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طراحي فضاي سبز پايدار در اقليم گرم و خشك بر اساس اصولعنوان: 
 موردي: پارك آذراني در شهر اصفهان)(نمونه  زري اسكيپ

چكيده
تامين آب براي نگهداري فضاي سبز بايد از حداقل آب مورد نياز موجود ه خشكسالي در اصفهان و شرايط سختبا توجه ب

بيشترين فضاي سبز را در اصفهان زنده نگه داشت. در حال حاضر دو سوم آب الزم براي آبياري فضاي سبز در اختيار
است كه در طراحيضروري  هست اما باز هم با وجود خشكسالي تهيه همين مقدار آب نيز با سختي همراه است. بنابراين

رويكردي متداول در "1منظر پردازي خشك" منظر اين محدوديات و تاثيرات محيطي آن در نظر گرفته شود. در اين ميان
سطح جهان است كه در مواجهه با شرايط و اقليم گرم و خشك مطرح مي گردد.

شده ايجاد ر فضاهاي سبزد را آب مصرف بتوان اساس اين بر تا نمايد معرفي را معيارهايي و اصول دارد تالش مقاله اين
كابخانه اي عمناب و شده استفاده توصيفي_يتحليل تحقيق از روشدر اين پژوهش د. نمو بهينه خشك مناطق در

منابع اند،گرديده گردآوري طراحي تربس از ميداني صورت به كه اطالعاتي كنار در كه اندمطالعاتي بوده منابع تريناصلي
.دهندمي تشكيل را مطالعاتي

نظر در اين اقليم بابه اصول طراحي م آن از است. پس شده بررسي خشك و گرم اقليم هاي ويژگي ابتدا مقاله اين در
بخش هاي ديگر از نيز اقليم گرم و خشك در پايدار طراحي رويكردهاي عنوان زري اسكيپ پرداخته شده است. بررسي

قابل هاينگرشاضر، ح عصر رويكردهاي زري اسكيپ در بررسي مباني نظري نيز با به مربوط بخش است. در نامه پايان
ارتي از اصول زرياست. در نتيجه چ شده بيان هايي نمونه ارائه با طراحي منظر مناطق خشك و نيمه خشك در طرح

ا وهر اصفهان، راهكارهشدر ظر تحليل سايت مورد ن و شناخت از پسو در انتها اسكيپ براي پارك ها ارائه شده است. 
كشيده تصوير به يپپارك محله اي براساس اصول زري اسك در قالب طراحي يك عملي صورت به شده ارائه دستاوردهاي

.است شده

ي سبز، پايداري، طراحي، خشك، زري اسكيپ.واژگان كليدي: فضا

1.  Xeris Caping



مقدمه
با توجه به خشكسالي در اصفهان و شرايط سخت  تامين آب براي نگهداري فضاي سبز بايد از حداقل آب مورد

زنده نگه داشت. در حال حاضر دو سوم آب الزم براي آبياري فضاي سبز در نياز موجود بيشترين فضاي سبز را
هاي آباز طرفي چاه سختي همراه است.اختيار هست اما باز هم با وجود خشكسالي تهيه همين مقدار آب نيز با 

در حال حاضر سرانه فضاي سبز. ندنيز به سرعت در حال خشك شدن هستند و برخي بطور كامل خشك شده ا
25تا  20مترمربع است، اين در حالي است كه استاندارد سازمان ملل براي فضاي سبز حدود  26/5اصفهان 

متر مربع برسد كه در اين 29سرانه فضاي سبز بايد به  ،توجه به جمعيت باشد و طبق اين استاندارد بامترمربع مي
هكتار به فضاي سبز اصفهان اضافه شود و ساالنه يك مترمربع به سرانه فضاي سبز 200راستا بايد ساالنه 

ستاصفهان افزوده شود بنابراين با توجه به نيمه خشك بودن منطقه اصفهان و محدود بودن منابع آب، ضروري ا
منظر پردازي" كه در طراحي منظر اين محدوديات و تاثيرات محيطي آن در نظر گرفته شود. در اين ميان

و اقليم گرم و خشك مطرح مي گردد.رويكردي متداول در سطح جهان است كه در مواجهه با شرايط  "2خشك
، ورودنطقهمآب در  در حال حاضر چند سالي است كه رودخانه زاينده رود به دليل عدم مديريت صحيح

نها در اصفهان اي حاشيه پارك و شده است هاي غيرمجاز و... خشكي، حفر چاههاي شهري و صنعتفاضالب
.دهند نكته را به خوبي نشان مي

ر لطمهضايي منظفيفيت كبنابراين باتوجه به كم آبي كشورمان، ضرورت ايجاب مي كند بدون آنكه به زيبايي و 
دت در نظرماف بلند ، اهدگهداري آسانتر و استفاده از كود و مواد شيميايي به ميزان كمتراي وارد شود ضمن ن

%50ه ميزان يط باز بدر مح چنين رويكردي مصرف آب گرفته شود و از گياهاني با نياز آبي كمتر استفاده شود. در
شهرداري( هد بودار خواتاثيرگذانرژي و هزينه هاي پروژه  كاهش يافته و همگي اين موارد در صرفه جويي وقت،

).1396، اصفهان
اف زيري به اهدستياباز آنجايي كه شهر اصفهان در اقليم خشك كشور واقع شده است، اين پژوهش به منظور د

صورت گرفته است:
 ه و حداقلليم منطقان اقمنظر پايدار دربرگيرنده محيطي جذاب بوده كه توازن مي: دستيابي به منظر پايدار

ز به منابع آبي و مواد شيميايي را برقرار مي سازد.نيا
 آب كاهش مصرف آب: با توجه به اقليم خشك شهر اصفهان يكي از اهداف پژوهش كاهش مصرف

.تدوين روش هاي جديد به منظور ذخيره آب در فضاي سبز پايدار باشدمي
 ،يلصفسم، گياهان  كاهش هزينه هاي نگه داري: به منظوركاهش هزينه هاي نگه داري شامل آبياري، كود

و كاهش نفرات جهت نگه داري
 اصول زيبايي منظر وسرزندگي فضا
 آسايش دمايي محيط و گذران اوقات فراغت براي كاربران
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 اصول تنوع فرهنگي و اكولوژي فرهنگي
قه و وجود كم آبي فرضيه هاي زير مورد بررسي است:با توجه به اقليم خشك منط

 .طراحي بر اساس منظر خشك باعث كاهش مصرف آب مي شود
 .طراحي منظر خشك باعث رسيدن به توسعه پايدار مي شود
 رانياز كاربوي نطراحي پارك بر اساس اصول زري اسكيپ از نظر زيبايي و گذران اوقات فراغت، پاسخگ

مي باشد.

اني نظريمب
توسعه پايدار

درباره ي محيط و توسعه به كار رفت. توسعه پايدار 1970اصطالح توسعه پايدار يا پايا در اوايل سال هاي دهه 
فرآيندي است براي بدست آوردن پايداري در هر فعاليتي كه نياز به منابع و جايگزيني سريع و يكپارچه آن وجود

كنار رشد اقتصادي و بشري در يك جامعه يا اقتصاد توسعه يافته، سعي در تحصيل توسعهدارد. توسعه پايدار در 
مستمر، وراي توسعه اقتصادي دارد. توسعه پايدار عنصر سازمان دهنده اي است كه موجب پايداري منابع

سعه پايدارتجديدناپذير مي شود، منابع محدودي كه براي زندگي نسل آينده بر روي كره زمين ضروري است. تو
فرآيندي است كه آينده اي مطلوب را براي جامعه بشري متصور مي شود كه در آن شرايط زندگي و استفاده از
منابع، بدون آسيب رساندن به يكپارچگي، زيبايي و ثبت نظام هاي حياتي، نيازهاي انسان را برطرف مي سازد

).1391(مسعودي و ضميري، 
زير خالصه مي شود: مقوله 5در  مفهوم منظر پايدار

 حفظ و صرفه جويي در آب
 حفظ و صرفه جويي در انرژي
 كم كردن ميزان و هزينه نگهداري
 كم كردن اتالف مواد (بازيافت ، تبديل و استفاده مجدد(
 ايجاد زيستگاه حيات وحش )Beneson and Maggie, 2007(

ايران، شهرهاي اكثر در دما روند افزايش كنار آبي در منابع كيفيت و كميت كاهش آن بدنبال و آبي كم بحران
سبز فضاي به دستيابي رايد. بطلب مي سوخت را و گياهان آب، مانند طبيعي مختلف منابع از استفاده عقالني

:باشد توصيه مي قابل ذيل موارد ايران خشك نيمه و خشك در مناطق زيبا و پايدار

 سبز فضاي در به خشكي مقاوم وارداتي يا و بومي گياهان از استفاده
 مطلوب زيباشناختي و خصوصيات دكوراتيو صفات داراي گياهي هاي گونه گزينش
 1395خشك (كريميان،  مناطق با كاشت متناسب طراحي و منظر طراحي اصول رعايت(

قرار مدنظر طراحي بايد در هنگام اصولي است كه تريناساسي از يكي موجود اقليم و بستر با منظر هماهنگي
خاكي و فيزيوگرافي (شيب، جهات جغرافيايي، ارتفاع و..) بر ،تعيين عوامل اقليمي قبل از هر چيزي بنابراين گيرد.

).1395ت (كريميان و همكاران، گونه هاي گياهي با اهداف مختلف امري ضروري اس

مناطق گرم و خشك
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د، به دليل وزش بادهاي مهاجر كه از اقليم گرم و خشك كه بيشتر مناطق نيمه استوايي را شامل مي شودر 
اند، هوا بسيار خشك است. اين بادها هنگام عبور از قاره جنوب غربي و شمال غربي به طرف استوا در حركت

هاي بزرگ، بيشتر رطوبت خود را از دست مي دهند. عالوه بر اين، در مناطق نيمه استوايي كه جز مناطق پرفشار 
قسمت هاي بااليي اتمسفر به پايين گرم و خشك مي شود. توجه به خشكي هوا  هستند، هوا به دليل حركت از

در اين مناطق كه با ويژگي هاي ديگري همراه است از نظر تامين آسايش انسان و در نتيجه طراحي منظر 
  اهميت فراواني دارد. 

پراكنش گياهان دارد اما ها با اينكه فاكتور آب و هوا، بيشترين نقش را در رشد و براساس برخي از بررسي
طور معني داري ها بهپراكنش گونه. خصوصيات خاك هم از عوامل اصلي مؤثر در پراكنش جوامـع گياهي است

(كريميان و  باشددر ارتباط با خصوصيات خاك به ويژه اسيديته، شوري، پتاسيم قابل تبادل و بافت خاك مي
  ).1395همكاران، 

 
  زري اسكيپ         

زري اسكيپ يا منظره پردازي خشك بخشي از علم منظر است كه در مواجهه با شرايط و اقليم هاي گرم و 
اصل كلي است كه در راستاي دستيابي به آبياري بهينه در  نهخشك مطرح مي شود. زري اسكيپ متشكل از 

  ). 1392منظر تعيين شده اند (كافي، 
داول در سطح جهان است كه در مواجهه با شرايط و اقليم زري اسكيپ يا منظره پردازي خشك رويكردي مت

در ايالت كلرادو پس از يك  1987هايي گرم و خشك مطرح مي گردد. واژه زري اسكيپ اولين بار در سال 
به معني چشم انداز  scapeبه معناي خشكي و پسوند  xeroخشكسالي طوالني مطرح شد. اين واژه از پيشوند 

و به نوعي طراحي منظر اتالق مي گردد كه در آن آبياري تكميلي كمتر استفاده مي  و منظر تشكيل شده است
شود. اين شيوه طراحي باغ و منظر نيست، بلكه يك مفهوم براي كاهش مصرف آب يا حذف آب است كه مي 

وم در هر دو تواند براي هر نوع باغ و پارك اعم از پارك هاي قديمي، انگليسي، ژاپني و ... به كار رود. اين مفه
نوع طراحي هاي منظم و نامنظم كاربرد دارد. اين واژه مفهومي از طراحي منظر است كه با كاشت گياهاني كه 
تحمل خشكي يكي از ويژگي هاي آن هاست، باعث ذخيره سازي آب مي شود. يك طراحي منظر از اين نوع 

(مسعودي و ضميري، رصد كاهش مي دهد د 50رف آب را تا بدون آسيب رساندن به كيفيت و زيبايي محيط، مص
1391 .(  

  
 اصول طراحي زري اسكيپ          

  اصل اول: برنامه ريزي و طراحي
طراحي محتاطانه و دقيق نخستين اصل جهت دستيابي به اهداف بلند مدت طراحي منظر در بسترهاي گرم و 

پوشش گياهي آماده گردد. در تحليل بستر خشك است. براي اين منظور پيش از هر چيز بايد تحليل بستر و نقشه 
جنوبي و محل رويش گياهان بومي، گياهان مهاجر و بناهاي -مواردي نظير شيب، زهكشي، جهت گيري شمالي

موجود مشخص مي گردند. در نقشه پوشش گياهي محل قرارگيري بسترهاي پوشش گياهي، چمن، مسيرهاي 
ان جديدي كه مي بايد به سايت افزوده گردند، معرفي مي شوند. پياده و سواره تعيين شده و همچنين ليست گياه

ها در ميزان مصرف آب صرفه در اين مرحله بايد به افزايش سطوح سايه دار توجه نمود تا بتوان از طريق آن
  .جويي نمود



6 

اساس زري اسكيپ در زون بندي هايي است كه از نقطه نظر طراحي منظر داراي اهميت يكسان در كاربري
.يستند. معيار اهميت زون ها بر مبناي ميزان حضور و بهره برداري كاربران در نظر گرفته شده استن

در زون دو كه در زون يك بدون توجه به نياز آبي گياهان و با رويكرد بر جنبه زيبايي شناسي طراحي مي شود.
زون سه حذف و از تنوع گونه گياهي كاسته مي شود.يك مدار عقب تر از زون يك است گياهان با نياز آبي باال 

).1390كه كمترين حضور افراد در آنجا مشاهده مي شود گياهاني با نياز آبي كم كاشته مي شود (الهي، 
اصل دوم: تحليل خاك

توان با افزودن مواد ارگانيك به آن، ايندر مناطقي كه خاك قابليت جذب و نگهداري آب را نداشته باشد، مي
قابليت را تا حدودي اصالح نمود. با اين حال به دليل باال بودن دماي اين گونه مناطق، مواد ارگانيك دوام
چنداني نداشته و در زمان كوتاهي خاصيت خود را از دست مي دهند. بدين ترتيب افزودن چنين موادي به خاك

ي در خاك مناسب نياز به اصالح متناوبمي بايست به شكل مستمر در طول سال انجام گيرد. كاشت گياهان بوم
.خاك را منتفي مي سازد

اصل سوم: انتخاب بهينه گياهان
كاشت گياه مناسب در مكان مناسب مسأله اي كليدي در منظرسازي مناطق گرم و خشك به حساب مي آيد.

سپس با توجه به نيازبراي اين منظور مي بايست بسته به اقليم و خاك منطقه گياهان مناسب را انتخاب نموده، 
به آب و آفتاب نسبت به كاشت آنها به صورت گروهي در مناطق مختلف بستر اقدام نمود. بر اين اساس مي توان

:سه ناحيه براي كاشت گياهان در نظر گرفت

.ناحيه طبيعي: منطقه اي كه در آن گياهان بدون نياز به آبياري مي توانند به رويش و زندگي خود ادامه دهند

متناسب تشكيل مي ناحيه مقاوم به خشكي: گياهان موجود در اين ناحيه را گياهان بومي و گونه هاي خاص
.دهند. اين گياهان قادر به زندگي در نواحي مذكور بدون دريافت هرگونه آبياري كمكي خواهند بود

به صورت گروهي در كنار همگياهان اين منطقه احتياج مداوم به آبياري داشته و مي بايست  ي:ناحيه واحه ا
كاشته شوند. كاشت گروهي چنين گياهاني از آبياري سراسر منظر با توجه به نياز هر يك از گياهان جلوگيري
خواهد نمود. نواحي واحه اي شامل بخش ورودي سايت، زمينهاي چمن كاري شده و باغ هاي گل و درخت و

ان سايه انداز، نياز آبي را به گونه اي قابل مالحظه كاهشميوه مي باشند. كاشت چنين گياهاني در پاي درخت
.گياهان خانواده كاكتوس و آلوئه ها از گياهان مناسب براي منظر سازي خشك است .خواهد داد

اصل چهارم: استفاده منطقي از پوشش هاي سطحي (يا افزايش سطوح چمن كارا)
است. منشا نخستين چمن كاري ها از باغ هاي ايران،اين اصل داراي مفهومي كاربردي در زمينه منظر خشك 

يونان و روم بوده است. چمن در منظر به عنوان پس زمينه اي براي بروز زيبايي ديگر گياهان است. اصطالح
چمن كارا به بخشي از چمن گفته مي شود كه از حوزه زيبايي شناسي منظر خارج و به حوزه مهندسي منظر وارد

سطوح با پوشش سطحي يا چمن كاري، به آب بيشتري نسبت به درختان و درختچه ها). 9213(كافي،  مي شود
هاي منظر دارند. بنابراين به كارگيري اين نياز داشته و نيز احتياج به مراقبت بيشتري نسبت يه ساير بخش

مي گردد تا هاي ورزشي و تفريحي محدود گردد. در اقليم گرم و خشك توصيه سطوح مي بايست تنها به زمين
.ها و مسيرهاي پياده جايگزين چنين سطوحي گردند كف فرش

اصل پنجم: آبياري بهينه
ها، موجب ارتقاي كارآيي سيستم آبياري و صرفه جوييدسته بندي و كاشت گروهي گياهان بر اساس نياز آبي آن

ها و تجهيزات آبياريتمدر مصرف آب خواهد گرديد. نكته مهم ديگر در اين زمينه، استفاده صحيح از سيس
ها و مناطق پوشش گياهي در منظر مي باشد. به طور مثال به كارگيريمناسب در رابطه با هر يك از گروه
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سيستم آبياري قطره اي براي سطوح چمن كاري شده مناسب به نظر مي رسد، اما در رابطه با درختان و درختچه
د كه آبياري تنها در سطح ريشه گياهان انجام شود و از اينهاي ديگري استفاده نموها مي بايست از سيستم

.طريق تبخير آب به حداقل برسد

اصل ششم: استفاده از زمين پوش مناسب
سانتيمتر، موجب كاهش ميزان تبخير از سطح خاك، 7تا  5به كارگيري اليه اي از زمين پوش به ضخامت 

رارت خاك و كاهش روند فرسايش آن خواهد گرديد.هاي هرز، متعادل كردن درجه حجلوگيري از رشد علف
هايها جايگزين مناسبي براي سطوح چمن كاري شده به حساب مي آيند و موجب ارتقاي ويژگيزمين پوش

هاي ارگانيك مي توان به باريكه ها و تكه هاي پوست درختان،بصري طرح خواهند شد. از جمله زمين پوش
ودريزه اشاره نمها و شنهاي غير ارگانيك، خرده سنگو از زمين پوشو يا بلوط، هاي سوزني كاج برگ

).1391(مسعودي و ضميري، 
اصل هفتم: نگهداري

به كارگيري اصول منظرپردازي خشك در طراحي منظر، موجب صرفه جويي در هزينه و زمان مورد نياز جهت
، ضامن بقاي زيبايي و صرفه جويي در آبمراقبت و نگهداري از فضاي سبز خواهد شد. نگهداري صحيح از منظر

مصرفي خواهد گرديد. آبياري و كوددهي بيش از حد، كه هردو سبب تضعيف گياه و افزايش آفات مي گردند، از
اشتباهات رايج در نگهداري از منظر است. دو توصيه زير در زمينه مراقبت و نگهداري از پوشش گياهي در

:ثر استراستاي كاهش ميزان آب مصرفي مؤ

ترها درون زمين و بالتبع مقاومهرس عميق تر چمن و پوشش سطحي جهت عميق تر شدن ريشه هاي آن.1
ها در برابر شرايط سخت و خشك آب و هواييشدن آن

ه.هاي صدمه ديده و آسيب خوردها به فرم مطلوب و حذف بخشهرس درختان و درختچه.2
گيري مقادير باالتر عنصر پتاسيم موجب افزايش گياه در برابر خشكيدر شرايط رويارويي با تنش خشكي به كار 

مي شود. به عبارتي عمليات باغباني مناسب از جمله تغذيه ، آبياري، هرس، و تربيت گياه و مبارزه به هنگام با
زيكآفات و بيماري ها سبب ارتقاء سالمت گياه در منظر و در نهايت كاهش مصرف آب و افزايش بازدهي اكولو

).1390منظر مي شود (الهي، 
اصل هشتم: سايه آفريني

مانند سطوح ساير از آب تبخير كاهش ) وETگياهي ( تعرق و تبخير ضريب كاهش بر گذار تاثير عوامل از يكي
در كه باشد. همانطورمي آب و خاك سطوح و گياهان روي بر انداز سايه ايجاد آب، سطوح آبنماها و زمين،

ايجاد در ويژه به اطراف، محيط بر انداز سايه هايتاثير پوشش است شده ذكر شده انجام هايپژوهش
تغييرات هوا، جريان روي بر ايجاد سايه طريق از پوشش تاج حضور باشد. تاثيرمي اهميت با بسيار ميكروكليما،

تعديل در شده و آب رفت هدر كاهش موجب مواد تبادل همچنين و خاك رطوبت و آبي رژيم هوا، رطوبت و دما
و سايه بين اختالف دماي ايران در گرفته صورت هايپژوهش بنابر طوري كه شود. بهمي واقع موثر بسيار دمايي
درختان و باريك هايگذرگاه ايجاد طريق از اندازي سايه ايران باغسازي است. در شده گزارش درجه 20تا  آفتاب
.است شدهمي تامينمعبر  سوي دو در شده كاشته تنومند

اصل نهم: ايجاد بادشكن
تر وترين عوامل افزايش تبخير آب از سطح خاك و تعرق آن از سطح گياه باد است هرچه باد گرميكي از مهم

خشك تر باشد اثر گذاري آن بر هدر رفت آب بيش تر است. قوانين علمي نشان مي دهد كه هر بادشكن سه تا
طح افق پوشش مناسب در سطح باد ايجاد مي كنند.پنج برابر ارتفاع خود در س
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كاري رديف و بادشكن ايديواره از شودمي مشاهده باغسازي ايراني در كه همانطور مساله اين مديريت براي
يدارا الرشد، سريع هايگونه از كرد. با استفاده برداري بهره توانمي باد كنندگي هدايت و كنترل براي درختان
زمان در وري بيشتر، هرهب جهت كافي اقتصادي ارزش و زيبايي داراي مزاحم، بادهاي برابر در كافي كنترل قدرت
دنمو توجيه نيز اقتصادي نظر از را طرح توانمي نظر، مورد سايت محدوده براي كليما ميكرو ايجاد بر عالوه تركوتاه

).1392(كافي، 

نمونه موردي

(حي السفارت)، عربستانمجموعه اقامتي باشگاه ديپلماتيك 
ي وباشگاه ورزش واحد آپارتمان، يك رستوران، سالن ضيافت، 140اين مجموعه شامل يك هتل پنج ستاره، 

اض عربستان ساختهيرمتر مربع در شهر  25000اتومبيل مي باشد كه در زميني به مساحت  215پاركينگ براي 
اصول زري اسكيپ طراحي شده است.ي اقامتي بر پايه ي اين مجموعه. محوطهشده است

، استرالياolive pinkباغ گياهشناسي 
واقع شده است كه 3در زميني به مساحت شش هكتار در استرالياي مركزي olive pinkباغ گياهشناسي 

600بازگشايي شد و داراي  1985. اين باغ در سال )www.bom.gov.au(داراي اقليم نيمه بياباني مي باشد 
گونه ناياب 40گونه مربوط به زيستگاه هاي صخره اي و  145بومي استراليا مي باشد. از اين تعداد گياه، گونه 

، اين مكان بكر بوده و گله هاي مختلف بز، خرگوش و گاوها در آن حضور داشتند تا1956هستند. قبل از سال 
ه بعد خانم اليو پينك به همراه دستياراينكه سيالب آمد و بخش زيادي از درختان و درختچه ها را برد. دو ده

باغبانش تقريبا غيرمستقيم بودجه ي عملياتي را براي توسعه چشم انداز اين منطقه و مبارزه با خشكسالي صرف
كرد. آن ها به كمك همديگر مجموعه ي عظيمي از درختان و درختچه هاي بومي استرالياي مركزي و همچنين

را كه مي توانستند تابستان هاي سخت را 4باغي و درختان حومه ي هوم هاتكاكتوس هاي گوناگون، گل هاي 
تحمل كنند به اين منطقه آورد. و در واقع با اصول زري اسكيپ از جمله كاشت گياهان بومي و استفاده از شن

)1 هاي رنگي و مالچ به جاي چمن به احياي منطقه پرداخت (شكل

3 . Alice Spring 
4 . Home Hut 

استراليا olive pinkباغ گياهشناسي  -1شكل 
)www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g255063,2013(
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) در پژوهش خود به بررسي اصول طراحي منظر بر اساس كاهش1392رزازي علي (در نمونه هاي داخلي نيز 
مصرف آب پرداخت و اصول و ضوابطي را جهت كاهش مصرف آب و آبياري پيشنهاد نمود.

  روش شناسي
صورت گرفته به صورت كتابخانه اي مي باشد و پس از گردآوري مطالعات و اسناد كتابخانه اي با توجهتحقيق 

نهايي در قالب دياگرامشده و طرح  پاركي در اصفهان به اصول و ضوابط طراحي منظر خشك اقدام به طراحي
بررسي خواهد شد.جمع بندي 

شناخت
موقعيت جغرافيايي

زاگرس واقع بوده و از يك جلگه كه به كوه هايمنطقه اي كه شهر اصفهان برروي آن بنا شده در ناحيه شرقي 
دشت هاي وسيع ختم مي شود تشكيل شده است. اراضي اين جلگه، رسي است و در نقاط مختلف آن به صورت

د.ت و غير قابل نفوذ مي باشسانتيمتر تا يك و نيم متر به بستري محكم از رس مي رسد كه سخ 15متغير از 

در استان اصفهان يكي از مناطقي است كه مساحت كم و جمعيت باال دارد. در نتيجه در اين منطقه 10منطقه 
مناطق احساس مي شود. از اين جهت سايت مورد مطالعه درنياز به فضاي سبز متناسب با اقليم بيشتر از ساير 

ر مقياس محلي مي باشد و قرار استانتخاب شده است و تحت عنوان پارك آذراني مي باشد كه د 10منطقه ي 
در قالب اصول زري اسكيپ طراحي شود.

اقليم
همنطق يكي بهتأثير بادها و دوري و نزدمعتدل خشك است، اما با توجه به لي استان اصفهان به طور ك اقليم

رد: اقليمبخش متمايز تقسيم ك 3آن را به اقليم توان مي ،قيغرب و دشت كوير در شرق و جنوب شر نيكوهستا
.نيمه مرطوب سرد ي ونيمه بياباني، بيابان

.محدوده ي مورد مطالعه در شهر اصفهان قرار دارد كه داراي اقليم نيمه بياباني مي باشد
بررسي كامل عناصر اقليمي شهر اصفهان

درجه سانتيگراد است. 3/16 معادل در شهر اصفهان درجه حرارت متوسط ساالنهدما:  -

)www.isfahan.ir( و منطقه سايت مورد مطالعه موقعيت جغرافيايي شهر اصفهان -2شكل 
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 دهدكه نشان مي ه شده استئارا 8-4تغييرات ماهانه بارندگي ايستگاه سينوپتيك اصفهان در شكل  :بارش -
 آمار بارندگي اين ايستگاه حاكي از آن است كهميليمتر است.  6/125 اصـفهان معـادل هبارندگي ساليان

  .ناچيز استافتد و در فصل تابستان اتفاق مي	ل)كل سا % 51بيشترين ميزان بارش در فصل زمستان (حدود 

  
دهد كه به نشان مي انسـينوپتيك اصـفه هاي ايستگاهگرفته پيرامون دادههاي صورت تحليل :جهت باد -

هاي تير، مرداد و شهريور كه جهت باد غالب، شرقي و آبان كـه جهت باد غالب، جنوب غربي غير از ماه
 متر بر ثانيه است 4/5غالب است، در ساير ماه هاي سال جهت باد غالب از غرب است و متوسط سرعت باد 

  ).1389بيگلو و محمدي، (شيخ
رتفاع شهر اصفهان طالعات مدل رقومي ارتفاعي نشان مي دهد متوسط ام :خصوصيات خاك و توپوگرافي -

  ).1395د (ارشدي پور و همكاران، شهر اصفهان شيب قابل مالحظه اي ندار 10منطقه . متر است 1607
 از .باشدستان اصفهان شوري باالي خاك سطحي ميااطقي از زايي منترين عوامل تأثيرگذار در بياباناز مهم

هاي آبياري غرقابي، عدم تخصيص حقابه توان به روشي كشاورزي رها شده ميضداليل افزايش شوري در ارا
عالوه بر آن افت سطح آب زيرزميني و پيشروي آب  . رود و خشكسالي هاي اخير اشاره نمودمنطقه از سد زاينده

هاي مرغوب منطقه شده و كويرزايي در منطقه را رفتن خاكشور و در نتيجه آبياري با آب شور موجب ازبين
هاي گرد و غبار را موجب محيطي مهمي از جمله طوفانتشديد نموده است. اين اثرات وقوع مشكالت زيست

د بود اي اكوسيستم منطقه و همچنين سالمت مردم اصفهان در آينده خواهگردد كه تهديدي جدي برمي
). از اين رو در طرح پارك مورد مطالعه سيستم آبياري قطره اي پيشنهاد شده و 1392(محمودي و همكاران، 

ماهي يكبار هم بصورت سنتي فضاي سبز غرقابي مي شود. همچنين در طراحي كاشت نيز گياهان مقاوم به كم 
  .اندشده  پيشنهادو شوري آبي 

  سرانه فضاي سبز
پارك شهري،  14مترمربع مي باشد. اين منطقه داراي  8,1، 1395مطابق آمار سال  10سرانه فضاي سبز منطقه 

). درنتيجه براي رسيدن به 1395پارك محله اي و سه پارك همسايگي مي باشد (ارشدي پور و همكاران،  55
  فضاي سبز شهري است. سرانه ي مطلوب، نيازمند توسعه

 
  )1389بيگلو و محمدي، (شيخ ي ايستگاه سينوپتيك اصفهانتغييرات متوسط بارندگي ماهيانه -3شكل 
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  آناليز سايت
سايت مورد مطالعه در شمال شرقي  شهر اصفهان واقع شده است. سمت شرق و : محل قرارگيري و همجواري ها

شمال اين سايت، جاده اي در حال احداث مي باشد. مسير اصلي آن نيز از سمت خيابان سعادت و خيابان خزايي 
منتهي مي شود. ضلع جنوبي سايت در مجاورت زمين هاي كشاورزي قرار دارد و مي باشد كه به اتوبان آقابابايي 

  ساير اضالع در همسايگي خانه هاي مسكوني قرار دارند. ورودي اصلي بوستان نيز از سمت شرق مي باشد.
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 SWOTجدول  -1جدول 

 (تهديد) T (فرصت) O  (ضعف) W  (قوت) S  اصول زري اسكيپ

  به اتوبان .نزديكي  تحليل و برنامه ريزي

.قرارگيري در مسير توسعه 
  شهري

.باتوجه به تفاوت در دما و 
بارش، موقعيت جغرافيايي مي 

تواند يكي از عوامل مهم 
  پايداري باشد

.تبديل زمين هاي   -
كشاورزي اطراف 

  به مسكوني

.همجواري با 
زمين هاي 

كشاورزي جهت 
توسعه پارك در 

  آينده

  .خاك نامرغوب  -  تحليل خاك

  

.معابر خاكي   -
اطراف كه 

دسترسي به آن را 
  آسان مي نمايد.

  .استفاده از گونه هاي جديد  انتخاب بهينه گياهان

.كاهش آسيب پذيري فضاي 
سبز در مقابل خشكي هاي 

  احتمالي

.فقدان ليست گياهان بومي 
  منطقه

.كاشت گياهاني از خانواده 
كاكتوس ها مي تواند به 

  كودكان صدمه بزند

ايجاد .امكان 
خزانه گياهان 
  مورد نظر

-  

استفاده منطقي از پوشش 
  هاي سطحي

.نبود فضاي مناسب جهت   .ناچيز بودن سطح چمن كاري
  نشستن بر روي زمين

.كاهش زمين هاي ورزشي 
  وابسته به چمن

.استفاده از گياهان 
  پوششي متنوع

.كاهش فعاليت 
هاي ورزشي در 

  پارك ها

  .كمبود آب در منطقه  مصرف آب.صرفه جويي در   آبياري بهينه

.فقدان كتابچه نياز آبي 
  گياهان

  .شور شدن خاك  .پايداري آب

استفاده از زمين پوش 
  مناسب

  .كاهش تبخير

  .استفاده ي مفيد از آب باران

.كمبود شركت هاي توليد 
  كننده مالچ ها

.ايجاد طرح هاي 
كم هزينه و زيبا 
  بر روي خاك

.ونداليسم و برهم 
ن زدن و برداشت

مالچ ها توسط 
  مردم

.كاهش ورود مواد شيميايي به   نگهداري
  محيط

  .نياز كمتر به هرس

.هزينه كمتر به جهت نبود 
  سطح وسيع چمن

.هر چند ماه نياز به آبياري 
  كرتي دارد 

-  -  

 .استفاده از گياهان سايه انداز  سايه آفريني
  در اطراف سايت

.نبود همجواري هاي سايه 
  انداز

هاي .تبديل زمين 
اطراف به 

آپارتمان هاي 
  سايه انداز

.برگ ريز درختان 
  سايه انداز

.استفاده از گياهان بادشكن در   بادشكن
  جنوب غربي سايت

.نبود همجواري هاي 
  بادشكن

-  -  
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  زون بندي بر اساس اصل اول زري اسكيپ (برنامه ريزي و طراحي) -4شكل 
  

 
  طراحي كاشت –5 شكل
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	نتيجه گيريبحث و 

  دياگرام جمع بندي اصول طراحي پارك بر اساس اصول زري اسكيپ (نگارندگان) –6شكل 
  

 و توسعه جوي، نزوالت كاهش و اقليمي شده ايجاد تغييرات جهت به دهدمي نشان تحقيق اين از حاصل نتايج
 اين درباشد.  مي ناپذير اجتناب و اهميت حائز ميانه خاور از وسيعي مناطق و ايران در زي خشك منظر مديريت

 اصول كاربست همچنين .راهكارهاست از يكي خشك نيمه و خشك مناطق در آب كم سبز فضاي ي توسعه راستا
 بهبود را زي خشك منظر و شده خشك مناطق در سبز فضاي پايداري باعث تواند مي اسكيپ زري در اساسي
 پوشش حفظ بومي، گياهان از استفاده گياهي، هاي گونه مناسب انتخاب مناسب، ريزي برنامه و طراحي .بخشد
 چمن از استفاده چمنكاري، سطح كاهش ها، آن كارگيري به و خشكي به مقاوم گياهان شناسايي موجود، گياهي
 و مالچ از استفاده ، بيشتر خشكي به مقاوم و كمتر آبي نياز با پوششي گياهان كردن جايگزين و مقاوم هاي

 مناسبي هاي رهيافت ..و فشار، تحت آبياري در هوشمند هاي آوري فن از استفاده ، رطوبت حفظ براي خاكپوش
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رفته كار به مصالح به توجه سخت منظر بخش در .باشندمي زي خشك منظر پايداري و آب منابع بيشتر حفظ براي
فراموش نبايد شهري هاي محيط در حرارت درجه افزايش يا و كاهش و محيطي شرايط تعديل در آن مهم نقش و

يكي دهند مي پس محيط نموده وبه جذب راحتي به را محيط حرارت كه تيره رنگ با مصالح مصرف كاهش .شود
.باشد مي خشك و گرم مناطق در دما افزايش مديريت راهكارهاي از ديگر
هنيم و خشك مناطق در منظر پايداري و استقرار به تواند مي شده ذكر يگانهنه موارد تلفيقي مديريت كلي طور به
يهتوص ابراينشود. بن مناطق ناي در رمستق جوامع يپذير زيست افزايش موجب موثري طور به و ر شدهمنج كخش
اين ترويج با شد، ذكر كهپ يكاس زري روش به منظر طراحي اصول ارگيريبكر ب الوهع اه هرداريش ودش يم

معافيت نظير هايي مشوق گرفتن نظر در با و جمعي هاي انهرس در اتتبليغ طريق از شهروندان، عموم براي روش
يكياكولوژ شرايط راي بهبودب سبز فضاي به مربوط هاي سرانه افزايش در مردمي مشاركت پتانسيل از مالياتي
ورتص ناي در د.دهن امانج را برداري بهره رحداكث موجود محدود عمناب از شده تحميل هزينه كمترين با شهرها
فضاي آتي ي توسعه صرف و يافته كاهش سبز فضاي نگهداري براي ها شهرداري هاي هزينه از يعمده ا بخش
.شد خواهد خشك نيمه و خشك مناطق شهرهاي پايدار ي توسعه موجب و نهايتاد. ش دخواه وميعم سبز
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