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 چکیده

شناسی از محیط ایفا وه بر نقش مهمی که بر درک زیباییها عالها و بزرگراهفضاهای سبز حاشیه جاده

با این حال . دنها دارها و بهبود وضعیت اکوسیستمزایی در سالمت روحی و جسمی انساند، تاثیر بسنکنمی

-دراین مقاله با بررسی سیستم. نداشناسی توجه داشتهترجیح زیباییتاثیر این فضاها با اکثر محققان قبلی بر 
 ها و بازنگریاز نزوالت آسمانی و روانابحداکثری  گیریبهرههای سطوح آبگیر باران جهت یافتن راهی برای 

شناسی ی چهارچوبی کلی در مبحث زیباییخشک کشور ایران، به ارائهگیاهان بومی مناطق خشک و نیمه

ران، تعداد بسیار های بومی ایند که در میان گونهدهنتایج نشان می. پردازیممی این مناطقاه در منظر ر

منطبق بر  هاای اندک در احداث اولیه آنخشکی وجود دارند که با صرف هزینههای مقاوم به متنوعی از گونه

های هنگفت و نیاز باالی وان سالیان سال بدون اتالف هزینهتمی شناسی منظر جاده چهارچوب زیبایی

محیطی و راه، باعث یکپارچگی زیست کاربراند و همزمان با کسب رضایت نگهداری، از زیبایی آنها لذت بر

.های بومی منطقه شدبهبود وضعیت اکوسیستم

 .شناسی، سیستم سطوح آبگیر باران، گیاهان مقاوم به خشکیمنظر جاده، زیبایی :واژگان کلیدی



همقدم-1

-از جمله تنظیم دما، کاهش رواناب .ها فواید بسیاری را به همراه داردها و بزرگراهی جادهارتقاء فضای سبز حاشیه
شش گیاهی باقیمانده از جمله تواند شامل پواین فضای سبز می. های هواآلودگی ها و کاهشهای حاصل از سیالب

ی تواند در ای مجاده یارتقاء شبکه. یاهی باشدهای گمعرض خطر و جوامع مختلفی از پوششدر گیاهی های گونه

و زیستگاهی برای بسیاری از  های بزرگتر برای طیف وسیعی از جانداران، پراهمیتهای زیستگاهایجاد ارتباط بین لکه

می  ،هاها بر روی سالمت انسانفضای سبز جاده ییای حاصل از توسعهاز مزا .ها باشدها از جمله بندپایان و پروانهگونه

درختچه  کاشت درخت و. توان به افزایش سالمت روان، کاهش افسردگی و کاهش آسم در دوران کودکی اشاره کرد

 Marshall et) شود که دارای فواید بسیاری بر سالمت از جمله کاهش چاقی می باشدروی میدهباعث بهبود قابلیت پیا
al., 2019a). 

مشارکت زیاد . وب شودهای عمومی شهر محساز فضا( 63/%7)اند بیش از یک سومتوفضای سبز حاشیه جاده می

 روی، نوار پارکینگ، بلوار و یا چمنزار پر درختپیادهر طبیعت و در آمریکا، بافر که به نوعی در استرالیا نوا)حاشیه جاده 

. شودنادیده گرفته می دارد اما عموما در فضای سبز عمومی به این معناست که پتانسیل قابل توجهی (شودیم دهینام

. (Marshall et al., 2019b) پتانسیل کمک به تنوع زیستی، عملکرد اکوسیستم و مطلوبیت انسانی در مناظر شهری
از شهری به شهر  جاده از کشوری به کشور دیگر و یدر حاشیهفضاهای سبز نگهداری احداث و مقررات مربوط به 

اث مناظر شرایط و قوانین متفاوتی برای احد همانطور که در مناطقی با اقلیم خشک و نیمه خشک. دیگر متفاوت است

 .دارد مناطقی با اقلیم معتدل و مرطوب وجوددر مقایسه با ای جاده

ها و ها و بادی آبی و بادی، تعدیل رفتار طوفانهاخشک به منظور جلوگیری از فرسایش در مناطق خشک و نیمه 

علمی، گسترده  قیها، لزوم تحقیها و بزرگراهحرکت وسایل نقلیه موتوری در جادهی ناشی از دهندههای آزارتعدیل صدا

  .(6673، و قدوسی  لقمان) شودو دقیق احساس می

 گیری از نزوالت آسمانی وهای بهرهروش با استفاده از هاها و بزگراهسازی جادهی چنین تحقیقی را منظرمحور اصل

توانند در یاهان آن است که چنین گیاهانی میکید بر این گعلت تأ. دهدن بومی و مقاوم به خشکی تشکیل میگیاها

اری و آبیاری های شدید برای نگهدرافی متفاوت، بدون نیاز به تیمارتوپوگهای خاکی، اقلیم و ها با ساختاراین مسیر

وشت و بقایای گیاهان در این در این صورت سرن. العمل منفی محیط طبیعی مواجه نگردندمستقر شوند و یا با عکس

ری که گیاهان قادر به طو. های اجرایی نخواهد بوددستگاه یهای بودجهها و نوسانثر از تغییر سیاستها متأعرصه

های محیط به زندگی خود ادامه دهند و در عین ها، امکانات و ظرفیتطبیعی و درحد توانمندیود به طور خواهند ب

همچنین به . نمایندها برای مسافرین ایجاد ها و بزرگراهسال مناظری چشم نواز در طول جادهحال در فصول مختلف 

ها با استفاده از ها و بزرگراهسازی جادههای مورد نظر، منظرنی و مکانقاطع زمادلیل در دسترس نبودن آب در تمامی م

، و قدوسی لقمان) ای داشته و از اهمیت زیادی برخوردار استشی بیابانی و کویری، جایگاه ویژهگیاهان بومی و وح

6673.) 
ها در مناطق ها و بزرگراهمنظر جاده های مدیریتها نوشتار حاضر سعی دارد بخشی از برنامه با توجه به این بحث 

شود را مورد بحث و بررسی استفاده از گیاهان بومی منطقه میو  مین آب مورد نیازتأشامل شک و نیمه خشک که خ



سی منظر شناهای زیباییمنظر، به چهارچوبی دقیق از معیارشناسی های زیباییدهد و در نهایت با توجه به معیارقرار 

 .خشک دست یابد خشک و نیمه راه در مناطق

مبانی نظری -2

شناسیزیبایی مفاهیم -1-2
 یشناس ییبایدر واقع، ز باست؛یشناختن ز یو به معن بوده، حاصل مصدر یشناسییبایز م،یخوانیم نیدر فرهنگ مع

 یهیاست که به عنوان نظر یفلسف کیکالس یهاز پنج رشت یکی ک،یزی ق و متافالشناخت، منطق، اخ یتئور در کنار

 یزیمتما یهاهدگایاتخاذ د با و خیاصطالح در طول تار نیالبته ا. شودیم فیتعر یشناختییبایز یهایتأمل در داور

، تنباومگار به خود گرفته است، تا آنکه در قرن هجدهم یمتفاوت یمعان ،مختلف یمطالعه شده و براساس مکاتب فکر

به  زین یشناسییبایداد و از آن پس ز رییحواس تغ یارضا ای اصطالح را به لذت حواس نیا یمعنا ،یآلمان لسوفیف

 یاضافه شد؛ البته در انتها یفلسف واژگان مستقل در کنار منطق و اخال ق قد برافراشته و به فرهنگ یستمیس عنوان

 بدل گشت یعموم زبان از ریناپذ ییجدا یخارج شده، و به عنوان بخش زیانحصار فلسفه ن از اصطالح نیسده، ا نیهم

 (.6636 پاکزاد و ساکی،)

برخورد با آثار  از حظّ حاصل یبرا یمنطق یهیتوج ،یلیقالب تحل کیداشت در  تالش شاخه از فلسفه در ابتدا نیا

 به زین یشناس ییبایز یهحوز شود،یتنها به هنر محدود نم ییبایز فراهم سازد؛ البته با توجه به آن که حظّ ما از یهنر

 .(Davies, 2009) تر شدعیوس یاهباز یهرندیبرگزمان در مرور
-ییبایشده است؛ علم ز ریدانش محسوسات تعب ای ادراک و یحس افتیبه در یشناسییبایتوجه به آنکه امروزه ز با
 یهرندیبرگ  در و نشده فیتعر بایز یهادهیپد صرفاً در رابطه با حظّ حاصل از برخورد با زین ]الجمال معل[ یشناس

 یمفهوم ی رندهیبرگ عموماً در یشناسییبایز نیبنابرا. هست زیانسان ن یو احساسات درون انفعاالت مجموعه یمطالعه

امور  ریما به همراه ندارند، نظ یبرا ی لذتالًکه اص ییزهایچ یو حت جانیو ه یو شامل فکاه بوده ییبایتر از ز عیوس

 .(Hekkert, 2006; Parsons, 2010) است زیمضحک و مشوش ن
 یرا به سادگ یشناسییبایز د،یکسفورد جدلغت آ فرهنگ است؛ Aesthetics ،یشناس ییبایز ی واژه یسیانگل معادل

کند، هرچند به زعم کاتبرت، یم فیتعر« هستند ییبایو ادراک ز عتیطب یاز قواعد که درباره یا مجموعه» عنوان به

 یونانی یهشیبا ر aisthetikos یواژه سازد؛یرا بر ما آشکار م نیاز ا شیب ،ییآن به تنها یونانی یشهیر اصطالح و نیا

-یم زیمتما ،ادراک یمعنا به aesthesthai یقابل ادراک است که البته از واژه یزهایچ یبه معن aistheta یاز واژه
نقطه  نیهم کرده و به یرفته را ط ریمس ،چرخه کیدر  امجدد ،میبرس ییبایز یکه ما به معنا یزمان ر چند،ه. باشد

.(Cuthbert, 2006) میرس یم

منظر یشناسییبایز یهااریمع -2-2
حقیات برروی ترجیحات منظر، سفه، روانشناسی، معماری منظر و تها به عنوان مثال فلشتهرای از طیف گسترده

های ارزشمند اما ها دیدگاهاین رشته یهمه. دهندمطالعه قرار مید ها را مورهای زیبایی شناختی محیطکیفیت

ی   اینکه بتوانیم چهارچوبی در زمینهها قبل از روشن شدن این دیدگاه. اندارائه داده ،موضوع این متغییری را در مورد

  (Subiza-Pérez et al., 2019).نیمه خشک ارائه دهیم، ضروری استشناسی مناطق خشک و زیبایی



 رد،یگ یمورد استفاده قرار م یشناسییبایز تیفیدرک ک یبرا یاهمعموال به عنوان واسط یشینما ای یبصر ییبایز

و  یمطالعات روانشناخت یوقت یحت. منعکس کند طیه محب یشناختییباینوع پاسخ ز کیموضوع تنها  نیاگر ا یحت

مانند  یبصر یهایژگیو یتمرکز بر رو اغلب، دنباشها متمرکز شده طیمح متعدد اتیبر خصوص ستیز طیمنظر در مح

 دینو) ، مرموز بودن(الگوها و اشکال یدگیچیو پ یتنوع بصر ) یدگیچی، پ(در منظره دیمثال باز بودن د) یبصر اسیمق

 .((Tveit et al., 2006است ( رنگ و بافت یوحدت صحنه، تکرار الگوها) انسجام ای( ستایاز و دیاطالعات جد
 ط،یمح یکنواختیانسان از . است طلبی تنوع رد،بگی مورد توجه قرار شناسیییبایدر مبحث ز دیکه با یکی از نکاتی

 طیاز مح شناسیییبایدرک ز. باشد یاثر هنر ایمنظره  نیباتریاو ز طیاگرچه مح. کندیم یاحساس رکود و افسردگ

و  رندیگبرمیما را در حواس تمامی یشهر هایطیمح ،تجربه نیاست، با وجود ا ییبایو وابسته به ز یاساسا بصر یشهر

-دوست هایطیاز مح تیپنج خصوص سریچک ن. باشند یینابی از ترمهم توانندیم ییایو بو ییشنوا ،طیشرا یدر بعض
: کندیرا مشخص م داشتنی

خوب یو نگهدار یزیتم-6

داشتن یخیاصالت تار-2

نظم داشتن-6

داشتن یعیرنگ طب-4

شدهفیباز و تعر هایفضا-5

و  یدگیچیپ ،ییخوانا ،یکپارچگیکه  کنندمی اظهار هاآن. افراد را برشمردند یطیمح حترجی چهارچوب «هاکاپالن»

-یمکمک  یکالبد هایطیمح یمردم برا حاتیهستند که به ترج هاطیمح یاطالعات هایتیفیرمز و راز به عنوان ک
 .(6633 ،یمتول ) دننک

شناسی برشمردند و برای بهبود ترجیحات زیبایی لیاموصدای آب و صدای باد را عژائو و وانگ صداهای پرندگان، 

ز آب یا گیاهان آبزی است، راهی مؤثر در های عاری اصدای آب به محیطی که دارای زمین معتقد بودند که افزودن

ها بر منظر ثیر آنتأنابراین صداهای منظر و ب. باشدشناسی میثیر صداهای منظر بر کیفیت زیباییجهت افزایش تأ

.(Wang and Zhao, 2019) دناساسی در تمایالت افراد دارتأثیر  ،بصری
همچنین در تحقیقی دیگر وانگ و همکاران براین عقیده بودند که یک محیط تمیز با سطح باالیی از پوشش گیاهی 

(Wang et al., 2016). گیردمورد توجه و پسند ناظرین قرار میبه طور معمول بیش از هر محیط دیگری 
شناختی مهم زیباییی هالوژی، تراکم و بافت را ویژگیولی و همکاران شکل منظره، ارتفاع، رنگ، فرم ترکیبی، مورف

باشد لذا پیشنهاد موم مردم گیاهان وحشی و خودرو میتجیح ع ،شتند که برای شکل ظاهریدامعرفی کردند و بیان 

 ,.Li et al)شدباشناختی می، اجتماعی و زیباییهای اکولوژیکیبهبود ارزش تقویت این گیاهان جهتها حفظ و آن
2019) . 

هایی برای لذت که فضاهای سبز شهری معموال مکان یافتندی که در چین صورت گرفت محققان درطبق مطالعات

ز با درختانی زیاد، اب ضایف. شودی از خستگی ذهنی در نظر گرفته میبردن از زیبایی منظره و هچنین استراحت و رهای

های قابل توجهی کند و همچنین دارای پتانسیلوشن توجه افراد را به خود جلب میهای رهایی با رنگآب شفاف و گل

 .(Wang et al., 2019) های روانی افراد استبرای کاهش فشار
بر اینکه از جنبه  هگیاهی دیگر عالوهای دار و گونهاز چمنزار، گیاهان گل دهد که مخلوطیتحقیقاتی دیگر نشان می

-همچنین کاشت گونه. گیرندشناسی نیز مورد استفاده قرار می، از منظر زیباییهستنداالیی اهمیت ب دارای اکولوژیکی



 باشند شناختی بسیار سودمند میدر احساسات زیباییو  است ها به نفع تنوع زیستیپررش متنوع آنهای گیاهی و 
(Lindemann-Matthies and Brieger, 2016). 

ر زیبایی خطی و پویای بزرگراه و دیگری زیبایی منحص: شناختی در منظر بزرگراه وجود دارددو ویژگی اصلی زیبایی

باشند و عوامل ران و ساکنان در کنار بزرگراه میثیر این زیبایی، رانندگان، مسافکاربران تحت تأ. به فرد بزرگراه

ز مصنوعی از انداانداز طبیعی کنار جاده و چشمانداز است که شامل چشماطراف چشم، محیط ی این زیبایی جادکنندهای

توان به سه این روند را می. دهندشناسی را تشکیل میی زیباییها در کنار هم زمینهاین .باشدجمله خود بزرگراه می

 ,.Xiaochun et al)  و پراکنش زیبایی انتظار زیبایی و توجه به آن، بسط زیبایی و درک آن: عبارت تقسیم کرد
2013). 

 (6673 ،یقمان و قدوسل) منبع ،خشک مهیمناطق خشک و ن هایجاده یدر منظر بوم شناسیییبایتوجه به ز تیاهم -6شکل 

هات در حاشیه جادههای ناشی از آن برای دریافهای سطوح آبگیر باران و روانابسیستم -3-2

 هاو بزرگراه
ن در های ناشی از آفاده بهینه از آب باران و روانابها و استها و بزرگراهی جادهتقویت پوشش گیاهی حاشیهبرای 

به طور معمول بخش  .دست، الزم است عملیات فنی برای ایجاد سطوح آبگیر باران انجام پذیردهای آبخیز باالحوضه

ها، سرعت و شدت بیشتری پیدا نموده و در اراضی بور از زیر پلها پس از عها و بزرگراههای باالدست جادهاعظم رواناب

های مختلف ها، الزم است با کاربست روشبرای نگهداری تمامی و یا بخشی از این رواناب. شوندپایین دست رها می

 .(6673 ،یلقمان و قدوس) برداری نمودها بهرههای سطوح آبگیر از آنسیستم

 هایباران و رواناب ریسطوح آبگ هایستمیس -6جدول 

 توضیحات اقدامات اجرایی ریسطوح آبگ هایستمیس

 هایزیاستفاده از خاکر 6

 اهراه هیشانه و حاش
 گزاگیبه صورت ز( پشته) هاییزیاحداث خاکر

 انتقال و ها،آب به دهانه پل تیهدابرای 

انباشت آب و  دست نپایی مناطق به هارواناب

 هابه سمت پل مازاد آبو هدایت  باران

 بهآب را  هابدون برخورد با شانه جاده -

و  دهندمیدست انتقال  نییپا اراضی

 اهانیاستقرار گ یعرصه مناسب را برا

 .ندیمانمیفراهم 



به صورت سطح  هازیخاکر نیسطوح ب -

 .کنندیعمل م ریآبگ
و  یخاک روهایاحداث آب 2

کننده جمع هایاریش

 یسطح هایرواناب

های خاکی برای هایی شامل آبرواحداث سازه

های عمیق بر به تله انداختن آب و یا شیار

 روی خطوط تراز

-رواناب کنندهجمع هایاریها و ش آبرو -
-انیاز جر یبخش توانندیم یسطح های
نموده و با  افتیآبراهه را در یفصل های

 ،نگهداشت آب و انباشت رطوبت در خاک

-امکان یالزم برا طیمح جادیموجب ا
پوشش  تیبا تقو سازیمنظر یرپذی

- هابزرگراه و هاجاده هیدر حاش یاهیگ
 .دگردن

با هاییزیخاکر شامل یخاک هایآبرو احداث  یخاک هایرواحداث آب 2-6

با  و یبه صورت هالل متر 6تا  5/0ارتفاع 

 استفاده از بلدوزر

آب پس از عبور از  انیروش، جر نیدر ا -

 یخاک هایاز آبرو ایشبکه درون به هاپل

 .دشویم تیهدا

نگهداشت و  تیظرف لیپس از تکم -

اول، مازاد  هایفیانباشت آب در رد

 هیدوم تخل فیرد هایآبرو به هارواناب

 هایفیدر رد بیترت نیشده و به هم

 .دشویعمل تکرار م نیا یبعد

یخاک هایاریاحداث ش 2-2

 خطوط تراز یرو

خطوط تراز با یرو هاییارشی احداث -6

متر از شانه  50 یاستفاده از بلدوزر در فاصله

 هابزرگراه ایجاده 

-از آبراهه یرگیآب یبرا یساتسیتأاحداث  -2
 ها،شکن بیش ،یموانع عرض: از قبیل ها

 ،یسنگ هایکوتاه و کف بند یخاک هایپشته

 یونیگاب ایو  یمانیس

 به هاپل از هاآبراهه ریدر مس هارواناب-

 .شودمی تهدای دست نپایی سمت

 تیبه موقع هااریگونه ش نیطول ا -

 یبه نحو .دارد یبستگ هاآبراهه نیب یاراض

 یریبگآ هاکه بتوان تا حد امکان آبراهه

 .نمود

با  دیبا هاییسازه نیچن یمشخصات فن -

توجه به عمق و عرض آبراهه محاسبه و 

 .شود نییتع

و  یانحراف هایاحداث بند 6

 ها برگردان آب

،ایزهریسنگ یاصالح بندهای احداث -6

 ایو  یمانیس ،یمالت ون،یبا گاب نیچخشکه

 و هاجاده هیدر حاش یو چوب یسبک فلز یبند

بسته  ، هاخند ق و هاآبراهه رمسی در هابزگراه

به مصالح در  یابیدست تیو قابل تیبه موقع

 هابا آب برگردان بیترک

و هاآبراهه ریامکان انحراف آب از مسایجاد  -2

آب توسط  تیو هدا مجاور اراضی به هاخند ق

 شکل یشطرنج هایکرت به هادانرآب برگ

خند ق و هاآبراهه یکه دارا یمناطقدر  -

 ادیز یتا حدود نزمی عوارض و هستند ها

 .مناسب می باشند است

در مناطقی که میزان بارندگی ساالنه  -متر از شانه جاده  650تسطیح اراضی از فاصله  رناپذیسطوح نفوذ جادیا 4



با  بیدر ترک یمصنوع

 آب کنندهرهیذخ هایاریش

 ها و بزرگراه ها

متری با 60ناپذیر کردن نوارهای نفوذ -2

استفاده از غلطک و اضافه کردن خاک رس در 

 متری 60فواصل 

ایجاد شیارهای جمع کننده آب در قسمت -6

 2متر و عرض  6پایان هر نوار به عمق حداکثر 

 (v)مقطعمتر با 

از یا بهها مطابق بر خطوط ترایجاد نوار -4

ها بدون داشتن نحوی که امکان ایجاد آن

 .شیب طولی میسر باشد

میلی متر است و امکان  250تا  600بین 

ها به ها و خند قراف آب از آبراههانح

 ها و بزرگراه ها با استفاده ازحاشیه جاده

 .سایر روش ها ممکن نیست

در  رناپذیسطوح نفوذ جادیا 5

کوچک  به  یهااسیمق

 یصورت شطرنج

هابزرگراه و هاجاده هیحاش حیتسط -6

حیتسط هایهیو فشرده شدن حاش دهیکوب -2

غلطک و همزمان افزودن خاک  یلهیشده بوس

رس در صورت کمبود آن در خاک

بیشکل در جهت ش یقطعات لوز جادیا  -6

و  نچی سنگ از استفاده با هاجاده هیحاش

 یسانت 60به ارتفاع حداکثر  یخاک هایپشته

متر

یسانت 20با اختالف ارتفاع  یگودال جادیا -4

.در آن اهیمتر و کاشت گ

(.70-76 :، ص ص6673 ،یلقمان و قدوس) منبع

لقمان و )  منبع ،های خاکیروش ایجاد آبرو استفاده ازها با ها و بزرگراههای فصلی در مسیر جادهمهار جریان -2شکل 

 (6673 ،یقدوس



مقاوم به خشکی ایران و بومی گیاهان -4-2
های ها از طریق شبکهلیه، رفت و آمد آنرفاه کاربران در استفاده از وسایل نق یامروزه با گسترش جمعیت و توسعه

در مناطق  ژهیبه و یسطح گرما و خشک شیو افزا میاقل رییتغاز طرفی دیگر . روز رو به افزایش استحمل و نقلی روزبه

است و کرده ها ها و بزرگراهسازی جادهی منظرهای وسیع در حوزهمحققان را ملزوم به بررسی ،خشک مهیخشک و ن

 .تر گردیده استاین مسئله بارز وضوح اهمیت

سترسی دشوار به آب در های طوالنی خشکسالی، کاهش تعداد منابع آبی و دع دورهدر این مناطق به علت وقو

این . انجامدهای گزاف، زمان و نیروی کار میاهان آبدوست تنها به اتالف هزینهها، کاشت گیها و زمانتمامی مکان

های گیاهان بومی ژنتیکی طبیعت و استفاده از گونه با صرف کمترین هزینه با شناسایی ذخایر توانمیکه درحالی است 

گونه گیاهی بومی ایران معرفی شده  60ای بالغ بر در این قسمت مجموعه. و را حل کردبسیاری از مشکالت پیش ر

 .(6673، یلقمان و قدوس) است

که قادرند  یبه طور. ندارند یو سمپاش یکودده ،یاریبه آب یازیشده هرچند محدود هستند، اما ن یمعرف یهاگونه

این گیاهان با  .استفاده نموده و رشد کنند یثرؤآب، به نحو م ژهیها به ورغم محدود بودن آن یاز منابع موجود، عل

های خود ذخیره ک را جذب نموده و آب را در اندامای که دارند، قادرند رطوبت موجود در خاای ویژههای ریشهسیستم

رک و الیه ترشحی مانند ک، های ویژه خوددید فیزیکی در رویشگاه، با اندامشدن خشکی شنمایند و به هنگام حاکم 

گیاهی تکامل  های گوشتی که برای کاهش تعر قها و برگها، وجود تیغ در سطح ساقهها و ساقهضخیم در سطح برگ

یکی بوده و در مقابل تغییرات درجه این گیاهان دارای انعطاف اکولوژ .اند، از اتالف بیش از حد آب جلوگیری کنندیافته

ها در رشد و نمو چنین گیاهانی در رقوم ارتفاعی گسترده از سطح دریا و استقرار آن. حرارت محیط بسیار مقاوم هستند

ورد مطالعه قدرت استقرار ها گیاهان معالوه بر این. باشدشیمیایی مختلف، میسر میهای با خصوصیات فیزیکی و خاک

ها را دارا ها و کوهستانها، فالتهای بادبزنی، تراسها، واریزهها، تپه ماهورفیزیوگرافی زمین اعم از دشت هایدر واحد

 .(6673،  یلقمان و قدوس ) این گیاهان قادرند پس از استقرار از فرسایش بادی و آب جلوگیری کنند .باشندمی

ها و برگ، میوه، گل، فرم و بافت شاخه رنگ و شکل از نظر منظر در زمینه بافت، گیاهان معرفی شده یمجموعه

ها و سازی جادههای گیاهی برای منظرترین گروهی متنوع هستند که به عنوان مستعدها و تاج پوشش به قدرساقه

 . (6673، یلقمان و قدوس) راه می شوند یهای زیبا در حاشیهاندازباشند و باعث ایجاد چشمها میبزرگراه

درنتیجه پس از . متر متغیر است 4سانتی متر تا  40ها از متر و تاج پوشش آن 5انتی متر تا س 30ها از گونهارتفاع 

ها جلوگیری نموده و آلودگی ها و بزرگراهها و بوران در مسیر جادهها و طوفانرشد قادرند از اثرات تخریبی باد کاشت و

همچنین گل تمامی گیاهان ذکرشده . ت دیگر جاده را کاهش دهندهای مقابل در سمناشی از نور خودرو صدا و آزار

خاصیت عطرافشانی دارند و قادرند عالوه بر سرسبزی در طول سال، خوش بو بودن محیط اطراف مسیر را نیز به همراه 

 .(6673،  یلقمان و قدوس) آورند

 ایرانهای گیاهی بومی مناطق خشک و نیمه خشک لیست تعدادی از گونه -2جدول 

خانواده نام علمی نام فارسی

Hertia angustifuliaCompositaeکارته
 Stipagrostis plumosaGramineae نسی

 Capparis spinosaCapparidaceae علف مار



 Chrozophora verbacifoliaEuphorbiaceae گل عقربی
Atriplex sppChenopodiaceae سلمه صحرایی

 Zygophyllum eurypterumZygophyllaceae قیچ
 Ephedra intermediaEphedraceae ارمک

 Cressa creticaConvolvulaceae پالس مورچه
 Smirnovia iranicaLeguminosae دم گاوی
 Seidlitzia rosmarinusChenopodiaceae اشنان
 Artemisia siberiAstaraceae درمنه
Fortuynia gracinii Curciferea قلم
 Astragalus squarrosusLeguminosaنتر
 Pteropyrum oucheriPolygonaceae پرند

 Nitraria schoberiZygophyllaceae قره داغ
 Salsola spChenopodiaceae سالسوال
Pennisetum orientallisZoysieae پنی زتوم
PerovskiaLabiateae برازمبل

Verbascum spScorphulariaceae گل ماهور
Haloxylon aphyllumChenopodiaceae تاغ سیاه

TamarixTamaritaceae گز
Populus euphraticaSalicaceae پده

CalligonumPolygonaceae اسکنبیل
Amygdalus scopariaRosaceae بادام کوهی

Sophora hortensisLeguminosa عقربان
Berberis orientalisBerberidaceae زرشک
Halimodendron halodendronLeguminosa اشک

Amygdalus lycioidesRosaceae تنگرس
Lycium depressumSolanaceae گرگ تیغ

Vitex agnus castusVerbenaceae پنج انگشت
 (65-35 :، ص ص6673لقمان و قدوسی،  )منبع 

و پیشنهادهاگیری نتیجه -3
های ها عالوه بر عملکرد کاهش خستگیها و بزرگراهعنوان فضاهای عمومی طبیعی، فضاهای سبز پیرامون جادهبه 

هایی برای جلب توجه و لذت بردن از زیبایی منظر، در حین عبور و یا توقف در ذهنی و جسمی کاربران، غالبا مکان

ر مناطق انداز جاده دجهت ایجاد زیبایی در چشم نتایج حاصل از این تحقیق نکات ارزشمندی را. ، می باشندمسیر

.  دندهخشک و نیمه خشک ارائه می



 خشک مهیمنظر جاده و بزرگراه در مناطق خشک و ن شناسیییبایز یچهارچوب نظر -6شکل 

 معیارهای زیبایی شناسی منظر جاده

در مناطق خشک و نیمه خشک

مقیاس بصری

فضاهای باز

فضاهای تعریف شده جهت ایجاد حس مکان در بیننده

پیچیدگی

تنوع در الگوهای کاشت

تنوع در بافت گیاهان بومی

تنوع در رنگ گیاهان بومی

 تنوع در انواع گونه های گیاهان بومی

رازآلود
فضاهای معمایی جهت ایجاد حس کنجکاوی در

 بیننده

پویایی عدم یکنواختی در منظر

وحدت

یکپارچگی بین الگوهای کاشت

ایجاد ریتم در ویژگی های گیاهان بومی

پیوستگی فضای سبز حاشیه مسیر با فضای 
طبیعی پیرامون

تمیزی
کاشت منظم گیاهان بومی در الگوهای طراحی شده

سطح باالیی از پوشش گیاهان بومی

وضوح در تمام مسیر خوانایی

صوت

کاشت گیاهان بومی جهت جذب فلور منطقه از قبیل  
پرندگان

کاشت گیاهان در جهت وزش باد

کاشت متراکم گیاهان بومی



کپارچگی زیست محیطی، عملیاتی های خود را برای خدمات اکوسیستم و یها برنامهدر حال حاضر اکثر سازمان

ا فضای سبز مختصری ها درخت مناسب را درجای مناسب بکارند و یرسد با بیان اینکه شهرداریبه نظر می .کنند نمی

ها احداث جاده ییک فضای سبز سالم در حاشیه ها ایجاد کنند، منطقی است و با پیروی از این دستوردر حاشیه جاده

ن نوع ، با ایهای ارتباطیدر مقیاس کالن در پیرامون مسیری برون شهر فضای سبزیک  با این وجود احداث. شود می

های گیاهی، به دلیل محدودی از انواع گونه همچنین خطر تکیه بر لیست کوچک و. آیدتصمیمات، دشوار به حساب می

های هایی شده تعداد خیلی کمی از گونههای نمی وجود دارد که حتی در این گونهبوهای غیرودن کاشت گونهناموفق ب

اسیدی شدن خاک به دلیل شوند، از قبیل ها مواجه میعالوه بر مشکالت بسیاری که با آن. شودبومی منطقه کشت می

از طرف . افتدها به شدت به مخاطره میسیستمهای سوزنی برگ، یکپارچگی زیست محیطی و سالمت اکوکاشت گونه

 .باشدکنندگان نمیمورد پسند استفاده شناسی، نهایتازیباییهای عدم تطابق الگوهای کاشت با معیاربه علت  ،دیگر

های ایران بسیاری از شهرداریپیشنهاد می شود درحال حاضر  ،لذا با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه

بذر گیاهان های تکثیر سازمان های اصلی درگذاریی مدیریتی جدی برای هدایت سرمایههای برنامهباید اقدام به تهیه

خدمات اکوسیستم و یکپارچگی  ها باعث بهبودیاین تالش. های شهری کنندها برای جنگلبومی و استفاده از آن

 .د شدنشناسی و مطلوبیت فضا خواهزیست محیطی در کنار اصل مهم زیبایی

رون شهری و بهای لجنگهای زیادی برای رشد و مدیریت استراتژیک های فضای سبز باید تالشبسیاری از سازمان

از تمرکز بر زیباسازی و ی گسترش اخیر مدیرت جنگل شهری، دهندهها انعکاسشهری انجام دهند که این تالش

خدمات اکوسیستم و مدیریت کل جنگل شهری و برون  یکاهش خطر ناشی از طریق درختان عمومی به سمت ارائه

 .شهری، عمومی و خصوصی برای یکپارچگی زیست محیطی است

های معرفی شده و مناسب جهت کاشت در ت تهیه بذر و نهال مرغوب از گونهجه مالحظهبودجه ای قابل همچنین 

ها سسات تحقیقاتی و نهالستانو به مؤ های حمل و نقلی در نظر گرفته شوداطق خشک و نیمه خشک پیرامون شبکهمن

 .که در این زمینه فعالیت دارند، اختصاص داده شود

ی فنولوژی و هامقاوم به خشکی با توجه به ویژگی بندی برای کاشت گیاهان بومی ودر نهایت تدوین برنامه زمان

 .گرددها پیشنهاد میشناختی آنزیبایی

منابع -4

دوره یو شهرساز یمعمار - بایز یهنرها هینشر، طیمح یشناخت ییبایز یتجربه، (6636) الههساکی،  پاکزاد، جهانشاه؛ -6

 .زییپا، 6شماره ، 63

های سطوح آبگیر باران وده از سیستماستفاها با ها و بزرگراه، منظر سازی جاده(6673)وسی، جماللقمان، حسین؛ قد -2

 .انتشارات سوره: مقاوم به خشکی، تهران گیاهان

ینمونه مورد) یمتوال یدهایبر اساس مفهوم د یدر منظر شهر ییبایز تیفیو سنجش ک ی،  بررس(6633)مسعود ،یمتول -6

 .و زمستان زییپا، 5، آرمانشهر، شماره (رآباد تهراندا یگردشگر ریمس
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