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چكیده

مهمترین  کمبود منابع آب .های گوناگون آن دیگر قابل تصور نیستامروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز موثر در شکل

بویژه در  منظـر پایـدار، عنواندر ایرا ن و به رغم تمامی تالشهایی که تحت است  عامل محدود کننده توسعه فضاهای سبز شهری

هستیم. در این  در منظر پردازیهـای زمینه مناطق گرم و خشك صورت پذیرفته است؛ همچنان شاهد برخی مـسایل و کاسـتی

زمینه وجود برخی مسایل و مشکالت مختلف در رابطه بـا جنبـه هـای کیفـی سـاخت فضاهای سبز و ویژگی های بومی معماری 

بکار رفته در طراحی منظر همچون گونه های  گیاهانمنظر شهرهای اقلیم گرم و خشك ایران نیازمند توجه بسیار است اغلب 

از بین می روند و مقاومت در برابر شرایط آب و  نمونه های بومی وجیه علمـی و عملی، بسیار زودتر ازگیاهی غیـر بـومی ، بدون ت

نظرپردازی خشك راهبردی برای ایجاد فضای سبز برای مناطقی که در مواجهه با شرایط هوایی مناطق گرم و خشك را ندارند. م

گیاهان بومی به عنوان یك فرم معماری  .باشدك مانند ایران میهای گرم و خشافزایش رخداد خشکسالی و همچنین برای اقلیم

موثر نقش مهمی در فضاسازی منظر دارند زیرا گیاهان بومی بخشی از تاریخ طبیعی یك منطقه هستند که در طی هزاران سال در 

 .اندسازگار شده شرایط آب و هوایی آن منطقهنار سایر عناصر طبیعی در یك فضا رشد کرده و با ک

 کلمات کلیدی

منظر خشك شهری، گیاهان بومی، فضای سبز

مقدمه -1

رشـــد شهرنـــشینی و افـــزایش جمعیـــت در سالهای اخیر باعث شده است کـه شـهرها بـا کمبـود فضا مواجه شوند   

فضای سـبز نیـز در و در نتیجه آپارتمـان نـشینی رشـد فزایندهای داشته باشد. از طرف دیگر در نتیجه کمبـود فضا، 

های شـهرها کـاهش پیـدا کـرده اسـت. طبـق تعریـف فـضای سـبز شـهری بخـشی از فضای باز شهری است که عرصه

هـا، گـلهـا، چمـنهـا و سـایر گیاهـان هــا و بوتـهطبیعی یا اغلـب مــصنوعی آن زیــر پوشــش درختــان، درختچــه

ت انـسان بـا درنظـر گـرفتن ضوابط، قوانین و تخـصصهـای مـرتبط بـا آن بـرای اسـت کـه براساس نظارت و مـدیری

در حال حاضر در اکثر کشورهای جهان، مهمترین عامل  .شـوندبهبـود شـرایط زیـستی و رفـاهی شـهروندان احـداث می

ده مستثنی نیست و به علت محدود کننده توسعه فضاهای سبز شهری کمبود منابع آب است. کشور ایران نیز از این قاع

موقعیت جغرافیایی خاص و قرارگیری در کمربند خشك نیم کره شمالی، بخش اعظم آن دارای اقلیم خشك و نیمه خشك 

آنچه که مسلم باید دانش طراحی منظر و فضای سبز در شهرها به سمتی پیش برود که با حداقل مصرف آب، [.4]میباشد 

های گیاهان بومی بدلیل سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه و در نتیجه هزینه[.2]د نماید حداکثر میزان فضای سبز را ایجا

.پایین حفظ و نگهداری، گزینهای مطلوب در ایجاد یك فضای سبز پایدار هستند



مبانی نظری  .2

منظر -1-2

منظـر معـادل تـصویر یـا مجموعه  کند. از سویی واژهمعانی مختلفی را در ذهن تداعی می عموم(Landscape) واژه منظر 

چشم انداز، دورنما و محیطی مصنوع  . یا تلقی ندتصاویری است که با واسطه یا بدون واسطه در محیط مرئی دیده و ادراك میشو

بعالوه، کسی که متناسب با شرایط شغلی و  .یا طبیعی که توسط انسان و موجودات زنده دیگر پردازش و قابل سکونت شده است

سروکار پیدا می کند، ممکـن است این توضیح را نیز بپذیرد که منظر برپایه و مرتبط با  "منظر "ای خود با واژه انش حرفهد

های اعم از طبیعی ، پوشش -زمینی است که بوسیله آب و هوا تغییر یافته و نتیجه آن در توزیع و استقرار انواع عناصر و زینتها 

 [.3]گذاردر میگیاهی و مجموعه جانوری تأثی

منظر سازی خشک )زری اسکیپ( -2-2

زری اسکیپ شیوه طراحی باغ و منظر نیست، بلکه یك مفهوم برای ذخیره سازی آب است. که می تواند برای هر نوع باغ و پارك، 

سکیپ اولین بار در سال ا -واژه زری . اعم از پارك های قدیمی، انگلیسی، ژاپنی و ... به کار برد )سازمان مدیریت و برنامه ریزی(

به معنی خشك و پسوند xero در ایالت کلرادو پس از یك خشکسالی طوالنی مطرح شد. این واژه از پیشوند یونانی 1978

scape به معنی چشم انداز و منظر تشکیل شده است و به نوعی طراحی منظر اطالق میگردد که در آن آبیاری تکمیلی کمتر

به  [14]استفاده میشود. امروزه این نوع طراحی در بیش از ایالت آمریکا، به خصوص در کلرادو، آیرزونا و تگزاس در حال اجراست 

برد عناصر کم مصرف آبی و الگو گرفتن از سیماهای طبیعت مناطق کار است که باخشك منظر سبکی  عبارت دیگر

گیاهان بومی، منظری زیبا، مقاوم به خشکی و نیازمند و نگهداری کم [11]خشك و نیمه خشك در طراحی منظر است 

موم ایجاد میکند. این قبیل گیاهان، نیاز به حاصلخیزی و غنی ساختن خاك نداشته و نسبت به گیاهان غیربومی به س

.کمتری برای از بین بردن آفات نیاز دارند

گیاهان بومی-3-2

ق میشود که به طور طبیعی در یك الطبق تعریف آربراتوم ملی ایاالت متحده آمریکا، گیاهان بومی به گونههایی از گیاهان اط

دالیل مختلفی برای . یابندمنطقه خاص، اکوسیستم یا زیستگاه بدون دخالت مستقیم و غیرمستقیم انسان رشد و توسعه می

اکوتیپ محلی گیاهان بومی، شـــاید برای هزاران سال است که شرایط  -1: اســتفاده از گیاهان بومی وجود دارد که عبارتند از

جلوگیری از هدررفت آبهای -2اند؛زندگی این گیاهان با منطقه ســازگار شــده و با شــرایط اقلیمی منطقه تکامل یافته

[.10] وحش ایجاد زیســتگاه حیات -5. نیاز به نگهداری کمتر -4. کنترل فرســـایش خاك -3. ســـطحی

گی گیاهان بومی مناطق خشکژوی -4-2

گیاهان بومی به عنوان یك فرم معماری موثر نقش مهمی در فضاسازی منظر دارند زیرا گیاهان بومی بخشی از تاریخ طبیعی یك 

منطقه هستند که در طی هزاران سال در منار سایر عناصر طبیعی در یك فضا رشد کرده و با جغرافیا، هیدرولوژی، اقلیم و خاك 



 در مناطق خشك و نیمه [13]باشندمی زیستگاه حیات وحش و ارتباط انسان با طبیعت  سازگار شدهاند و محیط مناسبی برای

دلیل نیاز کمتر به مواد غذایی، توانایی بالقوهای در بهبود ه خشك دنیا، گیاهان بومی در مقایسه با گیاهان هیبریدی و غیربومی ب

این، گیاهان بومی می توانند منجر به احیای تاالبها، ثبات در  وه برال. ع(آبشویی کودها به منابع آبی زیرزمینی(کیفیت آب دارند 

جریانات رودخانهای، ایجاد مناطق بافر، کنترل فرسایشهای مختلف، کمك به تصفیه هوا، بهبود زیستگاههای حیات وحش و 

-اده از گیاهان بومی میکاهش آلودگی رواناب حاصل از طوفان شوند یکی دیگر از انواع منظرسازی که در آن نیز تاکید به استف

منظرسازی است. اگرچه خشك منظرسازی و منظرسازی طبیعی از این نظر که اولی به استفاده از گیاهان با توانایی  شود، خشك

خشك،  های خشك و نیمهنگهداری و حفظ آب در منظر و دومی به کاربرد گیاهان بومی تاکید دارند متفاوت هستند، اما در اقلیم

آبی و اولویت کاهش مصرف آب در منظر،  ع منظرسازی ذکر شده، استفاده از گیاهان بومی به دلیل مقاومت به کمدر هر دو نو

قامت و علفی یکساله  ای کوتاهای، درختچههـا به شکل بوتهتنوع پوشش گیاهی کم و گونـه[.12]بسیار مورد تاکید قرار میگیرند

دهند و در برابر خشکی، شوری و حرارت شرایط تنشی مقاومت خوبی از خود نشان میهـا در برابـر این گونـه[3]دیده میشوند 

مقاوم هسـتند. در واقـع رمز موفقیت آنها در استقرار و ادامه زنـدگی در شـرایط نامساعد، مقاومت در برابـر شـرایط سـخت و 

 [.6]زای بیابــانی اســت  تـنش

از گیاهان بومیطراحی منظر مناطق خشک با استفاده  -5-2

حی محتاطانه و دقیق نخستین اصل جهت دستیابی به اهداف بلند مدت طراحی منظر در بسترهای گرم و خشك راط

ها، ذخیره سازی آب، است. در یك طراحی خوب عالوه بر توجه به مباحث زیبایی شناسی به چشم اندازها، شیب

های بومی، به خودی خود، شکل گونهاست )حیدری اصل(.  منطقه. در طراحی منظر، آب و هوای کلی توجه شودوضعیت 

گیاهان   .کنندکنند اما به عنوان یکی از عناصر مهم در منظر، در ارائه و نمایش شکل منظر نقش ایفا میمنظر را تعیین نمی

ها، ها، پروانهارگانیسمها، میکروهای مختلف جانداران مانند، قارچبومی، باعث فراهم آوردن زیستگاه مناسب برای گونه

شوند و یك شبکه پیچیده و پایدار از روابط حیات را های جانوری خاص میافشان، پرندگان و حتی گونه حشرات گرده

گیاهان بومی در منظرسازی، به دلیل سازگاری چندهزار ساله با اقلیم، جغرافیا  .دهنددر زیستگاه طبیعی خود شکل می

در طراحی . و هیدرولوژی منطقه، بدون نیاز به کود، آفتکشها و آبیاری، توانایی بقا و پایداری مناسب را خواهند داشت

های بومی مقاوم وط، که ترکیبی از گونهخشك، فضای سبز مخل کاشت با استفاده از گیاهان بومی، بویژه در مناطق خشك و نیمه

تا  هایی که ترجیح بصری مناسبی دارند، قابل توصیه استها است، همراه با سایر گونهبه خشکی، بخصوص درختان و درختچه

 [.4]فضای سبز مناطق خشك جلوه، دوام و زیبایی بیشتری ببخشد

صول منظر سازی خشکا -6-2

.اندکلی زیر است که همگی در راستای دستیابی به آبیاری بهینه در منظر تعیین شدهاصل  7منظر سازی خشك متشکل از 

برنامه ریزی و طراحی -1

تحلیل خاك-2

انتخاب بهینه گیاهان  -3

استفاده منطقی از سطوح چمن کاری شده  -4

آبیاری بهینه -5



استفاده از زمین پوش مناسب -6

هندسی ناجاعلمی تخصصی  فصلنامه نگهداری -7 معاونتت م

کاهش یافته بدون آنکه به زیبایی و کیفیت فضایی منظر درصد  50چنین رویکردی مصرف آب در محیط باز به میزان در در 

مربوطه لطمهای وارد گردد. همچنین از کود و مواد شیمیایی به میزان کمتری استفاده خواهد شد و مراقبت و نگهداری کمتری 

 [.5]بود مورد نیاز خواهد بود. همگی این موارد در صرفه جویی وقت، انرژی و هزینههای پروژه تأثیر گذار خواهند 

های گیاهی مناسب جهت کاشت در فضای سبز شهری مناطق گرم و خشک ایرانمعرفی گونه -7-2

خیزی و  کند. این قبیل گیاهان، نیاز به حاصلد و نگهداری کم ایجاد مین. گیاهان بومی، منظری زیبا، مقاوم به خشکی و نیازم

سموم کمتری برای از بین بردن آفات نیاز دارند. به دلیل شرایط خاصی  غنی ساختن خاك نداشته و نسبت به گیاهان غیربومی به

های بومی که به شرایط که مناطق خشك دارند از جمله بارندگی و رطوبت کم، تبخیر بال و وزش بادهای شدید استفاده از گونه

به معرفی  1در شکل  [.9]ید واقع شود تواند مفاند میاین مناطق سازگار هستند و طی سالیان دراز در آنجا رشد و نمو نموده

.ویژگی کلی گیاهان پرداخته است

معرفی برخی ویزگی های گیاهان مقاوم به خشکی -1شکل 



برخی از گونه های مقاوم به خشکی -1جدول

به کم آبی  درختچه ها و گلهای مقاوم  یا نسبتا مقاوم

ی(آلیسوم ) مروارید عسل ناز آفتابی  توری پیراکانتا 

 سه رنگ بداغ آویشن فرانکنیا

 آقطی شیر خشت نپنتا ) علف گربه( رز ماری

 طاووسی ابریشم مصری شقایق الواندوال

س(پنج انگشت ) وتیک گل ماهور بابونه  اسپیره 

یریحان زینت  انار گل شاه پسند درختی ختمی دائمی 

 ختمی درختی سماق آمریکائی سلوی دائمی گازانیا

بومادراننواع  رعنا زیبا خرزهره) در شیب های رو به آفات سماق بومی 

 یا پرچین(

استکانی درختچه پر ذغال اخته  اپنی سیتوم

 نسترن کوهی به ژاپنی آنمون ارتیشو

 کلماتیس پیچ برفی تاناستوم مغربی

 ماهونیا آبشار طالئی داوودی کروپسیس

 زرشك سبز زرشك قرمز پرووسکیا آرتمیزیا



نتیجه گیری : 

آبی و بدنبال آن  حران کمبدر طراحی منظر خشك هدف اصلی کاهش مقدار آب مصرفی جهت نگهداری گیاهان است. 

افزایش دما در اکثر شهرهای ایران، استفاده عقالنی از منابع مختلف  کاهش کمیت و کیفیت منابع آبی در کنار روند

ن خشك ایرا تیابی به فضای سبز پایدار و زیبا در مناطق خشك و نیمهطلبد. برای دسطبیعی مانند آب، گیاهان را می

بایست از گیاهان بومی مناطق خشك که متناسب با شرایط آب و هوایی این مناطق است. و مقاوم به خشکی می

 های بومی در ایران از تنوع باالیی برخوردارگونههمچنین می بایست آب کمتری جهت آبیاریشان استفاده گردد. 

 .های فراوان مقاوم به خشکی با پتانسیل باالی زینتی شدن وجود دارندهستند که مطمئنا در این بین، گونه

منابع :

فضاهای گرم و خشك. سومین همایش ملی  ارزش و کاربرد گیاهان در منظرسازی( 1386)اسدالهی، ط.و طالبی،ك[ 1]

. ماهنامهضمیمه 24.فضای سبز و منظر شهری. ویژهنامه شماره 
، اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه، زیبا 1390الهی، س. زری اسکیپ دانشی نوین در معماری منظر پایدار بومهای بیابانی،  [2]
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