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چکیده
 شهرها، در سبز فضاهاي توسعه ریزان برنامه و طراحان روي پیش مسائل ترینبحرانی از یکی امروزه

 مناطق اکثر در خشکسالی پدیده بروز و جوي نزوالت کاهش اخیر سالهاي در. باشدمی موجود آب منابع وضعیت
 در پایدار کشت الگوي ایجاد نگرش گذشته، از تر بیش رو این از و شده تبدیل توجهی قابل چالش به کشور

 طراحی دانش باید است مسلم که آنچه. است داده قرار امر اندرکاران دست توجه مورد را شهري سبز فضاهاي
 ایجاد را سبز فضاي میزان حداکثر آب، مصرف حداقل با که برود پیش سمتی به شهرها در سبز فضاي و منظر
 منظر خشک رویکرد عنوان تحت خشک نیمه و خشک مناطق با سازگار منظر طراحی از مفهومی بنابراین. نماید

 50 تا را آب مصرف تواندمی محیط زیبایی و کیفیت به رساندن آسیب بدون تواندمی اسکیپینگ زري یا پردازي
گیاهان با نیاز آبی کمتر مخصوصا گیاهان بومی) به دهد. اصل سوم خشک منظر پردازي (گزینش  کاهش درصد

معنی استفاده از گیاهان با نیاز آبی کم به طوري که اصول منظر پردازي مثل رنگ، بافت، وحدت، تعادل، 
اي از گیاهان تسلسل، تنوع، قرینه، هارمونی، جذابیت به منظور القاي زیبایی و ..... رعایت شود و به طور عمده

اي کمی دارند استفاده شود. این رایط منطقه سازگار هستند و نیازهاي اکولوژیک و آبی و تغذیهبومی که با ش
-هستند بسیار پرکاربرد هست، چرا که می بیابانی و خشک هواي و آب داراي مناطق جهت نوع منظر پردازي

 فضاي کمتر، هزینه و زمان صرف با و دارند نیاز کمتري آبیاري و تیمار که به توان در این روش با کمک گیاهانی
 .نمود ایجاد کشور شهرهاي از وسیعی قسمتهاي براي را مناسبی سبزي

 آبیاري، باغ ایرانی میزان ، کاهشتنش خشکی، گیاهان بومی، خشک منظر پردازي کلیدي: واژه هاي

 مقدمه
 حاضر حال در. آیدمی شمار به نوین نشینی شهر در انسانی و طبیعی حیات پایدار عوامل از یکی سبز فضاي تردید بدون

 قاعده این از نیز ایران کشور. است آب کمبود شهري سبز فضاي کننده محدود عامل مهمترین جهان هاي کشور اکثر در
 اقلیم داراي آن اعظم بخش شمالی، نیمکره خشک کمربند در کرفتن قرار و خاص جغرافیایی موقعیت علت به و نیست مستثنی

 قابلیت از دیگر برخی و گیاهی پوشش آبی، منابع شدید هايمحدودیت با که مناطق این بیشتر. باشدمی خشک نیم و خشک
 .]1[ هست نیز روستایی و شهري مهم و کهن بسیار هايگاهسکونت از بسیاري بردارنده در حال عین در روبروست، طبیعی هاي

 مدیران، کار دستور در سریعتر چه هر آن بهینه مصرف و آب منابع بحران موضوع که است ضروري موضوع این به توجه با
 جاي بر میراث الگو فعلی، شهري سبز فضاي الگوي متاسفانه اما. گیرد قرار شهرها در سبز فضاي توسعه طراحان و ریزانبرنامه
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 و دارند آبدوست گیاهان به گرایش و معتدل هواي و آب که است اروپایی باران پر و آب پر کشورهاي سبز فضاي الگوي از مانده
 کشت زیر سطح مبهم توسعه تلخ، حقیقت این بارز نمونه .ندارد جایی الگو این در ایران فالت بومی و خشکی به مقاوم گیاهان

 نمونه، عنوان به اینکه نتیجه. است هلند کشور از وارداتی بذرهاي از استفاده با ها بزرگراه اطراف در حتی شهرها، در چمن
 در که است حالی در این]. 2[ است شده گزارش نیز روز در مکعب متر میلیون 1.5 حدود تا تهران شهر سبز فضاي آب مصرف

 کارشناسان و باغبانی متخصصان توسط اي فزاینده طور به چمن از استفاده محدودیت قانون پیشرفته کشورهاي از ايپاره
 نموده ایجاد چمن آبیاري کاهش منظور به را تريجامع نگرش یک رویکرد این جنبش امروزه و شده بررسی چمنی پوشش

می کاريچمن هايزمین از منظوره چند استفاده و چمن سطح کاهش به باالیی دقت استرالیا خشک مناطق در]. 3[ است
چمن سطح هاآن منظر طراحی در که باشندمی شهرهایی جمله از جنوبی استرالیاي ایاالت در یکریک و داونز بی راکس .شود

 و بومی پوششی گیاهان مالچ، فرش، سنگ نظیر دیگر مواد از آن جاي به و است یافته کاهش مربع متر 100حداکثر به کاري
 ].4[ شودمی استفاده دست این از مواردي

 آب منابع وضعیت شهرها، در سبز فضاهاي توسعه ریزان برنامه و طراحان روي پیش مسائل ترینبحرانی از یکی امروزه
 توجهی قابل چالش به کشور مناطق اکثر در خشکسالی پدیده بروز و جوي نزوالت کاهش اخیر سالهاي در. باشدمی موجود
 دست توجه مورد را شهري سبز فضاهاي در پایدار کشت الگوي ایجاد نگرش گذشته، از تر بیش رو این از و شده تبدیل

 شناسی،زیبایی کارکردهاي جمله از شهرها در سبز فضاي مختلف کارکردهاي به توجه با. است داده قرار امر اندرکاران
 در شهروندان حال رفاه جهت پایدار، سبز فضاي سرانه افزایش به نسبت تا است ضروري...  و تفرجی اجتماعی، اکولوژیکی،

 گونه از استفاده و منظري خشک الگوهاي طراحی شرایطی چنین در بنابراین. شود اندیشیده اي چاره کشور مختلف شهرهاي
 ].5[ گردد واقع مفید شهرها در پایدار سبز فضاي توسعه در تواندمی آبی کم به مقاوم ايدرختچه و درختی هاي

 آب، مصرف حداقل با که برود پیش سمتی به شهرها در سبز فضاي و منظر طراحی دانش باید است مسلم که آنچه
 عنوان تحت خشک نیمه و خشک مناطق با سازگار منظر طراحی از مفهومی بنابراین. نماید ایجاد را سبز فضاي میزان حداکثر
 را آب مصرف تواندمی محیط زیبایی و کیفیت به رساندن آسیب بدون تواندمی اسکیپینگ زري یا پردازي منظر خشک رویکرد

 .]6[ دهد کاهش درصد 50 تا

خشک منظر پردازي ایده، مفهوم و تفکر تعریف
 محیط از محفاظت و آب جوییصرفه با همراه که است کیفیت با سبزي فضاي ایجاد و سازيمحوطه خشک پردازي منظر

. باشد سبز فضاي ایجاد جهت سنتی باغبانی از مختلفی انواع براي مناسب جایگزینی میتواند راهبرد این باشدمی زیست
 که شد، مطرح مدت طوالنی هايخشکسالی به پاسخ در 1980 دهه در کلرادو ایالت در بار اولین Xeriscape  اصطالح
 در ایالت 40 از بیش در امروزه .است انداز چشم معنی به landscape و خشکی معنی به xero یونانی واژه دو از متشکل
 ].7[ گیردمی قرار استفاده مورد متحده ایالت سرتاسر
 معناي به Xeriscape تا شد باعث آمریکا در 1999 تا 1998 و 1988 تا 1986 سالهاي بین هايخشکسالی واقع در
 جویی صرفه آب مصرف در که. باشدمی اندازچشم از شکلی یک خشک منظرپردازي. رود بکار کشور این تمام در خود، واقعی
 ].8[ کندمی زیست محیط حفظ به زیادي کمک فسیلی، سوختهاي مصرف کاهش با و% )  60 تا 30 حدود( کرده

 نیمه و خشک مناطق طبیعت سیماهاي از گرفتن الگو و آبی مصرف کم عناصر کاربرد با سازي باغ از سبکی منظر خشک
بومی  که گیاهانی جایگزینی با هوشمندانه سازي محوطه بر زیادي تأکید روش این]. 9[ است منظر طراحی در خشک
آب مصرف کاهش بر عالوه آن منافع دیگر ز. ادارد رواناب و تبخیر طریق از آب رفتن هدر از جلوگیريو  است محلی اقلیم

 هايهزینه و زمان کاهش همچنین زیست، ومحیط تفرجگاهی خانگی، مصارف براي دسترس قابل آب افزایش به توانمی
 .]10[ کرد یاد نگهداري و تأسیس
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 ریزيبرنامه مراحل شامل ترتیب به که دارد وجود آب کارآمدتر مصرف با سبز فضاي ایجاد براي مرحله هفت کلی طور به
 سطوح از منطقی استفاده ،)بومی و به خشکی مقاوم هايگونه( کمتر آبی نیاز با گیاهان گزینش خاك، آنالیز طراحی، و

 ویژه باغبانی عملیات یک مراحل این از کدام هر که باشد،می نگهداري و مناسب پوش زمین از استفاده کارا، آبیاري چمنکاري،
 کاهش به منجر خشک منظرپردازي که طوري به شودمی بهینه سبز فضاي در آب مصرف آنها سازي پیاده با که باشندمی

 و بوده سازگار زیست محیط با حاصل انداز چشم همچنین. ]8[ شود محیط زیبایی و کیفیت تغییر بدون%  50 تا آب مصرف
 شیمیایی مواد و کود به گیاهان راهبرد این در. کندمی بیشتر زیست محیط و شهري مصارف سایر براي را آب به دسترسی

-هزینه و تالش زمان، در جویی صرفه موجب نوعی به یابدمی کاهش چمن کشت اینکه به توجه با و دارد نیاز کمتري کشآفت
 .]11[ یابدمی کاهش نیز زباله و هاآلودگی میزان و شده ها

سبک منظرسازي یا طراحی نیست، بلکه یک ایده یا مفهوم به منظور حفظ خشک منظر پردازي (زري اسکیپینگ) یک 
تر طور واضحکار گرفته شود. بههاي منظر پردازي بهتواند در تمامی سبکجویی در زمان هست که میمنابع آب، انرژي و صرفه

انگلیسی، ژاپنی، مدرن،  هايتوان گفت خشک منظر پردازي (زري اسکیپینگ) منظري است که در ساختار تمامی سبکمی
تواند هندسی یا غیر هندسی باشد. اصول شکل دهنده این ایده گیرد. این منظر میپست مدرن، ساختارشکن و .... قرار می

 ].12آوا باشد [برگرفته از عملیات کشاورزي مناسبی است که با محیط خشک در کارکردي همراه و هم

ایران هاي باغ سازي سکیپینگ) با اصول منظرا هماهنگی اصول خشک منظر پردازي (زري
 آن علمی اصول که حالی در شد، تعریف آکسفورد فرهنگ در میالدي 2000 سال در بار اولین براي اسکیپ زري اصطالح

 با زیستی هم در انسان توانمندي تبیین سوي به راهی ایرانی باغ. است رفته کار به ایران هايباغ سازي منظر در پیش هاسال
 دستیابی راستاي در که است کلی اصل هفت از متشکل اسکیپ زري. است کویري خشن و خشک مناطق در ویژه به طبیعت

 ایرانی سازيباغ سبک با خشک مناطق در سازي منظر اصل هفت این کلی طور به. اندشده تعیین منظر در بهینه آبیاري به
 .]13[ دارند هماهنگی

 پردازي منظر خشک در استفاده مورد گیاهی هايگونه هايشاخصه
 بنابراین و است مهم بسیار مناسب گیاهان انتخاب منظري خشک رویکرد در گیاهان حیاتی و اساسی نقش به توجه با

 این که چرا رسدمی نظر به ضروري منطقه محیطی شرایط با هاآن سازگاري علت به منطقه هر سازگار و بومی گیاهان شناخت
 .دارند نیاز کمتري آبیاري و تیمار به گیاهان

 منظرپردازي از متفاوت خشک منظرپردازي دارد، هوا و آب به بستگی خشک منظرپردازي براي مناسب گیاهان انتخاب
 مورد) بومی( محلی هايتوصیه انواع بایستی محلی هايمحوطه براي چه اگر خشک منظرپردازي در که چرا باشدمی طبیعی

 داشته نقش آب حفظ در که است گیاهانی از استفاده بر تاکید و نبوده بومی گیاهان انتخاب لزوماً هدف اما گیرد قرار توجه
 که گیاهانی با جایگزینی و راهبرد این در استفاده قابل باشندمی مقاوم خشکی برابر در که گیاهانی اکثر کلی طور به. باشند

 .باشدمی زینتی هايدرختچه و درختان و هاگل از مختلفی انواع شامل که باشندمی دارند باالیی آب مصرف
گیاهان بومی به دلیل سازگاري باال با شرایط اقلیمی منطقه و در نتیجه هزینه پایین حفظ و نگهداري، گزینه مطلوبی در 

مناسب و رعایت  ایجاد یک فضاي سبز پایدار هستند. در بکارگیري از گیاهان بومی در منظر شهري، استفاده از طراحی کاشت
 .]14[مورد پسند شهروندان بسیار مهم است اصول طراحی منظر به منظور ایجاد فضاي سبز زیبا و 

 چند نمونه از گیاهان بومی و مقاوم به خشکی کارآمد جهت استفاده در خشک منظر پردازي
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درمنه،  اسطوخودوس، ناز، گل گازانیا، اتریپلکس، کور، بومادران، آویشن، خروس، تاج گون، سریش، گل و گیاهان دارویی:
 و .... استاتیس ،رزماري ،علف مار، بومادران، سدوم

سماق، گنجشک، زبان توت، پده، بنه، کاج، هاي گونه سرو، هاي گونه اقاقیا، ارس، معمولی، ابریشم مصري، ابریشم :درختان
 و .... طالیی باران سرخدار، زیتون، انجیر، بلوط، لیلکی، عناب، نارگل، عرعر، سنجد،

خرزهره، توري،  ختمی، تنگرس، تاغ، پیراکانتا، پرند، پر، برازمبل، کوهی، بادام اسکنبیل، اسپیره، ارغوان، ارس، :ها درختچه
 و .... ویتکس آ، نسترن،کلوته محمدي، گل گز، کوشیا، کاروانکش، داغ، قره طاووسی، شیرخشت، شن، زرشک، بز، ریش راناس،

پردازي منظر خشک هايچالش
 فرهنگ دلیل به این که باشد،می مردم عموم آموزش و آگاهی عدم خشک منظرپردازي براي عمده هايچالش از یکی

 این در کامل بصورت چمن حال این با باشد،نمی آسان عموم براي چمن حذف پذیرش و بوده سنتی مناظر و گیاهان به وابسته
 گیردمی قرار توجه مورد خشک منظرپردازي در ايویژه بصورت کاريچمن محل و چمن نوع بلکه شودنمی حذف راهبرد
 نگهداري و آبیاري به نیاز سبز فضاي در استفاده مورد گیاهان از بسیاري به نسبت هاچمن اینکه به توجه با مثال بعنوان

 آمریکا در حاضر حال در .]15[ گردندمی استفاده خاص مناطق در و خشکی به سازگار چمنی هايگونه از دارند، بیشتري
 آموزشهاي فلوریدا و آریزونا جمله از هاایالت از برخی در و است تغییر حال در فکر طرز آموزش و آگاهی هايبرنامه بدلیل

 مهم دالیل از یکی ایران در که یجایآن از. ]16[ است شده فراهم مردم عموم براي زري اسکیپینگ مزایاي مورد در باغبانی
 و منظرپردازيخشک  از استفاده با توانمی باشدمی باال آبی نیاز با گیاهان از استفاده، شهري سبز فضاي در آب زیاد مصرف

 از هم کشور اقلیم براي مناسب گیاهی الگوي از استفاده همچنین باال کارایی با و خشکی به مقاوم گیاهی هايگونه شناسایی
 داد کاهش را سبز فضاي آبیاري براي مصرفی آب مقدار هم و نمود اجتناب گیاهان در خشکی تنش به مربوط مشکالت بروز

]17[. 

 )اسکیپینگ زري( پردازي منظر خشک استفاده از گیاهان بومی در مزایاي
آبی ) به معنی استفاده از گیاهان با نیاز مخصوصا گیاهان بومی خشک منظر پردازي (گزینش گیاهان با نیاز آبی کمتر سوماصل 

مونی، جذابیت به منظور القاي رکم به طوري که اصول منظر پردازي مثل رنگ، بافت، وحدت، تعادل، تسلسل، تنوع، قرینه، ها
زهاي اکولوژیک و آبی و اي از گیاهان بومی که با شرایط منطقه سازگار هستند و نیاو ..... رعایت شود و به طور عمدهزیبایی 

 .]18[اي کمی دارند استفاده شود تغذیه
 :]18[پردازي در فضاي سبز شهري به شرح زیر است  منظر خشک در بومی گیاهان از برخی از مزایاي استفاده

 باشد.می یک رویکرد و راهکار مناسب جهت مدیریت بحران آب )1
 .از هر نظر این گیاهان بومی با طبیعت سازگاري بیشتري دارند )2
ا که باعث افزایش تنوع در شکل، فرم، بافت، رنگ و .... و افزایش جذابیت و کاهش تکرار خسته هافزایش تعداد گونه )3

 گردد.می کننده در درختان تکراري و افزایش چندین برابري جذابیت بصري
 توقعکمنظر فیزیولوژیک کامال از  گیاهان بومی کهعلت اینده از کودهاي شیمیایی بهکاهش مصرف کود و عدم استفا )4

 .هستند
(انواع قارچ، ویروس، نماتد، باکتري،  هاي زیستیبه اکثر تنش هاي بومیگونه عدم استفاده از سموم به علت مقاومت )5

 .(سرما، گرما، خشکی، کم آبی، شوري، فلزات سنگین، آلودگی هوا و ....) و غیر زیستی انواع آفات و حشرات)
 .هاي نگهداريحظه هزینهگیر و قابل مالکاهش نیاز به نگهداري و کاهش چشم )6
 .بسیاري از گونه هاي بومی شبه دیم هستند و نیاز به آبیاري مداوم و مستمر ندارند )7
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 ، جهت آبیاري فضاي سبز شهري.کاهش بسیار زیاد در مصرف آب )8
 .به فضاي سبز پایدار یابیدست )9

ها اند، حضور آندر آن منطقه بودهد و هزاران سال با توجه به این که گیاهان بومی بخشی از تاریخ یک منطقه هستن )10
-را به بازگشت به طبیعت فرا می شهروندانتدائی کننده حس خوب و نوستالوژي جالب در ذهن مخاطب هست و 

 .نمایدال میخواند و حس طبیعت دوستی در ذهن شهروندان فع
 .بخشدطبیعی را براي شهروندان تسهیل میدستیابی به نمادهاي بومی و کهن  )11
 .ها را به دام می اندازدمنظر پردازي مخصوصا با کمک گیاهان بومی روان آباین نوع  )12
 .گردداین نوع منظر پردازي مخصوصا با کمک گیاهان بومی باعث کنترل فرسایش خاك می )13
ي مثبت در خالف جهت جنگ با و رویکرد بودهکاشت گیاهان بومی اقدامی در جهت هم آوایی و همراهی با طبیعت  )14

هاي چند ده سال اخیر در فضاي سبز شهري اقصی نقاط هاي و منظر پردازيشد که متاسفانه در طرحیباطبیعتی می
 ایم.کشور در پیش گرفته

 گیرينتیجه
 بردن کار به با تا کندمی ملزم گذشته از بیش را و فضاي سبز شهري منظر معماران امروز دنیاي در آب کمبود بحران

 در منظرسازي اصول. کنند مقابله بحران این با هاآن آب مصرف میزان به توجه و درختان و گیاهان کاشت در اصولی هايروش
 در ساخت و طراحی براي که دهدمی ارایه آب مصرف کاهش براي را راهکارهایی ایرانی، باغسازي از برگرفته خشک مناطق

 و اساسی نقش به توجه با. بود خواهد راهگشا دهد، می تشکیل آب بی و خشک مناطق را آن از عظیمی بخش که کشورمان
 سازگار و بومی گیاهان شناخت بنابراین. است مهم بسیار مناسب گیاهان انتخاب شهري، هايمحیط طراحی در گیاهان حیاتی

 . دارند نیاز کمتري آبیاري و تیمار به گیاهان این که چرا رسد، می نظر به ضروري منطقه، هر
 سبز فضاي در آبیاري میزان تواندمی که هايقطره آبیاري سیستم نظیر هاییروش کنار در منظرپردازي خشک از استفاده

 و آب داراي مناطق جهت شود. این نوع منظر پردازي آب مصرف در جویی صرفه%  50 ایجاد باعث و داده کاهش%  70 يباال را
 آبیاري و تیمار بهکه  یگیاهانتوان در این روش با کمک هستند بسیار پرکاربرد هست، چرا که می بیابانی و خشک هواي

 .نمود ایجاد کشور شهرهاي از وسیعی قسمتهاي براي را مناسبی سبزي فضاي کمتر، هزینه و زمان صرف با و دارند نیاز کمتري
 و طراحی راستاي در تواند می قلیایی و شور هاي خاك اصالح و آبی کم و شوري به مقاوم و پسند خشکی گیاهان از استفاده با

 با شیمیایی، مواد و آب مصرف کاهش بر عالوه راهبرد این با. گردد واقع موثر منظري خشک رویکرد با پایدار سبز فضاي ایجاد
 قدم محیطی آلودگیهاي کاهش و خشک نیمه و خشک مناطق هواي و آب تعدیل در توانمی بیشتر سبز هايگستره ایجاد

 .برداشت

 منابع
اي معماري کویر، . پایداري منظر و بوم در مناطق گرم و خشک و کویري ایران. همایش علمی منطقهتقوایی، س.ح ]1[

 .1385اردستان، ایران، 
]2[  www.alborznews.co/view/9664.aspx, 2013. XeriscapePlans, 2011, from

http://www.denverwater.org/Conservation/Xeriscape 
]3[  Carrow, R. N. Can we maintain turf to customers’ satisfaction with less water?, Agricultural Water

Management, 80: 117 -131, 2005. 
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سومین .استرالیا کشور تجارب برخی به نگرشی مناطق خشک، در پایدار منظر طراحی براي هایی استراتژي .ف کاظمی، ]4[
 .1386، 86ماهنامه  ضمیمه ،24 شماره هنامه ویژ شهري، منظر و سبز ملی فضاي همایش

سعه . اولین همایش تو)Xeriscape(منظري  خشک ایده اساس بر آب کم مناطق در شهري سبز فضاي . گسترشب ناروئی، ]5[
 .1394فضاي سبز شهري، تبریز، ایران، 

 زیبا و توسعه، عمران ملی کنفرانس اولین بیابانی، هاي بوم پایدار منظر معماري در نوین دانشی اسکیپ زري. س الهی، ]6[
 .1390، ایران کنار،

]7[  Wade, GL., Midcap, JT., Coder, KD., Landry, GW., Tyson, AW, Weatherly, Jr N. Xeriscape: a guide to
developing a water-wise landscape, 2010. 

دهمین سمینار .)آب کم و خشک مناطق در سبز فضاي مدیریت و (طراحی Xeriscapingا.  ،مشکی بید . وه ،فرهمند ]8[
 .1388باهنر،  شهید دانشگاه کرمان، تبخیر، کاهش و آبیاري سراسري

]9[  Dictionary, 2011. from http://dictionary.reference.com/browse/xeriscape.

 منظري. مطالعه خشک طراحی توسعه به نسبت کهاي شهري پار به کنندگان مراجعه دیدگاه . ارزیابی، اکار دانه ر. و ] مرید،10[
 .1393، 1-5): 2(1، پایدار توسعه و آب کرج. نشریه شهر پارکهاي: موردي

]11[  McCracken, M. Xeriscape: AnIntroduction, 2009.
«http://www.mastergardenersmecklenburg.org/xeriscapean-introduction» 

، 45-48): 1(1ز. فصل نامه آگهی هاي زیست محیطی، در طراحی نوین فضاي سب Xeriscape. خشک منظري ایزدي، م ]12[
1394. 

 .1393، 17  تا 12 صفحات منظر، ماهنامه .ایران باغسازي هنر در سنت یک بازخوانی خشک پردازي منظره .م کافی، ]13[
 .1395، 86-78): 1(1علمی ترویجی گل و گیاهان زینتی،  هگیاهان بومی در منظر شهري. مجل کریمیان، ز. ]14[
 توسعه، رشت، و عمران ملی کنفرانس اولین. بیابانی هاي بوم پایدار منظر معماري در نوین دانشی اسکیپ زري س، ،الهی ]15[

 .1390نشا،  لشت واحد اسالمی آزاد دانشگاه
]16[  Daanish, M. Smucker, TA. Ginn, F. Johns, R. Connely, S. Xeriscape people and the cultural politics of

turfgrass transformation. Environment and Planning D: Society and Space 28: 600-17, 2010. 
شهري.  سبز فضاي در آب مصرف کاهش جهت راهبردي خشک . منظرپردازيفرد، س نیایی علی و ، ز.آسایش ملکی ]17[

 .1394، ایران تبریز، شهري، سبز فضاي توسعه همایش اولین
خشک منظر پردازي (زري اسکیپینگ) در فضاي سبز شهري، رویکردي در جهت مدیریت بحران آب. یک  فخرائی، م. م. ]18[

 خرداد 25 صد و ششمین پیشنهاد نویسنده این مقاله در حوزه فضاي سبز شهري در نظام جامع پیشنهادات شهرداري شیراز،
1395. 
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