن کش خـاک بسـتر را کامـاًل همـوار مینماینـد تا کلیـه ضایعـات موجود در 
خـاک جمـع آوری و سـطحی نـرم و همـوار فراهـم نمـود و سـپس بـا کمـک یـک سـرآبپاش با سـوراخ های 
ریـز، خـاک را آبیـاری می کننـد. در صـورت کاشـت بذرهـا به صـورت ردیفی شـیارهایی به عمق حـدود نیم 
سـانتی متر ایجـاد نمـوده و بیـن ردیـف شـیارها نیـز با توجـه به اندازه گیـاه فاصله مناسـب ایجـاد مینماییم. 
بذرهـا به آرامـی در داخل این شـیارها پاشـیده شـده و سـپس آن ها را با عمقـی حدود نیم سـانتی متر خاک 
می پوشـانند و الیـه نازکـی از مالـچ روی آن قـرار می دهنـد و یـا بـا یـک الیـه خاک اره زبر و نسـبتاً درشـت 
می پوشـانند. الزم بـه ذکـر اسـت کـه بذرهـای بسـیار ریـز را می تـوان بـا مقـداری ماسـه بادی مخلـوط نمـوده و 
سـپس روی زمیـن پاشـید. بعـد از بذرپاشـی سـطح زمیـن را بـا اسـتفاده از پشـت بیـل و یا تختـه به آرامی 
فشـار داده تـا مطمئـن شـویم بـذر با خـاک تماس پیدا کـرده اسـت. درنهایت، قطعه کاشـته شـده را با یک 
سـر آبپـاش بـا سـوراخ های ریـز بـه حالـت مه پـاش باید آبیـاری نمـود، باید توجـه کرد کـه کار آبیـاری را با 

حرکـت دادن سـر آبپـاش از جلـو بـه عقـب به خوبـی و به طـور کامل انجـام گیرد.
پـس از سـبز شـدن بذرهـا و جوانه زدن و رشـد نشـا هـا می توان قـدری آن هـا را تنک نمـود و علف های 

هـرز را نیز وجیـن کرد.
مطلـب مهـم دیگـری کـه باید موردتوجـه قرار گیـرد، فرایند تغذیه گیاهان کاشـته شـده اسـت. هدف از 
تغذیـه گیاهـان یک سـاله تسـریع رشـد در آن  ها اسـت. روش متداول به این صورت اسـت کـه دو هفته بعد 
از سـبز شـدن نشـا هـا آن هـا را با یک محلـول حاوی درصد بـاالی ازت کودپاشـی مینمایند و سـپس هر دو 
هفتـه یک بـار یـک کودپاشـی سـبک را نیـز انجام می دهنـد تا وقتی کـه جوانه هـای گل ظاهر شـوند. در این 
مرحلـه بایـد از کودهـای شـیمیایی که حـاوی درصد پایینی از ازت و درصد باالیی از فسـفر و پتاس هسـتند 
اسـتفاده کـرد. بعـد از انجـام عمـل کودپاشـی یک آبیاری بـه روش بارانـی انجـام می دهند تا مـواد کودی از 

روی شـاخ و برگ هـای گیـاه شسـته و به خاک اضافه شـود.
آبیـاری بارانـی مناسـب ترین روش برای بذرهای کاشـته شـده اسـت. نوع اسـپرینگلر و یا سـرآبپاش باید 
بـه صورتـی انتخـاب شـود کـه آب را به صـورت مه پاش روی گیاه بپاشـد تا از شسـته شـدن خـاک و جابه جا 

شـدن بذرها و از دسـترس خارج شـدن آن ها جلوگیـری نماید.

کاشتبذردرجعبهویاگلدان

می تـوان بذرهـای گیاهـان زینتـی یک سـاله را در داخـل گلدان هـای گلـی و یـا ظـروف و سـینی های 
پالسـتیکی مخصـوص کاشـت و در محیـط کنترل شـده آن هـا را نگهـداری و مراقبـت نمـود. در ایـن حالت، 
معمـوالً سـینی و گلدان هـا در داخـل گلخانـه و یـا شاسـی نگهـداری می شـوند. از ایـن روش درصورتـی  

می تـوان اسـتفاده نمـود کـه تعـداد گیاهـان موردنیـاز محدود باشـند.
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انتقالنشاهایسبزشده
برای انتقال نشا های سبز شده می توان از دو روش زیر استفاده نمود:

1- در بسـیاری از موارد در صورت مسـاعد بودن هوا می توان نشـا ها را مسـتقیماً از کرت های نهالسـتان 
بـه قطعه موردنظر در بـاغ انتقال داد.

2- نشـا هـای گل را از کرت هـای نهالسـتان بـه داخـل گلدان هـای کوچـک انتقـال می دهنـد و پـس از 
مـدت یـک تـا دو هفتـه بـه محـل اصلی منتقـل می کنند. کشـت گلدانی ایـن امـکان را فراهـم می نماید که 
فرصـت بیشـتری برای کاشـت و گل کاری داشـته باشـیم. یعنـی در صورت گرم شـدن هوا که امـکان انتقال 

مسـتقیم نشـا هـا وجـود نـدارد، گیاهان گلدانـی را می تـوان به راحتـی در باغچه مسـتقر نمود.
در هنگام انتقال مستقیم نشاها به محل اصلی، الزم است نکات زیر رعایت شود:

- خاک باغچه قباًل آماده شود. روش آماده کردن خاک برای کاشت نشاهایی گل، همانند بذرکاری است؛
- قبـل از کاشـت، خـاک را کامـاًل آبیـاری می کننـد تـا ریشـه های گل به محـض قـرار گرفتـن در خـاک 

رطوبـت الزم را در اختیار داشـته باشـد؛
-  نشـا  در هـوای مسـاعد انجـام انتقـال داده می شـود. روزهـای خیلـی گـرم و یـا وسـط روز بـرای ایـن کار 
مناسـب نیسـتند. بهتـر اسـت در روزهـای ابری و یـا بعدازظهـر و در هنگام کاهش شـدت نور، کار انتقال نشـا  و 

کاشـت در محـل اصلی انجـام گیرد؛
-  کـود مناسـب برای کاشـت نشـا  تهیه شـود تـا ریشـه های آن بتواننـد به راحتی در خاک اطـراف خود 

نفـوذ نماید؛
- اگـر نشـا  را مسـتقیماً از نهالسـتان بـه باغچـه منتقـل می کننـد بایـد مقداری خـاک در اطراف ریشـه 

حفـظ نماینـد تا از آسـیب دیـدن آن جلوگیری شـود.
-  سـطح خـاک را پـس از کاشـتن نشـا هـا بـا پوششـی از مـواد آلی مثـاًل کـود پوسـیده،خاک برگ و یا 

سـایر مـواد آلی میپوشـانند؛
- پـس از کاشـت، آبیـاری می کننـد تـا ریشـه گیـاه آب کافـی در اختیـار داشـته باشـد و خلـل و فـرج 

خاک هـای اطـراف آن هـا کامـاًل پـر گـردد؛
- گیاهـان کوچـک نیـاز بـه مراقبـت ویـژه دارند، بنابرایـن الزم اسـت در زمان آبیـاری و نگهـداری آن ها 

دقت الزم بـه کار رود؛
- پـس از اسـتقرار گیـاه و در آغـاز رشـد و تولیـد شـاخه و بـرگ، بهتـر اسـت فاصلـه بیـن دو آبیـاری به 
نحـوی تنظیـم شـود کـه خاک سـطحی نسـبتاً خشـک باشـد؛ به عبارت دیگر میـزان آبـی که به گل هـا داده 

 می شـود  کم تـر از آغـاز کاشـت باشـد تـا باعـث تحریـک رشـد و تولید گل  بیشـتری بشـود.

طراحیرنگوشکلگیاهانیکساله
جلـوه و زیبایـی گل هـای یک سـاله درصورتـی چنـد برابـر خواهد شـد که به ترکیـب رنگ ها و شـکل ها، 
زمـان گلدهـی، نیازهـای نـور و آب گیـاه توجـه شـود. در ترکیـب رنگ هـا بایـد توجه داشـت کـه در چرخه 
رنگ هـا، دو یـا چندرنـگ انتخـاب شـده در یـک گـروه هسـتند و یـا در گروه های متضـاد قـرار می-گیرند؟ 
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در طراحی هـا می تـوان از هـر دو حالـت اسـتفاده کـرد. اصـوالً رنـگ سـفید و رنگ های روشـن در هـر گروه 
رنگـی درصورتی کـه در مرکـز طـرح قـرار گیرنـد جلـوه و زیبایـی  بیشـتری خواهنـد داشـت. به عنوان مثال، 
می تـوان در یـک ترکیـب از گل های اطلسـی بـا رنگ های متنوع اسـتفاده کرد. سـایه های مختلفـی از قرمز و یا 
سـایه های مختلفـی از بنفـش در کنـار هـم بسـیار زیبـا خواهند بـود. درحالی که ترکیـب رنگ های سـفید و آبی 
یـا قرمـز و سـفید نیـز با توجـه به متضاد بـودن، طرح هـای زیبایی ایجـاد مینماینـد. ترکیب جعفـری زرد با 

لوبلیـای )Lobelia( آبـی تیـره طرح جالبـی را به وجـود میآورد.
اصـوالً  بایـد سـعی کـرد کـه گیاهـان بـا نیـاز آبـی یکسـان در کنـار هـم کاشـته شـوند، مثـاًل می تـوان 
رنگ هـای مختلـف اطلسـی را در کنـار هـم کاشـت. با توجه بـه این که همـه گیاهان این جنس بـه آب کمی 

احتیـاج دارنـد، در ایـن شـرایط طراحـی صرفـاً بـا تکیه بـه تنوع رنگـی یک گونـه انجام  می شـود.
درصورتی کـه از گیاهـان بـا ارتفـاع متفـاوت اسـتفاده  می شـود، گونه هـای بلندتـر در وسـط و کوتاه تر در 

اطـراف آن هـا قـرار می گیرند.
با استفاده از گیاهان زینتی یک ساله می توان ترکیب های متفاوتی به قرار زیر ایجاد نمود:

جعفـری + ابـری؛ جعفـری + لوبلیـا؛ بنفشـه با رنگ بنـدی متفاوت؛ اطلسـی بـا رنگ بندی متفـاوت؛ آهار 
بـا رنگ هـای مخلـوط و یـا آهـار با رنگ هـای تفکیک شـده؛ همیشـه بهار + فراموشـم مکن؛ تاج خـروس قرمز 
تیـره در وسـط + جعفـری زرد رنـگ + ابـری آبی رنـگ؛ تاج خـروس بـا رنگ های متفاوت + اطلسـی؛ سـالویا 

قرمـز در وسـط + اطلسـی سـفید در حاشـیه؛ آلیسـوم صورتـی + لوبلیا آبـی؛ لوبلیا آبی + لوبلیا سـفید
در میان گیاهان یک سـاله تعدادی به دلیل شـاخ و برگشـان در گل کاری ها مورداسـتفاده قرار می گیرند، 
از میـان آن هـا می توان از حسن یوسـف )Coleus(، تاج خـروس ).Amaranthus spp(، جـارو )Kochia scoparia( و 

فرفیـون ابلـق Euphorbia marginata نام برد.

گلهاییکسالهمناسببرایقسمتهایسایهدارباغ

تعـدادی از گیاهـان یک سـاله سـایه را به خوبـی تحمـل مینماینـد و درنتیجـه می تـوان از آن هـا بـرای 
 Salvia splendens گل کاری هـای قسـمت های سـایه دار و یا در سـایه-انداز درختان اسـتفاده نمـود، مثاًل گونـه
کـه گل هـای قرمزرنگ دارد برای مناطق سـایه دار مناسـب اسـت، همچنین.Impatiens spp و بنفشـه وحشـی 

.Viola odorala

گلکاریهایفصلیوگیاهانپیازی
شـروع فصـل بهـار آغـاز گلدهی تعدادی از پیازهای معروف و شناخته شـده اسـت  نظیر الله، نرگس، سـنبل 
و زنبـق . گیاهـان پیـازدار دوره گلدهـی کوتاهـی دارنـد. بـه ایـن دلیـل در مناطقـی که بـا محدودیـت امکانات 
روبـرو هسـتند کاشـت ایـن گیاهـان به تنهایـی، باوجود داشـتن جلـوه و زیبایی خـاص آن ها کم تر مـورد توجه 
قـرار می گیـرد. چ. بااین حـال کاشـت هم زمـان گیاهـان پیـازدار با گل های یک سـاله توصیه  می شـود کـه دارای 
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دوره گلدهـی طوالنی-تـری  هسـتند. بهره بـرداری از زیبایـی ایـن گیاهـان هم زمـان بـا سـایر گل هـا، موجـب 
داشـتن منظـر زیبـا در دوره طوالنی تـری خواهـد شـد. زیباتریـن ایـن گونه هـا الله ها هسـتند کـه در رنگ ها و 

شـکل های متنـوع در بـازار وجـود دارنـد. ترکیـب اللـه و بنفشـه زیبایـی خاصی به بـاغ و پـارک می دهد.
ترکیـب رنگ هـای اللـه و بنفشـه ممکـن اسـت بـر مبنـای ترکیـب رنگ هـای هم خانـواده و یـا متضـاد 
صـورت گیـرد کـه هرکـس با توجه به سـلیقه و عالقـه خود می توانـد طراحی کند. کاشـت پیازهـای الله در 
فصـل پاییـز صـورت می گیـرد و ایـن در واقع زمانی اسـت که نشـا  گل های بنفشـه نیز آماده کاشـت اسـت. 
عمـق کاشـت پیازهـا بـا توجـه به انـدازه آن هـا تعییـن  می شـود و اصـوالً دو برابر طـول پیاز اسـت. نرگس ها 
از سـایر گونه هـای پیـازی هسـتند کـه می تواننـد به همراه گل های بنفشـه کاشـته شـوند، بنفشـه ها نیز در 
شـکل ها و رنگ هـای متنوعـی در بـازار موجـود هسـتند. از نرگس هـا همچنیـن می توان در حاشـیه پشـتی 

یـک باغچـه گل کاری نیز اسـتفاده کرد.
 Iris reticulata انـواع زنبق هـا ازجملـه گـروه زنبق های هلنـدی و همچنین  از میان زنبق هـای ایرانی گونـه

کـه در اوایـل بهـار گل می دهنـد را می توان همراه با گل های بنفشـه کاشـت.
گـروه زنبق هـای آلمانـی که اواسـط بهـار گل می دهند را می توان در حاشـیه پشـتی باغچه هـای گل های 

کاشت. فصلی 

لیستگیاهانیکساله

Ageratum houstonianumابریGazania hybridsگزینیا

Althea roseaپنیرکGomphrena globosaتکمه ای

Amaranthus hybridsتاج خروسGypsophilla elegansعروس

Antirrhinum majusمیمون.Iberis sppایبریس

Bellis prennisمینا چمنیImpatiens wallerianaگل حنا

Calendula officinalisهمیشه بهارLobelia erinusلوبلیا
Callistephus clinensis

Campanula sppاستکانیالله عباسی

Celosia argentea plumoseتاج خروسNasturtium majusالدن

C. a. cristataتاجر خروسPortulaca grandifloraناز

Cleome spinoseچلچراغSalvia splendensسلوی

Coleus brumeriحسن یوسفSenecio cruentusسیزر

Coreopsis tinctoriaجعفری پابلند.Silene sppسیلن

.Cosmos sppجعفریTagetes spp. (marigold)جعفری

Eschscholzia californicaشقایق کالیفرنیاVerbena hybridaشاه پسند

Euphorbia marginataشیرسگ ابلقVinca roseaپروانش

Gaillardia pulchella Coleus brumeriرعا زیبا.Viola sppبنفشه
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گلهایدایمی
گل هـای  دایمـی گروهـی از گیاهـان چندسـاله هسـتند که به دلیل داشـتن گل هـای زیبا بـا رنگ بندی 
متنـوع و دوره گلدهـی متفـاوت در گل کاری هـا مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد و رنـگ و جلـوه خاصـی بـه 
باغ هـا می دهنـد. اسـتفاده از گیاهـان چندسـاله در طراحی هـا دارای محاسـنی اسـت، از جملـه ایـن که نیاز 
بـه جابه جـا کـردن و کاشـت فصلـی ندارنـد. عمدتـاً ایـن گیاهـان کـه در دوره هـای طوالنی شـکل رویشـی 
خوبـی دارنـد، گاهـی بـه دلیـل رنـگ و شـکل شـاخ و برگ شـان در طراحی مـورد اسـتفاده قـرار می گیرند. 
همچنیـن تعـدادی از آن هـا جز  گل های شـناخته شـده برای گل کاری های فصلی هسـتند. نکتـه قابل توجه 
در مـورد گیاهـان چندسـاله ایـن اسـت کـه تعـدادی از گونه هـای آن بـرای مراقبـت به کنتـرل ارتفـاع نیاز 
دارنـد. چیـدن سرشـاخه ها بـه طور منظم سـبب تولید انشـعاب های شـاخه ای  بیش تر می شـود و در نتیجه 

تولیـد گل هـای  بیشـتری را بـه دنبال خواهد داشـت.
معروف تریـن گیاهـان چندسـاله کـه بـرای گل کاری مورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد، گونه هـای متعلق به 
جنـس داودی )Chrysanthemum( هسـتند. وجـود تنـوع فوق العـاده در رنـگ، شـکل گل و ارتفـاع گیاه باعث 
شـده اسـت تـا داودی یکـی از معروف تریـن گل هـای زینتـی به شـمار آیـد. بعضـی از انـواع آن بـرای تولیـد 
گل هـای شـاخه بریـده پـرورش داده می شـوند. تعـدادی از گونه هـای داودی نیـز به عنـوان گیاهـان گلدانی 
مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد و تعـداد بی شـماری از آن هـا بـرای گل کاری در باغ هـا در فصـل پاییـز بـه 
کار بـرده می شـوند. داودی هـا بـه واسـطه رنگ بنـدی فوق العـاده و متنوع شـان می تواننـد بـه تنهایـی بـرای 
گل کاری بـه کار بـرده شـوند. عـالوه  بر ایـن از داوودی ها می توان درکنار برخی از گیاهان یک سـاله اسـتفاده 

نمـود کـه شـاخه و برگ هـای رنگـی و زیبـا در فصل پاییـز دارند
اسـتفاده از داودی همـراه بـا Celosia و حسـن یوسـف طرح هـای زیبایـی به وجـود خواهـد آورد. ترکیب 
داودی و کلـم زینتـی بـا توجـه بـه رنـگ امکان پذیر اسـت مثـاًل داودی بنفش با کلم سـبز بنفـش و داودی 
سـفید بـه همـراه کلـم سـبز سـفید. داودی هـا قـدرت هرس پذیـری زیـادی دارنـد و می تـوان آن هـا را بـه 

شـکل ها و فرم هـای متنوعـی درآورد.
انـواع کوکب هـا )Dahlia( گـروه دیگـری از گیاهـان چندسـاله هسـتند کـه گل هـای بـا تنـوع رنگـی و 
شـکلی باالیـی دارنـد. . کوکب هـا اواخـر تابسـتان و در پاییـز تولیـد گل می کننـد و بـه دلیل اینکـه معموالً 
ارتفـاع  نسـبتاً زیـادی دارنـد بـرای نگهـداری شـاخه های پرگل آن هـا از قیم اسـتفاده  می شـود. کوکب ها در 
بخش هایـی از باغچـه در حاشـیه پشـتی همـراه با گیاهان پوششـی در جلو و یا به تنهایی کاشـته می شـوند.

)Aster nova – Belgium( مینای بلژیکی -
مینـای بلژیکـی یکـی از زیباتریـن گل هـای چنـد سـاله اسـت که به دلیل رشـد سـریع شـاخه و برگ و 
حالـت خزنـده بـودن، می توانـد به عنـوان گیاه پوششـی نیز مـورد اسـتفاده قرار گیـرد. برگ های سـبز تیره 
آن کـه تقریبـاً روی زمیـن خوابیده انـد در  بیش تـر ایام سـال شـاداب هسـتند. این گیاه از اواسـط تابسـتان 
شـروع بـه گلدهـی کـرده و تـا پاییز بـه گلدهی ادامـه می دهند. گل هـای فـراوان و آبی رنگ مینـای بلژیکی 

زیبایـی و جلـوه خاصـی به بـاغ می دهند.
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)Rudbeckia( کوکب کوهی -
کوکـب کوهـی گیاهی چندسـاله بـا برگ های کرکـدار خاکسـتری رنگ و شـاخه گل دهنده اسـت. ارتفاع 
آن بـه 40 سـانتی متر می رسـد و گل هـای زرد قهـوه ای دارد کـه شـبیه بـه آفتابگـردان اسـت. کوکب کوهی 
بـه خوبـی گرمـا و نـور را تحمـل می کنـد و دوره گلدهی طوالنی دارد که از اواسـط تابسـتان شـروع می شـود و 

تـا اواخـر پاییـز ادامـه مییابـد. ایـن گیاه بـه راحتی از طریق تقسـیم ریشـه و یـا بذر تکثیـر می یابد.
)Ottonopsis chierifolia( اتونوپسیس -

اتونوپسـیس گیاهـی چندسـاله و هم خانواده با داودی ها اسـت. ایـن گیاه ارتفاع متوسـطی حدود 20-30 
سـانتی متر دارد. اتونوپسـیس بـا داشـتن برگ هـای نقـره ای، می تواند به عنوان گیاه پوششـی مورد اسـتفاده 
قـرار گیـرد. همچنیـن ایـن گیـاه بـه دلیـل داشـتن گل هـای زرد رنـگ زیبا کـه اوایل بهـار ظاهر می شـوند 
می توانـد همـراه بـا گیاهـان یک سـاله در گل کاری بـه کار رود. اتونوپسـیس بـه علـت شـکل خزنـده آن بـه 
عنـوان گیـاه صخـره ای نیـز بـه کار برده  می شـود. این گیاه که به آسـانی توسـط قلمه و یا کاشـت بذر تکثیر 

 می شـود، بـه آب کمـی احتیـاج دارد و مکانـی  آفتاب گیـر در باغ برای آن مناسـب اسـت.
)Solidago canadensis( سولیداگو -

سـولیداگو گیاهـی چندسـاله از خانـواده کاسـنی، بـا ارتفـاع حدود یـک متر و بـا گل های سـنبله ای زرد 
رنـگ اسـت. ایـن گیـاه بـرای حاشـیه ها مناسـب اسـت و همـراه بـا گل هـای کوتاه تـر در جلـو بـه کار برده 

 می شـود. فصـل گلدهـی آن تابسـتان اسـت و تـا پاییـز ادامـه می یابـد.
)Gailardia( رعنا زیبا -

رعنـا زیبـا بـا گل هـای رنگارنگ خـود کـه مخلوطـی از رنگ هـای زرد، قرمز، نارنجـی و قهوه ای هسـتند 
می توانـد در ترکیـب بـا انواع گیاهان چندسـاله کاشـته شـود. ایـن گیاه در فصـل تابسـتان گل می دهد و به 

مکانـی آفتاب گیـر احتیـاج دارد. تکثیـر آن از طریـق تقسـیم ریشـه و یا کاشـت بذر امکان پذیر اسـت.
)Senecio argentea( نقره ای -

نقـره ای یکـی از گیاهان چندسـاله اسـت که به دلیـل رنگ برگ هایش در طراحی اسـتفاده زیـادی دارد. 
ایـن گونـه در حاشـیه باغچه هـا و یـا در ترکیبـی همراه با گیاهـان با گل قرمـز، صورتی و یـا ارغوانی ترکیبی 
بسـیار زیبـا ایجـاد می کنـد. ایـن گیـاه خـود گل هـای زرد رنـگ زیبایـی دارد. بااین حـال گاهـی در طراحی 
هـدف از کاشـت نقـره ای اسـتفاده از رنـگ برگ هایـش اسـت کـه در ایـن صـورت می تـوان با چیـدن مرتب 
شـاخه های گل دهنـده از ظاهـر شـدن گل هـا جلوگیـری کـرد. این گیـاه به آب کمـی احتیـاج دارد و مکانی   

آفتاب گیـر را ترجیـح میدهـد. تکثیـر آن از طریق تقسـیم ریشـه و یا قلمه اسـت.
)Cannaspp.( اختر -

اختـر بـا تنـوع رنگی برگ از سـبز تـا برنز و قرمز تیـره و گل هایی به رنـگ زرد، نارنجـی و قرمز همچنین 
بـا ارتفـاع بیـش از یـک متـر زیبایـی خاصـی بـه فضای باغچـه میدهـد. این گونـه اصوالً در حاشـیه پشـتی 
باغچـه بـه کار بـرده  می شـود و می توانـد همراه با گل های یکسـاله و یا چندسـاله کاشـته شـود. اختر گیاهی  
ریـزوم دار اسـت. در مناطقـی بـا زمسـتان های سـرد )مناطق معتدلـه و مناطق سردسـیر( ریزوم هـا را پس از 
پایـان دوره رشـد و گلدهـی، اواخـر پاییـز از خـاک بیـرون می آورنـد و در مکان مناسـب نگهـداری می کنند 

تـا مجـدداً در فصل بهـار در باغچه بکارنـد )تصویر 215(
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)Aquilegia spp( تاج الملوک -
تـاج الملـوک بـا برگ هـای مرکـب سـبز تا نقـره ای رنگ خود بسـیار زیبـا اسـت. ارتفاع سـاقه گل دهنده 
آن بـه حـدود یـک مترمی رسـد. تـاج الملـوک گل-هایی در رنگ های بسـیار متنـوع دارد که در اواسـط بهار 
تـا اوایـل تابسـتان ظاهـر می شـوند. و گل هـا به صـورت تـک رنـگ و یا ترکیبـی از دو تـا چند رنگ هسـتند. 
بعـد از پایـان گلدهـی در صورتـی کـه سـاقه های گل دهنـده قطـع شـوند، می تـوان از زیبایـی برگ های آن 
بهره منـد شـد. میـزان آب مـورد نیاز گیاه متوسـط اسـت. تـاج الملـوک در مکان هـای نیمه آفتابـی و آفتابی 

بـه خوبـی رشـد می کند.
)Hemerocalis spp.( زنبق رشتی -

زنبـق رشـتی گیاهـی ریـزوم دار اسـت  و برگ هـای باریکـی دارد کـه اصوالً به صـورت دسـته ای از قاعده 
گیـاه خـارج می شـوند. ارتفـاع سـاقه گل دهنـده بلنـد آن به یـک متر میرسـد. گل های شـیپوری شـکل آن 
بـه رنگ هـای نارنجـی و زرد و یـا بـا سـایه ای از ایـن دو رنـگ و تیـره و روشـن  هسـتند. مـکان    آفتاب گیر 
و آفتـاب- سـایه بـرای رشـد زنبـق رشـتی مناسـب اسـت. گل هـای آن که در اواسـط بهـار و اوایل تابسـتان 
ظاهـر می شـوند، تـا اواسـط تابسـتان دوام دارند. میـزان آب مورد نیاز گیاه متوسـط اسـت. زنبـق را می توان 
در حاشـیه های گل کاری همـراه بـا سـایر گل هـای چندسـاله و یـا در ترکیـب با گل هـای یکسـاله و گیاهان 
تیـره گندمیـان  بـه کار بـرد. این گونه به آسـانی توسـط تقسـیم ریشـه در پایان فصل رشـد و یـا اوایل فصل 

رشـد قابل تکثیر اسـت .
)Kniphofia spp.( گرزی -

گـرزی نیـز ریـزوم دارد  و برگ هـای باریـک آن بـه صـورت دسـته ای و قاعـده ای هسـتند. ارتفـاع سـاقه 
گل دهنـده بلنـد تـا آن حـدود یک متر اسـت. گل-های نارنجـی، زرد و یا نارنجـی- زرد آن اواخـر بهار ظاهر 
می شـوند و تـا اواسـط تابسـتان دوام دارنـد. مکانـی  آفتاب گیر برای رشـد آن ها الزم اسـت. ازدیـاد گرزی از 
طریـق تقسـیم ریشـه در اواخـر فصل رشـد و یـا اوایل فصـل رشـد امکان پذیر اسـت. ریزوم های گیـاه می توانند 
در فصـل زمسـتان در باغچـه باقی بمانند و نسـبت به سـرما مقاوم هسـتند. گـرزی را می توان بـه صورت خالص 

در حاشـیه پشـتی باغچـه و یـا در ترکیبـی بـا گل های فصلـی و یا گیاهان تیـره گندمیان بـه کار برد.

گیاهانآبمنظرها
بـا توجـه بـه ایـن که محیـط طبیعی ایران خشـک اسـت محصـور کردن بـاغ بـا دیوارها، ارتبـاط محیط 
خشـن بیرونـی را بـا فضای زیبای درونی قطـع می کند و در نگهـداری محیط های آبی ایجاد اشـکال می کند 
بـا رویـش ریشـه های درختـان به سـمت حوضچه هـا و دریاچه هـا، زمینه تخریـب الیه های عایق بندی شـده 
مجموعـه فراهـم  می شـود. از نظـر مکان یابـی و از دیدگاه زیبایی شناسـی، عمـاًل آب منظرها جز تـاج منظرها 
محسـوب می شـوند، بنابرایـن بایـد قسـمتی از فضا را اشـغال کنند که در معـرض دید افراد زیادی هسـتند و 
یـا در یـک ملـک شـخصی در جایـی احداث شـوند که اعضـا خانواده بـه راحتی بتواننـد از طـراوت و زیبایی 

آن اسـتفاده کننـد. در هنـگام طراحی مسـائل ایمنی نیز باید مدنظر باشـد.
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انتخـاب سـبک قـدم بعـدی بـرای طراحـی بعـد از رعایـت اصـول اولیه، اسـت. بر اسـاس سـبک انتخاب 
شـده اعـم از سـبک رسـمی و متقـارن مبتنـی بر سـبک بـاغ ایرانی، سـبک رسـمی باغ هـای متـداول غربی 
همچنیـن سـبک های غیررسـمی و طبیعـی، طـرح آب منظرهـای متفاوتـی قابل ارایـه خواهد بـود بنابراین 

تصمیم گیـری در رویکـرد و سـبک باغ سـازی از گام هـای اولیـه طراحـی آب منظرها اسـت.
در بـاغ گیاه شناسـی ملـی ایـران، از هـر دو رویکـرد یعنـی رسـمی و طبیعـی و همچنیـن اسـتفاده از 
سـبک های مختلـف باغ سـازی از جملـه ایرانی و غیرایرانـی در ایجاد آب منظرهای مختلف و متنوع اسـتفاده 
شـده اسـت. در فضاهـای رسـمی کـه مورد بازدیـد و محـل تجمـع بازدیدکننـدگان هسـتند، آب منظرها با 
تکیـه بـر رویکـرد رسـمی و مبتنـی بـر سـبک بـاغ ایرانی ایجـاد شـده اند مثل بلـوار شـمالی، میـدان رزها و 
حیـاط مرکـز فرهنگـی باغ گیاه شناسـی ملی ایـران. باغ هایی چون فین کاشـان، شـازده ماهان کرمـان و ارم 

شـیراز عمـاًل فضایـی الهام بخـش بـرای طراحی ایـن منظرهـا  بوده اند.
مطالعـه و شـناخت اکولـوژی گیاهـان آبـزی از ضرورت های اولیـه برای انتخـاب گونه های گیاهی اسـت. 
گیاهـان آبزی در سـه گروه دسـته بندی می شـوند کـه عبارتنـد از: بیرون آینـده، شـناور و غوطه ور.گونه های 
گیاهـی متعلـق بـه هرگـروه، نقش  اکولوژیـک متفاوتـی را در اکوسیسـتم آبی بـازی می کنند و بـدون توجه 

بـه نقـش هر یـک از آن هـا در ایجاد اکوسیسـتم های آبی دچار مشـکل اساسـی خواهیم شـد.
انتخـاب گونه هـای گیاهـی، تعـداد گونه هـا و سـطح پیش بینـی بـرای پوشـش سـبز، بسـتگی به سـطح 
آب، عمـق آب و همچنیـن نیـاز اکولوژیـک گونه هـای گیاهـی و ارتبـاط متقابل آن هـا با یکدیگـر دارد. گروه 
گیاهـان بیـرون آینده گیاهان حاشـیه ای نیز نامیده می شـوند. ریشـه آن هـا برای جذب آب، غـذا و همچنین 
مسـتقر شـدن نیازمنـد نفـوذ و اسـتقرار داخـل گل و الی مـرداب اسـت. از این رو ایـن گیاهان بـرای رویش 
خـود حاشـیه محیـط آبـی و یا قسـمت-های کم عمـق آب را انتخـاب می کنند تـا بتوانند هم ریشـه خود را 
در خـاک نفـوذ بدهنـد و هـم این که عمده سـاقه آن هـا در بیرون از آب باشـد. این گیاهان برگ های شـناور 
هـم دارنـد. در گـروه گیاهـان شـناور ریشـه در خاک مسـتقر ن می شـود و آن ها به صورت شـناور در سـطح 
آب قـرار می گیرنـد. ایـن گیاهـان نقـش پوشـش سـبز )Ground cover( محیط هـای آبـی را بـازی می کنند و 
حضـور بسـتر سـبز آن ها همـراه با گیاهان گلدار حاشـیه ای، منظـره زیبایـی را به وجود می آورد. گروه سـوم، 
گیاهـان آبـزی، )گـروه غوطه ورها( هسـتند. این گیاهـان که زیر آب رویش دارند، از ریشـه خـود برای جذب 
آب و غـذا بهـره نمی گیرنـد، بلکـه آن را صرفاً برای اسـتقرار مورد اسـتفاده قرار می دهند. ایـن گیاهان عالوه 
بـر اکسـیژنه کـردن محیـط، فضـای پوششـی مناسـبی را بـرای مخفـی شـدن و اسـتراحت ماهی هـا فراهم 

می کننـد و بـا جـذب ازت آب، مانـع رویـش جلبک ها می شـوند.
بـرای آشـنایی بیش تـر بـا گیاهان سـه گـروه نامبرده، تعـدادی از آن هـا که در تـاالب انزلی رویـش دارند و 

بـر اسـاس رفتـار رویشـی بین سـه گروه فـوق دسـته بندی شـده اند، به صـورت زیر ذکر می شـوند:
)Emergent( 1- گروه گیاهان بیرون آینده

Alternanthera sessilis, Barbarea plantaginea, Berula erecta, Cyperus difformis, Cyperus iria, Cyperus longus, 

Cyperus odoratus, Eclipta alba, Fimbristalis bisumbellata, Iris pseudacorus, „Juncus effusus, Lycopus europae-

us, Nelumbo nucifera, Phragmites australis, Persicaria hydropiper, Persicaria lapathifolia, Scirpus mucronatus, 

Scirpus lacustris, Solanum persicum, Sparganium neglectum, Typha austrtis.



ایجادفضایسبزوپارکسازی

146

)Floating( 2- گروه گیاهان شناور
Hydrocharis morsus – rande, Hydrocotyle ranunculoides, Lemna gibba, Nymphoides indicum, Paspalum disti-

cum, Salvinia natans, Spirodela polyrhiza, Trapa natans.

)Submerged( 3- گروه گیاهان غوطه ور
Ceratophyllum demersum, Hydrilla verticillata, Myriophyllumverticillatum, Najas marina,Potamogeton cris-

pus, Potamogeton pectinatus...

لیستبرخیازگیاهانآبزیدراعماقمختلفوکنارهآبنماهاوبرکهها
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درختودرختچههایزینتی
بـدون شـک درختـان عناصر شـاخصی هسـتند و  بیشـترین  تاثیر را در ایجـاد چشـم انداز در یک فضای 
سـبز دارنـد. وجـود یـک و یـا تعـدادی درخـت در یـک بـاغ یا پـارک در هـر انـدازه ای که باشـد و یـا به هر 
مقـدار گل و گیـاه در آن کاشـته شـده باشـد، حیاتـی اسـت و اثـر خاصـی در فضـا خواهد داشـت. بعضی از 
درختـان ابعـاد خاصـی بـه بـاغ می دهنـد. اهمیـت و ارزش درختـان و لـزوم اسـتفاده از آن هـا در پارک هـا، باغ هـا و 
خیابان هـای شـهر ازنظـر تلطیـف هـوا و کاهـش آلودگـی هـوا بسـیار مهـم اسـت. درختان بـه دلیـل تولید 
اکسـیژن، حکـم ریـه یـک شـهر را دارند. بـه عالوه نقـش حفاظتی برای انسـان دارنـد و به عنـوان مانعی در 
مقابـل سـروصدا، بـاد و نور شـدید عمـل می کننـد. درختان مهم تریـن عنصـر در طراحی منظر هسـتند و با 
توجـه بـه طوالنـی بـودن دوره حیـات آن هـا طبیعی اسـت که برای رسـیدن به شـکل و اثر نهایی نسـبت به 
سـایر گیاهـان بـاغ به زمـان طوالنی تری نیاز داشـته باشـند؛ بنابراین اهمیـت انتخاب گونه درختی مناسـب 
بـرای یـک محـل خـاص آشـکار  می شـود. به منظـور اسـتفاده از یک تـک درخـت، گروهـی از درختـان و یا 
ردیفـی از آن هـا بـه عنـوان بادشـکن  بایـد دقت کافی به عمـل آید تا گونه هـای مناسـب و صحیحی انتخاب 
شـوند. الزم بـه توجـه اسـت کـه درخت انتخاب شـده با شـرایط آب و هوایی منطقه سـازگار باشـد و  تامین 
نیازهـای آن امکان پذیـر باشـد. عـالوه  بـر ایـن گونه منتخب برای کاشـت در محل مورد نظر مناسـب باشـد. 
مثـاًل در محلـی کـه محدودیـت آبـی وجود دارد کاشـت درخت رطوبت پسـند مناسـب نیسـت. میزان رشـد 
درخـت بسـتگی بـه کنـد و یـا سریع الرشـد بـودن آن دارد و باید زمـان انتخاب ایـن موضـوع موردتوجه قرار 
گیـرد. بسـیاری از درختـان سریع الرشـد، عمر کوتاه تری نسـبت بـه درختان کند رشـد دارنـد، بنابراین گونه 
موردنظـر را بایـد بـا توجـه بـه هدفی کـه از کاشـت آن دنبال  می شـود، انتخـاب کـرد . بسـیاری از درختان 
زیبـای گل دهنـده سریع-الرشـد هسـتند و معمـوالً بعـد از بیسـت و دو سـال زندگی شـان تمام  می شـود اما 
می تـوان آن هـا را بـا درخـت دیگـری از همـان نـوع را جانشـین کـرد؛ بااین حـال در صورتـی کـه درختـان 
کاشـته شـده در یـک محـدوده خـاص نقش پوشـش را داشـته باشـند )مثـاًل مانع دیـد یک سـاختمان و یا 

دیـواری بشـوند( بهتـر اسـت گونه هـای درختـی دیرزیسـت را برای ایـن منظور انتخـاب کرد.
در هنـگام انتخـاب درخـت بـه نـوع سیسـتم ریشـه ای آن بایـد توجـه کـرد. بعضـی از درختان سیسـتم 
ریشـه ای سـطحی دارنـد، بنابرایـن بـرای کاشـت در فضـای چمـن کاری مناسـب نیسـتند و باعـث جـذب  

بیشـترین مقـدار آب و مـواد غذایـی می شـوند.
تعـدادی دیگـر بـه دلیل داشـتن ریشـه های سـطحی  در پیاده روها و سـازه های مجـاور ترک و شـکاف ایجاد 
می کننـد، بنابرایـن نمی تواننـد در فضاهایـی کـه نزدیـک بـه خیابـان هسـتند و یـا در پارکینگ هـا و مجـاورت 
سـاختمان کاشـته شـوند. نکتـه قابل توجـه دیگر در انتخـاب یک درخت، توجه به ضایعاتی اسـت  کـه در فضای 
اطـراف خـود ایجـاد می کنـد مثـل ریزش بـرگ، میـوه و گل. بنابرایـن درختانی که بـه عنوان تک پایـه در داخل 

چمـن و یـا نزدیـک به سـاختمان کاشـته می شـوند  باید از نوعی باشـند کـه حداقل ضایعات را داشـته باشـند.
بعضی از درختان به آفات و بیماری های خاص حسـاس هسـتند و در شـرایط محیطی خاص این حساسـیت  

بیش تـر  می شـود بنابرایـن در انتخـاب گونه بـرای محیط های خاص به این مسـئله نیز بایـد توجه کرد.
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کاشتنهال
نهال درخت را می توانید به یکی از دو شکل زیر تهیه نمایید:

- نهال هـای گلدانـی: از ابتـدا نهـال درخـت در داخـل یـک گلـدان پـرورش داده می شـود و بـه همیـن 
صـورت هـم قابـل انتقال اسـت.

- نهال های ریشه لخت: گیاهانی که در زمین نهالستان کاشته می شوند و پرورش می یابند.
مزیـت اسـتفاده از نهال هـای گلدانـی ایـن اسـت کـه می تـوان آن هـا را در ایـام مختلـف سـال بـه زمین 
منتقـل کـرد. ایـن در حالی اسـت کـه درختان ریشـه لخت را تنهـا می توان در فصـل خواب، یعنـی از اواخر 
پاییـز تـا اواخـر زمسـتان منتقل نمـود. به طورکلـی در مورد درختـان  سـوزنی برگ نمی توان از نهال ریشـه 
لخـت اسـتفاده نمـود. در ایـن ارتبـاط باید گیـاه را با خاک اطراف ریشـه از زمین نهالسـتان بیـرون آورد و با 
اسـتفاده از گونی خاک اطراف ریشـه را بسـت و مهار نمود و یا از انواع کاشـته شـده در گلدان اسـتفاده کرد.

- مناسـب ترین زمـان کاشـت درخـت اواخـر پاییز تا اواخر زمسـتان اسـت. دوره هـای یخبندان و یـا روزهای 
بارانی و بادخیز برای کاشـت مناسـب نیسـتند. در مورد درختان همیشـه سـبز بهتر اسـت آن ها را در اوایل پاییز 
یعنـی زمانـی کاشـت کـه هنوز ریشـه های آن هـا فعال هسـتند. عـالوه  بر ایـن ماه هـای فروردین و اردیبهشـت 
نیـز بـرای انتقـال و کاشـت این درختان مناسـب اسـت. برعکـس، نهال هـای گلدانی بـا رعایت موارد ذکر شـده 
در باال)بجـز زمـان یخبنـدان، بارانی و باد شـدید( می توانند در هر زمانی کاشـته شـوند. قبل از کاشـت نهال باید 
شـاخه ها و ریشـه های آسـیب دیده را بـه دقـت بررسـی کـرد و قطـع نمـود. در صورتی که شـرایط برای کاشـت 
مناسـب باشـد، درخـت را می کارنـد و هم زمـان اسـتفاده از یـک تیـم بـرای حمایت از تنـه آن تا اسـتقرار کامل 
ریشـه در خاک ضروری اسـت تا سـاقه آن شـکل ایسـتاده و راسـت به خود بگیرد. چنانچه محل اصلی کاشـت 
آمـاده باشـد، ولـی زمـان کاشـت آن مناسـب نباشـد، می تـوان درختـان را در یک محل مناسـب در نهالسـتان 
نگهـداری کـرد. بـا ایجاد یک شـیار یا کانال مناسـب و قرار دادن ریشـه درخـت در داخـل آن و ریختن خاک بر 

روی ریشـه ها، می تـوان تـا فراهـم شـدن شـرایط مطلوب بـرای انتقـال، آن ها را به ایـن ترتیب نگهـداری کرد.

انتخابدرختودرختچهدرطراحیفضایسبز
درختـان و درختچه هـا را بایـد بـا توجـه به کاربـرد آن هـا در طراحی ها انتخـاب کردو به صـورت انفرادی، 
گروهـی و یـا ردیفـی کاشـت. همچنیـن توجـه به رنـگ برگ ها و نحوه خـزان آن هـا در هنگام انتخـاب گیاه 
از اصـول کار اسـت. گیـاه ممکـن اسـت به دلیـل تولیـد گل و از دید زیبایی شـناختی انتخاب شـود یا این که 
بـرای ایجـاد سـایه و یـا به عنـوان دیوار سـبز بـرای پوشـانیدن فضاهای خـاص مدنظر قـرار گیـرد؛ بنابراین 
انـواع گونه هـای درختـی و درختچـه ای را می تـوان بـا توجـه به طراحی هـای انجام شـده  انتخاب نمـود. در 

اینجـا فهرسـتی از گونه هـا بـا توجه بـه کاربردهـای آن ها معرفی می شـوند.
بنابـر تعریـف، تفکیـک درخـت و درختچه در مواردی مشـکل اسـت. گاهی درختچه های بـزرگ در میان 
گیاهانـی کـه در باغ هـا و پارک هـا کاشـته می شـوند را می تـوان بـه عنـوان یـک درخـت کوچـک در نظـر 
گرفـت. برخـی اوقـات نیـز ممکـن اسـت درختـان کوچـک بـا چند سـاقه و یـا شـاخه های متعـدد را از نظر 

شـکل رویشـی  به عنـوان درختچـه بـزرگ به حسـاب آورد.
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درختانپهنبرگ
خانواده افرا

افـرا گونه هـای درختـی و درختچـه ای دارد. گونه هـای درختـی در جنگل هـای شـمال از باارزش تریـن 
درختـان به شـمار می رونـد. در ایـن میـان پلـت و شـیردار مرغوب تریـن هسـتند. بـذر و میـوه آن دو فندقه 
بالـدار اسـت. زمـان گلدهـی افرا اردیبهشـت ماه اسـت. این درختان هر سـال تولیـد بذر می کنند. بـرای باال 
بـردن درصـد جوانه زنـی بـذر این گیـاه از تیمار استراتیفیکاسـیون در ماسـه خنک اسـتفاده می کنند. برخی 

از گونه هـای افـرا صنعتـی هسـتند و تعـدادی از آن هـای نیـز بـرای ایجاد فضای سـبز بـه کار می روند.
افرا سیاه

افـرای سـیاه تنهـا عضـوی از این خانواده اسـت که برگ هـای مرکب دارد. میـوه آن بالدار اسـت. بذر این 
گیـاه درصـورت دریافـت رطوبـت مورد نیـاز در هر شـرایطی حتـی در درز دیوارها سـبز  می شـود. گونه های 

زینتـی افـرا بـرای ایجاد فضای سـبز بـه کار می روند.
افرا پلت

پلـت از مهم تریـن و بزرگ تریـن افراهـای ایـران اسـت. جنگل هـای خالص آن در شـمال کشـور پراکنده 
هسـتند. بـه علـت دارا بودن تـاج انبـوه جنبه زینتی هـم دارد.

افرا شیردار
ابعـاد  شـیردار از پلـت کوچک تـر اسـت. ایـن گونـه از افـرا به علـت تـاج زیبا و رنـگ  برگ هـای آن مورد 

توجه در فضای سـبز اسـت.
افرای چناری

افـرای چنـاری درختـی بـزرگ و سریع الرشـد بـا تـاج گسـترده گرداسـت. گل هـای زرد رنـگ آن قبل از  
ظهـور برگ هـا در اوایـل بهار روی سـاقه هـا ظاهر می شـوند و جذابیت خاصـی دارند. برگ های ایـن گونه که 
5 لـوب تیـز دارنـد، در خـزان پاییـزی رنـگ زرد زیبایی پیـدا می کنند. این درخـت بومی اروپا اسـت و تکثیر 
آن از طریـق بـذر انجـام  می شـود. کاشـت افـرای چنـاری بـه صورت تـک درخت و یـا در گروه هـای کوچک 
در فضاهـای چمـن کاری شـده و یـا بـه صورت ردیفـی در مسـیر خیابان هـا و پیاده روهای پارک بـرای ایجاد 

سـایه توصیه  می شـود.
Aesculus x carnea شاه بلوط هیبرید

ایـن درخـت هیبرید اسـت و به نظر میرسـد که به طـور اتفاقی در اوایل 1800 در کشـور آلمـان به وجود 
آمـده باشـد. اغلـب بـا کاشـت بذرهـای تولید شـده این گونـه به گیـاه مشـابهی می رسـند. ارتفاع شـاه بلوط 
هیبریـد تـا 9 متـر می رسـد. برگ هـای درخـت مرکـب و پنجه ای شـکل هسـتند. گل هـای صورتـی مایل به 
قرمـز آن در اواخـر بهـار ظاهـر می شـوند. ایـن گونـه بـرای مناطق با فصول مشـخص و زمسـتان های سـرد و 
تابسـتان گـرم مناسـب اسـت. شـاه بلـوط هیبرید در هـر نوع خاکی قابل کشـت اسـت، اما برای ایـن منظور 
بایـد مکانـی را انتخـاب کـرد کـه   آفتاب گیـر باشـد. آن ها به صـورت تک درخـت و یا گروه هـای کوچک در 

فضاهـای چمن کاری شـده می توانند کاشـته شـوند.
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Aesculus hippocastanum شاه بلوط هندی
شـاه بلـوط هنـدی درختـی بـزرگ بـا برگ های مرکـب پنجـه ای و گل هـای خوشـه ای سفیداسـت. این 
گونـه یکـی از درختـان مناسـب بـرای خیابان به شـمار مـی رود و در زمـان گلدهـی جلـوه خاصـی بـه فضای 
خیابـان میدهـد. شـاه بلـوط هندی به عنـوان یکی از درختان مناسـب برای کاشـت در خیابان هـا در مناطق 
شـمالی کشـور پیشـنهاد  می شـود. اسـتقرار آن در تهران با آبیاری منظم میسـر اسـت. در باغ گیاه شناسـی 
ملـی ایـران، رشـد آن موفقیت آمیـز اسـت. ایـن درختکـه پوسـت بـراق و قهـوه ای رنـگ دارد، معمـوالً در 
کشـورهای اروپایـی توجـه کـودکان را در فصـل پاییـز بـه خـود جلب می کنـد و وسـیله ای برای بـازی آن ها 
اسـت. شـاه بلـوط هندی کـه بومی یونـان و آلبانی اسـت، در طی قرن شـانزدهم به کشـورهای اروپای غربی 

نیـز وارد شـد و معمـوالً بـه عنـوان درخت خیابانـی مورد اسـتفاده قـرار می گیرد.
Ailanthusaltissima (Simaroubaceae) عرعر

عرعـر درختـی بـزرگ بـا تاجی پهن و گسـترده اسـت کـه برگ های مرکـب بـا برگچه های متعـدد دارد. 
ایـن گونـه درختـی دو پایه اسـت و گل های نـر و ماده بـر روی پایه های جداگانه تشـکیل می شـوند.گل های 
نـر دارای بـوی ناخوشـایندی هسـتند. میوه هـای قرمـز رنـگ آن روی پایه هـای مـاده زیبایی خاصـی دارند. 
عرعـر درختـی بسـیار خشکی پسـند و سریع الرشـد اسـت و بـه آسـانی از طریـق بـذر تکثیر  می شـود. عرعر 

بومـی چیـن اسـت و در ایـن کشـور به نـام درخت بهشـت نامیده  می شـود.
Alnusglutinosa (Betulaceae( توسکای قشالقی

توسـکای قشـالقی درختـی بـزرگ و سریع الرشـد اسـت. ریشـه های آن ریزوبیوم های تثبیـت کننده ازت 
هـوا دارنـد و باعـث افزایـش مواد ازتی خاک می گردند. توسـکای قشـالقی گیاهی نورپسـند اسـت. این گونه 
معمـوالً بـه دلیـل رشـد سـریع به عنوان پیشـگام کاشـته  می شـود تـا فضاهـای مناسـبی را بـرای درختانی 
ایجـاد کنـد کـه نیـاز بـه حفاظت دارنـد. با این حال رشـد توسـکا در بلندمـدت به دلیل ایجاد سـایه توسـط 
درختـان دیگـر، دچار مشـکل  می شـود. ایـن گونـه در خاک های با رطوبـت باال رشـد می کنـد، بنابراین باید 
ترکیـب خـاک آن بـه نوعـی باشـد کـه رطوبـت را  بیش تـر در خود نگـه دارد. ایـن درخت بومی غرب آسـیا 

از جمله شـمال ایران و شـمال آفریقا اسـت
Amygdaluslycioides (Rosaceae( تنگرس

تنگـرس درختچـه ای کوچـک بـا سـاقه های خمیـده و خوابیـده اسـت. برگ هـای آن نسـبت بـه گونـه 
قبلـی  کمـی بزرگ تـر و گل هـای آن کوچک تـر اسـت. این درختچـه برای کاشـت در باغ های صخـره ای و یا 
دامنه هـای شـیب دار در مناطـق خشـک مناسـب اسـت و می توانـد خاک را تثبیـت کند. تنگـرس خاک های 
بـا زهکـش خـوب را میپسـندد و احتیـاج بـه آب کمـی دارد. تکثیـر آن از طریـق کاشـت بـذر امکان پذیـر 
اسـت. ایـن درختچـه بومـی ایران اسـت و در ارتفاعـات و دامنه های خشـک کوه هـای البرز، زاگرس و سـایر 

ارتفاعات خشـک کشـور رویـش دارد.
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A. scoparia بادام کوهی
بـادام کوهـی درختچـه ای بـا سـاقه های متعدد و شـاخه هایی بـا انتهای تیز و خـار مانند اسـت. برگ های 
آن خیلـی کوچـک و نامشـخص بـا ظاهری بدون برگ اسـت. گل های سـفید مایـل به صورتـی آن اوایل بهار 

روی سـاقه ها ظاهر می شـوند و بسـیار زیبا هسـتند.
ایـن درختچـه در مناطـق کوهسـتانی خشـک ایـران در کوه هـای البـرز و زاگـرس میرویـد. بـادام کوهی 
در صورتـی کـه در بـاغ کاشـته شـود بـه آب کمـی احتیـاج دارد. آب زیـاد باعث ایجاد پوسـیدگی در ریشـه 
 می شـود. بنابرایـن کاشـت آن در خاک هـای بـا زهکـش خـوب و در مناطـق شـیب دار توصیه می شـود. این 
گیـاه گرمـای هـوا و نـور شـدید را بـه خوبـی تحمـل مینمایـد. تکثیـر آن از طریـق بـذر بـه آسـانی صورت 
 می گیـرد. بـادام کوهـی یکـی از مناسـب ترین درختچه هـا بـرای کاشـت در تپه هـای اطـراف شـهر تهـران 
 اسـت. کاشـت ایـن درختچـه زیبـا در بـاغ گیاه شناسـی ملـی ایـران بسـیار موفقیت آمیـز  بـوده اسـت و 
نهال هـای حاصـل از بذرهـای تولید شـده آن در سـال دوم آمـاده انتقال خواهنـد بود. درخت بـادام معمولی 
)Amygdalus communis( در اواخـر زمسـتان و ایـام عیـد نـوروز بـه صـورت تـک درخـت و یـا گروهـی جلوه 

زیبایـی بـه باغ هـا و پارک هـا میدهد.
 Aucuba japonica (Cornaceae)

شمشـاد ژاپنـی درختچـه همیشـه سـبز بـا سـاقه های متعـدد، منشـعب و ایسـتاده اسـت.  برگ هـای 
متقابـل، سـاده، چرمـی و بـراق بـا حـدود 7 تـا 20 سـانتی متر طـول دارنـد. بـر روی بـرگ ایـن درختچـه 
لکه هـای کوچـک و بـزرگ زرد رنـگ وجـود دارد کـه جلـوه ویـژه ای بـه آن می دهد. گل هـای آن ارغوانی اسـت. 
ایـن گیـاه را عمدتـاً بـه دلیل زیبایـی برگ هایـش می کارند. این گونه شـرایط نیمه سـایه را ترجیـح می دهد و به 
همـه خـاک  هـا مقـاوم اسـت ولـی خاک های غنـی و با زهکش مناسـب را می پسـندد. ایـن گونه به شـرایط 

خشـکی، نسـبتاً مقاوم است.
 Betula pendula (Betulaceae)توس

تـوس درختـی متوسـط تـا بزرگ با پوسـت تنـه سـفید و شـاخه های آویخته اسـت وبرگ هایـی به رنگ  
سـبز روشـن دارد. ایـن گونـه را می تـوان بـه عنوان تـک درخـت در مکان های چمن کاری شـده کاشـت و یا 
از آن بیـن صخره هـای باغ هـای صخـره ای  اسـتفاده کـرد. توس بومـی ایران اسـت و در ارتفاعات البرز رشـد 

می کنـد. تکثیـر آن از طریـق بـذر امکان پذیـر اسـت و به میزان متوسـط آب بـه طور منظم نیـاز دارد.
Buddleja spp. (Loganiaceae) دم موشی

دم موشـی ها درختچه هـا یـا درختانـی کوچـک، بـا عمر کوتاه، همیشـه سـبز و یـا خزان کننده هسـتند.  
بیش تـر گونه هـای معمـول دم موشـی در باغبانی منشـأ چینی دارنـد؛ با این حال این جنـس در آفریقا، ماداگاسـکار، 

جنـوب آسـیا و آمریـکای جنوبی نیز رشـد می کنـد و تعـدادی گونه ی حـاره ای و نیمه حـاره ای نیز دارد.
گونه های این جنس دارای برگ های متقابل است و بافتی زبر دارند. گل های این گیاه معطر هستند.
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گیاهـان ایـن جنـس نـور زیـاد را می پسـندند و بنابرایـن بایـد در مکان هـای آفتاب گیـر کاشـته شـوند. 
بـرای کنتـرل رشدشـان بهتر اسـت اوایـل بهار هرس بشـوند. تکثیر گونه های دم موشـی توسـط قلمه سـبز 
در تابسـتان و قلمـه خشـبی در اواسـط پاییـز صـورت می گیـرد. منشـا بیش ترگونه هـای زیر کـه در باغ ها و 
پارک هـای تهـران کاشـته می شـوند، از بـاغ گیاه شناسـی اسـت. ایـن گونه ها که در سـال های اولیه تأسـیس 

بـاغ وارد آن شـده اند،بعدها بـه فضـای سـبز عمومی نیز وارد شـدند.
  B. alternifolia

ایـن گونـه گل هـای معطـر بنفـش رنـگ دارد که در دسـته های با فاصله نسـبت بـه یکدیگـر و به صورت 
گل آذیـن سـنبله ای در انتهـای شـاخه ها در اوایـل تابسـتان ظاهـر می شـوند. کاشـت ایـن گونـه بـه صورت 

گروه هـای کوچـک و یـا انفـرادی در فضـای چمن کاری شـده جلـوه خوبی خواهد داشـت.
B. davidii

ایـن گونـه درختچـه ای خزان کننـده یـا نیمه همیشـه سـبز و بومی چین  اسـت . اسـت. گل هـای معطر 
آن بـه رنگ هـای سـفید و یـا ارغوانـی و بنفـش )کولتیوارهای مختلف(  هسـتند کـه اواخر تابسـتان تا اوایل 

پاییـز ظاهـر می شـوند و پروانه هـا را جلـب می نمایند.
B. globosa

ایـن گونـه خزان کننـده تـا نیمـه دایم سـبز اسـت که به طـور بومـی در جنوب آمریـکا و مناطـق معتدل 
شـیلی و آرژانتیـن یافـت می شـود. گل هـای نارنجی مایـل بـه زرد آن به صـورت مجموعه کـروی در انتهای 

شـاخه هـا در اواخـر بهار تـا اوایل تابسـتان ظاهر  می شـوند.
Gleditsia caspica (Leguminosae) لیلکي

لیلکـي درختـی کوچـک بـا تاجـی گسـترده اسـت. تنـه و سـاقه های آن از تیغ هـای بـه طـول تـا 15 
سـانتی متر و یـا گاهـی  بیش تـر پوشـیده شـده اند. ایـن گونـه بومـی جنگل های شـمال ایران اسـت. کشـت 
آزمایشـی آن در شـرایط آبیـاری منظـم در تهـران در باغ گیاه شناسـی ملی ایـران موفقیت آمیز  بوده اسـت. 
رنـگ برگ هـای آن در پاییـز زیبایـی خاصـی بـه گیـاه میدهـد. به دلیل داشـتن سـاقه های تیـغ دار می توان 
از آن بـه صـورت ردیفـی در کنـار دیـوار به عنـوان یک مانع اسـتفاده نمـود. همچنیـن در گروه های کوچک 
بـرای کاشـت در فضاهـای چمن کاری شـده نیز قابل اسـتفاده اسـت. با توجه بـه خاردار بودن کاشـت آن در 

محیط هایـی کـه محـل بـازی بچه هـا اسـت توصیه  می شـود.
G. triacanthos

لیلکـی آمریکایـی درختـی بلنـد با تاج گسـترده اسـت که سـاقه ها و شـاخه های خـاردار و برگ هـای مرکب 
یـک یـا دوشـانه ای دارد. برگچه هـای آن بـه تعداد 20 تا 32، مسـتطیلی تا سـرنیزه ای هسـتند. طـول میوه های 
آن بـه 40 سـانتی متر می رسـد. میوه هـا بـه رنگ قهـوه ای مایل به سـیاه و با حالـت پیچ خورده هسـتند. لیلکی 
آمریکایـی درختـی مقـاوم بـه آلودگـی هـوا اسـت و در مکان های سـایه نیز به خوبی رشـد می کنـد. این درخت 
بومـی شـمال و شـرق ایـاالت متحده آمریکا اسـت. فرم های متعـددی دارد که یکـی از آن ها »inermis"  اسـت . 
این فرم سـاقه و شـاخه های بدون خار دارد. دارای شـکل راسـت و تاج باریک تر و برگ های سـبز روشـن اسـت.
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Hibis cussyriacus (Malvaceae) ختمی درختی
ختمـی درختچـه ای بـا برگ هـای خزان کننده و به ارتفـاع تا 3 متر اسـت و یکی از مقاوم تریـن گونه های 
ایـن جنـس در مقابـل سـرما به شـمار می آیـد. گل هـای آبـی، بنفش، سـفید و یا صورتـی رنـگ آن در فصل 
تابسـتان ظاهـر می شـوند و تـا پاییـز به گلدهـی ادامـه می دهند. فرم هایـی از ایـن درخت با گل-هـای پرپر 

نیـز وجـود دارد. گل هـای ختمی زنگوله ای شـکل هسـتند و در محـور برگ ها ظاهر می شـوند.
مکانـی  آفتاب گیـر بـرای آن مناسـب اسـت. ایـن گونـه بـه میـزان متوسـطی از آب و آبیاری منظـم نیاز 

دارد. تکثیـر آن از طریـق قلمـه انجـام  می شـود. ایـن گیاه بومی سـوریه اسـت.
Hypericum patulum (Guttiferae)

درختچـه ای همیشـه سـبز، بـه ارتفاع تا 1/5 متر، با شـاخه های متراکم کمانی اسـت. ایـن گونه برگ های 
سـبز بیضوی شـکل داردکه در سـطح زیرین کمرنگ تر هسـتند. گل های درشـت زرد رنگ آن با پرچم های 

زیبا در فصل تابسـتان ظاهر می شـوند.
مـکان  آفتاب گیـر بـرای رشـد ایـن درختچـه مناسـب اسـت اما تـا حدی سـایه را نیـز تحمـل مینماید. 
بـه خـاک بـا مـواد غذایـی کافی و زهکش خـوب و آب کافـی در فصل بهار و تابسـتان نیـاز دارد. تکثیر آن از 
طریـق قلمـه علفـی در تابسـتان و یـا نیمه خشـبی در اواخـر پاییز و یا از طریق بذر انجام می-شـود. کاشـت 

آزمایشـی ایـن گونـه در باغ هـا و پارک هـا توصیه  می شـود.
H. perforatum گل راعی

گل راعـی گیاهـی بوتـه ای تـا درختچه ای با سـاقه های متعدد اسـت. این گیـاه را می تـوان در باغچه های 
حاشـیه ای همـراه بـا درختچه هـای دیگـر کاشـت و یـا بـه صـورت انفـرادی در باغ هـای صخـره ای می تواند 
مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. بومی آسـیا و اروپا اسـت و در ایران به صورت وحشـی میرویـد. گل راعی یکی از 

گیاهان دارویی شـناخته شـده اسـت.
گردو

گردو درختی بزرگ با شـاخه های گسـترده و سـایه انداز وسـیع، سـریع الرشـد اسـت. برگ بزرگ مرکب 
پوسـت تنـه ی آن  شـیارهای عمیقدارد. این درخت بومی شـرق و مراکز آمریکا اسـت، امـا در مناطق مختلف 
جهـان کشـت شـده اسـت. به دلیـل تولید میـوه، جز درختـان میوه به حسـاب می آیـد، ولی اسـتفاده از آن 
در فضـای سـبز باغ هـای بـزرگ و پارک هـا نیز بـه منظور ایجاد سـایه کاربـرد زیـادی دارد. گـردو درختی با 

انـدازه متوسـط تـا بزرگ و نسـبتاً کند رشـد با تـاج تقریباً گرد اسـت.
Kerria japonica (Rosaceae( کریا  

کریـا درختچـه ای بسـیار زیبـا بـه ارتفـاع تـا 2 متـر یـا  بیش تـر اسـت کـه شـاخه های کمانـی به رنگ سـبز و 
گل هـای زرد رنـگ و برگ هـای سـبز روشـن بـا حاشـیه دندانـه دار دارد. گل هـای زیبـای آن بـه فراوانـی در 
اواسـط بهـار ظاهـر می شـوند. ایـن گونـه معمـوالً در کنـار دیوار و یـا تکیه گاه کاشـته  می شـود. کریـا بومی 

چیـن و ژاپـن اسـت و توسـط قلمـه تکثیر  می شـود.
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  Koelreuteria paniculata (Sapindaceae) باران طالیی
بـاران طالیـی درختـی کوچـک با تاج پهن و گسـترده و برگ های بزرگ و مرکباسـت. گل هـای زرد رنگ 
آن در گل آذیـن خوشـه ای مرکـب بـزرگ قـرار می گیرنـد و اواسـط بهار تـا اوایل تابسـتان ظاهر می شـوند. 
در فصـل پاییـز گل هـا بـه میـوه ای با پوشـش غشـایی سـبز مایل بـه صورتی تـا سـرخابی رنگ و بـاد کرده 
تبدیـل می شـوند. بـاران طالیـی درختـی اسـت کـه می تواند گرمـای هوا را بـه خوبـی تحمل نمایـد. میزان 
آب مـورد نیـاز آن متوسـط اسـت و کاشـت آن به صـورت تک درخت و یـا گروهی در باغ های بـزرگ توصیه 
 می شـود. همچنیـن می توانـد بـه صـورت ردیفـی برای کاشـت در مسـیرهای پیاده رو اسـتفاده گـردد. تکثیر 

آن بـه آسـانی از طریـق بذر امکان پذیر اسـت.
Lagerstroemia indica (Lythraceae) توری

تـوری درختـی کوچـک یـا درختچـه ای بـزرگ اسـت. سـاقه های متعـددی دارد و آن را می توان به شـکل 
دلخـواه بـه صـورت تنه منفرد با تاج گسـترده و یا چند سـاقه ای و به شـکل درختچه ای پـرورش داد. برگ های 
کوچـک آن در فصـل پاییـز و زمسـتان بـه رنگ هـای قرمـز - نارنجـی در می آینـد و خـزان نیمـه دارنـد. ایـن 
درختـان در سـال های بـا زمسـتان های مالیم تر همیشـه سـبز می شـوند. گل های تـوری به رنگ هـای صورتی، 
سـرخابی، قرمـز و یـا سـفید  هسـتند. خاک لومی با مواد آلی خوب برای رشـد آن مناسـب اسـت. تـوری گیاه 
خشـکی پسـندی محسـوب می شـود. ایـن درخـت بومی کـره و چین اسـت و در ایـران از سـال های 1350 در 

فضـای سـبز شـهری مورد اسـتفاده قـرار گرفته اسـت. تکثیـر آن از طریق قلمـه و بذر امکان پذیر اسـت.
Laurus nobilis (Lauraceae) برگ بو

برگ بـو درختـی  همیشـه سـبز، معطـر بـا برگ هـای سـبز بـراق چرمی به تعـداد زیـاد اسـت و گل های 
کوچـک زرد مایـل بـه سـبز دارد کـه در محـور برگ ها و به صورت خوشـه ای ظاهـر می شـوند. برگ های آن 
بـه دلیـل دارا بـودن اسـانس در آشـپزی مصـرف می شـوند. ایـن درخت بومـی جنـوب اروپاسـت. برگ های 
آن در مناطـق بـا زمسـتان های سـرد آسـیب میبینـد. می تـوان برگ بـو را بـه عنـوان پرچین کاشـت و یا در 
داخـل گلدان هـای بـزرگ و در فضاهـای ورودی هتل هـا اسـتفاده نمـود کـه در ایـن حالـت بایـد درخـت را 

هـرس نمود و شـکل هندسـی بـه آن داد.
Ligustrum lucidum (Oleaceae)

درختچـه ای  همیشـه سـبز بـا تاجـی پهـن و گسـترده اسـت و برگ هـای تخـم مرغـی سـبز براقـدارد. 
گل هـای سـفید آن در گل آذیـن خوشـه ای مرکـب بـزرگ قـرار می گیرند و در فصـل پاییز ظاهر می شـوند. 
می تـوان از آن بـه عنـوان تـک درخـت در فضاهـای چمـن کاری شـده اسـتفاده کـرد و یـا به عنـوان درخت 

خیابانـی قابـل اسـتفاده اسـت. بومـی چیـن اسـت و به آسـانی توسـط قلمـه تکثیر  می شـود.
Liquidambar styraciflua (Hamamelidaceae)

درختـی بـزرگ بـا تاجـی پهـن اسـت. برگ هـای آن دارای پنج تـا هفت لوب هسـتند که در فصـل پاییز 
خـزان بسـیار زیبایـی دارنـد و بـه رنگ هـای زرد، نارنجـی و قرمـز در می آینـد. برگ های ایـن درخت خیلی 
شـبیه بـه افـرا اسـت ولی بـه خاطر داشـتن برگ های متنـاوب به آسـانی از افرا تشـخیص داده می شـود. این 
درخـت بومـی شـرق آمریـکا اسـت. تکثیـر آن از طریـق بذر صـورت می گیـرد. جوانـه زدن بذر ُکند اسـت و 
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دو سـال طـول می کشـد. نهال هـا در سـال های اول رشـد در فصـل زمسـتان  بایـد از سـرما حفاظت شـوند. 
خاک هـای مرطـوب لومـی با زهکـش خوب برای آن مناسـب هسـتند.

 Liriodendron tulipifera (Magnoliaceae)درخت الله
اللـه درختـی بـزرگ و سریع الرشـد بـا برگ هـای تخـم مرغـی پهن با نـوک بریده اسـت. گل هـای بزرگ 
معطـر  آن بـه رنـگ زرد،  نارنجـی و سـبز هسـتند کـه به طور منفـرد و در انتهای شـاخه ها ظاهر می شـوند. 
گل هـای آن تـا حـدی شـبیه بـه گل اللـه هسـتند و بـه همیـن دلیـل بـه آن درخت اللـه می گوینـد. برای 
رشـد خـوب بـه خـاک لومـی قـوی نیـاز دارد. اللـه بهتـر اسـت در موقعیتی از بـاغ که حفاظ داشـته باشـد 
کاشـته شـود. تکثیـر آن از طریـق بـذر اسـت و بایـد در خاک لومی - ماسـه ای مرطـوب در فصـل پاییز و در 
مـکان سـایه کاشـته شـود. هرچنددرخـت اللـه بومی آمریکا اسـت امـا در ایران نیز در اسـتان مازنـدران، در 

بـاغ گیاه شناسـی ملـی ایـران و در باغ گیاه شناسـی دانشـکده کشـاورزی کرج مسـتقر شـده اسـت.
Lonicera spp. (Caprifoliaceae)

ایـن گونـه درختچـه ای بـا سـاقه های کمانـی و یـا رونـده با برگ هـای متقابـل، سـاده، به طـول 1 تا 10 
سانتی متراسـت. درختچه هـای ایـن گونـه خزان کننده و یا همیشـه سـبز هسـتند. گل های زیبای شـیپوری 
شـکل تولیـد می کننـد. میوه هـای عمدتـاً سـمی بـه رنـگ قرمـز، آبـی و سـیاه تولیـد می کنـد. بـا این حـال 
بعضـی از  میوه هـای آن نیـز خوراکـی  هسـتند. کاشـت ایـن گیاهـان بـه دلیـل گل هـای زیبـا، معطـر و بـا 
دوام شـان در باغ هـا و پارک هـا متـداول اسـت. بعضـی از گونه هـا در شـرایط آفتابـی و بعضی نیز در شـرایط 
نیمه سـایه رویـش دارنـد. همـه خاک هـا را تحمل می کنند، ولـی خاک های لومـی غنی و مرطـوب را ترجیح 
می دهنـد. ایـن گیاهـان بـر روی آرک هـا، دیوارهـا و همچنیـن در باغ هـای صخـره ای کشـت می شـوند. از 
طریـق بـذر و قلمـه قابـل تکثیر اسـت. ایـن گونـه از درختچه هایی اسـت که در فصـل زمسـتان و اوایل بهار 

گل هـای معطـر سـفید مایـل به کـرم تولیـد می نمایند.
Maclura pomifera (Moraceae) توت آمریکایی

تـوت آمریکایـی درختـی کوچـک تا متوسـط بـا تاجی گسـترده، دو پایـه، پهن برگ بـا شـاخه های تیغ دار 
اسـت. برگ هـای تخـم مرغـی تا مسـتطیلی نیـزه ای آن رنـگ زرد پاییـزی زیبایی دارنـد. تکثیر ایـن درخت از 
طریـق بـذر و قلمـه ریشـه صورت می گیـرد. برای داشـتن درختانی کـه میوه تولیـد می کنند، باید هـر دو پایه 
نـر و مـاده را کاشـت. تـوت آمریکایـی را می توان به عنوان دیوار سـبز برای جـدا کردن فضاهای بـاغ از یکدیگر 

بـکار بـرد. ایـن درخـت بومـی آمریکا اسـت. در هر نـوع خاکی کـه زهکش خـوب دارد می تواند رشـد کند.
Magnolia grandiflora (Magnoliaceae) مگنولیا

مگنولیـا درختـی پهـن بـرگ و  همیشـه سـبز با تـاج هرمی شـکل و برگ های سـبز براق چرمـی بزرگ، 
در سـطح زیریـن پوشـیده از کرک هـای قهـوه ای کـم رنـگ اسـت. گل هـای بـزرگ کـرم رنگ معطـر آن در 
فصـل تابسـتان در انتهـای شـاخه ظاهـر می شـوند و قطـر آن هـا گاهـی تـا 25 سـانتی متر هم میرسـد. این 
درخـت از طریـق بـذر تکثیـر  می شـود و می توانـد به عنوان تک درخت در سـطوح چمن کاری شـده کاشـته 
شـود. مگنولیـا رشـد نسـبتاً ُکنـدی دارد، امـا در صورتـی کـه خـاک از موادغذایـی کافـی و زهکـش خـوب 
برخـوردار باشـد رشـد سـریع تری خواهد داشـت. ماگنولیا دیر زیسـت اسـت و درختان کهنسـال ایـن گونه، 
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جذابیـت خاصـی دارنـد. این درخت بومی جنوب شـرق آمریکاسـت و شـرایط مختلـف آب و هوایی را تحمل 
می کنـد )از مناطـق بـا آب و هـوای گـرم و مرطـوب تا مناطـق معتدله و سردسـیر(.

M. x soulangiana ماگنولیای ژاپنی
ایـن ماگنولیـا درختـی کوچـک خزان کننـده با تاج پهن و گسـترده اسـت. گل هـای بـزرگ صورتی رنگ 
آن اوایـل بهـار و قبـل از ظاهـر شـدن برگ هـا بـه تعداد زیـاد روی شـاخه ها ظاهر می شـوند. به عنـوان تک 

درخت در سـطوح چمن کاری شـده می تواند کاشـته شـود.
Mahonia aquifolium (Berberidaceae) ماهونیا

ماهونیـا درختچـه ای  همیشـه سـبز تـا نیمـه خزان کننده، بـا برگ های مرکباسـت. برگ هـای آن 3 تا 7 
جفـت برگچـه دارنـد کـه در حاشـیه دارای 5 تـا 12 دندانه اسـت. برگ ها به رنگ سـبز براق هسـتند که در 
زمسـتان بـه قرمـز تبدیـل می شـوند. گل آذین سـنبله مانند و متراکـم دارد کـه در مجموعه-هـای 3 تا 20 
تایـی در انتهـای شـاخه ها در فصـل زمسـتان ظاهـر می شـوند. میوه های آبـی تیره مایل به سـیاه آن بسـیار 

زیبا و زینتی هسـتند.
تکثیـر گیـاه از طریـق قلمـه و یـا بـذر امکان پذیـر اسـت. این گیـاه بومـی آمریکا اسـت و  مکانـی آفتاب 
سـایه برای رشـد آن مناسـب درنظر گرفته می شـود. این گیاه در سـال 53 از نهالسـتانی در کشـور انگلستان 
خریـداری گردیـد و در بـاغ گیاه شناسـی ملی ایران کاشـته شـد. سـپس به فضای سـبز کشـور معرفی شـد.

Malus spp. (Rosaceae)

انـواع درختـان سـیب برای کاشـت در باغ های کوچک مناسـب هسـتند. به دلیـل گل های زیبایشـان در 
شـروع بهـار و تعـداد زیـادی بـه دلیـل میوه هـای رنگیـن در فصـل تابسـتان زیبایـی و جلـوه خاصی بـه باغ 

می دهنـد. ایـن درختـان تقریبـاً در همـه انـواع خـاک رشـد می کننـد و مکانـی  آفتاب گیر را می پسـندند.
Melia azedarach (Meliaceae) زیتون تلخ

زیتـون تلـخ درختـی کوچـک، خزان کننده بـا تاجی پهن و گسـترده اسـت. ایـن درختبرگ هایـی بزرگ 
دوشـانه ای و گل هـای بنفـش معطـر دارد کـه در گل آذیـن خوشـه ای مرکـب آن در فصـل تابسـتان ظاهـر 
می شـوند و در پاییـز بـه شـکل میوه های تسـبیح ماننـد درمی ایند. زیتون تلـخ یکی از درختانی اسـت که در 
مناطـق مدیترانـه ای در خیابان هـا کاشـته  می شـود. مـکان آفتاب گیر و خاکـی لومی خوب برای آن مناسـب 
اسـت. ایـن درخـت کـه بومـی هنـد و چین اسـت، در مناطـق مختلف بـا آب و هـوای گرم و معتدل کشـت 

 می شـود. تکثیـر آن از طریـق بـذر صـورت می گیرد.
Mespilus germanica (Rosaceae) از گیل

ازگیـل درختـی خزان کننـده بـه ارتفـاع تـا 6 متراسـت. برگ هـای ایـن درخـت کـه متنـاوب و سـاده 
هسـتند در پاییـز زرد قهـوه ای  می شـود. گل هـای سـفید رنـگ و میوه قهـوه ای بـزرگ و خوراکی بـه بزرگی 
3 سـانتی متر دارد. ارقـام وحشـی ایـن گونـه دارای سـاقه خـاردار هسـتند. ازگیـل مقـاوم به سـرما اسـت و 
در اواخـر بهـار بـه گل مینشـیند. در شـرایط نیمه آفتابـی در پنـاه سـایر درختـان می توانـد کاشـته شـود. 
خاک هـای غنـی، مرطـوب و بـا زهکـش مناسـب را ترجیح می دهـد. مقاوم به شـرایط بادخیز اسـت، ولی در 
سـواحل امـکان رویـش نـدارد. از طریـق بذر و قلمه خشـبی تکثیر  می شـود. بـذر ازگیل قبل از کاشـت باید 
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تحـت تیمارهـای خـاص، از جملـه خراش دهـی قـرار  گیرد.
Myrtus communis (Myrtaceae) مورد

مـورد درختچـه ای همیشـه سـبز بـا برگ هـای تخـم مرغی اسـت کـه سـرنیزه های متراکم آن هـا  طولی 
بیـن 2/5 تـا 5 سـانتی متر دارنـد. برگ هـا بـدون کـرک، بـراق بـه رنگ سـبز تیـره با حاشـیه صـاف و بدون 
دندانـه هسـتند و غده هـای ترشـحی دارنـد. بـه دلیل وجـود غده هـای ترشـحی، برگ ها پس از خورد شـدن 
معطـر هسـتند. گل هـا سـفید رنـگ، معطر، کوچـک، با پرچم هـای متعدد هسـتند. میوه هـا ارغوانـی تیره تا 
سـیاه رنـگ کـه در اواخـر پاییـز ظاهر می-شـوند. ایـن درختچـه بومی مناطـق مدیترانـه ای، آسـیا از جمله 
ایـران اسـت. مـور در مناطـق معتـدل بـه خوبی رشـد می کند. خاکی بـا زهکش خـوب را می پسـندد. تکثیر 
آن از طریـق قلمه خشـبی و نیمه خشـبی و بذر امکان پذیر اسـت. به دلیل همیشـه سـبز بـودن جلوه خاصی 
بـه فضـای بـاغ می دهـد. مـورد می تواند به صـورت گروهی در کنار سـایر درختچه هـای گلدار و یـا به عنوان 

پس زمینـه و یـا بـه عنوان پر چین کشـت شـود.
Nandina domestica (Berberidaceae)

ایـن گونـه درختچـه ای بـا انـدازه کوچـک تـا متوسـط بـا سـاقه های بلنـد غیرمنشـعب اسـت. برگ های 
مرکـب وبـزرگ دارد کـه در فصـل بهـار و پاییـز متمایل به قرمز می شـوند. گل هـای کوچک و سـفید آن در 
گل آذیـن بـزرگ انتهایـی در طـول تابسـتان ظاهر می شـوند. معمـوالً در مکان هـای آفتاب گیـر و محفوظ از 

بـاد و جریان هـای شـدید، بـه خوبـی رشـد می کند.
ایـن گونـه بومـی چیـن، ژاپـن و هنـد اسـت. تکثیـر آن از طریـق قلمه و کاشـت بـذر امکان پذیر اسـت. 
کاشـت آن بـه صـورت گروهـی در باغ هـای صخـره ای و یـا در پنـاه دیوارهـا و سـایر درختـان و درختچه هـا 
توصیـه  می شـود. ایـن درختچـه بـرای اولین بار در سـال 1356 از نهالسـتانی در کشـور انگشـتان خریداری 
گردید و در باغ گیاه شناسـی ملی ایران کشـت شـد. سـپس به فضای سـبز شـهری معرفی شـد و هم اکنون 

بـه تعـداد زیاد مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد.
Nerium oleander (Apocynaceae) خرزهره

خرزهـره درختچـه ای همیشـه سـبز بـه شـکل راسـت و افراشـته اسـت. برگ هـای آن در مجموعه هـای 
متقابـل، سـبز تیـره، چرمـی و بـراق بـه شـکل سـرنیزه ای هسـتند. خرزهـره گل هـای بـزرگ بـه رنگ های 
قرمـز، صورتـی، لیمویـی و سـفید دارد کـه از اواخـر بهـار تـا پاییـز ظاهـر می شـوند. کاشـت آن در محـل 
کامـاَل  آفتاب گیـر و در خـاک بـا زهکـش خـوب توصیـه  می شـود. می تـوان آن را به شـکلی هـرس نمود که 
دارای یـک یـا دو سـاقه و تاجـی گسـترده باشـد. در زمسـتان های سـرد و در درجـه حرارت هـای زیر صفـر، برگ ها و 
سرشـاخه های خرزهـره خشـک می شـوند، امـا مجـدداً در بهـار با ایجـاد شـاخه ها و برگ هـای جدید، رشـد می کنند.

ایـن گونـه بومـی مناطـق مدیترانـه ای اسـت و بـه آسـانی از طریق قلمـه و یا پاجـوش می تـوان آن را تکثیر 
نمـود. خرزهـره بـه دلیـل دور گلدهی طوالنی و رنگ شـاخ و بـرگ آن، کاربردهـای فراوان در فضای سـبز دارد.

(Hamamelidaceae)Parrotia persica انجیلی
انجیلـی درختـی کوچـک بـا تـاج پهـن و گسـترده اسـت و برگ هـای خزان کننـده بـا رنگ هـای پاییزی 
بسـیار زیبایـی دارد. ایـن درخـت بـه طـور طبیعـی در جنگل های شـمال ایـران میروید.بااین حال بـه عنوان 
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درخـت غیرمثمـر زینتـی در باغ هـا و پارک هـا کاشـته  می شـود و در شـرایط آب و هوایـی تهـران در بـاغ 
گیاه شناسـی ملـی ایـران مسـتقر شـده اسـت. انجیلی بـه خاک بـا هوموس بـاال و آبیـاری منظم برای رشـد و 

اسـتقرار در شـرایط آب و هوایی خشـک نیـاز دارد.
Paulowni atomentosa (Scrophulariaceae) پالونیا

پالونیـا درختـی سـریع الرشـد بـا انـدازه کوچک تا متوسـط با تاجی گسـترده اسـت که برگ هـای بزرگ 
پهـن و خزان کنندهـدارد. گل هـای بنفـش کـم رنـگ آن بـه تعـداد زیـاد در فصـل بهـار ظاهـر می شـوند. با 
این حـال غنچـه گل هـا کـه در فصل پاییـز تولید می شـوند، تمام زمسـتان روی درخـت باقـی می مانند و در 
بهـار شـکوفا می گردنـد. گیاهـان جـوان گل نمی دهنـد و می تـوان آن ها را در بهـار کف بر نمـود. این درخت 
تعـداد زیـادی پاجـوش ایجـاد مینمایـد کـه می تـوان آن هـا را قطـع کرد و فقـط یک شـاخه را نگه داشـت. 
بعـد از ایـن، رشـد سـریع شـاخه بـه میـزان 2 تا 3 متر در سـال خواهـد بود و برگ های بسـیار بـزرگ تولید 
خواهـد نمـود. پالونیـا درخـت بومـی چیـن اسـت. ایـن درخـت امـروزه در باغ هـا و پارک هـا به عنـوان گیاه 

گلـدار سـایه انداز و یـا بـه عنـوان گیاه خیابانی کاشـته  می شـود.
 Perovskia atriplicifolia (Lamiaceae) برازمبل بلوچی

درختچـه ای بـه ارتفـاع تـا یـک متـر، بـا سـاقه های متعدداسـت. برگ هایـی بـا بریدگی هـای عمیـق، 
خاکسـتری رنـگ و معطـردارد. گل های بنفـش رنگ آن در گل آذین خوشـه ای مرکب و در انتهای شـاخه ها 
در فصـل تابسـتان ظاهـر می شـوند. ایـن درختچه زیبـا دوره گلدهی طوالنـی دارد و تمام طول تابسـتان تور 
تـا اواسـط پاییـز گل می دهـد. خاکـی بـا زهکش خـوب و مکانی آفتاب گیر برای رشـد آن مناسـب اسـت. به 
آب نسـبتاً کمـی نیـاز دارد. ایـن گونـه را می توان به صـورت گروهی در فضاهـای چمـن کاری،در باغچه های 
گیاهـان چندسـاله و یـا در حاشـیه های خیابان هـا و باغ هـا همـراه بـا سـایر گونه هـای درختچـه ای و بوته ای  

بـکار بـرد. تکثیـر آن از طریـق بـذر و یـا قلمه انجام  می شـود.
ایـن درختچـه بومـی ایران اسـت. در کشـور بـرای اولین بـار در باغ گیاه شناسـی ملی ایران کاشـته شـد 
و بـه عنـوان گونـه بومـی و بـا نیـاز آبی کـم برای فضای سـبز تهـران و سـایر مناطق بـا آب و هوایـی گرم و 

خشـک توصیه  می شـود.
Phillyrea latifolia (Oleaceae)

درختچـه ای  همیشـه سـبز و شـبیه بـه زیتـون، بـا برگ هـای فـراوان، متقابـل و بـه رنـگ سـبز تیـره و 
براقاسـت. گل هایـی بـه رنـگ سـفید دارد که در اواخر بهـار ظاهر می شـوند و تبدیل به میوه ای بـه رنگ آبی 
تیـره مایـل به سـیاه می شـوند. ایـن درخت بومـی جنوب اروپا و ترکیه اسـت. کاشـت آن به صـورت گروهی 
همـراه بـا سـایر درختچه هـای گلـدار و یا بـه تنهایـی در فضاهای چمـن کاری شـده توصیه  می شـود. تکثیر 

ایـن گونـه توسـط قلمه خشـبی و یا بـذر انجام  می شـود.
Photinia serrulata (Rosaceae) سه رنگ

سـه رنـگ درختچـه ای  همیشـه سـبز بـا برگ هـای مسـتطیلی شـکل به طـول تـا 15 سانتی متراسـت. 
برگ هایـی بـراق، ضخیـم و چرمـی بـه رنگ سـبز تیـره دارد. گل هـای آن در اوایـل بهـار در گل آذین بزرگ 
دیهیـم ظاهـر می شـوند. میوه هـا قرمـز رنـگ هسـتند. ایـن درخـت خاک هـای آهکـی را بـه خوبـی تحمل 
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می نمایـد. رنـگ پاییـزی متنـوع از قرمـز کـم رنگ تـا پررنگ دارد. سـه رنگ بومی چین اسـت. تکثیـر آن از 
طریـق قلمـه و بـذر انجام  می شـود.

ایـن درختچـه زیبـا را می تـوان بـه صـورت ردیفـی به عنـوان پس زمینه کاشـت و یـا به صـورت گروهی 
در فضاهـای چمـن کاری شـده نیز بـه کار برد.

Pistacia atlantica (Anacardiaceae) بنه
بنـه درختـی  همیشـه سـبز بـا انـدازه کوچـک تـا متوسـط، با تـاج گسـترده اسـت. برگ هـای مرکب با 
برگچه هـای سـرنیزه ای دارد. گل هـا در گل آذیـن خوشـه ای مرکـب کـه تبدیـل بـه میوه هـای کوچـک بـه 
رنـگ آبـی تیـره می شـوند. بنه مقاوم به خشـکی اسـت کـه در خاک های با زهکـش خـوب و در مکان-های  
آفتاب گیـر بـه خوبـی رشـد می کنـد. ایـن گونـه می تواند به صـورت انفـرادی و یا گروهـی و یا حتـی ردیفی 

در مسـیر پیاده روهـا در پارک ها کشـت شـود.
P. mutica

ایـن گونـه درختـی بـا اندازه متوسـط تـا کوچک با تاجی گسـترده اسـت و برگ هـای خزان کننـده دارد. 
گل هـای کوچـک آن در گل آذیـن خوشـه ای مرکـب در محـور برگ هـا ظاهـر می شـوند که تبدیـل به میوه 
کـروی یـا واژ تخـم مرغـی می گردنـد. خـاک بـا زهکـش خـوب و مـکان آفتاب گیـر برای رشـد آن مناسـب 
اسـت. ایـن درخـت بـرای جنـگل کاری در مناطـق خشـک مناسـب اسـت و یـا می توانـد بـه عنـوان درخت 
سـایه انداز در مناطـق خشـک کاشـته شـود. ایـن درخـت بومـی ایران اسـت. کاشـت آن در غیر از رویشـگاه 

طبیعـی اش در بـاغ گیاه شناسـی ملـی ایـران بـا نتایـج خوبی همـراه  بوده اسـت.
P. vera درخت پسته

درختـی در انـدازه کوچـک بـا برگ هـای شـانه ای اسـت. گل آذین خوشـه ای مرکـب داردکـه تبدیل به 
میوه هـای کوچـک قرمـز رنـگ می شـوند. مکانـی آفتاب گیـر و خـاک بـا زهکش خوب برای رشـد ایـن گونه 
مناسـب اسـت. اصـوالً درختی خشکی پسـند اسـت و شـرایط کم آبـی را به خوبـی تحمل می نمایـد. درخت 
پسـته بـرای تولیـد میـوه در مناطـق مرکـزی ایـران در اسـتان های کرمان، یزد، سـمنان و خراسـان کشـت 

 می شـود. پایه هـای وحشـی آن در اسـتان های غربـی و خراسـان رشـد می کننـد.
Pittosporum tobira (Pittosporaceae) میخک هندی

میخـک درختچـه ای  همیشـه سـبز بـا برگ های سـبز روشـن براق اسـت کـه به صـورت فراهـم در کنار 
هـم قـرار دارنـد. گل هـای کـرم رنگ آن بسـیار معطر اسـت و در تابسـتان ظاهـر می شـوند. در حالت غنچه 
نارنجی رنگ هسـتند. این درختچه برای کاشـت کنار دیوار بسـیار مناسـب اسـت. نسـبت به خشـکی مقاوم 
اسـت. در سـال های اول، رشـد ُکنـدی دارد امـا در نهایـت بـه درختچـه ای جـذاب تبدیـل  می شـود. میخک 

هنـدی بومـی چیـن و ژاپـن اسـت. از طریق قلمـه در اواخر تابسـتان می تـوان آن را تکثیـر نمود.
 Platanus orientalis (Platanaceae)چنار

چنـار درختـی دیـر زیسـت، بسـیار بلند، سـایه انداز، با تاجی پهن و گسـترده و سـاقه و پوسـت بسـیار زیبا 
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اسـت. برگ هـای آن 5 لـوب عمیـق دارنـد. چنـار در مکان هایـی کـه ریشـه های آن بـه آب هـای زیرزمینـی 
دسترسـی دارنـد، رشـد بسـیار خوبـی دارد و به درختنـی تنومنـد تبدیل  می شـود. چنار درصورتی به سـرعت 
رشـد می کند که در خاک خوب و با مواد غذایی کافی کاشـته شـود و مقدار زیاد آب در اختیار داشـته باشـد. 
گرمـای شـدید را تحمـل نمی کنـد و تغییـر ناگهانـی درجـه حـرارت هوا باعـث زرد شـدن و ریـزش برگ های 
آن  می شـود. درختـی اسـت کـه آلودگـی هـوا را تحمـل می نماید و به ایـن دلیـل در خیابان ها کشت می شـود.

تغذیـه درخـت بـا کودهای حیوانی و شـیمیایی به صورت مخلوط و آبیاری منظم باعث رشـد مناسـب و شـکل 
زیبـای آن خواهـد شـد. تکثیـر آن از طریق قلمه به راحتی انجام  می شـود. بومی اروپای شـرقی و ایران اسـت.

P. occidentalis  چنار آمریکایی
 ایـن گونـه از چنـار درختـی بـزرگ و سـایه انداز اسـت کـه برگ هـای آن بریدگی هـای کم عمـق دارنـد. 
شـرایط رشـد آن ماننـد گونـه چنار شـرقی اسـت و در رویشـگاه های طبیعی در حاشـیه و یـا درون باتالق ها 
می رویـد. تکثیـر آن از طریـق قلمه اسـت. این چنـار بومی مناطق شـرقی ایاالت متحده و مکزیک اسـت. در 
ایران برای اولین بار در سـال 1353 وارد کشـور گردید و در باغ گیاه شناسـی کشـت شـد. کشـت این گونه 
موفقیت آمیـز  بـوده اسـت و می توانـد بـه عنـوان درخت بـزرگ سـایه انداز در باغ ها و پارک ها کشـت شـود.

 Poncirus trifoliata (Rutaceae) نارنج سه برگ
ایـن گونـه درختچـه ای ُکنـد رشـد با سـاقه های سـبز رنـگ خـاردار و برگ های سـه برگچه ای اسـت که 
در فصـل بهـار گل هـای سـفید رنـگ و معطـری تولید می کنـد. میوه های کـروی آن کوچک و شـبیه پرتقال 
کوچـک هسـتند و انـدازه ابعـاد آن هـا بـه حداکثر 5 سـانتی متر می رسـد. در مکانـی آفتاب گیـر و در هر نوع 
خـاک معمولـی رشـد می کنـد. بـرای کاشـت به عنـوان پر چیـن به خصـوص در مواردی مناسـب اسـت که 

پرچیـن نقـش دیـوار بازدارنده را ایفـا می کند،. 
ایـن درخـت بومـی جنـوب اروپا اسـت. اولیـن بـار در سـال 1353 از طریق یک نهالسـتان در انگلسـتان 
وارد ایـران گردیـد و در بـاغ گیاه شناسـی کشـت شـده اسـت. تکثیـر آن از طریق قلمه نیمه خشـبی در ماسـه و 

در شاسـی سـرد امکان پذیـر اسـت. از طریـق کاشـت بذر نیـز می تـوان آن را تکثیـر نمود.
Populus spp. (Salicaceae) گونه های مختلف درخت صنوبر

گونه هـای مختلـف صنوبـر درختانـی بسـیار مفید و سریع الرشـد هسـتند. چـوب آن ها اسـتفاده صنعتی 
دارد.عـالوه برایـن گونه هـای مختلـف آن بـه عنـوان درختـان سـایه انداز، تک درخـت در فضاهـای چمن کاری 
شـده و یـا دیـوار سـبز در باغ هـا و یا حاشـیه مزارع کشـت می شـوند. اصـوالً به آب زیاد برای رشـد مناسـب و 
سـریع نیـاز دارنـد. گونه هـای مختلـف آن در شـکل های باریـک و دوکـی شـکل و یا با تـاج گسـترده و پهن و 

یـا شکالسـتوانه ای هسـتند. انـدازه برگ ها و شـکل آن ها بسـیار متنوع اسـت.
پـده )P.euphratica(: ایـن گونـه بومـی ایـران اسـت به دلیـل داشـتن برگ هـای نقـره ای رنـگ کـه بـه 
شـکل های تخم مرغی، بیضوی و یا سـرنیزه ای و باریک دیده می شـوند، از زیبایی بسـیاری برخوردار اسـت. 
از ایـن رو به خوبـی می توانـد بـرای ایجـاد تضـاد رنـگ در طراحـی- فضـای سـبز بـه کار رود. پـده مانند همه 
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صنوبرهـا بـه آب زیـادی نیـاز دارد امـا می توانـد گرمای زیاد هـوا و نور شـدید را به خوبی تحمـل نماید و در 
بیشـه زارهای جنـوب کشـور جمعیت هـای طبیعـی آن وجود دارنـد. از طریق بذر به آسـانی تکثیر  می شـود.

سـپیدار )Populous alba(: گونـه زیبـا و سریع الرشـد اسـت کـه به علـت داشـتن پوسـت سـفید و وجود 
کرک هـای سـفید در سـطح زیریـن برگ-هایشـبه این نام معروف شـده اسـت. سـپیدار برگ پنجـه ای دارد. 
ایـن گونـه در اکثـر نقـاط ایـران کشـت شـده اسـت. ایـن درختـان بـا قلمه تکثیـر می شـوند و چون بسـیار 

سریع الرشـد هسـتند در فهرسـت مهم تریـن گونه هـای جهـان قـرار دارند.
سـفید پلـت :Populus caspica  شـبیه سـپیدار اسـت. سـفید پلـت دو نـوع بـرگ دارد. برگ هـای شـاخه های 
جـوان  پنجـه ای شـکل هسـتند و شـاخه های قدیمـی برگ هـای یاقوتی شـکل دارنـد. در پـارک جنگلی نـور می روید.

صنوبـر سـیاه )شـالک(: در جنگل هـای زاگرسـی دیـده  می شـود. برگ هـا مثلثی شـکل هسـتند و کرک 
ندارنـد. پوسـت سـاقه تیره رنگ اسـت.

Prunus spp. (Rosaceae)

پرونـوس جنسـی بـزرگ از خانـواده گل سـرخ اسـت کـه گونه هـای آن جـز  زیباتریـن درختـان گلـدار 
محسـوب می شـوند و بـرای مناطـق معتـدل مناسـب  هسـتند.  بیش تـر گونه هـای ایـن جنـس بـه مـکان  
آفتاب گیـر نیـاز دارنـد و در خاک هـای معمولـی میروینـد؛ امـا در خاک هایی کـه دارای آهک و گچ هسـتند، 

رشـد بهتـری دارنـد. گونه هـای  همیشـه سـبز ایـن جنس سایه پسـند هسـتند.
گونه هـای مختلـف  پرونـوس عـالوه بر تولید میـوه )انواع هلو، گوجه، آلـو، گیالس و آلبالو( بـه عنوان درختان 
زینتـی گلـدار نیـز می تواننـد در فضـای سـبز بـه صورت تـک درخـت در فضاهای چمن کاری شـده و یـا در یک 
مجموعـه از گونه هـای مختلـف درختـی مـورد اسـتفاده قـرار گیرند. بـرای این منظـور زمان گلدهـی، اندازه 
درخـت و رنـگ شـاخ و بـرگ آن هابایـد درنظر گرفته شـود . انواعـی از آن با برگ هـای قرمز تیـره زمانی که 
در کنـار درختـان بـا برگ های سـبز قـرار می گیرند به دلیـل ایجاد تضاد رنگـی ، از زیبایی خاصـی برخوردار 
می شـوند(Prunus cerasifera“Atropurpurea'”) . بعضـی از شـکل های ایـن گونـه سـاقه های کمانی و خمیده 

  (Prunus cerasifera “Pendula”).دارنـد و برای کاشـت در باغ های صخره ای مناسـب هسـتند
محلـب )P. mahaleb( گونـه بومـی ایـران اسـت. ایـن گونـه درختی کوچک تا متوسـط و بسـیار جـذاب با تاج 
گسـترده تـا گـرد اسـت کـه در فصـل بهـار گل های سـفید معطـر تولیـد می کند. عـالوه بر میـوه، چـوب آن نیز 
مصـرف صنعتـی دارد و بـرای صنایـع دسـتی کوچک مانند سـاخت پیـپ و یا عصا مورد اسـتفاده قـرار می گیرد.

Prunus padus   درختـی بـا انـدازه کوچـک تـا متوسـط اسـت کـه پراکندگی وسـیعی در نیمکره شـمالی 

 دارد. گل هـای کوچـک سـفید رنـگ آن بـا عطـر بـادام بـه خوشـه های باریـک آویختـه هسـتند و بعـد از 
ظاهـر شـدن برگ ها تشـکیل می شـوند. فرم هـای زیبایی از ایـن گونه در باغبانی شـناخته شـده اند، از جمله 

 P. paduswatereriکـه خوشـه گل هـای آن تا 30 سـانتی متر طول دارند.

  P. padus Pandora   کـه دارای شـاخه های کمانـی شـکل هسـتند و اوایـل بهـار تعـداد فراوانـی گل هـای 

صورتـی کـم رنـگ بـه ابعـاد حـدود 2/5 سـانتی متر تولیـد می کننـد. برگ هـای قرمز- برنـزی دارنـد و رنگ 
پاییـزی آن ها بسـیار زیبا اسـت. 
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گونـه معـروف  P. persica)هلـو( درخت کوچکی اسـت. گل های صورتی کم رنگ به ابعاد 4-2/5 سـانتی متر 
دارد کـه در فروردیـن مـاه ظاهـر می شـوند. تفـاوت ایـن درخت با بـادام در گل هـای کوچک تر آن اسـت که 
اصـوالً سـه هفتـه دیرتـر ظاهـر می شـوند. تفـاوت دیگر ایـن گونه داشـتن میوه هـای آبدار اسـت. ایـن گونه 
کولیتوارهـای زینتـی متعـددی دارنـد که تعـدادی از آن ها در باغ گیاه شناسـی ملی ایران کشـت شـده اند. از 
 'P. کـه سـاقه های خمیـده و پیچیـده بـا گل های پرپر سـفید رنـگ دارد وP. persica alboplena pendula  جملـه

persica 'Helen Borchers دارای گل های درشـت تقریباً پرپر سـفید رنگ اسـت.

 تعـدادی از گونه هـای ایـن جنـس برگ هـای پاییـزی زیبایـی دارنـد کـه از میـان آنهـا می تـوان از گونـه
 P. sargenti نـام بـرد. ایـن گونـه درختـی با تاج گسـترده اسـت و گل های صورتـی کم رنگ دارد کـه اول بهار 
آشـکار می شـوند. بـه دنبـال آن برگ هـای قرمـز- برنـزی آن می گردنـد. ایـن گونه جـز  نخسـتین درختانی 
اسـت کـه بـا فـرا رسـیدن پاییز ایـن رنگ خزانـی به خـود می گیرد و بـه رنگ نارنجـی و زرشـکی در میآید. 

ایـن درخـت بومی ژاپن اسـت و در باغ گیاه شناسـی کشـت شـده اسـت.
Pterocarya fraxinifolia (Juglandaceae) درخت لرگ

لـرگ درختـی بـزرگ با تاج گسـترده اسـت که اگر به صورت منفرد کاشـته شـود، تاج بسـیار پهن ایجاد 
می کنـد. ایـن گونـه در صورتی که در کنار درختان دیگر کاشـته شـود ارتفـاع بلندتری خواهد داشـت. لرگ 
برگ هـای مرکـب زیبایـی دارد کـه انـدازه آنهـا بـه 20 سـانتی متر می رسـند. درختـی سریع الرشـد و مقاوم 
اسـت کـه خاک هـای مرطـوب لومـی را ترجیـح میدهـد و بـرای کاشـت در کنـار دریاچه هـا و رودخانه هـا 
مناسـب اسـت. لـرگ بومـی شـمال ایران اسـت و در باغ گیاه شناسـی ملی ایـران تهران نیـز در قطعه خزری 

که شـرایط مرطوب دارد به خوبی مسـتقر شـده اسـت.
Punica granatum (Punicaceae) انار وحشی

انـار وحشـی درختـی کوچـک و یـا درختچه ای بـزرگ بـا سـاقه های متعدد اسـت. برگ های مسـتطیلی 
آن رنـگ سـبز روشـن دارنـد کـه در فصـل پاییـز بـه رنـگ زرد و مسـی درمیآینـد و از رنـگ پاییزی بسـیار 
زیبایـی برخـوردار هسـتند. گل هـای قرمـز رنگ انار وحشـی که قیفی شـکل هسـتند، در شـکل های زینتی 
بـه صـورت پرپـر بـه رنگ هـای سـفید و نارنجـی هـم وجـود دارنـد و اواسـط تابسـتان تـا اوایل پاییـز ظاهر 
 می شـوند. گل هـا در طـول دوره پاییـز بـه میوه هـای کـروی تبدیـل می شـوند کـه در اثـر سـرما شـکفته 
می گردنـد و دانه هـای قرمـز رنـگ آن زیبایـی خاصـی بـه درخـت میدهد. ایـن گونه برای رشـد بـه خاک با 
زهکـش خـوب و مکانـی  آفتاب گیـر نیاز دارد. فرم هـای  ''Albo plenoبا گل های سـفید پرپـر و Flore pleno'' با 
گل هـای نارنجـی پرپـر کولیتوارهـای شـناخته شـده ای از ایـن گونه هسـتند کـه در پارک ها و باغ ها کاشـته 
می شـوند. فـرم 'nana' بـا برگ هـای باریک تـر و قدکوتاه که حداکثر به 60 سـانتی متر می رسـد، برای کاشـت 

در باغ های صخره ای مناسـب اسـت.
Pyracantha (Rosaceae) پیراکانتا

پیراکانتـا درختچـه ای بـزرگ و  همیشـه سـبز اسـت. گل های سـفید رنگ آن  بـه تعداد زیاد در تابسـتان 
ظاهـر می شـوند. گل هـا در پاییـز تبدیـل بـه میوه هـای کـروی نارنجـی یـا زرد رنگ می شـوند. ایـن گونه را 
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معمـوالً بـه عنـوان درختچـه در کنـار دیـوار می کارنـد و ممکـن اسـت تا ارتفـاع و متـر نیز برسـند. می توان 
آن هـا را در کنـار دیوارهـای رو بـه شـمال و یا شـرق کاشـت. در ایـن حالت بـرای کنترل ارتفاع شـاخه های 
جدیـد بلنـد را بالفاصلـه بعـد از خاتمـه گلدهـی قطـع می کننـد. ایـن گونـه را می توان  بـه عنوان تـک درخت و 
یـا در گروه هـای چندتایـی در فضاهـای چمن کاری شـده کاشـت. تمام گونه هـای این جنس به سـرما مقاوم 
هسـتند و همچنیـن نسـبت بـه آلودگـی هـوا از خـود و مقاومـت نشـان می دهنـد. این گونـه را می تـوان در 

هر نـوع خاکی کاشـت.
P. coccinea

درختچـه ای بـزرگ بـا برگ هـای تخـم مرغـی باریـک بـا دندانه هـای ریز اسـت کـه گل هـای آن در گل 
آذیـن دیهیـم قـرار دارد و در اوایـل بهـار در تمـام طول سـاقه ظاهر می شـوند. گل هـا در فصـل پاییز تبدیل 
بـه میوه هـای کـروی قرمـز تیره می شـوند. این درخت بومی جنـوب اروپا و ترکیه اسـت. تکثیـر آن از طریق 

قلمـه و بـذر انجام  می شـود.
P. rogersiana'watereri'

 'waterer's orange' ایـن گونـه دارای رشـد متراکـم اسـت و میـوه فـراوان به رنـگ قرمـز روشـن دارد. فـرم
فرمـی بـا میـوه نارنجی رنگ اسـت.

 Pyrus spp. (Rosaceae)گالبی
گونه هـای گالبـی درختانـی کوچـک بـا تاج گسـترده و پهـن و یا اسـتوانه ای هسـتندکه تعداد زیـادی از  
آن هـا برگ هـای نقـره ای رنـگ دارنـد. تمـام گونه هـای آن گل های سـفید دسـته ای تولید می نماینـد که در 
اوایـل بهـار ظاهـر می شـوند. گونه هـای گالبـی هـم در برابـر خشـکی و هـم رطوبت مقاومـت دارنـد و برای 
مناطـق بـا آب و هوای سـرد بسـیار مناسـب  هسـتند. این درختان حتـی در مقابل دود و آلودگـی هوا مقاوم 
هسـتند و در همـه انـواع خاک هـا رشـد می کننـد. انچوچـک  P. glabraاز گونه هـای بومـی ایران اسـت که در 

شـرایط بـاغ گیاه شناسـی ملـی ایران سـازگاری خوبی از خود نشـان داده اسـت.
گونـه  P. betulifoliaدرختـی کوچـک و سریع الرشـد بـا شـکل سـتونی اسـت کـه برگ های تخـم مرغی و 
نسـبتاً گـرد آن نـوک باریـک و بـه رنگ سـبز مایل بـه خاکسـتری دارند. این درخـت بومی چین می باشـد.

گونـه   P. amygdaliformis درختچـه ای بـزرگ و یـا درختی کوچک اسـت که گاهی شـاخه های آن خاردار 
می شـوند.  برگ هـای باریـک آن دندانه هـای ریـز دارنـد و یـا بـدون دندانـه  هسـتند. ایـن گونـه میوه هـای 

کوچـک کـروی و زرد رنگ دارد.
گونـه P. communis  درختـی با اندازه متوسـط اسـت. دارای برگ های تخم مرغی و گرد، سـبز براق اسـت 
کـه اغلـب رنـگ پاییـزی دارد.  P.nivalis  درخت کوچکی اسـت که شـاخه های قوی دارد. ایـن گونه در فصل 
بهـار بسـیار زیبـا اسـت، زیرا گل های سـفید فـراوان آن هم زمان بـا برگ های جـوان نقره ای ظاهر می شـوند. 

ایـن درخـت بومی جنوب اروپا  اسـت.
گونـه P. salicifolia درخـت کوچـک زیبایی اسـت کـه برگ های نقـره ای رنگ باریک و شـبیه به برگ بید 
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دارد. ایـن درخـت گل هـای سـفید- کـرم رنگ و میوه کوچـک قهوه ای رنـگ دارد. بومی قفقاز و ایران اسـت. 
در باغ گیاه شناسـی نیز کشـت شـده اسـت. از درختان بومی اسـت که کشـت آن در پارک ها توصیه  می شـود.

گونـه  P. syriacaدرختـی کوچک با تاج گرد و شـاخه های خاردار اسـت. برگ های مسـتطیلی- سـرنیزه ای 
بـا دندانه هـای ریـز دارند و میوه آن کوچک اسـت.

Rhamnus alaternus (Rhamnaceae)

درختچـه ای بـزرگ،  همیشـه سـبز، سریع الرشـد به شـکل بوتـه ای و با سـاقه های متعدد و منشعباسـت. 
برگ هـای آن متنـاوب کوچـک، سـبز تیره، چرمی و براق هسـتند. گل های نامشـخص به رنگ سـبز مایل به 
زرد دارد کـه در بهـار ظاهـر می شـوند. میوه های آن ابتدا قرمز رنگ اسـت و پس از رسـیدن سـیاه می شـوند. 

تکثیـر آن از طریق قلمه و کاشـت بذر اسـت.
درختچـه ای مناسـب بـرای ایجاد پر چین و یا کاشـت گروهی اسـت. نسـبت بـه آلودگی هوا مقاوم اسـت 
و در مناطـق صنعتـی و یـا در مناطق سـاحلی با آب و هوای گرم و نور مناسـب می توان از آن اسـتفاده نمود.

این گیاه بومی مناطق مدیترانه ای و پرتقال اسـت. کاشـت این درختچه در باغ گیاه شناسـی موفقیت آمیز 
اسـت.  این درختچه را از نهالسـتان هیلیر خریدند  و در سـال 1353 وارد باغ گیاه شناسی کردند.

 Rhus coriaria (Anacardiaceae)سماق
سـماق درختچـه ای بـه ارتفـاع حـدود 3 متر، با شـاخه های کرکـدار و برگ های شـانه ای اسـت. برگچه ها 
بـه تعـداد 7 تـا 15 عـدد، تخم مرغـی، به طـول 2/5 تا 7/5 سـانتی متر، با دندانه هـای نوک گرد، پوشـیده از 
پوشـش کرک مانندهسـتند. گل آذین خوشـه ای مرکب انتهایی به طول 7/5 تا 15 سـانتی متردارد. سـماق 
گل هـای کوچـک و مایـل بـه سـفیددارد. میوه هـای آن تقریبـاً کروی، قهـوه ای مایل بـه ارغوانی، پوشـیده از 

کرک های vdc هسـتند.
تکثیـر گیـاه از طریـق ریشـه جـوش اسـت و در خاک هـای بـا زهکـش خـوب در دامنه های شـیب دار به 

خوبـی رشـد می کنـد. سـماق بومی جنـوب اروپا اسـت.
Rhus typhina

درخـت کوچـک و یـا درختچـه ای بـه ارتفـاع تا 6 متراسـت کـه سـاقه های قطـور و توخالی، پوشـیده از 
کرک هـای متراکمـدارد. برگ هـای آن شـانه ای بـه طـول 30 تـا 60 سانتی مترهسـتند. برگچه هـا بـه تعـداد 
13، مسـتطیلی- سـرنیزه ای بـه طـول 5 تـا 10 سـانتی مترو پوشـیده از کـرک هسـتند. گل آذیـن خوشـه 
مرکـب دارد و خوشـه گل هـای نـر بزرگ تـر از خوشـه های گل هـای ماده اسـت. گل هـای مایل به سـبز میوه 

ارغوانـی رنـگ و کرکـداردارد. برگ هـا دارای خـزان بسـیار زیبـا و بـه رنگ قرمز زرشـکی  هسـتند.
ایـن گونـه بومـی شـرق آمریـکای شـمالی اسـت و تکثیر گیـاه از طریق ریشـه جـوش صـورت می گیرد. 
این درختچه ها برای کاشـت در مناطق شـیب دار بسـیار مناسـب هسـتند . بهتر اسـت آن  ها در شـیب هایی 

کاشـته شـوند که گیاهـان دیگر وجـود ندارند.
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Romneya coulteri (Papaveraceae)

گیـاه چندسـاله، بـا سـاقه چوبـی و بـا برگ هـای سـبز- نقـره ای و شـانه ای مرکـب اسـت. گل هـای زیبا، 
درشـت، سـفید رنـگ و بـا پرچم هـای زرد رنـگ دارد. انـدازه گل هـا تـا 13 سـانتی متر میرسـد و در طـول 
فصـل تابسـتان بـه گل مینشـیند. ارتفاع گیاه تا 2/5 متر میرسـد. در شـرایط آفتابی با خـاک غنی و زهکش 
مناسـب رویـش خوبـی دارنـد. خاک هـای خنثـی و قلیایی را تحمـل می کنـد. از طریق بذرکاری مسـتقیم و 

همچنیـن قلمـه ریشـه تکثیـر  می شـود. بومی جنـوب غـرب ایالـت کالیفرنیا در آمریکای شـمالی اسـت.
 Ruta graveolens (Rutaceae) سداب

سـداب درختچـه ای کوچـک، معطـر،  همیشـه سـبز بـه ارتفـاع تا یـک متراسـت. برگ ها مرکب، سـبز- 
نقره ای و سـرخس ماننددارد. گل ها زرد رنگ هسـتند و در انتهای شـاخه ها تشـکیل می شـوند. سـداب یکی 
از گیاهـان معطـر معـروف اسـت کـه از سـال های دور بـه عنـوان گیاه دارویی کشـت  می شـود. تکثیـر آن از 

طریـق قلمـه و بـذر امکان پذیر اسـت. ایـن گونه بومـی جنوب اروپا اسـت.
Salix aegyptiaca (Salicaceae) بید مشک

بیدمشـک درختچـه ای بـزرگ یـا درختی کوچـک با شـاخه های جوان کرکدار و خاکسـتری رنگ اسـت. 
برگ هـای سـرنیزه ای، پوشـیده از کرک هـای خاکسـتری در سـطح زیرینـدارد. شـاتون های نـر بـزرگ کـه 
زرد رنـگ هسـتند، در اواخـر فصـل زمسـتان روی شـاخه های بـدون کـرک ظاهر می شـوند و پیـام-آور بهار 

هسـتند. بیدمشـک بـه خاطـر بـوی خـوش و شـکل گل آذیـن، جاذبـه خاصی به فضـای بـاغ می دهند.
بیدهـا اصـوالً نیـاز بـه آبیاری منظـم و زیاد دارنـد و در طبیعـت در رویشـگاه هایی می رویند کـه در کنار 
آب قـرار دارنـد. ایـن گونـه بومـی روسـیه و کوه هـای آسـیا اسـت. تکثیـر آن ماننـد انـواع بیدهـا به آسـانی 

توسـط قلمـه انجام  می شـود.
S. babylonica بید مجنون

بیدمجنون بومی چین اسـت. شـاخه های آن مجنون شـکل و آویخته هسـتند. برگ های آن سـرنیزه های 
باریـک و بـه رنگ سـبز روشـن دارنـد که روی شـاخه های نرم و آویختـه ظاهر می شـوند. بیدمجنون درختی 
سـایه انداز اسـت کـه در پارک هـا و باغ هـا کاشـته  می شـود. کاشـت آن کنـار دریاچه هـای مصنوعـی بسـیار 
زیبـا خواهـد بـود. بـه عالوه به عنـوان درخت سـایه انداز در فضاهای چمن کاری شـده به صـورت تک درخت 

کاشـته  می شود.
S. matsudana بید مجنون فری

بیـد مجنـون فـری درختـی بـا انـدازه متوسـط بـه شـکل کلـی مخروطـی بـا شـاخه های نـازک اسـت. 
برگ هـای باریـک بلنـد نـوک تیـزی دارد کـه در سـطح فوقانـی سـبز و در سـطح تحتانـی کبـود و نقـره ای 
هسـتند. شـاتون ها هم زمـان بـا برگ هـا در فصـل بهـار ظاهـر می شـوند. ایـن گونـه نزدیـک به بیـد مجنون 
 'pendula' اسـت و معموالً تنها پایه های ماده آن در باغبانی معمول هسـتند و کاشـته می شـوند. با دو شـکل
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کـه مجنـون اسـت و 'Tortuosa' کـه شـاخه های پیـچ و تـاپ دار بـا رنـگ زمسـتانی  دارنـد زیبایـی خاصی به 
فضـای بـاغ و پـارک می دهنـد. دو کولتیـوار ذکـر شـده بـرای اولیـن بار توسـط باغ گیاه-شناسـی به کشـور 
وارد شـدند و مراحل کاشـت و اسـتقرار آن در باغ صورت گرفت. سـپس آن ها را به فضای سـبز شـهر تهران 

ترویـج نمودند.
 Sorbus graeca (Rosaceae)بارانک

بارانـک درختچـه ای بـزرگ یـا درختـی کوچکـو خزان کننده اسـت. برگ های متناوب، سـبز تیـره و براق 
دارد. گل هـای سـفید رنـگ گل آذین خوشـه ای انتهایی هسـتند و میوه هـای قرمز قهـوه ای آن در پاییز ظاهر 
می شـوند. بارانـک بومـی جنـوب شـرقی اروپـا، ترکیـه و ایـران اسـت. خاک های غنی بـا زهکش مناسـب را 
ترجیـح میدهـد و در شـرایط نیمـه آفتابـی میرویـد. بعد از اسـتقرار به گیاه قـوی و مقاومی تبدیل می شـود. 

در حالـی کـه به سـختی بـذر تولیـد می کند امـا از طریق بـذر تکثیر  می شـود.
 Spartium junceum (Leguminosae) طاووسی

درختچه ای با سـاقه های متعدد سـبز رنگ به طول تا 3 متر اسـت که برگ های کوچک و نامشـخصدارد. 
گل هـا نسـبتاً درشـت، زرد رنـگ و معطـر بـه طول 2 تا 5 سـانتی متر هسـتند کـه در  گل آذین خوشـه ای و 
در انتهـای شـاخه ها تشـکیل می شـوند. گل هـا در طـول تابسـتان تا اوایـل پاییـز دوام دارند. ایـن گونه برای 
کاشـت در سـواحل دریـا بسـیار مناسـب اسـت و بادهـای دریایـی را بـه خوبی تحمـل می کند. تکثیـر آن از 

طریـق بـذر انجـام می شـود و بومی منطقـه مدیترانـه و جنوب غرب اروپا اسـت.
 Symphoricarpos albus (Caprifoliaceae) گل مروارید

گل مرواریـد درختچـه ای خزان کننـده اسـت و برگ هـای تخـم مرغـی شـکل دارد کـه در سـطح زیرین 
کرکـدار هسـتند. گل هـای آن سـفید و غیـر جـذاب اسـت. ایـن درختچـه بـه خاطـر میوه هـای سـفید رنگ و 
زیبایـش کـه در پاییـز بـه وجـود میآینـد در بـاغ هـا کاشـته  می شـود. گیاهی مقاوم اسـت کـه در هر نـوع خاکی 
میرویـد و بـه مکانـی  آفتاب گیـر نیـاز دارد. ایـن گونـه بومـی شـمال آمریکا اسـت. گونه دیگـر از این جنـس بنام 

مرواریـد قرمـز  S. orbiculatuts  نیـز در باغبانـی معمـول اسـت کـه میـوه قرمـز تیـره مایل به بنفـش دارد.
Syringe vulgaris (Oleaceae) یاس بنفش

یـاس بنفـش درختچـه ای بزرگ بـا برگ های تخم مرغی یا قلبی شـکل اسـت. گل های آبی بسـیار معطر 
آن در  گل آذیـن متراکـم خوشـه ای مرکب هسـتند و در اوایل بهار ظاهر می شـوند. از ایـن گونه کولیتوارهای 
متعـددی بـه وجـود آمـده اسـت کـه تنوعـی در رنگ گل هـا و شـکل آن هـا وجـود دارد . تکثیر ایـن گیاه از 

طریـق قلمه خشـب و علفی هـر دو امکان پذیر اسـت.
یـاس بنفـش بومـی کوه های اروپا اسـت. ایـن گونه یکـی از شناخته شـده ترین درختچه های گلدار اسـت 

کـه تقریبـاً در همـه پارک ها و باغ ها کاشـته  می شـود.



                                                                     فصل دهم - انتخاب گیاهان در طراحی فضای سبز شهری

167

تولیدنهالیاس

انواع یاس
الف- باالرونده

ب- درختچه ای
ج- بوته ای )زرد، سفید و بنفش(

د- یاس درختی )در جیرفت به طول 10 متر و قطر 40 سانتی متر(
هـ- یاس عطری

روش های تولید یاس
1- قلمـه زدن: ایـن روش آسـان ترین و بهتریـن روش تولید گیاه یاس اسـت. در اواخر پاییز و از شـاخه های 

جـوان بـه قطر 1 سـانتی متر و طول 30-20 سـانتی متر. قلمه ها طی 40-30 روز ریشـه دار می شـوند.
2- خوابانیـدن: شـاخه های گیـاه زیـر خـاک قـرار می گیرنـد. پـس از 30 روز ریشـه ها کامل می شـوند و 

شـاخه ها از ناحیـه اتصـال بـه گیـاه اصلـی قطـع می گردنـد. یاس ها بـه هفتـه ای دو بار آبیـاری نیـاز دارند.
زرشک:

زرشـک برگ های زرد و قرمز رنگ دارد و در برابر خشـکی و سـرما مقاوم اسـت. این گونه شـامل زرشـک 
زراعی، زینتی و سـبز است.

روش های تکثیر زرشک
- بذر

- قلمه زدن )بهترین و آسان ترین روش(
- خوابانیدن

در روش قلمـه، طـول قلمه هـا 20-12 سـانتی متر اسـت کـه در اوایـل پاییـز یـا اواخـر زمسـتان تهیـه 
می شـوند و بـه هفتـه ای یک بـار آبیـاری نیـاز دارنـد. بـه علـت خـاردار بـودن بـرای سـهولت وجیـن فاصلـه 
قلمه هـا را  بیش تـر می کننـد. قلمه هـا بعـد از 40 روز ریشـه می دهند. گل هـا در اواخر زمسـتان و اوایل بهار 

روی گیـاه ظاهـر می شـوند.
شمشاد

شمشادها به فرم درختچه، درخت و بوته وجود دارند.  بیش تر به عنوان دیوار سبز کاربرد دارند.
روش های تکثیر

1- قلمـه: شمشـادها بـه آسـانی بـا قلمـه تولید می شـوند. زمـان قلمه گیـری اواخر زمسـتان اسـت زیرا 
گیـاه خـزان نـدارد. طـول قلمـه 25-20 سـانتی متر و قطـر آن 2-1 سـانتی متر اسـت و از شـاخه های جوان 
گرفتـه  می شـود. بعـد از کاشـت قلمه هـا به فاصله 5 سـانتی متر آبیـاری صـورت می گیرد. قلمه ها بعـد از 30 

روز ریشـه می زننـد. نهال هـا را در پاییـز می توان انتقـال داد.
2- بذر
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انواعشمشاد

شمشاد طالیی- شمشاد سبز- شمشاد نعنایی- شمشاد ژاپونیکا- شمشاد جنگلی- شمشاد ابلق
تولیـد شمشـاد بـه صـورت انبـوه از نظـر اقتصـادی مقـرون بـه صرفـه اسـت. شمشـاد کاربرد زیـادی در 

دارد. فضای سـبز 
Tilia platyphyllos (Tiliaceae) نمدار

نمـدار درختـی بلنـد بـا تاجی نسـبتاً کروی اسـت و برگ های تخم مرغی پهـن دارد که در قاعده قلبی شـکل 
و مـورب هسـتند حاشـیه برگ هـا دندانه داراسـت. گل هـای زرد رنـگ و به صورت خوشـه های مرکـب و با حالت 
آویختـه دارد. براکته هـای گل سـبز رنـگ و بـه طول 5 سـانتی متر هسـتند و ممکن اسـت به 10 سـانتی متر 
نیـز برسـند. درخـت فوق العـاده زیبایی اسـت کـه به دلیل داشـتن شـاخه های متراکم و برگ های سـبز پهن 

فـراوان زیبایـی خاصی به فضای سـبز میدهد.
نمـدار بومـی اروپـا و شـمال ایران اسـت امـا شـرایط آب و هوایی تهـران را تحمل می کند و برای کاشـت 
در پارک هـا مناسـب اسـت. آبیـاری منظـم بـرای رشـد آن الزم اسـت در هـر نـوع خاکـی می رویـد و حتـی 

نسـبت بـه آلودگـی هوا مقاوم اسـت. در سـال های اول کند رشـد اسـت.
آزمایـش کاشـت نمـدار در بـاغ گیاه شناسـی موفقیت آمیـز اسـت و بـرای کاشـت در پارک هـا توصیـه 
 می شـود. از آن می تـوان بـه صـورت تـک درخت در فضای چمن کاری شـده و یـا به عنوان درخت سـایه انداز 

در دو طـرف خیابان هـا  اسـتفاده نمود.
Viburnum opulus (Caprifoliaceae) بداغ

بـداغ درختچـه ای بـزرگ بـه شـکل گستردهاسـت. برگ هـای آن دارای سـه تا پنـج لوب هسـتند. گل ها 
کـه اواسـط بهـار ظاهـر می شـوند، رنگ سـفید دارنـد و در  گل آذیـن دیهیم هسـتند. خاک هـای غنی لومی 

بـرای رشـد بـداغ مناسـب اسـت و به آب نسـبتاً زیـاد احتیاج دارد. تکثیر آن توسـط قلمه خشـبی اسـت.
ایـن درختچـه زیبـا را می تـوان بـه صـورت ردیفـی به عنـوان پس زمینـه در باغ یا پـارک کاشـت و یا در 
گروه هـای کوچـک سـه تایی تـا پنج تایی در داخل فضاهای چمن کاری شـده از آن اسـتفاده کـرد. بداغ بومی 
اروپـا، شـمال و غرب آسـیا و شـمال آفریقا اسـت. یـک گونه دیگـر از جنـس Viburnum به نـام V. tinus دارد 
کـه بـه شـرایط بـاغ گیاه شناسـی ملـی ایران سـازگاری خوبـی نشـان داده اسـت. درختچه بزرگ و همیشـه 

سـبز با گل های سـفید رنگ اسـت.
Vitex agnus-castus (Lamiaceae) پنج انگشت

پنـج انگشـت درختچه ای به شـکل گسـترده بـا اندازه متوسـط و برگ های مرکباسـت. 5 تـا 7 برگچه به 
شـکل تخـم مرغی سـرنیزه ای دارد که بر روی شـاخه های خاکسـتری رنگ بـه وجود می آینـد. گل ها بنفش 
رنگ، معطر و  گل آذین خوشـه ای در انتهای شـاخه های یک سـاله تشـکیل  می شـود. در شـرایط آب و هوایی 
تهـران دوره گلدهـی نسـبتاً طوالنی از اواسـط تابسـتان تا اواسـط پاییز دارنـد. خاک با زهکش خـوب و آبیاری 
منظـم بـرای رشـد پنج انگشـت الزم اسـت. مکانـی  آفتاب گیر را می پسـندد و یکـی از درختچه های بسـیار 

مناسـب برای کاشـت در مناطق خشـک با آفتاب فراوان اسـت.
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تکثیر آن ها از طریق قلمه امکان پذیر است. پنج انگشت بومی مناطق مدیترانه ای، آسیای مرکزی و ایران است.
کاشـت ایـن درختچـه بومـی در باغ گیاه شناسـی ملـی ایـران موفقیت آمیز اسـت و بنابراین بـرای فضای 
سـبز شـهر تهـران و سـایر مناطـق بـا آب و هوای مشـابه توصیه  می شـود. کاشـت آن را به صورت تـوده ای و 
یـا ردیفـی یـا در کنـار درختچه هـای دیگـر در داخـل پارک ها توصیـه می کننـد. گونه های دیگـر این جنس 
نیـز کـه بومـی ایـران هسـتند دارای شـکل و زمان گلدهی نسـبتاً مشـابهی هسـتند امـا در شـکل برگ ها و 
تراکـم و رنـگ گل هـا تفاوت هایی دارند. ایـن گونه هـا عبارتنـد از: Vitex negundo و Vitex pseudonegundo  که 

کاشـت آن ها در شـرایط مشـابه با گونه شـرح داده شـده قابل انجام اسـت.
  Wisteria sinensis (Leguminosae)گلیسین

گلیسـین گیاهـی باالرونـده اسـت کـه ارتفـاع آن به 18 تـا 30 متر می رسـد. برگ ها 9 تـا 13 و اکثراً 11 
برگچـه بیضـوی تـا بیضـوی- مسـتطیلی دارند. این گیـاه گل های معطـر، بنفش و بـه طول 2/5 سـانتی متر 
دارد کـه در  گل آذیـن خوشـه ای بـه طـول 20 تـا 30 سـانتی متر تشـکیل می شـوند. گل هـا معمـوالً قبل از 
ظاهـر شـدن برگ هـا و در ابتدای بهار ظاهر می شـوند. میوه لوبیایی شـکل و پوشـیده از کـرک مخمل مانند 

اسـت. تکثیـر آن توسـط خوابانیدن سـاقه صـورت می گیرد. گلیسـین  بومی چین اسـت.
Yucca  filamentosa (Liliaceae) زنگوله ای

زنگوله ای گیاهی  همیشـه سـبز با برگ های طوقه ای شمشـیری شـکل اسـت که در حاشـیه آن نوارهای 
سـفید رنـگ نـخ ماننـد  وجـود دارد. گل هـای زنگولـه ای سـفید رنـگ آن در  گل آذین خوشـه یا خوشـه ای 
مرکـب اواخـر بهـار و گاهـی بـرای بـار دوم در پاییز ظاهر می شـوند و جلـوه خاصی به فضای سـبز می دهند. 
زنگولـه ای گیاهـی کـم توقـع اسـت کـه در مـکان  آفتاب گیـر بـه خوبی رشـد می کنـد. تکثیـر آن از طریق 

تقسـیم بوتـه بـه آسـانی انجـام  می شـود. زنگولـه ای  بومی جنوب شـرق ایـاالت متحده آمریکا اسـت.
 Zelkova carpinifolia (Ulmaceae) درخت آزاد

آزاد درختـی بـزرگ به شـکل گسـترده، بـا تنه صاف، خاکسـتری رنگ اسـت. برگ های تخـم مرغی دارد 
کـه در قاعـده قلبـی شـکل  و در حاشـیه دندانـه دار هسـتند. برگ های این درخـت خزان زیبایـی دارند و در 

پاییز بـه رنگ زرد طالیـی درمیآیند.
خاک هـای لومـی بـا زهکـش خوب برای رشـد آن مناسـب هسـتند. ایـن درخت نسـبت به سـرما مقاوم 
اسـت و همچنیـن در مکان هـای سـایه دار می توانـد رشـد کند.ایـن گونـه نسـبت به آلودگـی هوا نیـز مقاوم 
اسـت و گاهـی بـرای کاشـت در خیابان هـا مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. کاشـت آن ها به صـورت انفرادی در 

داخـل چمن کاری هـا و بـه صـورت ردیفـی و یـا گروهی بـه عنـوان پس زمینه توصیه  می شـود.
درخـت آزاد بومـی قفقـاز و شـمال ایـران اسـت. آزمایـش کاشـت ایـن درخت در بـاغ گیاه شناسـی ملی 
ایـران موفقیت آمیـز اسـت. هـر چنـد رشـد آن در سـال های اول کند اسـت امـا در نهایت به درخـت زیبایی 
تبدیـل  می شـود کـه در صـورت آبیـاری مناسـب و منظـم می توانـد درخـت مناسـبی بـرای فضای سـبز در 

شـرایط تهـران باشـد. تکثیـر ایـن درخـت از طریق بـذر انجام  می شـود.
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 Ziziphus jajuba (Rhamnaceae)عناب
عنـاب درختـی کوچـک، خزان کننـده بـا شـاخه های آویختـه و برگ هـای کوچـک به رنگ سـبز روشـن 
اسـت. ایـن درخـت گل هـای کوچـک مایـل بـه سـبزی در فصـل بهـار تولیـد می کنـد کـه در پاییـز تبدیل 
بـه میوه هـای کـروی- بیضـوی قرمـز رنگـی می شـوند و منظـره زیبایی بـه درخـت می دهنـد. میوه های آن 
خوراکـی هسـتند. و به علـت داشـتن خـواص دارویـی به صـورت تـازه و یـا خشـک شـده مصرف می شـوند .

عنـاب نسـبت بـه سـرمای شـدید حسـاس اسـت؛ بنابرایـن در مناطـق بـا زمسـتان های مالیـم می تواند 
مقاومـت کنـد. مـکان  آفتاب گیـر و خـاک لومـی بـا زهکـش خـوب بـرای رشـد آن الزم اسـت. کاشـت آن به 
صـورت انفـرادی یـا گروه هـای کوچک در قطعات چمن کاری شـده توصیه  می شـود. تکثیر این درخت  توسـط 
بـذر و یـا قلمـه ریشـه در آخـر زمسـتان و یا بـا پیوند صـورت می گیـرد. عناب بومی چین و غرب آسـیا اسـت.

درخت پر
درخـت پـر یـک گونه دارد که در منطقه ارسـبارانی مشـاهده  می شـود. این گونه درختچـه ای با برگ های 
سـاده و انواع خزان کننده اسـت. گل ها دو جنسـی با آرایش خوشـه مرکب هسـتند. میوه ای سـبز رنگ دارد 
کـه بعدهـا سـیاه  می شـود. اهمیـت گونه هـای پسـته و درخـت پـر نقش حفاظتـی آن ها اسـت. ایـن گونه ها 

در شـرایط سـخت می روینـد و در حفاظـت از آب و خاک منطقـه نقش دارند.
جنـس انبـه: این جنس یـک گونه با نـام انبه دارد کـه در منطقه گرمسـیری می روید. در جنـوب ایران 
در منطقـه خلیـج عمانـی بـه عنـوان درخت زینتـی و میوه دار کشـت  می شـود. برگ های انبه ضخیـم چرمی و 
همیشـه سـبز اسـت و آرایش متقابل دارد. گل خوشـه ای مرکب و میوه شـفت اسـت. از میوه آن به صورت 
خـام و پختـه همچنیـن درترشـی و مربـا اسـتفاده  می شـود. بـه علت همیشـه سـبز بـودن در بوسـتان های 

شـهری کاشـته  می شود.
خانواده توت

دارای دو جنس انجیر و توت است.
جنس انجیر

جنـس انجیـر تعـدادی گونـه درختـی دارد. از انـدام این گونه ها شـیرابه سـفید رنگ یا التکس به دسـت 
می آیـد. گونه هـای آن عبارتنـد از: انجیـر معمولـی، انجیـر بنگالـی )لـول( و انجیـر معابـد کـه در مناطـق 

گرمسـیری و مرطـوب هندوسـتان و پاکسـتان همچنیـن بـه طـور پراکنـده در ایران وجـود دارد.

انجیر خوراکی یا معمولی:
انجیـر خوراکـی درختی اسـت کهقابلیت اسـتقرار در مناطق خشـک و نیمه خشـک را دارد. برگ های آن 
خزان کننـده هسـتند. میـوه آن ارزش غذایـی فـراوان دارد. بـه علت تولیـد میوه های خوراکی و مفید کشـت 

آن در اکثـر نقـاط کشـور رایـج اسـت. این درختـان با قلمه بـه راحتی تکثیر می شـوند.
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انجیر بنگالی )لول(:
انجیـر بنگالـی درختی عظیم الجثه و همیشـه سـبز اسـت کـه در منطقه خلیـج عمانی رویـش دارد. میوه 
آن کـروی شـکل اسـت کـه پس از رسـیدن قرمز رنگ  می شـود. ریشـه های نابجایـی دارد که از زیرشـاخه ها 
خـارج می شـوند و بـه تدریـج بـه خـاک میرسـند.  بیش تـر بـه عنـوان درخـت همیشـه سـبز و زینتـی در 

طراحـی بـه کار میـرود. انجیـر بنگالـی بـرای احیا  جنگل های گرمسـیری اسـتفاده  می شـود.
 Morus alba (Moraceae)توت

تـوت درختـی کوچـک پهن بـرگ با تاجی پهن و گسـترده اسـت. این درخت برگ های سـبز بـراق قلبی 
شـکل دارد کـه در بعضـی از انـواع آن دارای بریدگـی و یـا لوب  هسـتند. این درختـان خزان زیبایـی دارند و به 
عـالوه بـرای تغذیـه کرم ابریشـم مورد اسـتفاده قـرار می گیرند. مقاومت آن نسـبت به خشـکی خوب اسـت. 
تـوت بومـی چیـن اسـت، امـا در بسـیاری از کشـورها کشـت  می شـود. فرم هـای متعـددی از ایـن گونـه در 

باغبانـی مورد اسـتفاده قـرار می گیرند.
M. albapendula توت مجنون

ایـن نـوع از تـوت سـاقه های مجنـون و آویختـه دارد و انـدازه آن کوچـک اسـت. ایـن گونـه بـه عنـوان تک 
درخـت در فضـای چمـن کاری شـده و یـا در بیـن صخره ها در باغ صخـره ای می تواند مورد اسـتفاده قـرار گیرد.

خانواده حرا
دارای دو جنس حرا )ابوعلی سینا( و چندل است.

حـرا )ابـو علـی سـینا(: در سـواحل خلیـج فـارس و دریـای عمـان دیـده  می شـود. در لجن های سـاحلی 
در محـدوده بیـن جـذر و مـد دریا رویش دارد. برگ ها سـاده و همیشـه سـبز هسـتند. سـطح بـاالی برگ ها 
سـبز تیـره و براق اسـت. گل هـا آرایش خوشـه ای دارند. این گیـاه برای جبـران تنفس، ریشـه هایی به وجود 
مـی آورد کـه از آب خـارج می شـوند و اکسـیژن را جـذب می کنند. برگ های ایـن گیاه ارزش علوفـه ای دارد. 
حـرا بـه عنـوان گیـاه دارویـی کاربـرد دارد. در برابر رطوبت بسـیار مقاوم اسـت. در سـاخت لنج و کشـتی از 
چـوب ایـن درخـت اسـتفاده می کننـد. در جنگل هـای دریایـی درخـت حـرا، اکوسیسـتم های خاصـی برای 
حفاظـت از پرنـدگان و آبزیـان وجـود دارد و مکان هایـی نیـز جهـت جذب مسـافر و گردشـگر احداث شـده 

اسـت. حـرا از نظـر وضعیـت رویـش در مانگـرو و جوانه زدن بـذر در باالی درخت شـبیه چندل اسـت.
چنـدل: ایـن درخـت در منطقـه جذر و مـدی دریاهای گرم وجـود دارد. در جنـوب ایران در حاشـیه دریا 
و روی خاک هـای باتالقـی می رویـد. هنـگام مـد تنـه درخـت در آب اسـت. بذرهـا در روی درخت جوانـه می زنند. 
پـس از آن کـه ریشـه از بـذر خارج و بلند شـد، از روی درخـت در گل و الی کف زمین فرو می رود و به رشـد خود 
ادامـه می دهـد. شـاخه و تنـه ریشـه های نابجـا تولید می کنـد. منطقه رویـش درختان چنـدل را مانگـرو مینامند. 

میـوه ی ایـن درختچرمی اسـت. قسـمت پایین آن درون کاسـه ای با لبه های برجسـته قـرار دارد.
خانواده خرمالو )آبنوسیان(

دو جنس خرمالو بومی و خرمالوی معمولی دارد.
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خرمالـوی بومـی: این جنـس به صـورت بومـی در بخش های جلگـه ای و میان بند شـمال کشـور وجود 
دارد و بـه نام هـای خرمالـوی جنگلـی، خرمندی و کلهور مشـهور اسـت. بلنـدی درخت تا 20 متر می رسـد. 
گیاهـی خزان کننـده اسـت. جنـگل کاری باخرمالـوی جنگلی رایج نیسـت. این گیـاه در مناطقـی که جنگل 

تخریـب شـده باشـد یا در حاشـیه جاده های جنگلی به سـرعت مسـتقر  می شـود.
خرمالـوی معمولـی: درخت کوچکی اسـت که اصـل آن متعلق به ژاپن اسـت. پس از ورود بـه ایران در 
شـمال کشـور بـه عنـوان درخـت مثمر کشـت شـده اسـت. میوه های درشـت گرد یا پخـت به رنـگ نارنجی 
دارد. قطـر میـوه تـا 7 سـانتی متر هـم می رسـد. میـوه در حالـت نـارس گس اسـت و دهان را جمـع می کند 

کـه علت آن غنـی بودن از تانن اسـت.
خانواده راش

ایـن خانـواده شـامل سـه جنـس بلـوط )بلنـد مـازو، اوری و ایرانی یـا نـان(، راش )فرس، چلـر( و جنس 
شـاه بلوط اسـت.
جنس بلوط

تعـدادی از گونه هـای بلـوط در شـمال کشـور و برخـی در غـرب ایـران وجـود دارنـد. بلوط هـا درختانـی 
بلنـد بـا پوسـته ضخیـم و عمـری تا 200 سـال  هسـتند. بلـوط درختی یـک پایه اسـت، ولی گل هـای آن تک 
جنسـی هسـتند. گل مـاده بـه صـورت سـنبله بـا تعدادی گل اسـت کـه در نهایت به یـک گل کاهـش می یابد. 
میـوه فندقـه بـزرگ بـا برون بر چرمی اسـت کـه درون پیاله ای فلـس دار قـرار دارد. این پیاله از رشـد فلس های 

پایینـی گل ایجـاد  می شـود و شـکل اختصاصـی بـه میـوه این درخـت میدهد. ایـن میوه هـا را بلـور می نامند.
1 - بلـوط بلنـد مـازو: مهم تریـن و بلندتریـن بلوط ایـران اسـت. ارتفاع آن تـا 30 متر می رسـد و قطر 
آن بیـش از یـک متـر اسـت. در جنگل هـای شـمال ایـران از جلگه تـا میان بند مشـاهده  می شـود. مهم ترین 
مشـخصه بلندمـازو برگ هـای دوکـی شـکل و دندانـه ای منظـم آن اسـت. از گونه هـای مهـم اقتصـادی 
جنگل هـای تولیـدی شـمال کشـور اسـت. در اثـر گزیـدن یـک نـوع زنبور بـرگ این گیـاه ترشـحاتی تولید 
می کنـد کـه بـه آن مـازو یا مـازوج میگویند. این مـاده در دباغـی و رنگرزی مصـرف  می شـود. گزانگبین نیز 
از گزیـدن حشـرات روی بـرگ بلنـد مـازو بدسـت می آید کـه در شیرینی سـازی کاربـرد دارد. ایـن درختان 

سـایه دار هسـتند. مـازو بـذر تخـم مرغی شـکل دارد. میـوه آن فاقد دمگل اسـت.
زمان گلدهی اردیبهشت ماه است و میوه ها در مدت دو سال و اواخر تابستان میرسند.

 2 - بلوط اوری:
بلـوط اوری در جنگل هـای باالبنـد شـمال کشـور رویـش دارد. اوری همـراه بـا گونـه ای از ممـرز بـه نام 
لـور جنگل هـای خالـص تشـکیل می دهنـد. مشـخصه اصلی ایـن درخت بـرگ تخم مرغـی شـکل، وارونه با 
حاشـیه کنگره دار اسـت. نسـبت به سـرما، کوالک و یخبندان مقاوم اسـت. جنگل کاری آن توصیه  می شـود. 
مصـارف روسـتایی از چـوب ایـن بلـوط معمول اسـت. فلس هـای آن شـکل نیـزه ای دارد. پیالـه دارای کرک 

اسـت. میوه ی آن یک سـاله میرسـد.
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 3- بلوط ایرانی )نان(:
بلـوط ایرانـی فراوان تریـن و مهم تریـن بلوط هـای منطقـه زاگرسـی محسـوب می شـود کـه امـروزه بـه 
صـورت درختچـه ماننـد و بیشـه زار در آمده اسـت. شـاخص ترین ویژگی آن میوه دوکی شـکلی اسـت که به 
نـوک تیـز و خارماننـدی منتهـی  می شـود. یک سـوم قسـمت پایین میـوه در پیالـه ای جـای دارد و پیاله در 
سـطح خـود تزیینـات و زوایـدی دارد. برگ های قلبی یـا تخم مرغی شـکل دارد. دندانه ها اره مانند هسـتند. 
بلـوط ایرانـی چـوب بـا ارزشـی دارد، امـا چـون جز درختـان کند رشـد اسـت ، جنـگل کاری بـا آن  متداول 
نیسـت. آرد میـوه ایـن درخـت بـرای تهیـه نان اسـتفاده  می شـود. عشـایر غرب کشـور از سرشـاخه های آن 

بـرای  تامیـن علوفـه دام اسـتفاده می کنند.
جنس شاه بلوط:

جنـس شـاه بلـوط یـک گونه درختـی در ایـران دارد. به علت اسـید دوسـت بـودن در جنگل هـای غرب 
گیـالن اطـراف فومـن، شـفت و رضوان شـهر دیده  می شـود. شـاه بلوط بـه علت داشـتن گل آذین سـفید رنگ و 
درخشـان بـه عنـوان گیـاه زینتی در باغ ها و بوسـتان ها کاشـته  می شـود. در پیـاده رو و صحن منـازل بخاطر 
دارا بـودن میـوه خـاردار نبایـد کشـت گـردد. این درخـت از طریق بـذر و پاجوش تکثیـر  می شـود. بذرها را 

بـا پوشـش خـاردار می چیننـد کـه با خشـک شـدن از دانه جدا  می شـود.
جنس راش:

جنـس راش در جنگل هـای شـمال وجـود دارد. ایـن گونـه بیشـترین تولیـد چـوب جنگلی در کشـور را 
بـر عهـده دارد. راش در بخـش میان بنـد جنگل هـای خـزری دیـده  می شـود. برگ های سـاده و تخـم مرغی 
شـکل دارد و خزان کننـده اسـت. پوسـت ایـن درخـت خاکسـتری رنـگ اسـت. راش درختی یک پایه اسـت 

کـه از 40-30 سـالگی بـذر میدهـد. در 60-50 سـالگی بـذر فـراوان و مطلـوب می دهد.
خانواده زیتون

زبان گنجشک )ون( و زیتون )خوراکی و زیتون وحشی( از خانواده زیتون هستند.
زبـان گنجشـک )ون(: دارای گونه هـای درختی در شـمال و غرب ایران اسـت. گونه موجود در شـمال 
قابلیـت تبدیـل شـدن بـه چوب صنعتـی را دارند. بـرگ مرکب تک شـانه ای اسـت. آرایش برگ هـا متقابل و 
خزان کننـده اسـت. فصـل مناسـب کاشـت بذر زبان گنجشـک پاییز اسـت و بهار جوانـه بزند. ایـن درخت با 
پاجـوش هـم تکثیـر  می شـود. آن بـه علت شـباهت  میوه آن به زبان گنجشـک بـه این نام خوانده  می شـود. 

زبـان گنجشـک بـه علـت مقاومت به کـم آبی در فضای سـبز کاربرد زیـادی دارد.
زیتـون خوراکـی: در بخش هایـی از میان بنـد جنگل های شـمال ایـران به ویژه در رویشـگاه های سـرو 
زربیـن مشـاهده  می شـود. پایه هـای طبیعـی آن در مناطق دیلمان، رودبار، بهشـهر تا آزادشـهر وجـود دارند. 
گیاهانـی همیشـه سـبز هسـتند. سـطح فوقانـی برگ آن سـبز تیره اسـت و سـطح زیرین کرک های سـفید 

دارد. از طریـق قلمـه و پیونـد و پاجـوش تکثیر  می شـود. کشـت با بـذر چندان متداول نیسـت.
زیتـون وحشـی: درخـت کوچکی اسـت. ایـن گونه بومـی بخش هـای مرکزی ایـران اسـت و برگ های 
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آن نسـبت بـه بـرگ زیتـون معمولـی کوچک تر هسـتند. میوه آن یـک دوم میـوه زیتون معمولی اسـت.
کنـار: در منطقـه گرمسـیری و نیمه گرمسـیری ایـران گسـترش دارد. درختانـی کوچـک هسـتند کـه 
جنگل هـای خالصـی در اسـتان های بوشـهر، خوزسـتان و ایالم تشـکیل می دهنـد. تفاوت بین عنـاب و کنار 
در شـکل، اندازه و رنگ میوه اسـت. از این درختان برای ایجاد جنگل های دسـت کاشـت، بادشـکن و مراتع 

مشـجر در مناطق گرمسـیری و نیمه گرمسـیری جنوب اسـتفاده  می شـود.
خانواده فندق

جنـس فنـدق: این درخـت کوتاه  بیش تر بـه خاطر میوه اش معروف اسـت. به علت مقاومـت جوانه های 
گل بـه سـرما می توانـد در ارتفاعـات ماننـد کوه هـای الهیجـان و گردنـه حیـران کاشـته شـود. مـورد عالقه 
حیوانـات و پرنـدگان اسـت. بهترین روش تکثیـر این گیاه اسـتفاده از پاجوش های کنار درخت اسـت. تکثیر 

آن با بذر چندان سـاده نیسـت.
جنـس ممـرز: جنـس ممرز سـه گونـه در ایـران دارد کـه در جنگل های شـمال و ارسـباران گسـترش 
دارنـد. از نظـر مقـدار، بیـش از دیگـر گونه هـا در اراضـی جنگلـی شـمال وجـود دارد. مهم تریـن و بلندترین 
گونـه ممـرز، درختـی بلنـد بـه ارتفاعـی بیـش از 25 متر اسـت. در ارتفاعـات فوقانـی جنگل های شـمال به 
صـورت درختـان کوتـاه و یـا درختچـه دیده  می شـود. چوب این گیـاه در برابـر رطوبت کم دوام اسـت. ممرز 
می توانـد بـه عنـوان گیـاه تزیینـی و سـایه دار  بـه کار رود. ممرزهـا همـراه جوامـع درختـان راش و بلوط در 

جنگل هـای شـمالی وجـود دارند.
خانواده گز

گزتعـدادی گونـه ی درختچـه ای دارد. در مناطـق بیابانـی بـه نـدرت گونـه درختـی آن ها وجـود دارد. به 
دلیـل سـازگاری بـا اقلیم گـرم و خشـک و خاک-های شـور از عناصر ارزنـده گیاهی در این منطقه به شـمار 
مـی رود. برگ هـای گزهـا  کوچک و فلس مانند هسـتند و به برگ سـرو شـباهت دارند. ایـن برگ ها برخالف 
سـروها آرایـش متنـاوب دارنـد. ایـن گیـاه در منطقـه خلیـج عمانی در اسـتان های هرمـزگان و سیسـتان و 
بلوچسـتان بـه فراوانـی یافـت می شـوند. گزهـا خـزان نمی کننـد. گزهـا درختـان سـایه دار و گلدار هسـتند 
کـه باغ هـا و بوسـتان های مناطـق خشـک و کویـری ایـران کاشـته می شـوند. از جنـگل کاری گونه هـای گز 
بـه منظـور احیـا  باتالق هـای حاشـیه هامون،تثبیت شـن و احـداث بادشـکن در مناطـق بیابانی و شـوره زار 
اسـتفاده  می شـود. ایـن درخت هـا و درختچه هـا بـه علـت بردبـاری در برابر شـوری و خشـکی در نقـاط گرم و 
خشـک نقـش عمـده ای در بیابان زدایـی و تثبیـت شـن های روان دارند. معروف تریـن و با ارزش تریـن نوع از 

ایـن درختـان گز شـاهی اسـت   کـه ارتفـاع آن به ده متر میرسـد.
خانواده علف هفت بند

جنـس اسـکنبیل: گیاهـی چوبـی، درختچه ای با سـاقه های فـراوان و شـاخه های درهم و انبوه اسـت. در 
مناطـق بیابانـی به عنوان پوشـش گیاهی اسـتفاده  می شـود. در شـن زارها به عنـوان گونه ای شـاخص و مقاوم 
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بـه خشـکی و کـم آبـی زندگـی می کند. ایـن درختچه از جایـگاه ویژه ای در شـرایط متفاوت اقلیم خشـک و 
نیمه خشـک بـه ویـژه تپه هـای ماسـه ای و شـن های روان برخوردار اسـت. اسـکنبیل دارای تنه ای منشـعب، 
یـا غیرمنشـعب، سـفید رنـگ و سـاقه ای ایسـتا و افراشـته دارد. برگ ها اغلب حالـت آویز به خـود می گیرند. 
دوره رشـد رویشـی آن از اسـفند ماه آغاز می شـود و ظهور برگ های باریک و کشـیده آن تا اواسـط فروردین 
ادامـه پیـدا می کنـد. رویـش گل هـای ریـز و سـفید رنـگ آن از اواخـر فروردین ماه آغاز می شـود و تـا اواخر 
اردیبهشـت مـاه منظـره بسـیار بدیعـی را بـه چهـره شـن زارها می بخشـد. میوه هـا به تدریـج در خـرداد ماه 
ظاهـر می شـوند. میوه هـای مـژک دار بـه رنگ هـای کـرم، سـفید، صورتی، قرمـز رنگ هسـتند و تمـام پیکر 

گیـاه را فـرا می گیرنـد. ارتفـاع اسـکنبیل معمـوالً بین یک تا سـه متر متغیر اسـت.
خانواده تاج خروس

جنـس تـاغ: از ایـن جنـس گونه هـای متعـددی وجـود دارد. تاغ هـا درختچه هایـی کوتـاه هسـتند کـه در 
طرح هـای بیابان زدایـی مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد. بـا توجه بـه مقاومت زیـاد در برابـر خشـکی و گرما، و 
دارا بـودن سیسـتم ریشـه ای گسـترده از تاغ هـا جهـت جلوگیری از گسـترش کویر از اسـتفاده  می شـود. در 
ایران دو گونه سـیاه تاغ و زردتاغ یا سـفید تاغ وجود دارد. سـیاه تاغ به خاک های سـنگین، رسـی و شـوری 
مقاوم تـر اسـت و در ایـن گونـه محیط هـا بایـد کشـت شـود. در حالـی کـه زرد تـاغ  بیش تـر بـه خاک های 

سـبک و شـنی و کم آبـی مقـاوم اسـت و بـرای تثبیـت تپه های شـنی، بـه کار می رود.
خانواده نارون

این خانواده دارای جنس های آزاد، داغداغان و نارون است.
جنـس آزاد: درختـان بلنـد و صنعتـی جنگل های شـمال هسـتند که در جلگـه وجود دارنـد. برگ های 
سـاده بـا دو نیمـه نامتقـارن دارنـد و خزان کننـده هسـتند. میـوه آن کوچـک و عـدس مانند اسـت. به علت 
کنـد رشـد بـودن جنـگل کاری آن معمـول نیسـت. چوب درخت آزاد سـخت اسـت و در عین حـال خاصیت 
ارتجاعـی دارد. در سـاخت چرخ هـای چوبـی، پره هـای آسـیاب، راکت ورزشـی و عصای اسـکی کاربـرد دارد. 
گل تـک جنسـی اسـت. میـوه فندقـه خشـک ناشـکوفا اسـت. هر بـذر در قاعـده یک بـرگ قـرار می گیرد و 

انتهـای بـذر دو برجسـتگی کوچک دارد.
جنـس داغداغـان: داغداغـان گونه های درختی در شـمال و غرب ایـران دارد. برگ های آن سـاده با دو 
نیمـه نامتقـارن خزان کننـده و متناوب هسـتند. جنس برگ ها خشـن و کاغذی اسـت. گل های ریز و سـفید 

رنـگ دارد. ظاهـر میـوه ی آن شـبیه به میوه آلبالو اسـت. رنگ آن بنفش متمایل به سـیاه اسـت.
داغداغـان معمولـی )داغداغان سـیاه(: درختـی بلند به ارتفاع 25 متر اسـت. پوسـت تنـه آن صاف 
خاکسـتری و نقره گـون اسـت کـه لکه هـای داغـی ماننـد به رنـگ خاکسـتری مایل به سـفید دارد. داشـتن 
میوه هایـی به صـورت شـفت کـه پس از رسـیدن بنفش یا سـیاه می شـوند بهترین مشـخصه این گونه اسـت 
داغداغـان قفقـازی )درخـت تـا(: بومی غـرب تا جنـوب کشـور اسـت. در برخـی نقـاط جنگل های 
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شـرق گـرگان هـم دیـده  می شـود. تفـاوت داغداغـان قفقـازی بـا داغداغـان معمولی به شـرح زیر اسـت:
- میوه در داغداغان قفقازی پس از رسیدن آجری رنگ است.

- ابعاد برگ کوچک تر است.
- زایده انتهای برگ کوچک تر است.
- بلندی این درختان 15 متر است.

داغداغـان غـرب: ایـن گونـه فقـط در جنگل هـای غـرب کشـور از سردشـت تـا ایـالم رویـش دارد. میوه 
تخـم مرغـی شـکل اسـت کـه بعد از رسـیدن قرمز ارغوانی  می شـود. پوسـت تنه و شـاخه شـبیه بـه درخت 
ارغوان صاف و ارغوانی رنگ اسـت. درختی سـایه دار اسـت. در شـمال و غرب کشـور و در صحن اکثر اماکن 
مقدسـه، مـدارس قدیمـی و بناهـای تاریخـی و گورسـتان ها پایه هـای کهنسـالی از داغداغان دیده  می شـود.

Ulmus glabra (Ulmaceae) نارون
نـارون درختـی بـزرگ بـا تاجـی پهـن، گرد و شـاخه های گسـترده اسـت کـه برگ هـای تخم مرغـی پهن و 
زبـر دارندکـه در پاییـز بـه رنـگ زرد در می آینـد. در مناطـق بـا آب و هوای خشـک، نظیر تهـران در صورت 
آبیـاری مناسـب رشـد می کننـد امـا درخـت بسـیار مناسـبی بـرای مناطـق مشـرف به سـاحل دریا اسـت. 
نـارون بـه دلیـل شـکل شـاخه های خود در برابر برف سـنگین حسـاس اسـت و شـاخه های آن تحـت  تاثیر 
سـنگینی برف شکسـته می شـوند. بـه همین دلیل معمـوالً در اوایل زمسـتان هرس شـدید روی این درخت 
انجـام می دهنـد و شـاخه های آن را کوتـاه و تـا حـدی تنـک می کننـد. ایـن گونـه بـه بیمـاری قارچی برگ 
نـارون بسـیار حسـاس اسـت. نـارون بـه این دلیـل که پاجـوش تولیـد نمی کنـد، پایه مناسـبی بـرای پیوند 
زدن گونه هـا و کولتیوارهـای مختلـف ایـن جنـس اسـت. از طریـق بـذر تکثیر می شـود. نارون بومی شـمال 

اروپا، شـمال و غرب آسـیا اسـت.
U. glabra camperdownii

ایـن گونـه درختـی کوچـک بـا شـاخه های فـراوان، آویختـه و مجنوناسـت. برگ هایـی بـزرگ و به رنگ 
سـبز تیـره بـا حاشـیه دندانـه دار دارد که در سـطح فوقانـی زبر هسـتند. بومی اروپا اسـت. درختـی مقاوم به 
گرمـا و نـور زیـاد اسـت که نیـاز به آبیـاری منظم دارد. برای کاشـت در فضاهـای چمن کاری شـده به عنوان 

تک درخت مناسـب اسـت.
اوجا:

اوجـا درختـی اسـت کـه در بخش هـای جلگـه ای جنگل های شـمال رویـش دارد. ارتفـاع درخـت 20 متر و 
قطـر آن 70 سـانتی متر اسـت. میـوه آن ماننـد ملـج اسـت ولـی تفاوت هایـی دارد. بـذر و بالـه در اوجا کمی 
کوچک تـر اسـت. بالـه در قسـمت انتهایـی کمـی فرورفتگـی دارد. دانه در بـاالی باله قـرار دارد. میـوه دارای 
دمـگل کوتـاه اسـت. از خانـواده ی نارون هـا گونـه ی دیگـر به نـام نارون چتـری وجـود دارد که در فضای سـبز و 

حاشـیه خیابان ها کاشـته می شـود.
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ملج:
ملـج درختـی اسـت که در بخش هـای میابند جنگل های شـمال رویـش دارد. ارتفاع ملـج 35 متر و قطر 
آن یـک متـر اسـت. بـه علـت رنگ زیبـا و نقش و نـگار مورد توجـه صنایع روکش سـازی اسـت. باله های بذر 
پهـن و تخـم مرغـی هسـتند. به طورکلـی نارون هـا درختانـی سـایه دار محسـوب می شـوند کـه زینت بخش 
خیابان هـا و بوسـتان های شـهری  هسـتند. چـوب ایـن درختـان خوش نقـش و بـادوام اسـت. در سـاخت 
وسـایل چوبـی، پایه هـای میـز، نـرده و تخته خـواب اسـتفاده می شـوند. میوه ملج بسـیار گران قیمت اسـت.

خانواده نیام داران
خانـواده نیـام داران از مهم تریـن و بزرگ تریـن خانواده هـای گیاهـی اسـت. همـه گونه هـای آن در یـک 
صفـت مشـترک  هسـتند و آن داشـتن نیام اسـت. جنس ابریشـم، آکاسـیا، ارغوان، کهـور، لیلکـی و اقاقیا از 

ایـن خانواده هسـتند.
جنـس ابریشـم: دو گونـه دارنـد کـه بـه علـت داشـتن پرچم هـای متعـدد نـخ ماننـد و درخشـان، به 

ابریشـم معروف هسـتند.
ابریشم ایرانی )شب خسب(:

درختـی سریع الرشـد، زیبـا و گلـدار اسـت. ایـن گونـه در جنگل کاری هـای غیرصنعتـی بـه کار مـی رود. 
درختـان تـا ارتفـاع 20 متر می رسـند. این گونه در بخش جلگه ای جنگل های شـمال رویـش دارد. برگ های 
آن مرکـب دوشـانه ای زوج بـا آرایـش متنـاوب هسـتند. برگ هـا خـزان می کنند. برگ هـا در ابریشـم ایرانی  
در هنـگام شـب بـر روی هـم تـا می شـوند و به همین علت شـب خسـب نامیده می شـود. گل هـای آن مورد 
عالقـه زنبـور اسـت. به علت سـایه دهی کم پشـت و زیبایی خاص در درخـت کاری صنعتی مورد توجه اسـت.

ابریشم هندی )برهان(:
ابریشـم هندی در مناطق جنوبی کشـور از خوزسـتان تا هرمزگان سـازگار و بومی شـده اسـت. ابریشـم 
هنـدی دارای برگ هایـی بـا برگچه هـای کـم پر، بیضی شـکل و همیشـه سـبز اسـت. در صورتی که ابریشـم 
ایرانـی برگچه هایـی بسـیار زیـاد، باریـک و خزان کننـده دارد.  گل آذیـن ابریشـم هندی سـفید یا زرد اسـت 
ولـی نـوع ایرانـی رنـگ صورتـی و قرمـز دارد. ابریشـم هنـدی بـرای درخـت کاری و ایجـاد مراتع مشـجر در 
مناطـق سـاحلی و میان بنـد جنگل هـای شـمال توصیـه  می شـود. ایـن درخـت بـه دلیـل داشـتن بـرگ و 

گل هـای زیبـا جنبه تزیینـی دارد.
جنس آکاسیا:

ایـن جنـس در برگیرنـده تعداد زیادی گونه خزان کننده و همیشـه سـبز اسـت که در مناطق گرمسـیری 
گسـترده شـده اند. همچنیـن تعـدادی گونـه در منطقـه رویشـی خلیـج عمانـی دارد. آکاسـیا بـرای احـداث 
بادشـکن و تثبیـت شـن های روان در مناطـق جنوبـی کشـور توصیـه می گـردد. در معابـر عمومـی و صحـن 
منـازل بایـد از کاشـت آن اجتنـاب نمـود چـون پاجوش هـای فراوانـی دارد که باعـث از بین رفتـن لوله های 

آب و موزاییـک  می شـود و بـه سـبب خـاردار بـودن به کودکان آسـیب میرسـاند.
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1-کرت:
نیـام منفرد و تسـبیح مانند اسـت. پوشـش کرکی سـفید رنـگ دارد. ازآنجایـی که بذرها بعد از باز شـدن 
نیـام نمی ریزنـد بایـد بوجـاری انجـام گیـرد. بـذر ایـن گیـاه در تمـام طول سـال قابل کشـت اسـت ولی به 
تیمـار نیـاز دارد. تیمـار بـذری شـامل سـوراخ کـردن و خـراش دادن پوسـته آن و حتـی اسـتفاده از  اسـید 

سـولفوریک رقیـق به مـدت 80-45 دقیقه اسـت.
2- چت:

نیـام در ایـن گونـه انفرادی و شـدیداً کرکدار اسـت. کاًل نیام پیچیده ای دارد که انتهای آن نوک دار اسـت. 
میـوه درخـت چـت در تابسـتان میرسـد. هـر کیلوگـرم بـذر 30 هزار بـذر دارد. تیمار بذری مناسـب شـامل 
سـوراخ کـردن، بـرش دادن و خیسـاندن در اسـید سـولفوریک غلیـظ بـه مـدت 15-5 دقیقـه اسـت. بذرها 

اواخـر تابسـتان و در فصل پاییز کشـت می شـوند.
جنس ارغوان:

ایـن جنـس یـک گونه درختـی دارد و گونـه ای دیگر آن در غرب کشـور موجود اسـت. ارغـوان برگ های 
سـاده متنـاوب و خزان کننـده دارد. برگ هـا چرمـی و ضخیـم هسـتند. گل ها کـه دوجنسـی و ارغوانی رنگ 
هسـتند، قبـل از برگ ها در اواخر زمسـتان و اوایل بهار شـکوفا می شـوند. میـوه نیام پس از رسـیدن ارغوانی 

رنگ  می شـود.
ُرزها

گونه هـای وحشـی ُرز فقـط در نیمکـره شـمالی رویـش دارند.رویشـگاه اصلـی آن ها مناطـق معتدله اسـت اما 
بعضـی از گونه هـا در مناطـق کوهسـتانی قسـمت های جنوبی تـر نیـز دیـده می شـوند. حـدود 250 گونـه و تعداد 
زیـادی واریته هـای طبیعـی ُرز تـا امروز توسـط گیاه شناسـان دنیا شناسـایی شـده  اسـت. بـه موازات شـکل گیری 
تمدن هـا، گیـاه رز بـه عنـوان یـک گیـاه دارویـی، زینتـی و بعضـاً مقـدس مـورد توجـه قـرار گرفـت و واریته های 
طبیعـی آن هـا کاشـته شـد. آثـار باقی مانـده از جمله نقاشـی ها، اشـعار و سـنگ نوشـته ها به نحوی حضـور جدی 
گل هـای رز را در تمـدن ایرانـی تاییـد می کننـد. بااین حـال روند شـکل گیری ُرزهـای هیبرید، اسـتاندارد و مدرن 

امـروزی بعـد از قـرون وسـطا عمدتـاً از اروپا خصوصاً فرانسـه و انگلیس شـروع شـده اسـت.
در این روند گونه های رز که نقش محوری بازی کرده اند به صورت اجمال معرفی می شوند.

عمـده واریته هـای طبیعـی رز کـه در قرون وسـطا در اروپا به عنوان گیـاه دارویی و زینتی مورد اسـتفاده 
قـرار گرفـت در مراکـز مذهبـی  پـرورش می یافتنـد. ایـن واریته هـا از گونـه Rosa gallica منشـأ گرفته اند که 
بـه رز فرانسـوی معـروف اسـت . هیبریـد معـروف »رز قرمز النکسـتر« نیز از ایـن گونه به وجود آمده اسـت.

ُرزهای موجود در دنیا به صورت زیر تقسیم بندی می شوند:
گونه های رز
ُرزهای قدیم

ُرزهای هیبریدی
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ُرزهای مدرن
ُرزهای رونده

گل کاغذی
گل کاغـذی را می تـوان در تمـام محیط هایـی کاشـت کـه سـرمای زیـاد و طوالنـی ندارنـد. رنـگ گل هـا در 
مناطـق گـرم و خشـک بـه خاطـر تابـش زیـاد نـور آفتـاب زیباتر اسـت. این گیـاه باالرونـده اسـت و به قیـم نیاز 
دارد. ازدیـاد از طریـق قلمـه بهتـر و سـریع تر اسـت. طـول قلمـه 20-15 سـانتی متر اسـت و به طور مایل کاشـته 
 می شـود. زمـان قلمه گیـری در اواخـر زمسـتان و از شـاخه های جوان اسـت. این گیاه بـه آب زیاد بـه ویژه آب های 
زیرزمینـی حسـاس اسـت. گیـاه را 12 -9 مـاه بعد می تـوان با خاک از گلـدان خارج کرد و در محل اصلی کاشـت.

به ژاپنی
بـه ژاپنـی گیاهـی بـا گل هـای زیبـا اسـت کـه گران تریـن نـوع آن گل هـای سـفیدی دارد. ایـن گیـاه از 
طریـق قلمـه قابـل تکثیـر اسـت و چـون انشـعاباتی از داخـل خـاک دارد، بـه راحتـی بـا جـدا کـردن آن ها 
تکثیـر  می شـود. زمـان جـدا کـردن انشـعابات در زمسـتان اسـت زیـرا گیـاه در خواب به سـر می بـرد. قدرت 

ریشـه زایی قلمه هـا خـوب اسـت و در سـال اول یـا دوم بـه گل می رونـد.
ارغوان معمولی

ارغـوان معمولـی در اراضـی جلگه ای مسـیر دره ها و رودخانه ها در جنگل های شـمال می روید.  بیشـترین 
رویـش را از گـرگان تـا آزادشـهر دارد. در آزادشـهر در ارتفـاع 900 متـری هـم دیده  می شـود. ایـن گونه در 

کوهسـتان های خراسـان نیز وجود دارد.
ارغوان باختر:

ایـن ارغـوان در مسـیر دره هـا و رودخانه هـای دامنـه زاگـرس بـه ویـژه کردسـتان، کرمانشـاه و شـمال 
ایـالم و لرسـتان وجـود دارد. بـه علـت داشـتن گل هـای زیبا جنبـه زینتـی دارد. از جنـگل کاری آن ها برای 
کنتـرل فرسـایش در اطـراف رودخانه هـا و کانال هـای آب اسـتفاده  می شـود. سرشـاخه های نـرم و نـازک و 

انعطاف پذیـر ایـن درخـت در سبدسـازی و احـداث پرچیـن و حصـار بـه کار میـرود.
جنس کهور:

کهورهـا درختانـی کوتـاه و بومـی مناطـق گرمسـیری هسـتند کـه تعـدادی گونه نیـز در منطقـه خلیج 
عمانـی دارنـد. ایـن درختان دارای برگ های مرکب دوشـانه ای و متناوب هسـتند. گوشـواره ها بـه خار تبدیل 
شـده اسـت. گونه هـای این درخـت عبارتند از کهـور پاکسـتانی و کهور ایرانـی. معروف ترین گونـه آن، کهور 
ایرانـی اسـت کـه درختـی کنـد رشـد و کوتـاه قد اسـت. ایـن درخت بـه عنـوان گیـاه  تزیینی در شـهرها و 
روسـتاهای جنوب کشـور کاشـته  می شـود. کهور پاکسـتانی درختی با توانایی اسـتقرار و تکثیر عالی اسـت.

جنس اقاقیا:
آمریـکای شـمالی خاسـتگاه اصلـی ایـن گونـه بـه شـمار می آیـد ایـن گونـه از سـال های خیلـی قبل به 
ایـران وارد شـد و در اکثـر نقـاط کشـور گسـترش یافـت. اقاقیا درختـی مفید بـا کاربردی چندجانبه اسـت. 
گیاهـی گلـدار و تزیینـی در باغ هـا و بوسـتان های شـهر اسـت. به علت سـازگاری خـوب با شـرایط مختلف آب و 
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هوایی و سریع الرشـد بودن، گونه ای مناسـب برای جنگل کاری های مناطق خشـک و نیمه خشـک اسـت. از 
اقاقیـا بـرای ایجـاد مراتـع مشـجر، بادشـکن و جنگل هـای پیش آهنگ اسـتفاده  می شـود. عالوه  برایـن برای 
کنتـرل فرسـایش خـاک در مناطق حسـاس به آبشـویی، شـیب ها و خاک های لغزنـده و نهرهای آبرسـانی و 

جاده هـای نوسـاز بـه کار مـی رود. بـا بذر، پاجـوش و ریشـه جوش تکثیر  می شـود.
خانواده اکالیپتیان

جنـس اکالیپتوس: این جنس بومی اسـترالیا، بسـیار تنومند و سریع الرشـد اسـت. اکالیپتـوس گونه ای 
وارداتی محسـوب می شـود که اصلیتی اسـترالیایی دارد و گونه هایی از آن در شـمال و جنوب کشـور کشـت 
شـده اسـت. گل هـای معطـر و زرد رنـگ دارد و بسـیار مورد توجه زنبور عسـل اسـت. در مناطق گرمسـیری 
دوره گلدهـی در تمـام طـول سـال ادامـه دارد. میـوه کپسـول اسـت و بذرهـای ریـز فراوانـی دارد. بذرهـا با 
توجـه بـه زمـان گلدهـی، شـرایط اقلیمی و نـوع گونه در اوقات مختلف سـال میرسـند. بذرها با بـاد پراکنده 
می شـوند. تکثیـر بـا بـذر، ریشـه جـوش و سـاقه جـوش انجـام می گیرد. چـوب این درخت بسـیار سـخت و 
در برابـر پوسـیدگی مقـاوم اسـت. پوسـت آن رنـگ قهـوه ای مایـل بـه زرد دارد و به راحتی از سـاقه جدا  می شـود. 
رنـگ بـرگ آن نیـز بسـته بـه سـن درخت )در آغاز سـبز مایل بـه آبی و به مرور زمان سـبز مایل به سـفید( اسـت.

خانواده سنجد
گونـه ای منحصربفـرد از سـنجد )پسـتانه یـا چـوب دانـه( در ایـران و در منطقـه ایـران تورانـی و زاگرس 
رویـش دارد کـه بـا اقلیم سـرد و خشـک سـازگاری شـده اسـت. از ایـن گونه بـرای کنترل فرسـایش خاک 
در مسـیر نهرهـای آبرسـانی و رودهـا اسـتفاده  می شـود. عالوه برایـن به عنـوان بادشـکن هم کاربـرد دارد. با 

اسـتفاده از پاجـوش و قلمـه تکثیر می شـود.

درختانسوزنیبرگ

سـوزنی برگان در تقسـیم بندی گیاهـی در رده بازدانـگان قـرار می گیرنـد. بازدانـگان فاقـد تخمـدان هسـتند و 
تخمک هـا روی فلس هـا بـه صـورت آزاد بـدون پوشـش قـرار دارنـد. سـه گونـه مهـم  سـوزنی برگان بومـی 
ایـران شـامل توده هـای پراکنـده ارس، توده هـای زربین و سـرخ دار اسـت. تـوده سـرخ دار در منطقه گرگان 

تشـکیل تـوده ای خالص داده اسـت.

انواعکاجها

کاج تهران )الدار(- کاج سـیاه- کاج کاشـفی- کاج بروسـیا- کاج پیناستر-کاج دریایی- کاج جنگلی- کاج 
حلـب - کاج قناری

کاج تهران:
نـام دیگـر ایـن درخـت کاج الـدار اسـت. این کاج بومی کشـور گرجسـتان اسـت. گل هـای نر و مـاده در 
فصـل بهـار شـکفته می شـوند. ایـن درختـان از سـن 6 تـا 8 سـالگی میـوه می دهند. بذرهـا در فصـل پاییز 
میرسـند. مخروط هـای آن معمـوالً بـه تعـداد 2 یـا 3 عـدد در یـک نقطـه از شـاخه بـه هم متصل هسـتند. 
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بذرهـا را در الیه هـای ماسـه نگهـداری می کننـد. بهتـر اسـت قبـل از کاشـت کمـی در آب خیس شـوند.
کاج سیاه:

کاج سـیاه از سـن 20 تـا 30 سـالگی شـروع بـه بـذر دادن می کننـد و 3 تـا 4 سـال یـک بار بـذر زیادی 
تولیـد می نماینـد. این نوع کاج به سـبب داشـتن برگ های سـوزنی بلند معرف اسـت و زیبایـی خاصی دارد. 

بذرهای آن از کاج سـیاه و کاج تهران درشـت تر اسـت.
کاج پیناستر:

ایـن کاج هـر سـاله باردهـی خوبـی دارد. قـوه نامیه بـذر 65 درصد اسـت. دوام حیاتی بذر 3 الی 5 سـال 
اسـت. قبـل از کاشـت بـذر را بایـد چنـد روزی در آب قـرار داد تا بذرها کمی نرم شـود.

کاج دریایی:
مخروط هـای کاج دریایـی کـه پهـن و نامتقارن اسـت، در انتهـا باریک و انتهـادار  می شـود. رنگ مخروط 
سـبز متمایـل بـه خاکسـتری اسـت و چند سـال بـر روی درخت باقـی میمانند. بذرها بسـیار ریز هسـتند و 
قـوه نامیـه بـذر 60 درصـد اسـت. بذر بهتر اسـت یک یـا دو روز قبل از کاشـت، در آب خیسـانده شـود. این 

کاج از سـن 10 سـالگی شـروع به باردهـی می کند.
کاج جنگلی:

مخروط هـای کاج جنگلـی بیضـی شـکل اسـت. انـدازه بـذر متوسـط تا درشـت اسـت و قوه نامیـه 70 تا 
90 درصـد دارد.
کاج حلب:

در کاج حلب مخروط ها تخم مرغی شـکل و نامتقارن هسـتند و در سـال دوم می رسـند. پس از رسـیدن 
بـه رنـگ قهـوه ای، قرمز و براق هسـتند. مخروط ها همیشـه به طرف پایین شـاخه متمایل هسـتند.

کاج بروسیا:
کاج بروسـیا از سـن 7 تـا 10 سـالگی هـر سـال بـذر میدهـد. مخروط هـای کاج بـه پاییـن برنمی گردند، 
بلکـه همـواره رو بـه جلـو هسـتند. قوه نامیـه بذر 75 درصد اسـت. بذرها در شـرایط کاماًل خشـک برای یک 

سـال قابل نگهداری هسـتند.
کاج قناری:

ایـن کاج به صـورت بومـی در جزایـر قنـاری یافـت می شـود و در مناطـق گـرم جنـوب و مرکـزی ایـران 
قابـل کشـت اسـت. ایـن درخت بـا برگ های سـوزنی بلنـد و آویـزان و ظاهری مطبـق برای مناطقـی گرم و 

خاک هـای ماسـه ای اطراف سـواحل جنوب مناسـب اسـت.
خانواده سرخدار

جنـس سـرخدار: ایـن درختـان زیبـا دو پایـه هسـتند و چـوب بـا ارزش، زیبـا و صنعتی دارنـد. گل های 
نامشـخص هسـتند. در اواخر اسـفند و اوایل بهار به رنگ زرد دیده می شـوند. درخت سـرخدار فاقد مخروط 
اسـت. از طریـق بـذر و قلمـه تکثیر  می شـود. از گیاه سـرخدار داروی ضد سـرطان تهیه می کننـد. یک گونه 
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منحصـر بـه فـرد ایـران اسـت کـه در جنگل های میـان بند شـمال به صـورت پراکنـده وجـود دارد. فقط در 
شـرق گـرگان در منطقـه پونـه آرام و افـرا تخته ، جامعه خالصی از آن تشـکیل شـده اسـت. برخالف تمامی  
سـوزنی برگان چـوب ایـن گونـه رزین ندارد. برگ ها و پوسـت این درخت سـمی هسـتند. و مصـرف آن ها در 
دام مسـمومیت منجـر بـه مـرگ را به دنبال دارد به . ویژگی شـکل پذیری و همیشـه سـبز بـودن این درخت 
باعـث شـده اسـت تـا بـرای ایجـاد پرچین هـای سـبز و مجسـمه های گیاهـی بـکار رود. به علت کند رشـد 

بـودن، جنـگل کاری آن توصیه ن می شـود.
خانواده سرو

سـروها: سـروها درختانـی یک پایه هسـتند. آن ها معمـوالً بومی مناطـق معتدله گرم در نیمکره شـمالی 
هسـتند. ایـن خانـواده شـامل تعـدادی از درختـان صنعتـی و زینتـی  اسـت. جهـت تکثیـر عالوه بـر بذر از 
روش هـای خوابانیـدن شـاخه های جـوان و ریشـه دار کردن آن هـا همچنین ریشـه دار کردن قلمه ها اسـتفاده 
 می شـود. ایـن خانـواده سـه جنـس ارس )سـرو کوهی(، سـرو خمره ای و سـرو معمولی را شـامل می شـود.

سرو معمولی: یک گونه از این سرو با چهار واریته زیر در ایران وجود دارد:
سرو شیراز
سرو زربین

سرو نقره ای
 سرو ناز

از ایـن گونـه بـرای احیـای جنگل هـای مخروبه، احـداث بادشـکن، ایجاد کمربند سـبز در اطراف شـهر و 
روسـتاها اسـتفاده  می شـود. چـوب نرم، سـفید، رزین دار و معطر سـرو معمولـی در نجاری کاربـرد دارد.

سرو زربین:
ایـن گیـاه کـه رو بـه انقراض اسـت، در دره حسـن آباد چالوس وجـود دارد. میوه آن کروی شـکل اسـت. 
قـوه نامیـه بـذر هـم ضعیـف اسـت. بـه ایـن دلیل میـزان مصـرف بـذر در واحـد سـطح  بیش تر اسـت. این 

درختـان نسـبت بـه هرس شـاخه های انتهایی حسـاس هسـتند.
سروناز:

ایـن سـروها واریتـه ای از سـروهایی بـا تـاج بلند هسـتند. میوه هـای آن  از زربین کوچک تر اسـت. در باغ 
ارم شـیراز نمونه هایـی از سـروناز وجود دارد.

سرو شیراز:
تـاج ایـن درخـت هـم باریـک و کشـیده اسـت. در دوره هـای نامشـخص بذردهـی می کنـد. نمونه هـای 

کهنسـال آن در منطقـه رودبـار وجـود دارد.
سرو نقره ای )سیمین(:

سـرو نقـره ای درختـی کشـیده بـا چوبـی زیبـا و صنعتی اسـت. تقریباً هر سـال میـوه میدهـد. هر فلس 
آن حـدود 10 بـذر دارد، بنابرایـن مخـروط دارای تعـداد زیـادی بذر هسـتند. رنگ فلس ها که در ابتدا سـبز 
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خاکسـتری اسـت، بعد از رسـیدن سـبز قهوه ای  می شـود. قوه نامیه بذر 20 تا 30 درصد اسـت. روش تکثیر 
سـرو نقره ای بذر اسـت.

سرو نوش یا سرو خمره ای:
سـرو نـوش بـه صـورت درختچه هـا و درختـان کوتـاه دیـده می شـوند. ایـن گونه در فضای سـبز کشـور 
بسـیار اسـتفاده شـده اسـت. سـرو نوش از سـن کـم بذر میدهـد ولی هـر 3 الی 5 سـال یک بار بـذر فراوانی 
میدهـد. مخروط هـای کـروی یـا تخـم مرغـی دارنـد. دانه هـا کوچـک و فاقد بال هسـتند. بـا توجه بـه کوتاه 
بـودن قـد درختـان، میـوه را می تـوان بـه راحتی از درخت چیـد. یک گونه از سـرو نوش در ایـران در منطقه 

فضل آبـاد گـرگان وجـود دارد.  ایـن درخت بیش تـر جنبه تزیینـی دارد.
سرو ارس )سرو کوهی(:

سـرو ارس درختـی دو پایـه اسـت. گل نر و ماده از هم جدا هسـتند و بر روی دو بوته قـرار دارند. گل های 
ماده به رنگ سـبز هسـتند. به علت سـازگاری با اقلیم سـرد و خشـک مناطق کوهسـتانی پوشـیده از برف، 
بـه سـرو کوهـی شـهرت دارد. جنـس ارس در هـر پنـج منطقه رویشـی ایـران مشـاهده  می شـود. مهم ترین 
گونـه آن بـه نـام ارس معـروف اسـت. ارس ها گیاهانی کند رشـد هسـتند بـه همین علت جنـگل کاری آن ها 
متـداول نیسـت بااین حـال ایـن درختـان وظیفـه حفاظـت خـاک در دره هـا، کنتـرل فرسـایش و مهـار هرز 
آب هـا در شـیب های زیـاد را بر عهـده دارند. ارس ها پناهگاه مناسـب حیات وحش هسـتند و علوفـه جانوران 

وحشـی علف خـوار را تامیـن می کنند.
سـدرها: سـدرها در مناطـق معتدلـه مدیترانـه و ارتفاعـات هیمالیـا دیـده می شـوند. در  بیش تـر مناطق 
ایـن درختـان بـا قامتی افراشـته زینت بخش فضاهای سـبز هسـتند. آن ها از 50-30 سـالگی بـذر می دهند. 

گل هـای نـر در قسـمت باالیـی شـاخه و گل های ماده در قسـمت پایینی شـاخه قـرار دارند.
انواع سدر

سدر اطلس
سدر هیمالیا )سدر کشمیر(

سدر لبنان
1- سـدر اطلـس: ایـن گیاه بومـی کوه های اطلـس در الجزایر و مراکش اسـت. سـدر اطلس در شـمال 
ایـران و تهـران بـه خوبی رشـد می کنند. مخروط هـای آن کوچک و تخم مرغی شـکل هسـتند. مخروط های 

آن رنـگ قهـوه ای روشـن دارند. قـوه نامیه بذر 50 درصد اسـت.
2- سـدر هیمالیـا )سـدر کشـمیر(: این درخـت بومـی کوه هـای هیمالیا اسـت. سـدر هیمالیـا در منطقه 
کشـمیر و ارتفاعـات افغانسـتان نیـز وجـود دارد. مخروط هـای آن خرمایی رنگ هسـتند. قوه نامیه بـذر 75 درصد 
اسـت. بذرهـای سـدر هیمالیا  از سـدر اطلس درشـت تر هسـتند. قلمه گیری بـا هورمون ها موفق آمیز  بوده اسـت.

3- سـدر لبنـان: نـام کشـور لبنـان و نام درخت سـدر بـه هم آمیخته اسـت. تـا آنجا که بـر پرچم این 
کشـور تصویـر درخـت سـدر نقش بسـته اسـت. این درخت از 50-40 سـالگی شـروع بـه میـوه دادن می کند. 
مخروط هـا بـه رنـگ قهـوه ای مایل به خاکسـتری یا خرمایی مات هسـتند. در هر میـوه 100 دانه وجـود دارد.
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نراد:
نـراد از مهم تریـن درختـان  سـوزنی برگ نیمکره شـمالی اسـت که در شـمال اروپا و روسـیه وجـود دارد. 
نرادهـا مهم تریـن و بـا ارزش تریـن درختـان صنعتـی هسـتند. گونه هایی از نراد بـه خاطر زیبایی خاص شـان 
در فضـای سـبز اسـتفاده می شـوند. نـراد از سـن 80-60 سـالگی شـروع بـه تولیـد گل و میوه می کنـد. این 

گیـاه هـر 6-3 سـال یک بـار تولید بـذر فـراوان می نماید.
کاج میالد )نوئل(:

ارتفـاع نوئـل در زادگاه آنـدر شـمال اروپـا به 45 متر میرسـد. این گونـه چوب صنعتی و بـا کیفیت تولید 
می کنـد. در مذهـب مسـیحیت ایـن درخـت مقدس اسـت. کاشـت آن در مناطـق مرتفع جنگل های شـمال 
کشـور موفقیت آمیـز اسـت. بذرهـای بالـدار دارنـد که در اواخـر زمسـتان و اوایل بهار سـال بعـد، از مخروط 

بیرون میریزند. قبل از کاشـت بذرها استراتیفیکاسـیون سـرد مناسـب اسـت.
الریکس:

الریکـس در نواحـی نزدیـک قطـب شـمال یافـت می شـود. ایـن درخت شـباهت زیادی بـه سـدرها دارد و 
جـزو  سـوزنی برگانی اسـت کـه خـزان می کننـد. الریکـس درختـی دوپایه اسـت. هرفلـس آن دو بـذر دارد. 
میوه هـا پـس از ریختـن بذرهـا می تواننـد چندیـن سـال روی شـاخه ها باقـی بماننـد. بذرها به شـدت مورد 

عالقـه حشـرات اسـت. روش ازدیـاد الریکـس از طریق کاشـت بذر اسـت.
سکویا )درخت سرخ چوب(:

سـکویا بومـی امریـکا اسـت و ارتفـاع آن تـا 100 متـر هـم میرسـد. گل هـای نـر و مـاده روی شـاخه ها 
پراکنـده هسـتند. مخـروط مـاده قهـوه ای مایـل بـه قرمـز اسـت و در انتهـای شـاخه ها قـرار دارد. هـر فلس 
7-2 دانـه دارد. دانه هـای ریـز آن دو بـال اسـفنج ماننـد دارند. سـکویا پاجـوش تولید می کنـد و جنگل های 

شـاخه زادی را پدیـد مـی آورد. از طریـق قلمـه، پیونـد و شـاخه خوابانیـدن هـم تکثیر  می شـود.
درخت غول:

ایـن درخـت ابعـاد حیرت انگیـزی دارد. طـول آن 100 متـر و قطـر آن بـه 12 متـر میرسـد. مخروط هـای 
درخـت غـول زرد مایـل بـه بنفـش اسـت. فلس-هـای مخـروط در اواخر تابسـتان و پاییز شـروع بـه چروکیدن 
می کننـد و بذرهـا از آن بیـرون میریزنـد. بـذر سـالم 40 درصـد کل بذرهـا را تشـکیل می دهد. ایـن درختان با 

بـذر تکثیر می شـوند.
سرو باتالقی یا تاکسودیوم:

سـرو باتالقـی از گیاهـان بومـی مناطـق باتالقـی آمریکا اسـت که خـزان می کننـد. گل های مـاده آن در 
انتهـای شـاخه های فرعـی سـال قبل بـه صورت انفـرادی یا گروهی قـرار دارند. مخروط ها ابتدا سـبز روشـن 
هسـتند و در زمان رسـیدن قهوه ای رنگ می شـوند. بذرها درشـت هسـتند و بـال ندارند، بنابرایـن از درخت 
مـادری چنـدان دور نمی شـوند و جابجایـی آن هـا توسـط آب جابه جـا صورت می گیـرد. بذرها بـه دو صورت 
خشـک و مرطـوب نگهـداری می شـوند. در حالت خشـک در حـرارت 5-4 درجه سـانتی گراد بـرای چند ماه 

قابـل نگهـداری هسـتند. بذرهای ایـن گیاه خواب طوالنـی دارند.
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کریپتومریای ژاپنی:
موطـن اصلـی کریپتومریـای ژاپنـی ژاپن اسـت. گل هـای آن در پاییز ظاهر می شـوند و در اسـفند کامل 
میگردنـد. قلمـه گرفتـن و ریشـه دار کردن ایـن گونه در شـرایط گلخانه ای امکان پذیر اسـت. بذرهـا هم باید 

ابتـدا خیسـانده شـوند و در دمای پایین بـرای 3-2 ماه نگهـداری گردند. 

لیستبرخیازگیاهانآبزیدراعماقمختلفوکنارهآبنماهاوبرکهها
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رسو کاشفی یا رسو شیراز

رسو فری

رسو زربین                                        رسو نوش )خمره ای(
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رسو دارتاالب                                 رسو ناز یا رسو معمولی                                 کاج تهران

کاج سیاه                                           کاج کاشفی                                     کاج بروسیا
  

کاج دریایی                                      کاج جنگلی                                        کاج قناری

سدر اطلس                                      سدر هیاملیا                                        سدر لبنان
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نراد                                               نوئل                                    درخت سکویا
  

 

درخت غول                                       رسو باتالقی                                    کرپتومریای ژاپنی

                                                                                            

                                                       

درختانپهنبرگ

راش                                      بلوط بلند مازو                                        بلوط دارمازو

                                                                                              

درخت اوری                                      نارون : گونه اوجا                                        نارون گونه ملج
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افرا پلت                                      افرا شیردار                                     افرا کرکف

افرا شبه چنار                                           افرا شبه چنار                                     توسکا قشالقی
  

 توسکا قشالقی                                    افرا سیاه                                         افرا سیاه

توسکا ییالقی                                      توسکا ییالقی                                        ممرز
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ممرز                                           درخت ون )زبان گنجشک(                             درخت ون )زبان گنجشک(
  

 

درخت مندار                                       درخت مندار                                    درخت بارانک

                                                                                            

                                                       

درخت بارانک                                      درخت آزاد                                        درخت آزاد

                                                                                              

درخت شاه بلوط                               درخت شاه بلوط                                   درخت لرگ
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درخت لرگ                                     درخت شمشاد                                     درخت شمشاد

گیالس وحشی                                    گیالس وحشی                                     درخت لیلکی
  

 درخت لیلکی                             درخت خاس)آیلکس(                                  درخت خاس)آیلکس(

درخت سپیدار )صنوبر(                     درخت سپیدار )صنوبر(                                  درخت بید
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درخت بید                                            درخت بید                            درخت اکالیپتوس
  

 

درخت اکالیپتوس                             درخت اقاقیا                                    درخت اقاقیا

                                                                                            

                                                       

درخت چنار                                      درخت چنار                                        درخت عرعر

                                                                                              

درخت عرعر                               درخت توس)غان(                                   درخت توس)غان(
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درخت داغداغان                                     درخت داغداغان                                     درخت سنجد تلخ

درخت سنجد تلخ                                    گالبی وحشی                                     گالبی وحشی
  

 درخت شب خسب)ابریشم مرصی(

درخت آکاسیا                     درخت آکاسیا                                  درخت چندل
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درخت چندل                                            درخت حرا                            درخت حرا
  

 

درخت کنار                             درخت کنار                                    درخت کهور

                                                                                            

                                                       

درخت کهور                                      درخت گز                                        درخت گز

                                                                                              

درخت اسکنبیل                               درخت اسکنبیل                                   درخت تاغ
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درخت تاغ                                     درخت فندق                                     درخت فندق

درخت گردو                                    درخت گردو                                     درخت انجیر
  

درخت انجیر                                    درخت بادام                                     درخت بادام

درخت پسته                                   درخت پسته                                           درخت زیتون خوراکی
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درخت زیتون خوراکی                           درخت سنجد                            درخت سنجد
  

 

درخت توت سفید                                درخت توت سفید  

                                                                                            

                                                       



فصل یازدهم:

دستورالعمل مبارزه با علف های هرز در 
فضای سبز
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اولیـن مـوردی کـه  بایـد در خصوص علف های هرز مورد بررسـی قـرار گیرد، چگونگی انتشـار بذور آن ها 
در منطقـه اسـت کـه در ذیل به صورت فهرسـت وار بـه اهم موارد اشـاره می گردد:

1- همان طـور کـه می دانیـم پیشـگیری بهتـر از درمـان اسـت. بـا این حـال متاسـفانه در امـر احـداث و 
نگهـداری فضـای سـبز از خاک هـای آلـوده به بـذور علف هـای هرز و نیـز کودهای نپوسـیده دامی اسـتفاده 
می شـود کـه باعـث انتقـال بـذور علف های هـرز می گردنـد. در این مورد الزم اسـت تا بـا  کم تریـن امکانات 
در مـورد فـرآوری کودهـای دامـی قبل از اسـتفاده، طبق دسـتورالعمل تهیه کـود برگ و فـرآوری کود دامی 

به شـماره 57/212512 اقدام شـود.
2- روش آبیـاری می توانـد باعـث گسـترش و انتشـار بـذور علف هـای هـرز و افزایـش تراکـم آن هـا در 

مترمربـع گـردد. بـا آبیـاری قطـره ای بسـیاری از ایـن مشـکالت کاهـش می یابـد.
3- بـاد نیـز یکـی از عواملـی اسـت کـه در انتشـار و انتقال بـذور علف های هـرز دخالـت دارد. در مناطق 
بادخیـز و مکان هایـی کـه بادشـکن مناسـب وجـود نـدارد نیـز تراکـم زیـادی از علف هـای هـرز بـه چشـم 
می خـورد. شـایان ذکـر اسـت که در ایـن گونه اماکـن، علف های هـرز موجود، بیش تـر از گونه هایی هسـتند 
کـه بـذور آن هـا توانایـی جابجا شـدن با بـاد را دارند. بـرای مثـال گل قاصـد در چمن های بلوارهـای اطراف 
شـهر بیش تـر انتشـار می یابـد و سـرعت تکثیـر  بیشـتری دارد. یکـی از دالیـل ایجـاد بادشـکن در اطـراف 

گلخانه هـای تولیـدی نیـز جلوگیـری از ورود علف هـای هرز اسـت.
4- رعایـت نکـردن نـکات بهداشـتی و عـدم جمـع آوری صحیـح و بـه موقـع علف هـای هرز وجین شـده 

نیـز حایز اهمیت اسـت.
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مهمترینعلفهایهرزدرفضایسبز

الف-علفهایهرزپهنبرگ
1( پنیـرک )Malva sylvestris(: علـف هـرزی دوسـاله و در برخـی زمان هـا یکسـاله اسـت کـه از اوایـل 
بهـار تـا پاییـز گلدهـی می کنـد و از راه تولیـد بـذر زیاد  می شـود. برگ های قلبی شـکل مشـخصه بـارز این 
علـف هـرز اسـت. پنیـرک در چمن کاری هـا و باغچه هایـی قابل مشـاهده اسـت که بیشـتر آبیاری می شـوند 

و خـاک ضعیفـی ندارند.
2( ازمـک (Cardaria draba): گیاهـی چندسـاله از خانـواده Cruciferae اسـت کـه توسـط بـذر و ریـزوم 
تکثیـر می یابـد. ایـن گیـاه ریشـه های قـوی و طویـل دارد و سـرعت نمـو آن زیـاد اسـت. این گیـاه گل های 
سـفید رنـگ کوچکـی بـه تعـداد زیـاد تولیـد می کنـد و گلدهـی و بذردهـی آن گاهـی بـه دو بـار در سـال 

می رسـد. ازمـک علـف هـرز چمن کاری هـا، درختچه هـا و درختـان فضـای سـبز محسـوب  می شـود.
3( فرفیـون رونـده )Euphorbia thymifolia(: ایـن گیـاه بـه خانـواده Euphorniaceae دارد. مهم تریـن 
مشـخصه آن خروج شـیره سـفید رنگ بعد از شکسـته شـدن سـاقه گیاه اسـت. فرفیون رونده گیاهی اسـت یک ساله 
کـه عمدتـاً از طریـق بـذر تکثیـر می یابـد امـا بعضـاً از طریـق ریشـه های زیرزمینی نیـز زیاد  می شـود. ایـن گیاه در 
شـرایط مرطـوب رشـد مناسـبی دارد بـه همیـن دلیل در حاشـیه چمن کاری هـا و تشـتک باغچه هـا و درختکاری ها 

کـه بیشـترین میـزان آب در آنجـا وجـود دارد، رشـد می کند و تکثیـر می یابد.
4( گل قاصد )Taraxacum officirale(: گل قاصد )قاصدک( گیاهی علفی و دایمی )چندسـاله( محسـوب 
می شـود و ریشـه ای بـه رنـگ قهـوه ای مایـل به زرد دارد که پر از شـیرابه سـفیدرنگی اسـت. ایـن گیاهان از 
خانـواده Asteraceae )دارای گل هـای سـبدی( هسـتند. گل قاصـد به صـورت خـودرو در  بیش تـر مزرعه هـا و 
دشـت ها، در وسـط چمـن، حاشـیه شـوره زار، کنـار جاده ها و اراضـی بایر و بـه طورکلی در همه جـا میروید. 
بلنـدی سـاقه آن بـه 10 تـا 30 سـانتی متر می رسـد. از میان برگ ها سـاقه هایی رشـد می کنند کـه گل های 
زرد رنگـی بـر روی آن هـا دیـده  می شـود. ایـن گل هـا در عمـر چندیـن روزه خـود، شـب ها و در هنـگام بـاران و 
نیـز در زمـان خشـکی هـوا بسـته می شـوند. ایـن گل هـا سـپس بـه میوه هـای کـروی بـا تارهای ابریشـمی 

سـفیدرنگ تبدیـل می شـوند کـه به نـام قاصدک نامگذاری شـده اسـت.
5( خاکشـیر تلـخ )Sisymbrium irio(: گیاهـی اسـت یکسـاله کـه عمـر کوتاهـی دارد و در اوایـل بهار 
رشـد می کنـد. ایـن علـف هرز بـا ارتفاع حـدود 50 تـا 80 سـانتی متر، گل هـای زرد و میـوه خورجینی دارد 
کـه داخـل آن هـا بذر خاکشـیر تشـکیل  می شـود. نـوع برگ خاکشـیر تلـخ از خاکشـیر معمولی متفاوت اسـت و 

فقـط در انـدازه و رنـگ دانـه با ایـن گیاه شـباهت دارد.
6( پیچـک )Convolvulus arvensis(: پیچـک یکـی از ده گیـاه هـرز مهـم و مسئله سـاز دنیـا اسـت و از 
علف هـای هـرز خسـارت زای تابسـتانه بـه شـمار میآیـد. ایـن گیـاه بـه صـورت وحشـی یافـت ن می شـود و 
احتمـاالً در خـالل توسـعه کشـاوری بـه وجود آمده اسـت )علف هـرز اجبـاری(. گیاهی چندسـاله، خزنده و 
بسـیار سـمج اسـت. از بهار تا شـروع پاییز رشـد رویشـی دارد )سـاقه و ریشـه خود را قوی می کند( و معموالً 
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در سـال دوم گل میدهـد. گل هـای پیچـک شـیپوری و بـه رنـگ سـفید مایل به صورتـی اسـت. تکثیر گیاه 
بـه وسـیله بـذر و سـاقه های خزنـده زیرزمینی انجـام می گردد. ریشـه های آن به صـورت عمـودی در اعماق 
زمیـن رشـد می کننـد. پیچـک علـف هـرز باغچه هایی بـا گل  دایمی و فصلـی و همچنین درختچه ها اسـت.

7( خرفـه )Portulaca oleracea(: خرفـه یـک گیـاه علفی یک سـاله اسـت که در شـرایط گرم و خشـک 
بـه خوبـی رشـد می کنـد. ایـن گیـاه از طریـق بـذر و در صـورت مرطوب بـودن خاک توسـط قطعات سـاقه 
نیـز تکثیـر می یابـد. خرفـه خاک هـای بـا بافت نـرم، غنی و شـنی را ترجیـح میدهد، امـا می توانـد در دامنه 
 )Succulent( گسـترده ای از خاک هـا و شـرایط اقلیمـی مختلـف رشـد کنـد. خرفـه علـف هـرزی گوشـتی
محسـوب می شـود. ایـن گیـاه آنقـدر گوشـتی اسـت کـه می تواند پـس از قطع شـدن همچنـان زنـده بماند 
و حتـی بـذر تولیـد کنـد، بـه همیـن دلیل نبایـد بعد از وجیـن دسـتی آن را در محـل اولیه رها کـرد. براین 

اسـاس از بیـن بـردن و کنترل خرفه بسـیار دشـوار اسـت.
8( سـلمه تـره )Chenopodium album(: سـلمه یـا سـلمک یـک گیـاه علفـی یک سـاله تابسـتانه و از 
خانـواده اسـفناجیان )Chenopodiaceac(  اسـت. ایـن گیـاه یکـی از گسـترده ترین گونه هـای علـف هـرز در 
دنیـا محسـوب می شـود. ایـن گیـاه در تمـام خاک هـا به خوبی رشـد می کند. سـلمه یـک چرخـه جوانه زنی 

وابسـته بـه دمـا دارد و بـرای جوانه زنـی بایـد دمـای خـاک 10 تـا 30 درجه سـانتی گراد باشـد.
9( تـاج خـروس وحشـی )Amaranthus retroflexus(: گیاهـی اسـت معموالً یکسـاله که با بـذر تکثیر 
 می شـود. در مراحـل اولیـه رشـد چنـدان قابـل شناسـایی نیسـت اما بـه تدریج بـا برگ هـای دارای رگبرگ 
فرورفتـه، کـرک و رنـگ خـاص برگ هـا و همچنیـن  گل آذیـن خـاص قابل شناسـایی می شـود. ریشـه این 
گیـاه عمیـق و بـه رنـگ قرمـز تا صورتی اسـت. تـاج خروس وحشـی جـز علف های هرز تابسـتانه محسـوب 

 می شـود. ایـن گیـاه معمـوالً در باغچه هـای گل  دایمـی و فصلـی خـوب رشـد می کند.
10( سـس )Cuscuta ssp(: ایـن گیـاه بـه ریشـه و سـاقه گیـاه میزبـان بـه صـورت انگلی می چسـبد و با 
سـرعت زیـاد تکثیـر  می شـود. در صـورت مشـاهده سـس در گلخانه به فکر سـموم شـیمیایی نباشـید بلکه 
ایـن علـف هـرز را بـا گلـدان و گیاه میزبان در پالسـتیک مشـکی به خـارج از گلخانـه ببرید و حتمـاً معدوم 

کنیـد. سـس بـر روی گل های فصلـی و درختچه هـای زینتی فعالیـت دارد.
11( بارهنـگ برگ نیزه ای- کاردی )Plantago Lanceolata(: از خانواده Plantaginaceae  اسـت. بارهنگ 
بـرگ نیـزه ای گیاهـی اسـت چندسـاله و برگ هـای قاعده ای بـه حالـت روزت دارد که از وسـط آن سـاقه ی 
گل دهنـده ای بـه ارتفـاع 5 تـا 40 سـانتی متر خـارج  می شـود. اولیـن برگ هـای حقیقـی آن بـه رنـگ سـبز 
متمایـل بـه آبـی، طویل، سـرنیزه ای شـکل با عـرض نسـبتاً زیـاد و رگبرگ های موازی هسـتند. ریشـه های 
آن افشـان و سـطحی اسـت. گل آذین انتهایی و به صورت سـنبله ای کوتاه واسـتوانه ای شـکل دیده  می شـود. 
زمـان گلدهـی آن خـرداد تا شـهریور ماه اسـت. این علـف هرز مناطق مرطـوب را ترجیح می دهـد و در عین 
حـال می توانـد خـود را با مناطق خشـک سـازگار کنـد. بارهنـگ  بیش تـر در چمن کاری ها و داخل تشـتک 

درختـان که آب  بیشـتری وجـود دارد، دیده  می شـود.
12( تـرش واش )Oxalis corniculata(: گیاهـی اسـت کـه پیش تـر در مناطـق شـمالی ایـران وجـود 
داشـتند امـا در حـال حاضـر در مناطق مرکـزی از علف هـای هرز خطرناک بهاره چمن محسـوب می شـوند.
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ب-علفهایهرزباریکبرگ
1( اویار سـالم )Cyperus spp.(: گیاهی یکسـاله )برخی از ارقام آن چندسـاله اسـت( اسـت و در باغچه ها و تشـتک 
درختانـی رشـد می کنـد کـه  بیش تـر از حـد معمـول آبیـاری می شـوند. گیـاه اویارسـالم دارای سـاقه ای با 

مقطـع سـه گـوش اسـت و برگ هـای کشـیده، باریـک و براقـی دارد. این گیاه بـا بذر تکثیـر مییابد.
2( مـرغ )روسـی واش( )Cynodon dactylon(: پنجـه مرغـی بـه نام هـای َمـرغ و بندواش نیـز معروف 
اسـت. ایـن گیـاه یـک علـف هـرز چندسـاله و از خانـواده گندمیـان اسـت که تعـداد زیـادی ریزوم و سـاقه 
خزنـده زیرزمینـی تولیـد می کنـد و به سـرعت در زیرزمین گسـترش مییابنـد. پنجه مرغی علف هرز بسـیار 
مهاجمـی محسـوب می شـود کـه کنتـرل آن دشـوار اسـت. این علف هـرز سـریع ترین رشـد را در آب وهوای 
گـرم دارد و هنگامـی کـه شـرایط محیطی برای رشـدش نامطلوب  می شـود به صـورت سـاقه های زیرزمینی 
خـواب بـه حیـات خـود ادامه می دهـد. این گیـاه در واقع نوعی چمن مهاجم اسـت که به علت رشـد سـریع 

در باغچه هـای گل هـای فصلـی، درختچه هـا و درختکاری هـا )خصوصاً در تشـتک درختان( وجـود دارد.
3( علف خرچنگ )Digitaria spp.(: علف خرچنگ که یک گیاه یک سـاله تابسـتانه اسـت، از مشـکالت 
مناطـق معتـدل و گرمسـیری بـه شـمار میـرود. این علـف هـرز می تواند از محـل گره های خـود ریشـه تولید کند، 
در نتیجـه رشـدی مشـابه گونه هـای چنـد سـاله دارد امـا تولیـد مثـل آن عمدتـاً از طریـق تولیـد بذر زیـاد صورت 

می گیـرد. رسـیدگی ایـن گیـاه طی تابسـتان اسـت و سـپس در اواخر تابسـتان یا پاییـز بذر تولیـد می کند.

روشهایکنترلعلفهرز)قبلازرویشعلفهرز(
الـف- ایجاد پوشـش و مالـچ: در فضاهایـی که سـابقه علف هرز وجـود دارد بعـد از کاشـت جدید یا 
بعـد از پابیـل کـردن درختـان از مالـچ در جهت نرسـیدن نـور به بـذور علف هرز اسـتفاده کنید تـا عالوه بر 
زیبایـی و کاهـش تبخیـر آب، رشـد علف هـای هـرز تا حـد مطلوبی کنترل شـود. بـرای این منظـور می توان 

از مـواد آلـی نظیـر پوسـت درخت خرد شـده، برگ خشـبی برخی درختـان و غیرهاسـتفاده نمود.
ب- اسـتفاده از گونه مناسـب )کاشـت گیاهان با تراکم بوته ای زیاد و با سـرعت رشـد باال(: 
بـا کاشـت گیاهانـی ماننـد رعنـا زیبـا و یـا درختچه هایی که بـا تراکم بـاالی برگ باعـث ایجاد سـایه در زیر 
خـود می شـوند از رسـیدن نـور کافی بـه علف هـرز ممانعت می کننـد و از رشـد آن ها جلوگیـری می نمایند. 
مسـلماً بـرای رسـیدن بـه نتیجـه مطلـوب زمان الزم اسـت تا گیاه رشـد کافی داشـته باشـد. بـرای مثال در 
باغچه هـای آلـوده بـه مـرغ می تـوان بـا کاشـت گیاهـان سـایه انداز ماننـد رعنـا زیبـا از رشـد این علـف هرز 

جلوگیـری کرد.
پ- اسـتفاده از حـرارت خورشـید در خاک )سوالریزیشـن(: در این روش به وسـیله قـرار دادن 
یـک ورقـه پلی اتیلـن شـفاف و یـا پالسـتیک های شـفاف گلخانـه ای، روی زمینی که خوب شـخم خـورده و 
مرطـوب باشـد بـه عمـد درجـه حـرارت خاک مرطـوب را تـا حدی بـاال میبرنـد. افزایـش دما باعـث از بین 
رفتـن بـذور علف هـای هـرز یـا مانـع جوانه زنـی آن هـا شـوند و گیاهـک را از بیـن ببرنـد. جهـت اثربخشـی 
مطلـوب الزم اسـت بـه مـدت 5 تـا 6 هفتـه در طـول گرم ترین ماه های سـال روی زمین نگه داشـته شـوند. 
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امـکان انجـام ایـن کار در کرت هـای نشـا و داخـل گلخانه ها کـه تعویض خاک مشـکل اسـت،وجود دارد . با 
ایـن روش حـدود 60 تـا 70 درصـد علف هـا از بیـن می روند.

ت- ضدعفونـی خـاک: در ایـن روش قبـل از کاشـت خـاک باغچـه را بـا یک گاز سـمی ماننـد متیل 
برومایـد ضدعفونـی می کننـد. عمومـاً ایـن کار در مسـاحت های کوچـک بسـیار اثربخـش اسـت. بـرای این 
منظـور ابتـدا خـاک را شـخم می زنند و برای کشـت آماده می کنند سـپس بـرای محبوس کـردن هوا، خاک 
را بـه وسـیله یـک ورقه پوششـی می پوشـانند و مـاده ضدعفونی کننده را زیر ورقه پوششـی تزریـق می کنند. 

ایـن روش بـه علـت گران قیمـت بودن صرفـه اقتصـادی ندارد.

روشهایمبارزهباعلفهرز)بعدازرویشعلفهرز(
الـف- وجین دسـتی: وجیـن دسـتی در واقع کنتـرل مکانیکـی علف هـای هـرز و از بین بـردن آن ها 
بـا ابـزار و روش هـای گوناگـون )بـدون سـموم علف کـش( اسـت. اولیـن هـدف در برنامه هـای حفاظـت از 
فضـای سـبز ایـن اسـت کـه گیاهـان زینتـی را بـه پـر کـردن هرچـه سـریع تر فضاهـای خالی و شـیب های 
لخـت تشـویق و یـاری کننـد. بایـد توجه داشـت کـه وجین دسـتی باید تـا زمان اسـتقرار گیاهـان زینتی و 
سـایه اندازی مکفـی آن هـا تکرار شـود. تکـرار عملیـات جمع آوری علف هـای هرز به ویـژه در اوایل رشـد که 

بـه مرحلـه بذردهـی نرسـیده اند، باعـث کاهـش سـریع تعـداد علف های یک سـاله خواهد شـد.
در مـورد پرکاربردتریـن روش مبـارزه بـا علـف هـرز در فضـای سـبز دانسـتن ایـن نکتـه حایزاسـت کـه 
وجیـن و حـذف علف هـای هـرز  بایـد حتماً قبـل از گلدهـی و نهایتـاً در هنـگام اوج گلدهی آن هـا و قبل از 

خشـکیدگی گل و تولیـد بـذر علـف هـرز صـورت گیرد.
ب- قطـع موقـت علـف هرز بـا دسـتگاه حاشـیه زن )هرس گـر شـالقی(: بـه کمک دسـتگاه 
حاشـیه زن می تـوان رشـد سـریع علف های هـرز اسـتقرار یافته را کنتـرل نمـود. بدین طریـق علف های هرز 
پهـن بـرگ  یک سـاله نسـبت به گراس های یک سـاله صدمـه  بیشـتری می بینند، زیـرا نقاط رشـد گراس ها 
عمومـاً در زیـر خـاک قـرار دارند. اغلـب علف های هرز چندسـاله با اسـتفاده از »هرس گر شـالقی« به خوبی 

نمی شـوند. کنترل 
نکته بسیار مهم: از این وسیله نباید برای کنترل علف های هرز نزدیک تنه درختان استفاده نمود.

پ- کاربـرد شـعله افکـن: از شـعله افکن های کوچک می تـوان بـرای کنترل علف هـای هـرز و از بین 
بـردن سـطح سـبز آن هـا کـه در سـطوح محـدودی از فضـای سـبز و محوطه هـای باز و بـدون گیـاه میزبان 
رشـد می یابنـد، اسـتفاده نمـود. شـعله افکن هایی کـه در  آن هـا  از گاز پروپـان )کپسـول گاز معمولـی( برای 
ایـن منظـور اسـتفاده مـی شـود، قـادر بـه نابـودی سـریع علف هـای هـرز جـوان هسـتند. ایـن شـیوه فقط 
نیازمنـد عبـور سـریع شـعله از روی علف هـای هـرز اسـت و نگهـداری شـعله تـا مرحلـه سـوزندان کامـل 
گیاهـان هـرز ضرورتـی ندارد. مشـخصاً شـعله افکنی بـر علف های هرز پهن برگ اثرات  بیشـتری در مقایسـه 
بـا گراس هـا )باریـک برگ هایـی نظیـر مـرغ( دارد. در هنـگام اسـتفاده از شـعله افکن ها مراقـب باشـید کـه 
شـعله ها بـه بقایـای خشـک گیاهـان، خرده هـای چـوب خشـک، سـاختمان ها، گیاهان اصلـی و سـایر مواد 

اشـتعال زا برخـورد نکند. 
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مبارزهشیمیایی

الف-مبارزهباعلفهایهرز)پهنبرگوباریکبرگ(

 SL20 و فرموالسـیون )Gromoxone( پاراکـوات بـا نـام تجـاری گراماکسـون :)Paraquat( 1- پاراکـوات
درصـد در بـازار موجـود اسـت. نحـوه اثـر آن تماسـی و غیرانتخابی بـا کمی اثـر جابجایی اسـت. پاراکوات از 
طریـق انـدام سـبز هوایـی بـه سـرعت جـذب  می شـود. به طـوری که بعـد از 5 سـاعت، ریـزش بـاران دیگر 
بـر روی علـف هـرز تاثیـر منفـی در جذب سـم نـدارد. پاراکوات به سـرعت باعث پژمردگی و خشـک شـدن 
انـدام هوایـی  می شـود. پاراکوات خیلی سـریع در خاک غیرفعال  می شـود. سمپاشـی بهتر اسـت در سـاعات 
آفتابـی و غیرابـری انجـام شـود. پاراکـوات جز  سـموم بسـیار خطرناکـی اسـت واستشـمام آن می تواند برای 

مصرف کننده کشـنده باشـد.
مقـدار مصـرف: وقتـی ارتفـاع علف هـا بـه 15-10 سـانتی متر رسـید، از ایـن سـم به میـزان 7-6 لیتر 
در هـزار در باغچـه دارای درختـان و درختچه هـا اسـتفاده  می شـود. در صـورت کوتـاه بـودن علف هـا مقـدار 

مصـرف  کاهـش می یابد.
2- گالیفوسـیت )Glyphosate(: ایـن علف کـش در بازار با نـام تجاری رانـداپ )RoundupSL41%( عرضه 
 می شـود. علف کشـی غیرانتخابـی و سیسـتمیک اسـت کـه در صـورت تمـاس بـا خاک به سـرعت خـواص خود را 
از دسـت می دهـد. شـدیداً جـذب سـطحی خـاک می گردد و شسـته ن می شـود، همچنیـن در خاک نیـز خاصیت 
جابجایـی نـدارد. گالیفوسـیت زمانـی در از بیـن بـردن اندام هـای زیرزمینـی مثل ریزوم و ریشـه گیاهـان  دایمی 
)مـرغ، نـی و تیـغ( کارایـی باالیی دارد که بعد از یک دوره آبیاری و در پایان رشـد رویشـی و آغاز گلدهی اسـتفاده 
شـود. از مصـرف ایـن سـم در پـای نهال هـا و درختچه هـا بـه دلیـل سیسـتمیک بـودن و جـذب از طریـق ریشـه 

خـودداری کنیـد. رانـداپ را بـا هیچ سـم دیگری ترکیـب نکنید امـا اضافه کـردن مویان مـوردی ندارد.
مقدار مصرف: به میزان 1 لیتر در 40 لیتر آب به صورت موضعی قابل مصرف است.

3- اکسـی فلورفـن )Oxyfluorfen(: اکسـی فلورفـن با نـام تجـاری )Goal( و فرموالسـیون  EC 24%به 
بـازار عرضـه  می شـود. نحوه اثر آن تماسـی اسـت.

مـوارد مصـرف: جهـت کنترل هم زمـان پهن بـرگ و باریـک برگ ها اسـتفاده  می شـود. ایـن علف کش  
بـه صـورت پیـش رویش یا پـس رویش کاربـرد دارد.

مقدار مصرف: 5 تا 6 لیتر در هزار استفاده  می شود.

ب-مبارزهباعلفهایهرزباریکبرگ)کشیدهبرگ(

 GALLANT SUPPER( 1- هالوکسـی فـوپ آرمتیـل: ایـن علف کـش در بازار با نـام تجاری گاالنـت سـوپر
EC %10.8( وجـود دارد. از آنجایـی کـه فرموالسـیون ای سـی دارد، الزم اسـت سـم داخـل مخـزن دایـم هم 
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خـورده شـود. هالوکسـی فـوپ آرمتیـل اسـتر علف کـش انتخابـی بـا اثر سیسـتمیک اسـت یعنـی می تواند 
علیـه علف هـای هـرز باریـک بـرگ در گیاهـان میزبـان پهـن بـرگ اسـتفاده شـود. مـاده موثـر آن پـس از 
سم پاشـی در عـرض یـک سـاعت از طریـق برگ هـای علـف هـرز باریـک بـرگ جـذب گیاهـان  می شـود و 
در نتیجـه پـس از ایـن زمـان بارندگـی بـر عملکـرد آن بـی  تاثیر اسـت. بهترین زمـان مصرف گاالنت سـوپر 
هنگامـی اسـت کـه علف هـای هرز باریـک برگ در مرحله 5-3 برگی، شـاداب، در حال رشـد و فعال باشـند.

موارد مصرف: طیف وسیعی از علف های هرز باریک برگ در گیاهان پوششی و درختچه ای پهن برگ
مقدار مصرف: به میزان 3/5 لیتر در هزار مورد استفاده قرار می گیرد.

2- ستوکسـیدیم )Sethoxydim(: ستوکسـیدیم بـه فرموالسـیون EC 5/12% و بـا نام تجـاری نابو- اس 
بـه بـازار عرضـه  می شـود. ایـن علف کـش بـر روی باریـک برگ هـا در گیـاه میزبـان پهـن بـرگ اثـر دارد. با 

جلوگیـری از رشـد جوانـه انتهایـی و بـه صـورت سیسـتمیک و انتخابی عمـل می کند.
مقدار مصرف: 6/5 لیتر در هزار که هنگام 5-3 برگی شدن کشیده برگ ها استفاده می شود.

3- سیکلوکسـیدیم )Cycloxydim(: سیکلوکسـیدیم بـه فرموالسـیون EC 10%و نـام تجـاری فوکوس 
Focus در ایـران عرضـه  می شـود. ایـن علف کش هـا پـس رویشـی انتخابی هسـتند. سیکلوکسـیدیم  بیش تر 

کشـیده برگ هـای  یک سـاله و چندسـاله را بـدون آسـیب رسـاندن بـه بیش تـر گیاهـان پهـن بـرگ و یـا 
جگن هـا مهـار می کنـد.

توصیـه شـده: علیـه علف های کشـیده بـرگ در میزبان هـای پهن برگ به غیـر از نهال هـا و درختچه های 
تازه کاشـت شده.

مقدار مصرف:  5/5-4/5 لیتر در هزار بعد از رویش علف های هرز، 5-4 برگی بودن.

ج-مبارزهباعلفهایهرزپهنبرگ

نکتـه ای کـه در اسـتفاده از این سـموم وجـود دارد جلوگیـری از بادبردگی آن هااسـت، زیـرا اکثر گیاهان 
فضـای سـبز پهـن بـرگ هسـتند و باعـث سـوختگی آن هـا می شـوند. ایـن علف کش هـا در فضـای سـبز  

بیش تـر در چمن کاری هـا قابـل اسـتفاده هسـتند کـه جـز گیاهـان باریـک بـرگ محسـوب می شـوند.
1- توفـوردی + ام ث پ آ )D+MCPA-4-2(: ایـن علف کـش بـا نـام تجـاری یـو 46 کومبـی عرضـه 
 می شـود. ایـن علف کـش بـر روی گیاهـان و علف-هـای هـرز باریـک بـرگ اثـر ندارد.مناسـب ترین درجـه 
حـرارت بـرای مصـرف آن بیـن 30-10 درجـه سـانتی گراد اسـت در دمـای  کم تـر از 5 درجه سـانتی-گراد 

نیـز اثـر کافـی نخواهد داشـت.
- اصوالً علف کش های پهن برگ در دمای پایین اثر خود را از دست می دهند.

مقدار مصرف: 4 تا 4/5 لیتر در هزار قابل استفاده است.
2- تریاسـولفورون + دایکامبـا: بـا نـام تجـاری لنتور Lentor( %70( با فرموالسـیون )WG( عرضه  می شـود. 
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ایـن علف کـش  بـه صـورت انتخابی و سیسـتمیک اثر می کند و در جایی اسـتفاده می شـود که توفـوردی اثر 
خوبـی نشـان ندهـد. این سـم از راه ریشـه و برگ جـذب  می شـود. بهترین اثـر را در زمان کوتـاه بودن علف 
هـرز دارد. بعـد از مصـرف علف کـش در چمن به مـدت 3 هفته نبایـد باقی  مانده چمن به خوراک دام برسـد.

مقدار مصرف: مقدار 0/5 کیلوگرم در هزار لیتر آب استفاده  می شود.
3- توفـوردی + دایکامبـا: ایـن علف کـش ترکیب دو سـم توفـوردی و دایکامبـا با نام تجاری دیالن سـوپر 
)Dialen Super( بـا فرموالسـیون )SL( اسـت. بسـیاری از علف هـای هـرز پهن برگ در چمـن را از بین می برد. 
ایـن علف کـش بـا خاصیـت سیسـتمیک  می توانـد وارد ریشـه  علف هـای هرز سـمج )با قابلیت رشـد سـریع 

ریشـه( شـود و رشـد آن هـا را متوقـف کنـد.  تاثیر نهایی ایـن علف کـش  15 روز بعد از سم پاشـی دارد.
مقدار مصرف: به میزان 3 لیتر در هزار استفاده شود.

4- ایـن علف کـش بـا نام تجاری آپیروس با فرموالسـیون )WG( در بـازار وجود دارد. سولفوسـولفورون به 
صـورت انتخابـی عمـل می کنـد و در زمین-هـای چمنـی آلوده به انـواع پهن برگ هـا )به غیـر از گل قاصد( 

اثـر مطلوبـی دارد. بهتریـن زمان سم پاشـی اوایل رشـد علف های هرز اسـت.
مقـدار مصـرف: مقـدار 30 گـرم از سـم را بـه اضافـه 1 لیتـر در 300 تـا 400 لیتر آب حـل می کنندو 

می نمایند. اسـتفاده 
تذکـر مهـم: مبـارزه تلفیقی بـا اسـتفاده از روش هـای مکانیکـی )مهم ترین آن هـا وجین دسـتی، مالچ و 
شـعله افکن( و شـیمیایی بهتریـن نتیجـه را در مبـارزه و کنترل علف های هـرز به دنبال دارد.  بـرای این منظور 

الزم اسـت مبـارزه در اوایـل بهار شـروع شـود و به صورت مسـتمر تا اواخر تابسـتان ادامه داشـته باشـد.
نکتـه آخـر: در خصـوص اجـرای مـوارد ذکر شـده نیاز بـه یک حساسـیت خـاص مدیریتی بـه صورت 
مسـتمر و گاهـی روزانـه دارد. بـا یـک محاسـبه سـاده می تـوان بـه این نتیجه رسـید که بـا ادامه ایـن رویه، 
اعمـال دسـتورالعمل مبـارزه بـا علـف هـرز تبدیـل بـه یـک عـادت رفتـاری در میـان کارگـران خواهد شـد 
.به ایـن ترتیـب روزانـه بـا صرف شـاید چنـد دقیقه از زمـان کاری هـر کارگر به این مـورد، مبارزه شـیمیایی 

حـذف می شـود و مشـکالت متأثـر از علف هـای هـرز گریبـان فضای سـبز را نخواهـد گرفت.
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