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ــد.  ــته باش ــی داش ــای معین ــد عملکرده ــه می توان ــت ک ــهر اس ــی ش ــتره فیزیک ــی ازگس ــای سبزبخش فض
فضای ســبز دربرخــی مواقــع نقــش تزئینــی  وگاهــی نقــش تفریحــی  را بــه خــود پذیرفتــه اســت، ولــی باتوســعه 
روزافــزون مناطــق شــهری در دهه هــای اخیــر و پیشــی گرفتــن شهرنشــینی بــر شهرســازی کــه بــا معضــات 
عدیــده ای ماننــد افزایــش بــی رویــه جمعیــت، توســعه غیــر هدفمنــد کالبــدی شــهرها و افزایــش آلودگی هــای 
ــن فضاهــای ســبز شــهری نقــش مهمــی درحفــظ و تعــادل محیــط زیســت  ــوده، ای زیســت محیطــی همــراه ب
ــر در اشــکال  ــدون فضای ســبز موث ــروزه مفهــوم شــهرها ب ــد.  ام ــل آلودگــی هــوا پیداکــرده ان شــهری و تعدی
ــت  ــات زیس ــای معض ــی ه ــهری و پیچیدگ ــعه ش ــای توس ــت.  پیامده ــور نیس ــل تص ــر قاب ــون آن دیگ گوناگ
ــن  ــد. مهمتری ــرده ان ــر ک ــاب ناپذی ــه اجتن ــرای همیش ــترش آن ب ــبز و گس ــت فضای س ــا موجودی ــی آنه محیط
ــط  ــوان محی ــه عن ــهرها را ب ــه ش ــت ک ــا اس ــی آنه ــت محیط ــای زیس ــهرها، کارکرده ــبز در ش ــرات فضای س اث
زیســت جامعــه انســانی معنــی دار کــرده اســت و بــا آثــار ســوء گســترش صنعــت و کاربــری نادرســت تکنولــوژی 

مقابلــه نمــوده، ســبب افزایــش کیفیــت زیســتی شــهرها مــی شــوند .
داشــتن توســعه پایــدار و جامعــه ای پرنشــاط بــدون گســترش هدفمنــد و علمــی فضاهای ســبز امکانپذیــر نخواهد 
ــی  ــته مهندس ــوص رش ــبز به خص ــا فضای س ــط ب ــته های مرتب ــان رش ــجویان، فازغ التحصی ــش دانش ــود. نق ب
فضای ســبز در پیشــبرد ایــن اهــداف مهــم و ضــروری خواهــد بــود. امیــد هســت ایــن نشــریه گام کوچکــی در 

بهبــود جایــگاه فضای ســبز در زندگــی و افــکار دانشــجویان و تمامــی اقشــار جامعــه باشــد.

دکتر حسن ملکی لجایر

پیام سردبیر

پیام سردبیر
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امروزه عواملی از قبیل : استفاده از ماشین ،قطع گیاهان 

نتیجه  در  ساختمان ها،و  به  سبز  زمین های  وتبدیل 

مصالح  حرارتی  های  ویژگی  در  شده  ایجاد  تغییرات 

محیط های  در  تبخیری  سرمایش  فقدان  و  سطوح  و 

مصنوع  محیط های  کلی  دمای  افزایش  شهری،باعث 

شده است.

فضای  محیط،افزایش  دمای  کاهش  راه های  از  یکی 

و  افقی  گیاهی  پوشش  از  استفاده  است.  در شهر  سبز 

بر  زیادی  زمستان،تاثیر  چه  و  تابستان  در  عمودی،چه 

عملکرد حرارتی ساختمان ها و همچنین محیط شهری 

دارد .

پوشش سبز باعث چند عملکردی بودن نمای ساختمان 

با  نماها  پوشش  نتیجه  عمودی  سبز  شود.فضای  می 

گیاهان است ،چه ریشه در زمین یا در مصالح دیوار و 

یا در مدول های متصل به دیوار داشته باشند .تاثیر این 

باشد،لذا  می  متغیر  آن ها  جزییات  نو  به  بسته  دیوارها 

ضروری است تا یک طبقه بندی از دیوارهای سبز ارائه 

گردد.همچنین سیستم آبیاری هوشمند،خاک مخصوص 

و فیلتراسیون را باید در این نوع دیوار ها در نظر گرفت 

تا دیوار سبزی زیبا داشت.از آنجا که خانه های امروزی 

به فضاهای کوچک محدود شده است و امکان ایجاد باغ 

با  توان  می  رسیده است  به حداقل  وسیع  باغچه های  و 

فضای  کوچک  فضاهای  همین  در  سبز  دیوار  طراحی 

و  نوازی  چشم  از  نظر  کرد.صرف  ایجاد  را  چشم نوازی 

واداری،تصویه  مسکونی  ها،درفضاهای  دیوار  این  تنوع 

هوا و تولید اکسیژن از دیگر مزیت های آن می باشد .

مقدمه :

دیوار سبز

دیوار سبز

نیلوفر یوسفی
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یا همان دیوار های سبز امری نسبتا  باغ های عمودی  هرچند فناوری 

النهرین  بین  تمدن  توسط  پیش  ها  قرن  آن  ی  ایده  اما  است  جدید 

شکل گرفته است .معروف ترین نمونه،باغ های معلق بابل مربوط به قرن 

جهان  هفتگانه  عجایب  از  یکی  که  است  مسیح  میاد  از  قبل  هفتم 

محسوب می شود .

ایده اولیه دیوارهای سبز امروزی را ابتدا گیاه شناسی فرانسوی به نام 

ارائه داد.وی مبدع و ترویج دهنده ی دیوار های سبز  بلنک  پاتریک 

امروزی به شمار می رود و کتابی با عنوان The vertical gardenیا باغ 

عمودی را نوشته است . در اوایل دهه 1990 سیستم های شبکه کابلی 

و سیستم های پنل های داربست های مدوالر وارد بازار تجاری آمریکا 

شدند و از آن زمان تا کنون انواع دیوارهای سبز به طور گسترده در 

سطح جهان مورد استفاده قرار گرفته اند.

دیوار های سبز بیشتر از قطعات پیمانه ای که نگه دارنده ماده رشد هستند ساخته شده اند وبا توجه به نوع پوشش رشد بکار رفته دارای طبقه بندی های 

:پوشش نرم، پوشش حصیر و پوشش ساختاری می باشند.

پوشش نرم: دیوار های دارای پوشش نرم سیستم های خاک درون تاقچه ای یا خاک درون کیف دارند . سیستم های دارای پوشش نرم بسته های خاک 

خود را درون کیف یا مکانی تاقچه مانند دارند و سپس بر روی دیوار نصب می شوند. الزم است پوشش های این نوع سیستم ها حداقل یکبار در سال در 

مکان های خارجی و دوبار در سال در مکان های داخلی تعویض شوند.

پوشش حصیری: این سیستم بهترین کاربرد را در قسمت های داخلی ساختمان دارد و بهترین انتخاب برای نواحی دارای فعالیت لرزشی کم با گیاهان 

کوچک که رشد کندی دارند، هستند.نکته حائز اهمیت این است که سیستم های حصیری بطور خاص از لحاظ آب غیر موثر اند و غالبا بدلیل باریک بودن 

و عدم توانایی در نگه داشتن آب و فراهم کردن حائلی در برابر ریشه های گیاه به آبیاری مدوام نیاز دارند.

تاریخچه:

انواع دیوار سبز:

و  نرم  نه  که  هستند  قطعاتی  ساختاری  پوشش های  ساختاری:  پوشش های 

در  میتوانند  که  دارند  را  دو  هر  مشخصه های  بهترین  هستند،اما  حصیری  نه 

اندازه ها،شکل ها و ضخامت های مختلف تولید شوند.مزیت های این پوشش ها 

این است که برای 10 تا 15 سال نمی شکنندو با توجه به گیاهی که برای دیوار 

انتخاب میشود میتوان ظرفیت آب را باال برد یا کم کرد،میتوانند PHوECمناسب 

گیاه داشته باشند و برای حفظ و جابجایی به راحتی کنترل شوند.این پوشش ها 

هستند  خارجی  و  داخلی  کاربرد های  در  زنده  دیوار  برای  انتخاب  بهترین 

و  شدید  بادهای  دارای  نواحی  برای  انتخاب  بهترین  پوشش ها  این  .همچنین 

فعالیت های لرزشی یا ارتفاع ها هستند.

در  که  باالیی  بسیار  کاربرد  و  مدت  طوالنی  دوام  دلیل  به  پوشش  نوع  این 

محیط های مختلف دارند بر دیگر پوشش ها ارجحیت دارند .همچنین این نوع 

پوشش هزینه نصب باال ولی هزینه حفظ کمتری دارند.

دیوار سبز
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باغ  یا  سبز  دیوار  مفهوم  امروزه 

های  جعبه  از  ای  مجموعه  عمودی 

صورت  در  که  باشد  می   30*30

جعبه  راحتی  به  میتوان  آسیب 

گیاهان  و  برداشت  را  آسیب دیده 

به  نیازی  هیچ  و  کرد  تعویض  را 

نمی باشد.این  سیستم  کل  تعویض 

مستطیل  مکعب  شکل  به  جعبه ها 

از  و  متر  10*30*30سانتی  ابعاد  به 

پروپیلن  کربنات–پلی  پلی  جنس 

می باشند .که در قسمت باالیی آن 

لوله های  قرار گرفتن  برای  شیاری 

آب در آن تعبیه شده است.

برای  سبز  دیوارهای  از  امروزه 

استفاده  نیز  داخلی  طراحی 

خوبی  گزینه  سبز  می شود،دیوار 

سطوح  روی  بر  بافت  ایجاد  برای 

در  خصوص  می باشد،به  هموار 

یا  پاسیو  و  البی  مانند  فضاهایی 

راهروهای ورودی و...

1( زیبا سازی فضای شهری: 

دیوار های سبز به دلیل ایجاد جذابیت های بصری و پوشش اشکال بد منظر موجب تنوع و زیبایی در محیطی می شوند و محیط را به مکانی مطلوب تر 

برای زندگی تبدیل می نماید.
2( ارتقای سامت روانی ساکنین شهر: 

افزایش  انسان ها می دانند.با  روانی  ارتقای سامت  با  را مرتبط  مطالعات متعدد وجود گیاهان 

شهرنشینی و فاصله گرفتن انسان ها با طبیعت دیوار های سبز راه حلی برای تامین نیاز انسان 

به گیاه می باشند.

مزایای دیوار سبز :

دیوار سبز
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3( افزایش تنوع و ارزش اکولوژیکی :

طراحی دیوار های سبز به منظور غنای زیستی یا احیای اکولوژیکی یک 

مورد نیاز  آن ها،دانش  مشاوران  یا  طراحان  که  است  آن  منطقه،محتاج 

اجراست  حال  در  پروژه  که  منطقه ای  در  گیاهان  احتیاجات  از  را 

داشته باشند.

4(بهبود کیفیت هوا:

موجود  معلق  گازهای سمی،ذرات  کردن  فیلتر  به  قادر  دیوار های سبز 

طریق  واز  گیاه  توسط  باشند.فیلتراسیون  می  سایرآلودگی ها  هواو  در 

میکروارگانیسم ها صورت میگرد.

5( کاهش تولید گازهای گلخانه ای:

از  نیمی  به شمار می رود که  گاز گلخانه ای  ترین  اکسید کربن مهم  دی 

ازدیاد اثرات گلخانه ای سالیانه جهان را سبب می شود. 10تا30 درصد 

مقدار دی اکسید کربن به دلیل از بین رفتن جنگل ها و تغییرات سطح 

زمین تولید می شود .با کاشت مجدد گیاهان و احداث دیوار های سبز در 

سطح عمده تولید دی اکسید کربن کاهش خواهد یافت. 

9( افزایش کارایی انرژی:

دیوار های سبز از سویی در مقیاس شهری و منطقه ای و از سوی دیگر 

در مقیاس یک ساختمان در کاهش مصرف انرژی سودمندند.این تاثیر 

گذاری از طرق زیر اتفاق می افتد:

کاهش اثر جزایر حرارتی شهری _کاهش انتقال حرارت دیوار_ممانعت 

از تابش مستقیم خورشید_حائل شدن در برابر باد_سرمایش تبخیری_

کاهش نوسانات دما

6( حفاظت از ساختمان:

خورشید،یخ  ماوراءبنفش  اشعه  برابر  در  بنا  خارجی  دیوار  سبز،از  پوشش 

زدگی،نوسان های دمایی و سایر عوامل محافظت می نماید.

7( عایق صوتی :

پوشش گیاهی موجب کاهش سطح صدایی می گردد که از سیستم دیوار های 

سبز منتقل شده یا انعکاس می یابد. استفاده ازگیاهان به ویژه برای کاهش 

تراز صدا در فرکانس های باال موثر است.

8( افزایش ارزش ملک:

ایجاد جذابیت های بصری در نمای ساختمان یا بخش های دیگر باعث افزایش 

ارزش اقتصادی ملک می گردد.

دیوار سبز
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Muse›e du Quai Branly (Paris)

 این باغ عمودی در شهر پاریس و در

 نزدیکی برج ایفل قرار گرفته است و

 یکی از جاذبه های این شهر محسوب

 می شود.تنوع گونه های گیاهی در این

 دیوار سبز بسیار باالست و این تنوع

.باعث زیبایی بیشتر آن شده است

Caixa Fo›rum(Madrid)

این دیوار سبز در شهر مادرید کشور اسپانیا 

قرار گرفته است .

معرفی نمونه های معروف در دنیا:

دیوار سبز
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Edmonton International Airport

دیوار سبزی که در فرودگاه شهر آلبرتا قرار گرفته است بی شک باعث لذت مسافران خواهد شد. 

منابع: 

دیوار سبز

www.greenroofs.org 

www.greenscreen.com 
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)Xeriscaping( منظر پردازی خشک 

فضای سبز که بخشی از سیمای شهر را تشکیل میدهد به عنوان یکی از پدیدههای واقعی از نخستین مسائلی است که انسان همیشه با آن در تماس 

است، پارکها که در مقیاس های مختلف به عنوان لکه های سبز اکولوژیکی و اجتماعی کانون حیاتی شهرها بوده و در دسترس ترین فضاهای سبز 

محسوب می شوند. از این رو برنامه ریزی مناسب برای توسعه انواع باغ ها و پارکها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در حال حاضر در اکثر کشورهای 

جهان مهم ترین عامل محدود کننده فضای سبز کمبود منابع آب است. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و به علت موقعیت جغرافیایی خاص 

و قرارگیري در کمربند خشک نیم کره شمالی، بخش اعظم آن داراي اقلیم خشک و نیمه خشک می باشد )حکمتی، 1386 (. با توجه با این موضوع 

ضروري است که موضوع بحران منابع آب و مصرف بهینه آن هر چه سریع تر در دستور کار طراحان و برنامه ریزان توسعه فضاي سبز در شهرها قرار 

گیرد؛ اما متأسفانه الگوي فضاي سبز شهري فعلی در کشور به عنوان میراث به جا مانده از اروپا و آب و هواي معتدل آن، گرایش به گیاهان غیر بومی 

و آبدوست می باشد. توسعه روزافزون سطوح چمن کاري با بذرهاي وارداتی هلندي، نمونه بارز این حقیقت تلخ می باشد که در اکثر شهرهاي ایران به 

صورت امري متداول صورت می گیرد. آنچه که مسلم است باید دانش طراحی منظر به سمتی رود که با حداقل مصرف آب حداکثر فضای سبز را ایجاد 

نماید، زری اسکیپ مصرف آب را تا 50 درصد کاهش می دهد. استفاده از گیاهان بومی که با محیط سازگار هستند بسیار مهم و ضروری است چرا که 

گیاهان بومی در آن منطقه به آبیاری و تیمار کمتری نیازمندند.

که  است  جهان  سطح  در  متداول  رویکردي  خشک  منظرپردازي 

در مواجهه با شرایط و اقلیم هاي گرم و خشک مطرح می گردد. 

مفهوم  در  بلکه  نیست،  منظر  و  باغ  طراحی  شیوه  اسکیپ  زري 

اعم  پارک،  و  باغ  نوع  هر  براي  تواند  می  آب  سازي  ذخیره  براي 

از پارک هاي قدیمی، انگلیسی، ژاپنی و ... به کار رود. این مفهوم 

در هر دو نوع طراحی هاي منظم و غیرمنظم کاربرد دارد. از طرف 

دیگر، برخاف عقیده عمومی، زري اسکیپ کاشت کاکتوس و بوکا 

در بسترهاي شنی و یا در باغات صخره اي نیست، بلکه این واژه 

تحمل  که  گیاهانی  کاشت  با  که  است  منظر  طراحی  از  مفهومی 

خشکی یکی از ویژگی هاي آن ها می باشد، باعث ذخیره سازی 

آب میشود.

معنای  به   )Xeros( نام  به  یونانی  واژه  از   )Xeriscape( اصطاح 

خشک است. )Xeriscaping(نشاندهنده توانایی زنده ماندن یک 

)Xeriscape( یک روش محوطه  و  است.  در محدودیت آب  گیاه 

سازی که به مقدار کم آب مصرف می کند می باشد. 

)xeriscape( منظر پردازی خشک 

ندا رحیم پور - هانیه یعقوبی
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 Xeriscape میشود.)چمن  آب  مصرف  در  جویی  صرفه  1.موجب 

می تواند استفاده از آب را 50 تا 75 درصد کاهش دهد.(

از گیاه )به غیر از هرس های گاه به گاه و علف  2.نگهداری کمتر 

هرز، نیاز به نگهداری از چمن  حداقل است 

و ابیاری می تواند با سیستم های آبیاری ساده انجام گیرد.(

3.عدم استفادخ از کود و یا آفت کش ها )استفاده از گیاهان بومی 

در منطقه ،نیاز به مکمل های شیمیایی را از بین می برید.(

می  خوب   Xeriscape )یک  بخشد  می  بهبود  را  اموال  4.ارزش 

تواند ارزش اموال را افزایش دهد که بیشتر از هزینه نصب هزینه 

را جبران می کند.(

5.عاری از هر نوع آلودگی است. )مصرف سوخت فسیلی حذف یا 

به حداقل  می رسد.(

6. محل زندگی حیات وحش را فراهم می کند. )استفاده از گیاهان 

برای  متنوع  و  آشنا  زیستگاه  یک  درختان  و  ها  درختچه  بومی، 

حیات وحش محلی می باشد.(

طراحی محتاطانه و دقیق نخستین اصل جهت دستیابی به اهداف بلند مدت طراحی منظر در بسترهاي گرم و خشک است. در یک طراحی خوب عاوه 

بر توجه به مباحث زیبایی شناسی به چشم اندازها، شیب ها، ذخیره سازي آب، وضعیت نگهداري و ارزش افزوده محیط نیز توجه می شود. در طراحی 

منظر، آب و هواي کلی منطقه، میکرو کلیماي سایت، وضعیت خاک، پوشش گیاهی موجود و توپوگرافی منطقه باید مورد توجه قرار گیرد )حکمتی، 

1386( براي این منظور پیش از هر چیز باید تحلیل بستر و نقشه پوشش گیاهی آماده گردد. در تحلیل بستر مواردي نظیر شیب، زهکشی، جهت گیري 

شمالی- جنوبی و محل رویش گیاهان بومی، گیاهان مهاجر و بناهاي موجود مشخص می گردند. در نقشه پوشش گیاهی محل قرارگیري بسترهاي پوشش 

گیاهی، چمن، مسیرهاي پیاده و سواره تعیین شده و همچنین لیست گیاهان جدیدي که می باید به سایت افزوده گردند، معرفی می شوند.

هفت اصل برای  محوطه سازی Xeriscape  ضروری است. ترکیب 

همه هفت اصول باعث ایجاد برنامه جامع برای محافظت از منابع 

آب  و نیز محوطه سازی منحصر به فرد می شود.

 Smith and Larson، 2003_ Wade et al، 2002_(  

Welsh،1999_ ویلز، 2000(

موجب  منظر،  طراحی  در  منظرپردازي خشک  اصول  کارگیري  به 

صرفه جویی در هزینه و زمان مورد نیاز جهت مراقبت و نگهداري 

از فضاي سبز خواهد شد.

ضرورت فضای سبز:

Xeriscape اصول

طراحی و برنامه ریزي

)xeriscape( منظر پردازی خشک 
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. در این مرحله باید به افزایش سطوح سایه دار توجه نمود تا بتوان از طریق آن ها در میزان مصرف آب صرفه جویی نمود یک پان زریسکیپ از نظر نیاز 

به آبیاري به سه منطقه تقسیم می گردد: منطقه پرمصرف )نیازمند آبیاري منظم( منطقه با نیاز نامنظم )آبیاري گاه به گاه و نامنظم( و منطقه کم مصرف 

)آبیاري فقط با نزوالت طبیعی آسمان( مناطق پرمصرف باید کوچک و در معرض دید بیشتر باشند و نیاز به مراقبت بیشتري دارند. در مناطق نیازمند 

به آبیاري متوسط، گیاهان فقط زمانی آبیاري می شوند که به رنگ خاکستري درآیند، پژمرده شوند و سایر عائم تنش رطوبتی را نشان دهند که برخی 

از گیاهان علفی چند ساله در این دسته قرار می گیرند. در مناطق با نیاز آبی پایین، گیاهان با بارندگی طبیعی آبیاري می شوند و هرگز آبیاري تکمیلی 

صورت نمی گیرد. اغلب درختان و درختچه هاي زینتی و بسیاري از گیاهان چند ساله علفی و حتی برخی گیاهان یک ساله در این منطقه پرورش می 

یابند. )ماتاک، 13(

در این مرحله، ساختمان، بافت، ظرفیت نگهداري آب و میزان زهکشی 

آن،  شیمیایی  و  فیزیکی  ویژگی  که  گیرد  می  قرار  موردارزیابی   ... و 

آن  باشد.  می  نظر  مورد  خاک  اصاح  نوع  تعیین  در  طراح  راهنماي 

را دشوارتر می سازد  چه در بررسی در وضعیت خاک منطقه موضوع 

این است که یک سایت ممکن است انواع مختلفی خاک داشته باشد. 

متاسفانه دستورالعمل دقیقی براي بهبود خاک وجود ندارد. چگونگی 

تیمار خاک بستگی به ویژگی هاي خاک منطقه، نوع گیاه، زمانی از سال 

باید  انتقال گیاه  که گیاه کاشته می شود دارد. خاک آماده شده براي 

داراي ظرفیت نگهداري آب باالیی داشته باشد.

کاشت گیاه مناسب در مکان مناسب مسئله اي کلیدي در منظرسازي 

بایست  این منظور می  براي  آید.  به حساب می  مناطق گرم و خشک 

بسته به اقلیم و خاک منطقه گیاهان مناسب را انتخاب نموده، سپس 

با توجه به نیاز آبی و نوري نسبت به کاشت آن ها به صورت گروهی در 

مناطق مختلف بستر اقدام نمود

به  نسبت  تري  بیش  آب  به  کاري،  یا چمن  پوشش سطحی  با   سطوح 

به مراقبت بیش تري  نیز احتیاج  و  نیاز داشته  درختان و درختچه ها 

این  کارگیري  به  این  بر  بنا  دارند.  منظر  هاي  بخش  سایر  یه  نسبت 

سطوح می بایست تنها به زمین هاي ورزشی و تفریحی محدود گردد. 

تا کف فرش ها و مسیرهاي  اقلیم گرم و خشک توصیه می گردد  در 

پیاده جایگزین چنین سطوحی گردند.

تحلیل خاك

انتخاب گیاه مناسب

استفاده منطقی از پوشش هاي سطحی

)xeriscape( منظر پردازی خشک 
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دسته بندي و کاشت گروهی گیاهان بر اساس نیاز آبی آن ها، موجب ارتقاي کارآیی سیستم آبیاري و صرفه جویی در 

مصرف آب خواهد گردید. نکته مهم دیگر در این زمینه، استفاده صحیح از سیستم ها و تجهیزات آبیاري مناسب در 

رابطه با هر یک از گروه ها و مناطق پوشش گیاهی در منظر می باشد. به طور مثال به کارگیری سیستم آبیاري قطره اي 

براي سطوح چمن کاري شده مناسب به نظر می رسد، اما در رابطه با درختان و درختچه ها می بایست از سیستم هاي 

دیگري استفاده نمود که آبیاري تنها در سطح ریشه گیاهان انجام شود و از این طریق تبخیر آب به حداقل برسد.

به کارگیري الیه اي از زمین پوش به ضخامت 5 تا 7 سانتی متر، موجب کاهش میزان تبخیر از سطح خاک، جلوگیري از 

رشد علف هاي هرز، متعادل کردن درجه حرارت خاک و کاهش روند فرسایش آن خواهد گردید. زمین پوش ها جایگزین 

مناسبی براي سطوح چمن کاري شده به حساب می آیند و موجب ارتقاي ویژگی هاي بصري طرح خواهند شد. از جمله 

زمین پوش هاي ارگانیک می توان به باریکه ها و تکه هاي پوست درختان، برگ هاي سوزنی کاج و یا بلوط و از زمین 

پوش هاي غیر ارگانیک خرده سنگ ها و شن ریزه اشاره نمود.

نگهداري صحیح از منظر، ضامن بقاي زیبایی و صرفه جویی در آب مصرفی خواهد گردید آبیاري و کود دهی بیش از حد 

که هر دو سبب تضعیف گیاه و افزایش آفات می گردند، از اشتباهات رایج در نگهداري از منظر است. دو توصیه زیر در 

زمینه مراقبت و نگهداري از پوشش گیاهی در راستاي کاهش میزان آب مصرفی مؤثر است.

هرس عمیق تر چمن و پوشش سطحی جهت عمیق تر شدن ریشه هاي آنها درون زمین و بالتبع مقاوم تر شدن آنها در 

برابر شرایط سخت و خشک آب و هوایی 

هرس درختان و درختچه ها به فرم مطلوب و حذف بخش هاي صدمه دیده و آسیب خورده

Xeriscape in landscape design-

-گسترش فضاي سبز شهري در مناطق کم آب بر اساس ایده خشک منظري/ عبدالرسول حیدري اصل، علی رضا معروفی

- فضای سبز و استانداردهای آن با نگاه راهبردی به مناطق گرم و خشک ایران عبدالرسول حیدری اصل، علیرضا معروفی

- برنامه ریزی فضای سبز شهری با تاکید بر مناطق خشک جنوب ایران/مهری اذانی،میاد عبدیان راد،محمد ملکی 

آبیاري بهینه

استفاده از زمین پوش مناسب

نگهداري

منابع

)xeriscape( منظر پردازی خشک 
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اهمیت فضای سبز  در کنتـرل
 و کاهـش آلودگی هوای شهـــری

 فضای سبز به عنوان یکی از ارکان های مهم در برنامه ریزی 

و مدیریت شهری اثرات قابل توجهی در کنترل و بهبود هوای 

شهرها دارا می باشد. لذا فضای سبز با کاهش دما و افزایش 

و  حرارتی  ی  جزیره  ی  پدیده  کاهش  نهایت  در  و  رطوبت 

شهروندان  آسایش  سطح  ارتقا  در  ناب  روا  کاهش  همچنین 

فضای  بود.  خواهد  موثر  شهری  محیط  پایداری  نهایت  در  و 

سبز شهری در زمره زیر ساخت های اجتماعی است و یکی از 

امتیازات آن کاهش آلودگی هوا و از بین بردن اثرات نامطلوب 

آلودگی ها می باشد. به طور کلی یکی از با ارزش ترین کارکرد 

های فضای سبز در شهرها, کارکرد های زیست محیطی آنها 

باعث  حقیقت  در  که  است  شهری  هوای  آلودگی  کاهش  در 

شده فضاهای سبز ریه های تنفس شهرها به شمار آیند.

به طور کلی اکثر شهر ها از دیدگاه زیست محیطی دارای آلودگی های زیر هستند:

- افزایش فزاینده آلودگی هوا منتج شده از مصرف سوخت های فسیلی به صورت 

ترافیک وسایل نقلیه موتوری , منابع  گرمایشی , انواع سوخت های دیگر واحدهای 

تولیدی و صنعتی داخل یا خارج کشور.

های  کاربری  و  مصارف  تاثیر  تحت  مستقیما  که  سطحی  های  آب  منابع  آلودگی   -

صنعتی و مسکونی شهری واقع گردیده اند. 

- آلودگی خاک که خود متاثر از آلودگی آب و هوا می باشد. خاک در اثر آلودگی ها 

به صورت های عدم حاصلخیزی ,شور شدن ,ذخیره و عبور دادن مواد آلوده کننده 

از خود به سفره های آب زیرزمینی و فعل و انفعاالت موجودات زنده ا ش موجب راه 

دادن مواد مضر و آلوده کننده به غذای مورد مصرف انسان و حیوان می گردد.

- آلودگی صوتی که اثراتش  بر اعصاب و روان شهروندان کاما مشهود می باشد.

- تولید فزاینده ی مواد زاید و زباله ها و فاضاب های شهری, مسکونی و صنعتی 

که کنترل, جمع آوری و دفع هر یک از مسایل مهم زیست محیطی شهرها می باشد.

اهمیت فضای سبز در کنترل و کاهش آلودگی هوای شهری

ساناز عطاری
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مهمترین اثرات فضای سبز در شهرها, کارکرد های زیست محیطی آنها است که ایجاد تعادل بخشی در متابولیسم 

شهر از یک سو و باال بردن سطح زیبایی از سوی دیگر سبب افزایش کیفیت زیستی شهرها می شوند. با توجه به 

اینکه گسترش از یک سو ارتباط ارگانیک با تکنولوژی و از سوی دیگر با آلودگی دارد برای تداوم آن باید کلیه 

عوامل الزم به کار گرفته شوند .مولفه های اثرات گسترش در شهر ها, به طور گوناگونی نظام زیستی شهرها را می 

توانند مختل کنند. 

فضای سبز مناسب در شهرها یکی از عوامل موثر در کاهش این اثرات بوده و به ویژه در رابطه با گرد و غبار, آلودگی 

شیمیایی, هوا, فضای سبز شبه جنگلی ریه های تنفس شهر ها به شمار می روند. مهمترین اثرات فضای سبز در 

شهرها تعدیل دما, افزایش رطوبت نسبی, تلطیف هوا و جذب گرد و غبار است. سایر اثرات فضای سبز در شهر ها 

نقش نسبی دارند ولی مجموعه اثرات فضای سبز, حضور آنها را در شهر ها اجتناب ناپذیر می کند, به طوریکه بدون 

وجود آن ممکن نیست شهرها پایدار باقی بمانند.

در حقیقت الگوهای فضای سبز شهری مبتنی بر کاربرد هندسی از آنها می باشد که در زیر به تقسیم برخی از این 

الگو ها پرداخته شده است:

کمربند سبز:

 نوار سبزی از درختان و درختچه ها است که به دور شهر ها کشیده می شود و دارای کارکرد چند جانبه ای است. 

تعددی حدود شهر,  و غبار,  تلطیف هوا, غربال گرد  آلودگی,  برابر  در  ها  برای حفاظت شهر  بیشتر  کمربند سبز 

گسترش بیرونی آن و جدا کردن بخش درونی شهر از اراضی پیرامونی به کار می رود.

کمربند های فضای سبز محاط کننده:

 برای تجدید حدود شهر, کنترل گسترش, جلوگیری از گسترش بی رویه و بهم خوردن تناسب ساخت مورفولوژی 

شهر به کار می رود. این کمربند ها در روند پویش شهر, نقش اولیه خود را ممکن است از دست بدهند ولی نقش 

بالقوه آنها به عنوان فضای سبز تعادل بخشنده تفرجگاه درون شهری و نقش فرعی آنها به عنوان شاخص زنده 

جهت تشخیص روند شهر, پابرجا باقی می ماند. 

کمان های سبز:

 کمربند های سبز عریضی می باشند که برای مهار رشد بی رویه شهرها و هدایت آنها در جهت دلخواه, برقراری 

پیوند میان هسته اصلی شهر و شهرک های اقماری از یک سو و جدا کردن فضای اصلی شهر از فضای حومه به کار 

می رود.

محور های سبز:

 این محورها مشتمل بر محور های سبز درون شهر و برون شهر راه می یابند.

ضرورت فضای سبز:

الگوهای فضای سبز شهری

اهمیت فضای سبز در کنترل و کاهش آلودگی هوای شهری
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- کاهش آلودگی های محیطی 

- کاهش میزان سرب 

- تغییر میکرو کلیما 

- کاهش آلودگی هوا 

- تولید اکسیژن و دی اکسید کربن 

- کنترل باد 

- ذخیره انرژی

- پوشش گیاهی مناسب برای ایجاد کمربند سبز 

امروزه زندگی در شهر های بزرگ همراه با مجاورت آلودگی های زیست می باشد. این آلودگی ها بنا به موقعیت 

تداوم زندگی  اهمیت دارد,  از همه  بیش  اما چیزی که  برخوردارند,  از شدت و ضعف  و فیزیکی شهر  جغرافیایی 

انسان در کنار آلودگی هوا و از بین بردن اثرات نامطلوب آلودگی ها می باشد. امروزه گسترش شهر ها و به ویژه 

شهر های بزرگ در جهان سوم, موجب تشدید عوارض منفی توسعه شهری است که تشدید آلودگی های محیط از 

مهمترین آنها به شمار می رود. توسعه بی رویه و ناپایدار شهری, باعث افزایش حاشیه نشینی, تخریب نواحی سبز 

شهری و باال رفتن تقاضا برای زمین شهری می گردد که خود زمینه ساز از بین رفتن فضاهای سبز درون شهری و 

تغییر کاربری این گونه اراضی است. اهمیت فضای سبز در محیط شهری تا آنجاست که به عنوان یکی از شاخص 

های توسعه یافتگی جوامع مطرح شده است. مهم ترین کارکرد های فضای سبز درون و برون شهر ها را می توان 

در موارد زیر خاصه کرد: جذب دی اکسید کربن و سایر گاز های سمی و تولید اکسیژن, تعدیل و بهبود شرایط 

بادی و آبی خاک, تصفیه  از فرسایش  افراد, جلوگیری  بهبود روحیه  آب و هوایی شهر ها, کاهش آلودگی صدا, 

فاضاب,و…

امروزه با آگاهی بیشتر از اهمیت کارکرد های مثبت فضای سبز و اثرات توسعه نا همگون و بی رویه شهر ها, برنامه 

های مدیریتی مناسبی در بسیاری از کشور ها به منظور مقابله با این تهدید, طراحی و اجرا می گردد. 

www.epmut.com سایت

سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

 www.eprints.arums.ac.ir 

تاثیرات کمربند سبز

نتیجه گیری:

منابع:

اهمیت فضای سبز در کنترل و کاهش آلودگی هوای شهری
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اردبیلی  انجمــن علمــی دانشــجویی مهندســی فضــای ســبز دانشــگاه محقق  اولین دوره همایش ملی طراحی منظر و فضای سبز به همت 

با همکاریه )شــهرداری شــهر اردبیل ،سازمان پارک ها و فضای سبز شهر اردبیل، شورای شهر( معاونت فرهنگی دانشگاه محقق اردبیلی 

واســاتید مجــرب حرفــه ای رشته فضای سبز نشست تخصصی با عنوان نقش فضای سبز در کاهش آلودگی هوا و همچنین مســابقه ی ملــی 

بــا محوریــت طراحــی  ، مسابقه ملی اسکیس و همچنین غرفه دستاورد های فضای سبز دانشگاه محقق را  طراحــی منظــر و فضــای ســبز 

منظرهــای شــهری اردبیل برگــزار نمود. هــدف از برگــزاری ایــن رویــداد ایجــاد انگیــزه و رغبــت در بیــن دانشــجویان واثبات توانایی های 

دانشجویان این رشته و گســترش ارتبــاط ســازنده بیــن نهــاد هــای اجرایــی و دانشــجویی اســت. کمــک بــه گســترش اشــتغال زایــی در 

زمینــه ی طراحــی فضاهــای ســبز و در نهایــت بکارگیــری آثــار خالقانــه ی آنــان در محیــط هــای شــهری از دیگــر اهــداف ایــن رویــداد 

بود. این همایش که با استقبال پرشور دانشجویان رشته های مهندسی فضای سبز، معماری منظر، شهر سازی و برنامه ریزی روبروشد ، به مدت 

4 روز از تاریخ 97/04/16 لغایت 97/04/19 به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی برگزارگردید.

گزارش برگزاری اولین دوره همایش ملی طراحی منظر و فضای سبز

گزارش برگزاری اولین دوره همایش
 ملـی طراحــی منظر و فضای سبــز

به گزارش دبیر برگزاری همایش جناب آقای میــالد ملکــی 

گزارش روز اول برگزاری:

 آیین افتتاحیه همایش راس ساعت 9 صبح به صورت رسمی با حضور ریاست دانشگاه، ریاست دانشکده و روسای ارگان های محیط زیست 

،استانداری، شهرداری ، سازمان پارک ها و نماینده جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و باحضور دانشجویان و کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی 

در سالن بصیرت این دانشگاه برگزارگردید. بعد از سخنرانی ها و خوشامدگویی و صرف ناهار تیم های شرکت کننده برای بازدید از سایت 

برگزاری مسابقه به محل سایت رفتند و اطالعات دقیقی در مورد سایت توسط نماینده سازمان پارک ها و فضای سبز در اختیار این عزیزان قرار 

گرفت. بعد از بازدید از سایت کارگاه های آموزشی که به صورت جلسه توجیهی برا بهرمندی از قوانین و مقررات و الزاماتی که باید در مراحل 

مسابقه رعایت شود به شرکت کنندگان داده شد.

بیتا شیر مست
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گزارش روز دوم:

با  با برگزاری نشست تخصصی نقش فضای سبز در کاهش آلودگی هوا آغاز گردید که این نشست  برنامه های روز دوم از ساعت 9 صبح 

استقبال خیلی خوبی از سوی شهرداری اردبیل مواجه شد و کارکنان شهرداری اردبیل نیز در این نشست حضور به عمل آوردند . این نشست 

با سخنرانی دکتر سعداهلل علیزاده هیئت علمی دانشگاه تبریز و همچنین دکتر طاهری هیئت علمی دانشگاه تهران اجرا گردید. بعد از برگزاری 

نشست کارگاه های طراحی کاشت با تدریس دکتر علیزاده و کارگاه بام سبز دیوار سبز با تدریس مهندس گیالنی برگزار گردید. بعد از صرف 

ناهار نشست تخصصی فرهنگ منظر با سخنرانی دکتر بهروز جانی پور هیئت علمی دانشگاه تهران و دکتر ملکی هیئت علمی دانشگاه محقق 

اردبیلی برگزار گردید. مسابقه ملی اسکیس به صورت رسمی از ساعت 15 با شرکت 20 نفر برگزار گردید. همچنین همزمان مسابقه ملی 

طراحی منظر و فضای سبز  با شرکت بیش از 80 نفر شرکت کننده در قالب 20 تیم نیز آغاز به کار نمود.

گزارش روز سوم:

 روز سوم این هماش با ادامه مسابقه طراحی منظر و فضای سبز که تا ساعت 23 ادامه پیدا کرد پیگیری شد و بعد از اتمام وقت مسابقه هیئت 

داوران به داوری طرح ها پرداختند. 

گزارش برگزاری اولین دوره همایش ملی طراحی منظر و فضای سبز
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و در نهایت اختتامیه این همایش در تاریخ 97/04/19 ساعت 10 با حضور ریاست دانشکده ، نماینده های شهرداری، سازمان پارک ها، محیط 

زیست، استانداری، منابع طبیعی و نهاد رهبری دانشگاه محقق اردبیل برگزار گردید. درابتدا با تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید و سپس سرود 

ملی و بعد از آن ارائه گزارش از سوی مشاور علمی انجمن جناب آقای دکتر یونس پور بیرامی انجام گردید و در نهایت  با تقدیر از نفرات 

برگزیده مسابقه ملی طراحی منظر و فضای سبز و همچنین نفرات برتر مسابقه ملی اسکیس به کار خود پایان داد. 

در آخرامیدواریم با حمایت از برگزاری برنامه هایی که نقش بسزایی در آبادانی توسعه پایداردارند بتوانیم نقش های این توسعه را با استفاده 

از اساتید و دانشجویان توانمند درعرصه ملی و بین المللی به ثمر برسانیم. 
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استفاده از گیاهان
بومی در طراحی منظر

دسترسـی بـه فضـای طبیعـی و سـبز یکـی از نیازهـای روحـی مـردم 

شـهرها و جوامـع صنعتی اسـت کـه می تـوان به وسـیله آن بخشـی از 

اوقـات فراغـت شـهروتدان را پـر نمود. فضای سـبز شـهری بخشـی از 

فضای باز شـهری اسـت کـه عرصه هـای طبیعی یـا اغلـب مصنوعی آن 

زیرپوشـش درختـان، درختچه هـا، بوته هـا، گل هـا، چمن هـا و گیاهـان 

است. پوششـی 

شـرایط اقلیمـی و وضعیـت ناپایـدار منابع مختلـف، مدیران شـهری را 

ناچـار بـه اسـتفاده از گونـه های بومـی در طراحـی منظر و فضای سـبز 

خواهـد کـرد. گیاهـان بومی بـه دلیل سـازگاری باال بـا شـرایط اقلیمی 

منطقـه و در نتیجـه هزینـه هـای پاییـن حفـظ و نگهـداری، گزینـه ای 

مطلـوب در ایجـاد یـک فضـای سـبز پایـدار هسـتند. در بکارگیـری 

گیاهـان بومـی در منظـر شـهری، اسـتفاده از طراحی کاشـت مناسـب 

و رعایـت اصـول طراحـی منظـر بـه منظـور ایجـاد فضـای سـبز زیبا و 

موردپسـند شـهروندان بسـیار مهم اسـت.

طبـق تعریـف آربراتـوم ملی ایـاالت متحـده آمریـکا، گیاهـان بومی به 

گونـه ای از گیاهـان اطـاق می شـود که به طـور طبیعی در یـک منطقه 

خـاص، اکوسیسـتم یا زیسـتگاه بدون دخالت مسـتقیم و غیر مسـتقیم 

درختـان،  شـامل  بومـی  گیاهـان  می یابنـد.  توسـعه  و  رشـد  انسـان 

درختچه هـا، گیاهـان پوششـی، گیاهـان گلـدار و غیـره هسـتند که در 

طـول سـالیان دراز تامیـن کننـده غـذا، سـرپناه و منظـر حیـات برای 

گونـه هـای مختلـف جانـوری و از جملـه انسـان بوده اند. گیاهـان بومی 

دامنـه کاربردی گسـترده ای نظیر ارزش زیبا شـناختی، صرفـه اقتصادی 

و توانایـی ذاتـی در بهبـود اکوسیسـتم را دارا می باشـند.

در مناطـق خشـک و نیمـه خشـک دنیـا، گیاهان بومـی در مقایسـه با 

گیاهـان هیبریـدی و غیربومـی بـه دلیـل نیـاز کمتر بـه مـواد غذایی، 

توانایـی بالقـوه ای در بهبـود کیفیـت آب دارند. عـاوه بر ایـن، گیاهان 

در جریانـات  ثبـات  هـا،  تـاالب  احیـای  بـه  منجـر  می تواننـد  بومـی 

رودخانـه ای، ایجـاد مناطـق بافـر، کنترلفرسـایش های مختلـف، کمک 

بـه تصفیـه هـوا، بهبود زیسـتگاه هـای حیات وحـش و کاهـش آلودگی 

روانـاب حاصـل از طوفان شـوند.

گیاهـان بومـی در نتیجه برهمکنش های مناسـب با محیط کـه در نتیجه 

سـازگاری طوالنـی مدت آن هـا در گذر زمان می باشـد، حس مـکان را به 

خوبـی در فضای انسـانی منعکس و القـا می کنند.

مشـکات زیسـت محیطی ناشـی از تغییرات اقلیمی و رشـد و پیشرفت 

بشـر کـه افزایش جمعیـت را نیز به دنبال داشـته اسـت، طراحان محیط 

های شـهری را ناگزیر به افزایش سـطح سـرانه فضای سـبز کرده اسـت. 

افزایش دمای هوای شـهر ها در سـال هـای اخیر کـه در نتیجه گرمایش 

زمیـن و پدیـده جزیـره گرمایـی می باشـد، نیاز به سـطح سـبز طبیعی 

درنتیجـه فوایـد حاصـل از آن ماننـد خنک کـردن محیـط و بهبود خرد 

اقلیـم، افزایـش کیفیـت هـوا، اثـرات مثبت جسـمی و روحی بر انسـان 

را افزایش داده اسـت.

رویا سلمانی
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19 استفاده از گیاهان بومی در طراحی منظر

بـه کارگیـری گیاهان بومـی هر منطقـه در فضای سـبز و منظر شـهری 

آن منطقـه، بـه دلیـل فواید ذکر شـده گیاهان بومـی، در کنار اسـتفاده 

از تکنیـک های جدیـد و کار آمد طراحـی و مدیریتی، منجر به اسـتقرار 

یـک سیسـتم گسـترده و پایدار فضای سـبز در شـهر ها خواهد شـد. 

وجـود گیاهـان بومـی در فضـای سـبز نشـانهایی از توانایـی اقلیمـی و 

احـوال فرهنگـی منطقه اسـت. با وارد کـردن گیاهان بومی در فهرسـت 

گیاهـان مناسـب برای فضای سـبز جامعـه، گیاهان بومی گسـترش قابل 

توجهـی پیـدا می-کننـد. انتخـاب گیاهان مناسـب در طراحی کاشـت 

گیاهـان بومـی، بـه هنـگام منظرسـازی و طراحی فضای سـبز مسـئله 

مهمـی اسـت. پایـداری منظـر حکـم می کنـد کـه متناسـب با شـرایط 

هرمنطقـه از گونـه هـای گیاهـی متناسـب و سـازگار بـا آن منطقـه در 

توسـعه فضای سـبز اسـتفاده کـرد. گیاه نیز عنصر سـازنده یـک منظره 

می باشـد، بنابرایـن توجـه به ویژگـی های گیـاه، از اصول اولیـه طراحی 

یـک منظـره محسـوب می گردد.

در سراسـر دنیـا هـرروز افـراد بیشـتری بـه سـوی اسـتفاده از گیاهان 

بومـی برای منظر سـازی خانه ها، مدرسـه هـا و اماکن عبـادی خود روی 

می آورنـد. در سـال2004 در آمریـکا کنفرانسـی در رابطه با منظرسـازی 

هـای جدیـد با گیاهـان بومـی برگزار شـد کـه در آن مقاالتـی در مورد 

منظرسـازی ب گیاهـان و تنـوع زیسـتی ناشـی از آن، کیفیـت هـوا، 

انتشـارکنترل شـده مواد ناشـی از سـوخت، توقیف کربـن،  هیدرولوژی 

و اثـرات آفت کـش ها وکودهـا، درک مسـائل اقتصـاد عمومـی و زمینه 

هـای اخاقی و زیباشناسـی مطرح شـده اسـت. پروسـه های طبیعی که

 از طریـق آن هـا گیاهان بومی بـرای نمایش چرخه های یک اکوسیسـتم 

سـالم تثبیت شـده توسـط یـک بافت پیچیـده از تنـوع زیسـتی ظاهر 

می شـوند. گیاهـان بومی ویژگی هـای ذاتی و صفات سازشـی بسـیاری 

دارنـد کـه آن هـا را از نظـر زیبـا شـناختی مطلـوب، کاربـردی و از نظر 

اکولوژیکـی بـرای منظر سـازی بـاارزش می نمایـد. اسـتفاده از گیاهان 

بومـی بـه سـامت و تعـادل چرخـه هـای یـک اکوسیسـتم کمـک می 

کنـد. منظرسـازی بـا گیاهان بومـی در یک مجموعه شـهری بـه ذخیره 

صفـات منطقـه ای کمـک می کنـد و تقاضای کمتری را نسـبت بـه منابع 

نماید. مـی  ایجاد 

یکـی از پیشـگامان منظرسـازی بومی،ویلهلـم میلـر بـود کـه مقـاالت 

از گیاهـان بومـی در طراحـی پارک هـا،  فراوانـی در زمینـه اسـتفاده 

باغـات، اماکـن مسـکونی و تفرجگاه هـا بـه چـاپ رسـاند. او نـام »روح 

مرغـزار در طراحـی منظـر« را بـر فعالیت هـای خـود گذاشـت و بعدها 

کتابـی نیـز با ایـن عنوان بـه چـاپ رسـاند. سـایمون نیـز در مقاله ای، 

عنـوان کـرد طبیعـت بـه مـا می آمـوزد که چـه گیاهـی کشـت کنیم، 

بـه ایـن ترتیب ضـرورت اسـتفاده از گیاهـان بومـی در منظـر و فضای 

سـبز، از سـال ها پیش بـه صـورت علمیمطرح شـده بود. طراحـی منظر 

بـا اسـتفاده از گیاهـان بومـی، باعـث فراهم آوردن زیسـتگاه مناسـب 

بـرای گونه هـای مختلف جانـداران ماننـد قارچ هـا، میکروارگانیسـم ها، 

پروانه هـا، حشـرات گرده افشـان، پرنـدگان وحتـی گونه هـای جانـوری 

خـاص می شـوند و یـک شـبکه پیچیـده و پایـدار از روابط حیـات را در 

زیسـتگاه طبیعـی خـود شـکل می دهند. 

گیاهـان بومـی در منظرسـازی، بـه دلیل سـازگاری چندهزار سـاله بـا اقلیـم، جغرافیا و 

هیدرولـوژی منطقـه، بـدون نیـاز به کود، آفـت کش هـا و آبیـاری، توانایی بقـا و پایداری 

مناسـب را خواهنـد داشـت. امـروزه باتوجـه به گرایـش فراوان به سـمت منظرسـازی و 

باغبانـی کـم نهـاده، تمایـل بـه کاربـرد و جایگزیـن کـردن گیاهان مقـاوم به خشـکی، 

شـوری، گرما، سـرما و مقـاوم به سـایر تنش های زیسـتی و غیرزیسـتی رو به گسـترش 

اسـت.  بنابرایـن در شـهرهای مختلـف دنیـا ازجملـه شـهرهای ایـران کـه با مشـکات 

متعـدد و در رأس آن هـا بحـران آب مواجه هسـتند، شـهرداری ها و سـازمان وابسـته به 

منظـور کاهـش هزینه هـای ناشـی از نگهداری فضای سـبز، به دنبـال اسـتفاده از گیاهان 

بومـی منطقـه خود هسـتند. از طـرف دیگـر در متن و مفهوم منظرسـازی حفاظـت که به 

منظرسـازی با اهـداف خاص، نظیـر کاهـش آلودگی های محیطـی و بهبود محیط زیسـت 

محلـی اشـاره دارد، گیاهـان بومی جایـگاه ویـژه ای دارند.

گیاهان بومی و منظرشهری: 
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زمانی می توان به یک فضای سبز و یا منظر زیبا با گیاهان بومی دست یافت که اصول طراحی منظر و کاشت به خوبی در آن رعایت شدهباشد و عناصر 

رنگ، بافت، وحدت، تعادل، تسلسل، تنوع و جذابیت به منظور القای زیبایی و هارمونی در ناظر، در طراحی با گونه های بومی به درستی استفاده شود. 

در کاربرد گیاهان بومی در منظرشهری باید به دنبال گونه هایی با پتانسیل و ارزش زینتی شدن باال بود، برای مثال گونه های گیاهی که در تابستان تولید 

گل های زیبایی داشته باشند، در پاییز رنگ مناسبی از خود به نمایش بگذارند و در زمستان، شکل و فرم جذابی ارائه دهند.

در استفاده از گیاهان بومی هر منطقه در فضای سبز باید از گونه های مهاجم که کنترل گسترش و انتشار آن ها در فضای شهری مشکل است و همچنین 

گونه های بومی سمی، گونه های بومی با بوی نامطبوع و گونه هایی که به دلیل وجود اجزا و اندام های خاص مانند خارها آسیب رسان هستند جلوگیری کرد.

معماران منظر در تاش برای ارائه مدیریت بهتر، قصد دارند با استفاده از انواع پروژه های مختلف، اکولوژی سایت ها را مورد توجه قرار دهند. از توسعه 

شهری تا روستایی، طراحان از طراحی و مدیریت تکنیک های پایدار استفاده می کنند که شامل استفاده گسترده از گیاهان محلی می شود. یک مطالعه 

بررسی استفاده از گیاهان بومی توسط معماران منظر در جنوب شرقی ایاالت متحده را بررسی می کند.

نتایج بررسی نشان می دهد که طراحان جنوب شرقی ایاالت متحده از سهم قابل توجهی از گونه های گیاهی بومی منطقه ای خود در پروژه ها استفاده 

می کنند. یافته ها نشان می دهد که پتانسیل توسعه در تولید و بازاریابی گونه های گیاهی بومی در جنوب شرقی ایاالت متحده وجود دارد.

این مطالعه نشان می دهد که تقاضا برای گیاهان بومی در مناطق خاصی از ایاالت متحده در حال افزایش است. گیاهان بومی در صنعت سبز جایگاه درحال 

ظهوری دارند که به دالیل گوناگون فروش آن ها نیز افزایش یافته است. مهمترین این دالیل مقررات ایالتی و اجتماعی و افزایش تعداد پروژه های احیا و 

بازسازی است که نیاز فزاینده ای به استفاده از گونه های گیاهان بومی را ایجاد کرده اند.

عاوه بر این افزایش تعداد جوامع و شهرهای آمریکای شمالی همراه با محدودیت های آب برای مناظر، استفاده از گیاهان بومی سازگار رایج شده است. 

قانون فردریک به طور معمول درختان و بوته های بومی آمریکایی را برای طرح های پارک در قرن نوزدهم مشخص کرده است. 

یک نظرسنجی از معماران منظر در یوتا نشان داد که 41 درصد از متخصصان، امروزه از گیاهان بومی بیشتر از 5 سال پش استفاده می کنند. افزایش 

استفاده به این دلیل است که گیاهان بومی امروزه به راحتی در دسترس هستند و مشتریان بیشتر آن ها را درخواست می کنند. 

اصول منظر سازی با گیاهان بومی: 
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داد  نشان  هاوایی  در  منظر  معماران  از  نظرسنجی  یک  ترتیب،  همین  به 

خود  بومی  گیاهان  اخیر  سال های  در  دهندگان  پاسخ  از  درصد   93 که 

را افزایش داده اند. به منظور اهمیت، دالیل اصلی برای افزایش استفاده 

به کاشت  نیاز  که  توسعه  قوانین  از محیط زیست،  آگاهی  افزایش  شامل 

بومی دارند، افزایش در دسترس بودن گونه-های گیاهان بومی و نیاز به 

استفاده کم از آب در مناظر.

اگرچه چند جوامع محلی نیاز به استفاده از گیاهان بومی در توسعه دارند، 

ولی هاوایی تنها دولت با دستورالعمل گیاهان بومی در سطح ایالت است.

زمانی که از معماران منظر راجع به دلیل اصلی انتخاب گیاهان بومی سوال 

را  سازگاری  بهترین  بومی  گیاهان  که  دادند  نشان  دهندگان  پاسخ  شد، 

پاسخ  از  نیمی  از  بیش  تقریبا  دارند. جالب توجه است،  با شرایط منطقه 

دهندگان اشاره کرده اند که کمتر از 20 درصد از مشتریان خود، از گیاهان 

بومی در پروژه شان استفاده کرده اند. این نشان می دهد که معماران منظر 

علیرغم تقاضای مشتری به جای گیاهان عجیب و غریب، به دلیل درک 

عملکرد برتر گیاه بومی در شرایط خاص، گیاهان بومی را انتخاب می کنند.

قوی  رایحه  و  زیبایی  با  ارکیده:   .1
شناخته می شود.

Bougainvilles .2: ایـن گیـاه در 
قالـب درختچـه یـا درخـت رشـد 
می کنـد. رنگ ایـن گیـاه می تواند 

باشـد. قرمز،نارنجی و سـفید 

3. بامبوی بنگال: این گیاه می تواند 
بین 40 تا 80 فوت ارتفاع و 3 اینچ 
قطر داشته باشد. این گیاه فرسایش 
برای  و  می دهد  کاهش  را  خاک 
حیوانات یک پناهگاه ایجاد می کند.

 Actaea pachypoda .4

 Actaea rubra .5

Agastache nepetoides.6

Ageretina altissima .7

1- زهرا کریمیان، 1395،گروه گیاهان زینتی، گیاهان بومی در منظر شهری ،پژوهشکده علوم

2- سلمان شوشتریان، حسن صالحی، علی تهرانی فر، نشریه بوم شناسی کشاورزی، 1390، جلد 3 شماره 4، بررسي خصوصیات رشد و نمو ده گونه گیاه 

پوششی در فضای سبز جزیره کیش در فصل گرم

3- مهین جانی قربان، 1390، مقاالت کامل نخستین همایش باغ گیاهشناسی ملی ایران ، استفاده از گونه های بومی در ایجاد فضای سبز با تاکید بر موارد 

کاربرد آن ها

4- گل زردی، سمانه و فرید کاظم نژاد، 1396، استفاده از گیاهان بومی در طراحی کاشت منظر شهری، پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و 

توسعه شهری

5- Robert f. Brzuszek. Richard L. Harkess. And susan J. mulley. Landscape architects` Use Of Native Plants in the Southu-

eastern United States.

6- www.indianawildlife.org

نمونه ای از گیاهان بومی به شرح زیر است:

منابع :

 Anemone virginiana .8

 Betula nigra .9

 Catalpa speciose .10

 Corylus Americana .11

 Alnus rubra .12

 Abies grandis .13

 Cornus sericea .14

15. سدر قرمز شرقی

16. سدر سفید

17. کاج سفید

18. جک پاین

19. ویرجینیا پن
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استفاده از گیاهان دارویی در فضای سبز

در مانگری روح و جسم با استفاده از گیاهان در قالب مقاالت و کتاب ها ، مبحثی گسترده و قابل دسترس است ، اما آنچه که امروزه مورد تاکید است 

بهره گیری هوشمندانه انسان از هنر باغسازی در مسیر التیام دردهای بشری است ، به گونه ای که منطبق بر اصول منظر سازی نوین باشد . اهمیت عطر 

گیاهان در شفابخشی به حدی آشکار گردیده است که موضوع رایحه درمانی در زیر شاخه ای از پزشکی نوین مورد مطالعه است.

کاربرد گیاهان دارویی در باغسازی و فضاهای سبز عبور از وجه بیان تصویری طبیعت و ورود به حوزه درک چند حسی است. لذا  در صورت بهره گیری 

صحیح از گیاهان دارویی در فضاهای سبز ، عاوه بر جنبه های آرامش بخشی روانی از طریق حس بصری ، می توان بر مکانیسم های بیوشیمیایی حاکم 

بر سرشت وجودی انسان مسلط گردید و آن را در جهت درمان قطعی هدایت نمود. 

باغ های شفا بخش به سبکی از باغسازی اطاق می شود که در آن با 

بهره گیری از عناصر شفابخش)گیاه ، آب ، رایحه و...( و تعریف روابط 

با ایجاد آسایش و آرامش در تقلیل فشارهای روحی و   ، با محیط  آن 

، از آن بهره گیری می شود. شاخص  روانی و در مسیر حذف بیماری 

، تعادل  ، آروما تراپی  : تنوع فضا  از  باغ های شفابخش عبارتند  های 

دامنه   ، منظر شفا بخش  ها در  گوناگونی سوژه  و  نیازهای بشری  بین 

گسترده ای از رنگ بندی گیاهی ، صدا درمانی ، تداعی طبیعت آرام و 

غیر خشن ، تقویت حرکت و کشش برای بهره بردار ، بکار گیری گونه 

های گیاهی خوراکی.

از طریق حواس مختلف  ارتباطی که  به وسیله  باغ شفابخش  در واقع 

با انسان برقرار می کند باعث ایجاد شفا بخشی می شود و در جهت 

کاهش فشار روانی زندگی روز مره ساخته میشود و راز موفقیت آن در 

کشش ذاتی انسان به سوی طبیعت ، احساس حیات و آرامش است.

های  تنش  تاثیر  تحت  وجودیشان  ماهیت  اساس  بر  دارویی  گیاهان 

بیشتر آن ها  رو  این  از  نمایند  بیشتری می  ماده موثره  تولید  محیطی 

در شرایط خشکی ، ضمن مقاومت مناسب ، امکان ایجاد پوشش های 

نیاز  که  مناطقی  استثناء  به  لذا  آورند.  می  فراهم  کم  ارتفاع  در  سبز 

به پاخوری و لمس منظر وجود دارد و بکارگیری چمن اجتناب ناپذیر 

است، در بسیاری از فضاهای سبز ، امکان بهره گیری از گیاهان دارویی

دارد.  وجود  مرکبان   و  نعناعیان  خانواده  از  ویژه  به   ، کم  آبی  نیاز  با 

مقاومت به خشکی گیاهان دارویی ، قدرت رقابت آن ها را با علف های 

هرز مهاجم را افزایش داده ، لذا در مسیر ایجاد فضای سبز کم توقع ، 

قدم موثری برداشته می شود.

بر  انداز  ایجاد یک سطح سایه  با  پایین آب  با مصرف  گیاهان دارویی 

بستر خاک ، ضمن تقلیل تبخیر سطحی خاک به ذخیره آب در بستر 

زری  در  مالچ  مصرف  با  موضوع  این  رساند.  می  یاری  سبز  فضاهای 

ای  درختچه  دارد.لذا  کامل  همخوانی  خشک(  )منظرپردازی  اسکیپ 

دارویی  و  ای  ادویه  و مصرف  ّآب  بر مصرف کم  بو عاوه  برگ  همانند 

برگ های آن بسیار کم توقع می باشد و در طراحی فضای سبز بسیار 

پرکاربرد و قابل توجه است.

کم توقع بودن گیاهان دارویی سبب تقلیل چشم گیر مصرف کودهای 

شیمیایی می شود. این موضوع عاوه بر کاهش آلودگی های خاک و 

ّآب ، با کاهش ضریب شوری خاک میزان مصرف آب را کاهش داده که 

با اصول زری اسکیپپ تطابق کامل دارد. این استراتژی کاربرد گیاهان 

دارویی در منطق زاگرسی ، ایران و تورانی )جنگل های خشک( و خلیج 

عمانی )نیمه گرمسیری و مانگرو( است و با توسعه فضای سبز تطابق 

با  ایرانی  باغسازی  لذا کاربرد گیاهان دارویی در  کامل خواهد داشت. 

مبانی توسعه پایدار فضاهای سبز در مناطق خشک همخوانی دارد.

باغ های شفا بخش:

گیاهان دارویی جایگزین برخی از گیاهان پوششی:

گیاهان دارویی به عنوان تقلیل دهنده تبخیر و تعرق سطحی:

گیاهان دارویی و توسعه پایدار فضای سبز:

استفاده از گیاهان دارویی در فضای سبز

ندا رحیم پور
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هدف منظرسازی در مناطق خشک ، ایجاد یک فضای سبز بی روح ، بی آب و محدود از نظر گونه های گیاهی نیست ؛ بلکه با توجه به میزان تماس بهره 

برداران با فضای سبز ، میزان توزیع آب محاسبه و اعمال می گردد به گونه ای که مناطق نزدیک به مراکز پرتجمع پارک و یا شهر که میزان ماقات 

مردم با آنها باالست ، بدون هیچگونه محدودیتی از نظر تنوع گونه های گیاهی ، احداث آبنما و چمن کاری در دستور قرار دارد. ولی در مناطق دیگری 

که میزان بهره برداری از آن ها کم است ، تنوع گیاهی به نفع گیاهان کم مصرف ، کاهش می یابد و در نوار حاشیه ای و کمر بندهای سبز به طور کامل 

از گیاهان دیم استفاده می شود. لذا گونه های درختی ، درختچه ای و بوته های گیاهان دارویی ابزار مهمی در طراحی کاشت ای فضاها بر اساس اصول 

زری اسکیپ محسوب می شوند.

در بسیاری از گونه های گیاهان دارویی به علت عمق نفوذ ریشه موجبات افزایش تخلخل خاک ، و در نهایت افزایش قدرت نفوذ آب در خاک را به دنبال 

دارد. این شرایط سبب می گردد تا یکی از مشکات عمده فضاهای سبز کشور که کمبود و عمق نفوذ آب به ویژه در سیستم های آبیاری بارانی است ، 

مرتفع گردد. این موضوع با اصل ارتقاء بهره وری آب در زری اسکیپ همخوانی کامل دارد.

در بسیاری از گونه های گیاهان دارویی به علت عمق نفوذ ریشه موجبات افزایش تخلخل خاک ، و در نهایت افزایش قدرت نفوذ آب در خاک را به دنبال 

دارد. این شرایط سبب می گردد تا یکی از مشکات عمده فضاهای سبز کشور که کمبود و عمق نفوذ آب به ویژه در سیستم های آبیاری بارانی است ، 

مرتفع گردد. این موضوع با اصل ارتقاء بهره وری آب در زری اسکیپ همخوانی کامل دارد.

یکی از عوامل موثری که در زری اسکیپ آکادمیک مغفول واقع شده است اثر سایه اندازی گیاهان بر کاهش مصرف آب است. ایرانیان در سبک باغسازی 

ایرانی با بکارگیری درختان با تاج متراکم و استوانه ای از جمله سرو زربین ، موجبات کاهش مصرف آب را فراهم آورده اند.بکار گیری درختان میوه از 

جمله: انجیر با برگ های پهن ، سایه اندازی فراوان و مصرف کم آب امکان بهره گیری مفید از مقادیر ناچیز آب را در توسعه کمی و کیفی باغ فراهم می 

آورد.

صرف نظر از فضاهای سبز که به دو علت: الف(آلودگی شدید هوا ، خاک و آب که امکان تولید محصوالت غذایی سالم وجود ندارد ب(عدم امکان کنترل 

آسیب رسانی بهره برداران به فضای سبز)شکستن شاخه و...( ، امکان بهره گیری از گیاهان خوراکی از جمله درختان میوه و گیاهان دارویی در آنها 

وجود ندارد ، کاربرد این گیاهان در سایر نقاط با هدف بره برداری تفننی مردم ، آموزش کودکان و گاهی تولیدات اقتصادی کوچک با روش برداشت 

توسط خود مردم قابل برنامه ریزی می باشد.

گیاهان دارویی ابزاری مهم در توزیع وزنی آب در زری اسکیپ:

گیاهان دارویی و افزایش راندمان آبیاری:

گیاهان دارویی و افزایش راندمان آبیاری:

گیاهان دارویی و توسعه مکانیسم سایه انداز فضای سبز:

کابرد گیاهان دارویی مصادق عینی باغ های خوراکی:

استفاده از گیاهان دارویی در فضای سبز
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کاربرد گیاهان دارویی در فضاهای سبز عاوه بر ویژگی های مطرح شده ، نقش موثری در آموزش نسل های آینده با تاریخ کهن طب سنتی ایران و کاربرد 

گیاهان دارویی در نظام بهداشت کشور خواهد داشت ، موضوعی که به عنوان زیر ساخت فرهنگ سازی ارزشی در تمامی جوامع وجود دارد.

اگرچه اهمیت گیاهان دارویی در بخش پزشکی و داروسازی برهمگان واضح و مشخص است ولی استفاده از آنها در فضای سبز به تدریج در حال رشد 

می باشد. چنانچه بخواهیم مزایای وارد کردن گیاهان دارویی در گیاهان مناسب فضای سبز را برشماریم ، موارد زیر قابل توجه است:

زنده سازی طب تاریخ کهن:

اهمیت و مزایای استفاده از گیاهان دارویی:

پتانسیل گیاهان دارویی جهت کاربرد در فضای سبز

افزایش تنوع در فضای سبز:

 کشور ایران دارای اقلیم های متفاوت و متنوعی است بنابراین تنوع 

گیاهی رویش یافته در آن )بخصوص گیاهان دارویی( زیاد می باشد. با 

توجه به قابلیت باالی سازگاری گیاهان دارویی ، بکارگیری این گونه ها 

در فضای سبز ، تنوع گونه ها و اکوتیپ ها )از نظر رنگ ، فرم ، اندازه 

و سازگاری( را دو چندان می کند و ضریب اطمینان موفقیت طرح و 

انعطاف طراحی بیشتر می شود. با توجه به این نکته که استفاده از گونه 

های غیر بومی در فضای سبز ، شکنندگی اکوسیستم های احداثی را 

به همراه دارد ، کاربرد گیاهان دارویی بومی می تواند بر پایداری فضای 

سبز در طی سالیان ممتد کمک نماید.

جبران بخشی از هزینه ها: 

سطح وسیع و در حال گسترش فضای سبز و روند صعودی هزینه های 

کاشت ، داشت و کادر فنی و اجرایی فضای سبز ، بهای سنگینی است 

گیاهان  فرآوری  و  برداشت  طریق  از   ، آن  از  گریز  و  جویی  که صرفه 

دارویی کشت شده در فضای سبز امکان پذیر است. البته بایستی توجه 

داشت که در همه مکان ها این امر قابل انجام نیست و تنها در مناطقی 

که آلودگی شهری و صنعتی وجود نداشته باشد یا کمتر از حد استاندارد 

باشد ، مانند باغ های شفابخش ، این هدف میسر خواهد بود و همچنین 

نیاز آبی گیاهان بومی معموال کمتر از گیاهان غیر بومی است که این 

در  آبیاری می گردد.  و هزینه های  امر سبب صرفه جویی در مصرف 

این مسیر فرصت های شغلی متعددی نیز ایجاد می شود و داوطلبانی 

مانند فارغ التحصیان کشاورزی و منابع طبیعی ، بازنشستگان و افراد 

عادی و در قبال درصدی از سود میتوانند مراحلی همچون برداشت ، 

جداسازی و خشک کردن گیاهان دارویی را انجام دهند.

تامین اهداف آموزشی:

گیاه  معرفی  تابلوهای  نصب  و  سبز  فضای  در  دارویی  گیاهان  کاشت 

دارویی مد نظر ، امکان آموزش فرهیختگان جامعه و تحصیل کرده های 

علوم گیاهی ، کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم می کند. 

افزایش سطح آگاهی عموم جامعه: 

استفاده از گیاهان دارویی به عموم جامعه کمک می کند که پیوندی 

از  استفاده  و  نمایند  برقرار  آن  بخش  گیاهان شفا  و  با طبیعت  دوباره 

تابلوهای معرفی نام و خواص درمانی این گیاهان در فضای سبز سبب 

افزایش سطح آگاهی مردم می شود.

ترویج استفاده از گیاهان دارویی و ارتقاء سطح سامت جامعه: 

رویارویی هر روزه ی مردم با گیاهان دارویی که در فضای سبز مورد 

های  درمان  به  گرایش  که  شد  خواهد  سبب  اند  گرفته  قرار  استفاده 

دارای  این درمان ها  اینکه  به  با توجه  و  یابد  افزایش  گیاهی و سنتی 

افزایش   ، باشند  می  کمتری  بسیار  جانبی  عوارض  و  تر  پایین  هزینه 

سطح سامت مردم و جامعه را در پی خواهد داشت.

تلطیف هوا ، کاهش دما و جذب گرد و غبار:

گیاهان سبز همواره دی اکسید کربن هوا را که در اثر تنفس انسان و 

حیوانات و فعل و انفعاالت شیمیایی و آلودگی های زیست محیطی وارد 

هوا می شوند ، جذب نموده و گاز اکسیژن را که یک ماده حیاتی برای 

گیاهان  از  استفاده  کنند.  آزاد می   ، رود  به شمار می  زنده  موجودات 

دارویی که دارای سطح و دوام برگ باالیی هستند نظیر اکالیپتوس ، 

شمعدانی ، ختمی و ... از این لحاظ مناسب به نظر می آیند. اکالیپتوس 

جهت احداث بادشکن و جلوگیری از نفوذ گرد و غبار نیز بسیار موثر 

است.

استفاده از گیاهان دارویی در فضای سبز
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صفات مهم و مورد توجه در هنگام انتخاب گیاهان دارویی جهت کاربردی در طراحی فضای سبز 

طبقه بندی گیاهان دارویی مناسب برای کاربرد در طراحی فضای سبز

سازگاری:

گیاه دارویی معرفی شده باید تا حد امکان، با خصوصیات آب و هوایی منطقه سازگار باشد. این امر باعث باال رفتن قدرت رشد ، تکثیر و در نهایت بقای 

گیاه می گردد. همچنین استفاده از گیاهان دارویی بومی منطقه عاوه بر سازگاری اکولوژیکی ، در صورت دارا بودن مقاومت به تنش های محیطی موجود 

می تواند کمک بسزایی به پایداری فضای سبز نماید.

زیبایی و خصوصیات ظاهری مطلوب:

عدم استفاده مناسب از یک گونه گیاه در محل مورد نظر ، باعث کاهش زیبایی محوطه گردیده و در ضمن گاهی ممکن است باعث بروز مشکاتی گردد 

، به عنوان نمونه چنانچه از گیاهان دارویی انبوه در حواشی معابر و پیاده رو استفاده گردد ، باعث کاهش دید رانندگان و ممانعت از توج عابرین پیاده که 

در انتظار عبور از خیابان هستند ، می گردد و همین امر باعث بروز حوادث ناگوار می شود.

خصوصیات فتوشیمیایی گیاه:

گاهی صمغ ، تانن و سایر ترکیبات موجود در بخش های مختلف انواع گیاه باعث وارد گردیدن لطماتی به اقشار مختلف بخصوص کودکان می شود زیرا 

کودکان از روی کنجکاوی و یا بازی های کودکانه در تماس با پیکره های گیاهی بوده و حتی بخشی از برگ و غیره را تناول می نمایند که در آنها ایجاد 

مسمویت می نماید ، لذا توجه به ایمنی اقشار مختلف دارای اهمیت بسزائی است. بنابراین استفاده از گیاهان دارویی که دارای سمیت می باشند همچون 

گل انگشتانه ، کرچک و ... باید با احتیاط صورت گرفته و حتی المقدور در مکان هایی که کمتر افراد تردد می نمایند استفاده شوند و تابلوها عائم خطر 

مسمویت نیز در محل استقرار این گیاهان نصب گردد.

ایجاد آرامش در بیننده و جلب متخصصین: 

باعث جلب متخصصین و  بازدیدکنندگان و هم  باعث آرامش  بایستی  به آن ها اشاره شد  تا کنون  بر داشتن صفاتی که  گیاه دارویی مورد نظر عاوه 

عاقمندان شود و به طور کلی خواسته های همه اقشار را تامین نماید؛ چه افرادی که جهت فرار از نامایمات زندگی به دامن طبیعت پناه آورند و چه آن 

هایی که در پی یافتن طرح های نوین ،الگو برداری تحقیق و ... هستند ، بسیار حائز اهمیت است.

دوره رویش: 

یکساله)بابونه آلمانی و گل گندم( ، دو ساله)گل مغربی و گل انگشتانه( ، چندساله)گل گاو زبان و رزماری(

رنگ گل ، شاخه و برگ: رنگ گل های آبی)رزماری و اسطوخودوس( ، زرد)گل مغربی و علف چای( ، زرد و نارنجی)گلرنگ و همیشه بهار( ، سفید)بومادران( 

، بنفش)مریم گلی( ، صورتی)زوفا ، ماریتیغال و گل محمدی(. از نظر رنگ اندام هوایی ، زیتون ، بومادران ، سانتولینا و اسطوخودوس دارای شاخ و برگ 

خاکستری هستند ، عناب برگ هایی به رنگ سبز براق دارد ، اندام هوایی گیاه کرچک قرمز رنگ می باشد و بومادران دارویی دارای اندام هوایی به رنگ 

سبز جمنی است.

اندازه:

 بوته ای کوتاه)گل گاو زبان ، زوفا و علف چای( ، متوسط)سنا ، کرچک و گل محمدی( ، بلند)عناب ، اکالیپتوس ،سنجد و ژینکو( و گونه هایی دارای اندام 

های هوایی رونده)نعناع فلفلی(

نیاز اکولوژیکی: 

رطوبت پسند)علف چشمه و نعناع فلفلی( ، خشکی پسند)اسطوخودوس و رزماری( ، گرمسیری و نیمه گرمسیری)به لیمو و حنا( ، مقاوم به سرما)نسترن 

کوهی(

حساسیت گلدهی به طول روز: روز کوتاه)سیاه دانه( ، روزخنثی)همیشه بهار( ، روز بلند)بابونه(

سهولت کاربرد و نگهداری: 

نگهداری و کشت گیاهان مورد استفاده در فضای سبز باید آسان باشد. اکثر گیاهان دارویی به راحتی از طریق بذر ، قلمه ، پیوند ، خوابانیدن ، ریزوم ، 

غده و مانند آن تکثیر می شوند و در مجموع نسبت به دیگر گیاهان ، آفات و بیماریهای کمتری دارد.

استفاده از گیاهان دارویی در فضای سبز
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اکالیپتوس: درختی است با ارتفاع 5 تا 35 متر)و گاها با ارتفاع بیشتر(

دارای برگ هایی با طول 10تا15 سانتی متر و عرض 4تا8 سانتی متر می 

به رنگ  به آبی است ولی تدریجا  ابتدا سبز مایل  باشد. رنگ برگ در 

سبز مایل به سفید در می آید. در بافت های پارانشیمی برگ ، کیسه 

های ترشحی حاوی اسانس وجود دارد.

بیشتر در زمین های باتاقی و مرداب ها و بر حسب نوع گونه ، در آب 

ای  ماسه  و  آهکی  نسبتا  و خاک  مرطوب  نیمه  و  نیمه خشک  هوای  و 

بهتر رشد می کند. در مقابل سرما مقاومت کمی دارد و گونه ای نیمه 

گرمسیری و گرمسیری محسوب میشود.

بسیار مقاوم است و می تواند شرایط سخت محیطی ، از جمله خشکی 

، آلودگی های شهری و شوری را تحمل کند. و در شرایط اقلیمی استان 

سبز  فضای  ختان  در  از  استفاده  امکان  که  خوزستان  همچون  هایی 

محدود است ، استفاده شود. این گیاه دارای ریشه های طویل است که 

باران های فصلی شدید  با  نیز مناطق  مناسب برای مناطق شیب در و 

می باشد.

آویشن:  از خانواده نعناعیان و در برگیرنده تقریبا 215 گونه علفی پایا 

و درختچه ای کوچک در دنیا است. منطقه مدیترانه به عنوان مرکز این 

جنس معرفی شده است. در ایران 14 گونه از این جنس رویش طبیعی 

دارند. 

به هوای گرم و نور کافی نیاز دارد ، خشکی دوست بوده و به سهولت 

قادر به تحمل خشکی و کم آبی است. و به حالت غرقابی حساس است. 

خاک های سبک و حاوی کلسیم مناسب کشت آویشن هستند.

برگ بو: درخت یا درختچه ای دو پایه ، همیشه سبز با ارتفاع پنج تا ده 

متر که ساقه ی آن به صورت راست و مستقیم رشد می کند و از دور به 

شکل جام وارونه یا سرو است. برگ های آن معطر ، براق ، چرمی شکل ، 

به رنگ سبز تیره و دارای کناره های موجدار می باشد. دوره ی گلدهی 

نیز از اوایل تا اواسط بهار ادامه دارد و رنگ گل ها کرمی بوده و نیز معطر 

می باشد. میوه اش به صورت سته ، مدور بیضوی به رنگ مایل به آبی و 

محتوی یک دانه با لپه های گوشتدار و روغنی است. سطح خارجی میوه 

آن پس از رسیدن به رنگ بنفش در می آید و پس از خشک شدن نیز 

ظاهری چین دار پیدا می کند.

 ، خشکی  به  مقاوم  و  توقع  کم  است  ساله  چند  علفی  گیاه  بومادران: 

دارای گل آذین منفرد و کوجک به قطر 7 تا 15 سانتی متر که ارتفاع 

بوته ی آن به 30 الی 90 سانتی متر می رسد. برگ های این گیاه نیزه 

می  فراوان  های  بریدگی  دارای  و  است  طویل  بیش  و  کم  و  شکل  ای 

از  اند و  انتهای ساقه قرار گرفته  بومادران در  باشند. گل های کوچک 

تابستان شروع به گلدهی نموده و تا پاییز ادامه دارد. سرزنی های گل 

های پژمرده ، گلدهی را تشویق نموده و ظاهر گیاه را زیباتر می کند.

اروپا و شرق آسیا است و تقریبا در هر  این گیاه بومی مرکز و جنوب 

اقلیمی می تواند به خوبی رشد نماید ولیکن در مناطق گرم و آفتابی 

رشد بهتری دارد. خاک های سبک و شنی برای کشت این گیاه مناسب 

می باشد.

از این گیاه می توان استفاده های چند منظوره ای داشت مانند کاربرد 

و شاخه  گلدانی   ، مناطق خشک  فضای سبز   ، ای  های صخره  باغ  در 

بریده. با توجه به زمان گلدهی این گیاه در تابستان می توان آن را با 

بومادران  گل های دیگر در فضای سبز ترکیب کرد. رنگ های متنوع 

توجه  بسیار جالب  تواند  قالب کشت پوششی می  ترکیبی در  بصورت 

و  گیاه وجود عطر خاص  این  بسیار خوب  استفاده های  از  یکی  باشد. 

دلپذیر سرشاخه های گلدار آن و جذب حشرات زیبا از جمله پروانه ها 

رنگارنگ می باشد. 

های شفابخش/ باغ  منظرو  طراحی  در  معطر  و  دارویی  گیاهان  کاربرد 

محسن کافی، غامحسین همایونی، محمدتقی عبادی، عباس زارع

گیاه بومی مناطق جنوبی مدیترانه است که در مکان های نسبتا سایه 

بهترین رشد را دارد. خاک هایی با زهکش خوب و غنی از مواد غذایی 

نیاز دارد و تا حدودی به خشکی نیز مقاوم است.

استفاده  قابلیت   ، درخشان  و  چرمی  های  برگ  بودن  دارا  با  گیاه  این 

را  پرچین  و  نما  ، درختچه تک  به صورت شکل سازی  در فضای سبز 

دارد. برگ بو با دارا بودن مقاومتی که به شرایط سخت محیطی همچون 

و  گرم  مناطق  شهری  سبز  فضای  در  تواند  می   ، دارد  گرما  و  خشکی 

با  مناطق  در  آن  برگ  البته   ، شود  استفاده  کشورمان  جنوبی  خشک 

زمستان سرد آسیب می بیند. با آورد و در ورودی رستوران ها و هتل 

ها استفاده کرد.استفاده از درخت برگ بو به عنوان درختچه تک نما با 

وجود اشکال هارمونی خود در محوطه های چمن کاری شده می تواند 

به عنوان یک نقطه متمرکز بسیار عالی جلوه نمایی کند.

معرفی برخی گیاهان دارویی ، برای استفاده در فضای سبز:

Eucalyptus Globulus

Thymus Spp

Laurus nobilis

Achillea millefolium

منبع:

استفاده از گیاهان دارویی در فضای سبز



منبع:

شما می توانید از طریق پل های ارتباطی زیر با ما در ارتباط 

باشید و از اخبار مهندسی فضای سبز مطلع شوید:

کانال تلگرامی طراحان منظر
@landscape_design_uma

 آدرس وبالگ انجمن علمی  

landscapeuma.blogfa.com

صفحه اینستاگرام
Anjoman_elmi_landscapedesign




