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   :فضای سبز تعريف 

......) فصلی ، گياهان پيازی ، بوته ها ، درختچه ها ، درختان ،و (گياهان با استفاده از گل ها وگياهان  نگهداریو اجرا کاشت و  طراحی
  .را در يک محيط و آبياری و نگهداری آنها درشهر را فضای سبز می نامند 

  .فضاي سبز شهري، بخش جاندار ساختار آالبدي شهر را تشكيل مي دهد  :از ديدگاه محيط زيستتعريف فضای سبز

  .فضاهاي سبز درون شهري- ٢      فضاهاي سبز برون شهري  -١     :انواع فضاي سبز شهري از نظر موقعيت

زيست محيطي را دارند  –  تاثيرات اآولوژيك  - مهارآننده رشد بي رويه شهر     :نقش فضاهاي سبز برون شهري 

 پارك هاي گياه شناسي ،ارك هاي ملي، پارك هاي جنگلي ،پ آمربندي هاي سبز : انواع فضاهاي سبز برون شهري

در مقياس محله ها، در مقياس ناحيه ، در  پارك هاي شهري در مقياس واحد همسايگي، ، پارك هاي عمومي  :فضاهاي سبز شهري
جزاير      ، آنار خيابان ها حاشيه پياده روها  ،  حاشيه بزرگراه ها  ، ميدان هافضاي سبز   ،  فضاهاي سبز خياباني   مقياس منطقه ، 

  ) رفيوژها(بلوار مياني راه ها   و  تقاطع هاي غيرهمسطح ،  )لچکی ها(مياني 

گياهان ، فضاهاي آوچك داراي فضاهاي خصوصيآه توسط شهرداري اداره مي شوند، فضاهاي سبز عمومي از  :دارايي سبز يك شهر 
. تشكيل مي شوددولت و يا اداره اي خاص زمين هاي متعلق به خودرو 

های اجتماعی و مکانی است که شهر را در عين تحول و دگرگونی به صورت کلی  شهر موجودی زنده و محصول جريان پيوسته فرايند
مناسبات اجتماعی نيز مي باشد برای مديريت حس  پيوند انسان با محيط احساسی پيرامون خود که اساسًا پايه .منسجم متداوم می دارد

  روانی بشر را در پی دارد-در صورت تحقق،پايداری سالمتی. مکان زيست امری ضروری است
  ، هشتاد درصد مردم دنيا شهرنشين باشند ٢٠۴٠پيش بينی می شود تا سال 

  مسائل و رويکرد های توسعه پارک و فضای سبز شهری
حفظ محيط زيست شهري نياز به تدوين اهداف، چشم ،  کار وبهره مندی از خدمات رفاهی و اجتماعی است شهر محل سکونت ، زندگی ،
  .انداز و راهبرد  اصولی دارد

فضاهاي سبز شهري به عنوان بخش زنده و حياتي ساختار مورفولوژيك و (  شهر به عنوان مجموعه اي از اآوسيستم ها ديده می شود
   )ك شهرها نقش بنيادين در پايداري شهرها دارندعامل اصلي توازن اآولوژي

  شهری) اآولوژيك اقتصادي اجتماعي(افزايش اهميت پايداري  توسعه درشاخه های 
  . توسعه روز افزون جمعيت و مهاجرت بي رويه به شهرها ومشکالت محيط هاي شهري آن

  .افزايش مصرف آب و انرژي بصورت متمرکز در محيط هاي شهری
 زبستدر بعضی اوقات ميزان آ ار آالينده هاي هوا در نقاط متمرکز موجب کاهش کيفيت هوا و به خطر افتادن بهداشت مردمافزايش انتش

   حد مجازبرابر  ٧٠در هوای تهران تا 
  .....افزايش آلودگی صوتی وخاک

  .افزايش پساب هاي ناشي از مصرف آب وآلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني
  نقاط دور دست به داخل شهرها و تبديل آنها به پساب انتقال بي رويه آب از 

  تزريق پساب به چاه هاي جاذب موجب آلودگی وباال آمدن آبهاي زير زميني و ايجاد خلل و فرج در بافت خاک 
  نياز به تقليل ميزان گازکربنيک  و افزايش اکسيژن در هوا 

  تخريب ميکروکليمای شهر
  ان های بتنیآثار روانی ناهنجار زندگی در ساختم

   آمك به آاهش ورزش باد در سطح شهر
   جداگانه هوای شهر) گردش(سيرآوالسيون 

  ايجاد جزاير گرما در سطح شهر 

  :تاثيرات فضای سبز
فضاي سبز به علت گسترش سطح برگي قابل توجه خود مي تواند از طريق تعريق سبب افزايش رطوبت نسبي آاهش دما و تلطيف هوا 

درختان دما را آاهش داده هوا را به حرآت و جريان . به تنهايي به اندازه ده آولر هوا را  مطبوع و خنك مي آند يك تك درخت،. شود
هزار تن آب را به  ٣درختزاري از گونه راش به مساحت يك هكتار در شش ماه مي تواند   .وامي دارند و ازخشكي هوا جلوگيري مي آنند

   .صورت بخار درهوا پخش آند
متر  ١٠٠تا  ٥٠نواري از گياهان به پهناي .يق درختان با جذب آالري همراه است و به همين جهت سبب آاهش دما مي شودعمل تعر
تفاوت دمايي آه از اين راه   .بر رطوبت هوا مي افزايد% ٥٠در عين حال  .درجه نسبت به مرآز شهر آاهش مي دهد ٤تا  ٣گرما را 

   .ر هوا مي شود آه خود ثمره صعود هواي گرم بر باالي مناطق ساختماني و مسكوني استحاصل مي شود موجب آاهش اندآي در فشا
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   جلوگيری از تغييرات غير طبيعی دما در شهر
   .برقراری ايمنی روانی از طريق ايجاد حريمهای عريض سبز ميان آاربريهايی آه با يكديگر در تعارضند 

  ی دهدپارک های شهری سطح اميد را در جامعه افزايش م
   .مخصوصًا در بافتهای متراکم مسکونی زيباسازی و آمك به شكل و فرم دادن فضاهای شهری

  کاهش آلودگی صوتی و بصری
  جلوگيری از برخواستن ذرات خاک در هوا

  .دارندها نقش مؤثري  درختان در آاهش ميزان سرب به ويژه در حاشيه جاد ها و شاهراه: و ساير آالينده ها  آاهش ميزان سرب
برابر  ٢برابر گياهان علفي و   ٢٠تا  ١٠با ساير اشكال گياهي علفي و گياهان زراعي نشان مي دهد آه درختان   مقايسه تطبيقي درختان

  .مي توانند توان رسوب گيري داشته باشند) در مقايسه با سطح معيار آه مناطق فاقد جاده هستند(گياهان زراعي 
  ی زه کاهش سطح آبها در زمين ها -
  تثبيت شن های روان و جلو گيری از حرکت آنها -
   کاهش نمک خاک -

  :ايجاد فضای سبز اکولوژيک درجهت توسعه فضای سبز پايدار

توسعه وگسترش فضای سبز باتوجه به گسترش روز افزون شهرها ، رو به افزايش است و بايد به سمت و سويی سوق داده شود که 
  : پايداری و کاهش هزينه را به دنبال داشته باشد و منظر وفضای سبز پايدار بايد 

  . وامع را تخريب کرده و تغيير دهدجوامع انسانی را محافظت کرده و در خدمت آنها باشد به جای آنکه اين ج   -١
  از فن آوری هايی استفاده کند که حمايت کننده اهداف طراحی وتوسعه پايدار باشد    -٢

با توجه به اينکه بسياری از مناطق شهری خصوصا درکشور ما بر روی کمربند خشک جهان قرار دارند، ايجاد يک فضای سبز پايدار 
فضای سبز  احداث . ولوژيک منطقه باشد که در واقع همان فضای سبز اکولوژيک ناميده می شود بايستی منطبق بر ويژگی های ا ک

  :درمحيط شهری بامحدوديت هايی روبروست
  ) شامل فضای رشد، ساخت و سازهای پيرامونی و آالينده های محيطی ( محدوديت های فيزيکی  -
  ) هره برداری هزينه های کاشت ، نگهداری و ب( محدوديت های اقتصادی  -
  ..) ارزشهای ساکنين منطقه ، زيباشناسی ، ايمنی و ( محدوديت های اجتماعی  -
  کاهش هزينه های تيمار ونگهداری -
  .با رعايت اصل سازگاری گونه هايی انتخاب می شوندکه به کمترين ميزان آب نياز دارند -
  . فضای سبز پايداری ايجاد می شود که در آينده نقش مستمر خود را ادامه می دهد -

  : راهکارهايی جهت ايجاد فضای سبز پايدار 
  مطالعه شرايط اکولوژيک ، خاک و اقليم منطقه    -١
  . جلوگيری از کاشت گونه هايی که آبياری مداوم و زياد نياز دارند   -٢
  وسازگار با شرايط موجود  انتخاب گونه های بومی   -٣
  کاربرد و ايجاد سازه هايی که تا حد امکان نسبت به شرايط موجود مقاوم وهمگام با سازه های اطراف باشد    -۴
  استفاده از روش استحصال آب باران و رواناب جهت رفع شکل کم آبی وعدم نياز به آبياری    -۵
  . ر عين حال سازگار بامحيط باشنداستفاده از گونه هايی که زيبا هستند و د   -۶

  :عملکرد های فضای سبز شهری
فضای سبز به عنوان جزئی از بافت شهرها بواسطه عملکردهای متعدد به عنوان بخشی از خدمات شهری ضرورت يافته است تاثير 

وانی ، اقتصادی ، زيبايی شناسی بيوکليمای و اقليم شهری ، عملکرد در ساخت کالبد شهری، به عملکرد های زيست محيطی ، اجتماعی ر
  .از جمله فوايد و نقش هايی هستند که فضای سبز در شهرها ايفا می کند که بطور خالصه و اجمالی به مهمترين آنها پرداخته می شود

  : عملکرد زيست محيطی 
توان گفت ايجاد فضای سبز يکی از  اين عملکرد عمدتا به بهبود شرايط اکولوژيکی و کاهش ميزان بارآلودگی کمک می کند بطوريکه می

راههايی سمت که به شکل موثری آلودگی های محيط زيست را کنترل کرده ومحيط سالمتری برای انسان فراهم می کند مسئله عمده در 
از اصلی  شهرهای امروزی، کيفيت پائين هواست، گياهان می توانند نقش تصفيه کننده هوا را بازی کنند جذب آن توسط گياهان که يکی

درختان همچنين می توانند شديدا بر روی غلظت غبار . ترين ذرات االينده هوا در مناطق شهری است در کاهش آلودگی بسيار مهم است 
موجود در جو اثر بگذارند وبا جذب اين ذرات ديد بصری الزم را ، عالوه بر پاکسازی هوا فراهم کنند درختان از طريق به دام انداختن 

ذره معلق  ١٢٠٠٠تا  ١٠٠٠٠يک خيابان بدون درخت دارای ( لق از طريق پرزها، شاخه هاو برگها آلودگی را کاهش می دهند ذرات مع
ذره کاهش پيدا  ٣٠٠٠تا  ١٠٠٠در هر ليتر هواست در حالی که در يک خيابان با پوشش درختی تعداد ذرات معلق درهر ليتر هوا به 

يگر فوايد پوشش گياهی هست که بطور غير مستقيم در کاهش مصرف انرژی بواسطه کاهش انتقال تغيير سرعت و جهت باد از د) ميکند 
    هوا به داخل ساختمانها، موثر است

  : بطور کلی فوايد زيست محيطی فضای سبز شامل موارد زير است 



۴  | P a g e

  کيفيت آبهای زيرزمينی  تاثير مثبت بر چرخه آب درمحيط زيست شهری و افزايش -   بهبود شرايط بيوکيماتيک در شهر -

  کاهش آلودگی صوتی -  ) مقابله به جزاير گرما ، کاهش ميزان سرب ( افزايش رطوبت نسبی  -   کاهش آلودگی هوا  -

  جلوگيری از سرعت باد و تغيير جهت  -                      تعديل دمای محيط وکاهش درجه حرارت  -

   :عملکرد زيبا شناختی فضای سبز 

اين  ءدرارضا شايسته ترين پديده ای است که حس زيبای شناسی را در انسان بيدار می کند در حاليکه کليه مصنوعات بشریطبيعت 

به همين دليل همواره اصل زيباسازی . ارتباط بصری ناتوانند چرا که تصويری هنرمندانه از طبيعت انسان را به رضايت معنوی می رساند

ز مطرح است چرا که گياهان صرفنظر از زيبايی ذاتی ، از نظر شکل، رنگ ، ابعاد و اندازه ، زمان و اصول زيباشناسی در فضای سب

گلدهی و ميوه و بذر تنوع زيادی دارند که تلفيق مجموعه های گياهی باعث می شودکه گياهان در بهبود کيفی مناظر فضاهای شهری 

ود در شهرها به صورت مصنوعی و انسان ساخت همراه با سطوح سخت نقش بسزايی داشته باشند چرا که امروزه غالب فضاهای موج

می باشند که خيابانهای باريک وکم عرض و ايجاد ترافيک های شديد سيمای شهرها را به علت عدم وجود فضای سبز کافی به سمت 

با افزايش و توسعه باغهای . دزشتی پيش برده است زيبايی يک شهر به نوع طراحی فضای آن و وفور درختان در آن وابسته می باش

شهری ، احداث پارکها و کاشت درختان در همسايگی مناطق مسکونی ، اداری ، تجاری و درحاشيه خيابانها می توان ارزش زيباشناختی 

  . يک شهر را باال برد

  : استفاده از گياه در منظر سازی شهری گام موثری در جهت رفع معايب و نواقص زير در شهرهاست

در شهرها بويژه آنجا که خط آسمان بواسطه ارتفاع ناهمگون ساختمانها دچار اغتشاش می شود هميشه    :شاندن نماهای يکنواخت پو -

استفاده از گياهان رونده و چسبنده . بدنه ها و گوشه های کناری ساختمانهای بلند به صورت منظره ای زشت و يکنواخت نمود می يابند

  . يگر در رفع اين معضل مفيد است مانند مو چسب و اقسام د

در جايی که ساختاری مرتفع در يک فضای باز و يا در کنار ساختمانهای کم ارتفاع شکل می گيرد استفاده از   :تعديل ارتفاع ساختمانها  -

  . شود درختان بلند قامت و باتاج گسترده باعث تعديل ارتفاع ساختمان ومتناسب سازی آن با بناها وفضاهای اطراف می

استفاده از گياهان برای پوشاندن مناظری که دارای چشم اندازی زشت ناهمگون هستند باعث : پوشاندن مناظر زشت و عيوب معماری -

مثال کاشت يک پيچ اناری ، پيچ امين الدوله درکنار تير برق و يا استفاده از يک توده گياهی بوته ای ، ( بهبود کيفيت منظر می شود 

  ) ر جلوی کنج تيز ساختمان درختچه ای د

  تعديل بافت خشن مصالح ساختمانی  -

استقرار درختان در شهرها ، باعث برآورده ساختن بخشی از نيازهای اجتماعی ، فرهنگی و :عملکرد اجتماعی ، اقتصادی فضای سبز 

المت افراد بازی می کنند ثابت شده روان شناختی شهروندان می شود درختان نقش اجتماعی مهمی را در کاهش تنش ها ونيز بهبود س

  . است که فضای سبز شهری باعث بروز آثار مثبت رفتاری زير می شود

  ماندن افراد در وضعيت فيزيکی روحی مناسب      -١

  اجتماعی شدن افراد در نتيجه برقراری رابطه دوستی و نيز احساس ودرک بهتر از موقعيت و شرايط اجتماعی      -٢

  اخت برخی از شاخص های اجتماعی برای افزايش و باال بردن ارزش های فردی کسب و شن     -٣

  افزايش احساس خويشاوندی و يا وحدت منافع ومسئوليت های اجتماعی      -۴

تاثير فضای سبز درتامين آرامش ، آسايش، امنيت روحی ، ايجاد انگيزه و الهامات فکری و هنری، چنانچه اصول زيبا شناختی وطراحی 

طراحی فضاهای شفا بخش در محوطه بيمارستانها و احداث باغهای شفا . ر در طراحی لحاظ شده باشد چندين برابر افزايش می يابدمنظ
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 .بخش خود گواه بر اين عملکرد قوی گياهان است 

از گياه و ايجاد فضای  استفاده. فضای سبز و و گياهان ضمن تاثيرات اجتماعی، به لحاظ اقتصادی نيز در زندگی شهروندان موثر هستند

  : طريق حاصل می شود ٣سبز باعث بهينه سازی مصرف انرژی ساختمانها شده که اين تاثير از 

  تعديل دمای محيط از طريق تبخير و تعرق   -٣ تغيير جهت و کاهش سرعت باد  -٢کاهش تابش آفتاب و ايجاد سايه      -١

  . نبه های اقتصادی گياهان در فضاهای شهری اضافه کردتوليد غذا و استفاده از چوب را نيز می توان به ج

و زيباشناختی می توان بعنوان يک عنصر   گياهان بواسطه خصوصياتی که دارندعالوه بر عملکرد زيست محيطی ، اجتماعی ، اقتصادی

حم ، دفع آلودگی های صوتی کنترل ترافيک ، کنترل انعکاس نورهای مزا. معماری ويک سازه در بخش های مختلف کاربرد داشته باشند

  . ، کنترل سيل و طوفان از اين جمله اند

  :معماری و ترکيب بندی های گياهی در طراحی منظر شهری 

گياهان از عناصر اصلی بوجود آورنده فضای سبز هستند واستفاده از آنها در قالب طراحهای فضای سبز مفهوم بسيار گسترده داشته که 

  .و معماری گياه در طراحی کاشت می تواند ما را به نتيجه دلخواه ومطلوب برساند توجه به اصول زيبا شناسی

   :اصول زيباشناسی درطراحی کاشت

فرم ،بافت و رنگ که هر کدام دارای قطب های متضاد هستند ، خصوصيات بصری گياه را تشکيل : خصوصيات بصری گياهان ) الف

  . محيط و منظری دلپذير می نمايد  اصول زيبايی شناسی ايجادميدهند بکارگيری کنتراست های موجود در قالب 

شکل نهايی توده هر گياه است که نه تنها مربوط به خطوط خارجی ، بلکه الگوی شاخه بندی ، تعداد شاخه ها ، نحوه رشد و اندازه : فرم 

ا فرم کروی و شاخه برگ انبوه به عنوان مثال درخت ب( مشخص کننده جنبه عملکردی آن است : و جهت آن ها را نيز شامل می شود 

  ) درخت سايه انداز کاشته می شود 

حالت بصری حاصل از توده هر جسم که درسطح آن ظاهر می شود بافت گفته شده در يک گياه همبستگی بين شاخ و برگ و : بافت 
و زبر انواع   بافتهای نرم ، متوسط. می شود   گفته رابطه بين اندازه شاخه وبقيه قسمتهای گياه کيفيتی را بوجود می آوردکه به آن بافت

  . بافتهای گياهی هستند که بر حسب نوع می توانند تداعی کننده سرزندگی ، راحتی ، تاکيد برمحل ، جديت و آشفتگی در محيط شوند
شت در پويايی يک منظر، حاصل بازتاب نور از سطح گياه و از مهمترين خصوصيات بصری است کاربرد صحيح آن در طراحی کا: رنگ 

  . در چهار فصل کردن مناظر و پارکهای شهری اهميت بسزايی دارد
  :اصول زيبايی شناسی در قالب مشخصات بصری گياه ) ب 

و مقياس ، اصولی هستند ) ايجاد تغيير تدريجی و پيوسته در فرم ، بافت و رنگ گياه(توالی ) متقارن و نامتقارن ( سادگی ، تنوع ، تعادل 
  ) که افراط تفريط در هر يک از اين اصول آشفتگی ، و يکنواختی منظر بدنبال خواهد داشت . ه در طراحی کاشت بايد مد نظر قرار گيرندک

  :معماری گياه در طراحی منظر
زمان تجربه و قطعی است که آنهارا در محيط سازماندهی نموده و از طريق حرکت در فضا   معماری گياه شامل فرم ها و فضاهای گياهی

معماری گياه بايد بر اساس موارد . می شود و به عنوان وسيله آسايش در محيط تلقی گشته ضمن آنکه دوام و پايداری آن نيز مهم است 
  . زير صورت گيرد

  سوابق تاريخی  - عوامل اجتماعی فرهنگی  -   عوامل اقتصادی  -  نيازها وخواسته های انسانی  -  گياه   نيازهای -
وانع و محدوديت های قانونی م -

  در معماری گياهی عنصر اصلی تشکيل دهنده فرم گياه است که بسته به نوع فضا، عملکرد معماری متفاوتی خواهدداشت 

  . مشخص کننده يک مکان خاص در فضاست و می تواند برای معرفی احجام شفاف فضا بکار رود : يک نقطه گياهی 

. محور راتعريف ميکنند، ضمنًا می توانند مشخص کننده يک ورودی باشند   قرار می گيرند ، دوسر يک مسير: دو نقطه گياهی 

می توانند مبين توازن به ) عمودی ، افقی و مايل ( حاصل امتداد نقاط گياهی است که بسته به نقش آن در ترکيب بصری : خط گياهی 
رف يک سطح و يافضا بوده وعامل تفکيک و تجزيه لبه ها ، وجوه سطوح ضمنا می تواند مع. پويايی و ياتعادل درمنظر و طراحی باشند

  . و احجام شوند



۶  | P a g e

شامل طول ، عرض و عمق بوده می تواند توپر و يا توخالی باشد که در نوع توپر فضا را اشغال کرده و درنوع تو خالی : حجم گياهی 
  .فضا توسط گياه محصور می شود

. درختان و   بوته ها گياهان علفي  ، درختچه ها و:   را در سه دسته اصلي گياه مي توان يافت  فرمهاي اصلي

 :انواع  پارک هااز نظر شکل احداث  

آب نماها داراي اشكال هندسي منظم است، طرز آاشت در اطراف .داراي اشكال منظم است و خيابانهاي مستقيم دارد:  پارک های منظم  -
خيابانها با نظم خاصي جلوه مي آند

داراي اشكال غيرمنظم بوده و فاقد خيابانهاي منظم است ، آب نماها عمومًا اشكال قوس دار داشته وآب نماها : پارک های غيرمنظم  -٢ 
باشكال غير منظم هندسي ديده مي شود  گلكاري ها ودرختچه هاي گل دهنده آنها غيرمنظم آاشته مي شود، بدين شكل تنوع در اين پارآها 

گيرد، انجام  ر ابهام مي شود گلكاري ها روي خطوططبيعي آه از روي خطوط طبيعت الهام ميبيشتر است انسان در موقع گردش آمي دچا
  مي گيرد 

پارآها مخلوطي است از يك قسمت پارك منظم و قسمت ديگر از پارك نامنظم ،قسمت منظم يا در وسط پارك يا :  پارک های مختلط -٣ 
مي گيرد ،اين قسم پارك مرغوب ترين انواع پارك است زيرا از محسنات هر دو دراطراف ساختمانهاي اصلي مانند رستوران و غيره قرار 

قسم پارك منظم و غيرمنظم برخوردار است 

اين قسم پارآها را از قوانين آلي پارك سازي جدا بايد دانست ، بسته به طرز استفاده از آن    :) نمايشگاهی(پارک های فانتزی  -۴ 
باانواع مختلف مصالح مختلف ساخته مي شوند اين قسم پارآها هر آدام براي منظور خاصي در نظر گرفته مي شوند ،هدف از ايجاد 

  صوالت باشدچنين پارك می تواند براي فروش و عرضه آردن و نمايش دادن مح

طراحی اين گونه پارکها ظاهرًا از ضوابط معين خاصی پيروی نمی کند ،طراحی و خطوط آن جلوه ای از پارکهای  : پارک های مدرن -۵  
مختلط را به همراه دارد ،استفاده از خطوط مستقيم ، صاف ، با قوس های کمی پيچ و خم دار همراه با نمايش زوايا در جلوه دادن اين 

برای تزئين و ايجاد فضای سبز اطراف ساختمان های چندين طبقه  ومجتمع ساختمانی از اين سبک طراحی  .ا موثر می باشد پارکه
  .استفاده می شود 

  :تاسيسات رفاهي، تجهيزات خدماتي و اداري، وسايل بازي، زمينهاي بازي و ساير امكانات مورد نياز در احداث پارآها 

فاهي ، تجهيزات خدماتي ، وسايل بازي ، زمينهاي بازي و ساير امكاناتي آه بنحوي موجب آيفي استفاده بطور آلي انواع تاسيسات ر
   :ازپارآهاي شهري را فراهم مي آورند مي توان بشرح زير طبقه بندي نمود

   :مبلمان پارک ها شامل  -

پايه هاي  ، تاريخ ،  ساعت ، تابلوي تبليغات ، تابلوهاي توقف  ثبت تقويم و،     اطالعات   تابلوهاي راهنما ،،    نيمكت   ،  زباله دان -
  ..........و غيره  مخصوص روشنايي

  را تعيين می نمايد کاشتو   نوع گياهاز ايجاد فضای سبز  هدف

جلوگيري از آلودگي صدا ، -۴ايجاد سايبان ،  -٣آرايش و زيبايي  پارک وخيابانها ،  -٢ايجاد تفرجگاه ،  -١ :اهداف احداث فضای سبز 
آرايش روي -٨آشنا آردن مردم با درختان و درختچه هاي مختلف ، -٧جلوگيري ازآلودگی و کاهش گرد و خاك ،   -۶ايجاد بادشكن   -۵

 )داربست(ايجاداسپاليه -١٢ايجاد پرچين  -١١ايجاد ديوار سبز،    -١٠گزيني پرندگان ،   ايجاد مكان مناسب براي آشيان -٩چمن ،    
   ايجاد پيکره های هنری -١۴جلوگيری از فرسايش آب و باد – ١٣

  :مراحل ايجاد يک طرح فضای سبز 
    ای سبز تعيين هدف از ايجاد پارک يا فض، و تعيين ابعاد زمين پيشنهاد شدهبرداشت زمين يا سايت پالن  

  .می توان نظرات مردم را نيز در اين خصوص گرد آوری و درطرح لحاظ نمود :افکار سنجی از ساکنين اطراف زمين يا پارک 
ابزار مورد نياز جهت تهيه نقشه    : ترسيم نقشه 

طرح اوليه  همان طرح کلی است با اين تفاوت ،با استفاده از اصول کلی طراحی که در قبل ذکر شد ايجاد وتهيه می شود:تهيه طرح اوليه 
جهت ترسيم سمبل ها استفاده شده و ولی در طرح اوليه خطوط و سمبل ها کمی منظم تر و مشخص تر  که طرح کلی از ترسيمات نامنظم 

  . جايگذاری سمبل های گياهان و شروع با نقشه سطح زمين.می باشند

و با کلمات  چمن ، مناطق بتنی ، گياهان پوششی ،مالچ ، سنگها و آجر ها .ر ترسيم می نمائيمتيه را توسط نرم افزار های کامپيوطرح اول
  .،چوب ، آب و آبنما ، صخره ها و سنگ ها ،و سمبل های گياهی مشخص شوند
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 تغييرات در .آيددر مرحله نهائی طراحی فضای سبز بايد طرح اوليه با جزئيات رسم شود تا طرح جامع نهائی بدست  :طرح جامع نهائی 
مواد  .اوليه ايجاد می شود و تمام موارد  مشخص شده و مقدار مواد مصرف از هرکدام و ويژگی هايشان نيز ذکر می گردد طرح 

مواد گياهی و اشياء و و  .بکاررفته شامل همه گياهان ، و ديگر اشياء موجود در طرح به عالوه موقعيت و محل قرارگيری آنها می باشد
  .افيک های قابل ارائه ترسيم می گرددربه کار گيری آنها در طرح جامع با گچگونگی 

  ئینقشه پايه و برداشت زمين                تجزيه و تحليل              طرح کلی               طرح اوليه                طرح جامع نها   

  ارائه طرح نهائی   

  شالوده اساس کاشت

خلق کردن خطوط عمودی و افقی در اطراف خانه و تداخل آنها در سطح زمين -: کاشت يا اساس کاشت عبارتست از هدف از شالوده 

معنی دقيق شالوده ويژگی فضايی هر جسم است مانند  .شالوده به عنوان حس اضافه ای توصيف می شود که به طرح داده شده می شود
انند اجسام واقعی، طرح نيز ويژگی فضايی دارد که طبيعت آن ها را توصيف می کنند م. زبری، نرمی، سختی، کرک دار و مانند آن است

اين شالوده به کار می رود تا به کمک رنگ، ارزش، شکل ها و فضا، به طرح واقعيت داده و نمای ويژه ای را به آن ). حس اضافه(
     .که اين بخش از هنر آماده باشد بنابراين، شالوده ی طرح در يک نقاشی درونی هنگامی تعيين می شود .بدهد

اين ها قطعات ساختمانی طـرح ناميده می . با اين عناصر اساسی طراحی، اميدواريم دريافته باشيد که هنر از چه چيزی ساخته می شود
 .ندگی می بخشند و تماشای آن را زببا می کنندشوند زيرا همراه با هم به طرح ز

اگر فضای کاشته شده گياه نسبت به اندازه خانه کوچک باشد حاشيه . ارتباط پايه و اساس کشت با مقياس خانه دارای اهميت خاصی است
هستند و منظره آن منطقه را چنانچه تعداد زيادی درخت در جنب خانه کشت شوند مقياس و اساس کاشت . آن زياد به چشم نخواهد آمد

پس در چنين مواردی نبايد از هر درخت کوچک خزان پذير يا سوزنی برگ هميشه سبز استفاده کنيد چون اين گونه ها . ايجاد می کنند
استفاده تأثير درختان بلند را می پوشانند برای تأکيد در نقاط معنی يا تسلسل بافتهای برجسته از برگ پهن های هميشه سبز می توان 

در خانه ای که زياد شلوغ نيست می توان از درختان خزان پذير برای تأکيد استفاده نمود و تعدادی درختچه های پهن برگ هميشه . نمود
  .سبز را با آنها ترکيب نمود

ختچه های خزان پذير در حالت مشابه می توان در. گياهان علفی در پايه و اساس کشت بکار نمی روند زيرا در زمستان از بين می روند
را مثال زد که در آب و هوای سرد استفاده نمی شوند و معموًال از پهن برگان هميشه سبز در اينچونه آب و هواها برای تأکيد استفاده می 

طرف زيرا يک طرف سايه و . برآوردن نيازهای گياه خيلی مهم است و نبايد گياهان مختلف را در هر طرف خانه در نظر بگيريد. شود
  .ديگر آفتاب است بايد با توجه به در نظر گرفتن عوامل جوی گياه خاص خود را کشت نمود

  .قرار گرفته باشند رکزیفضاها می توانند بصورت م     :  سازمان دهی فضاها

شکل دوبار بايد می توانند فقط از يک فرم تکراری نباشند ولی حداقل يک  .بطوريکه يک فرم روی يک خط تکرار می شود – نوع خطی
  .تکرار شود

  .که ترکيبی از نوع مرکزی و خطی است سازماندهی شعاعی

  .يک سری از فضاهای مختلف در مجاورت هم قرار می گيرد:  سازمان دهی مجموعه ای

  .در داخل محدوده ای مشخص فضاها قرار می گيرند:  سازمان دهی شبکه ای

  اصول طراحی شامل

.تن عناصر طراحی جداگانه که ترکيبی به عنوان يک واحد توليد کنندبه هم آميخ: unityاصل وحدت 

  .سازگاری بين عناصر و محيط اطراف را می گويند: Harmonyهماهنگی 
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با وجود جذابيت، هماهنگی، وحدت می توانيم . عوامل ايجاد جذابيت شامل همه پسندی و هماهنگی عناصر می باشد: Interestجذابيت 
  .اشيمزيبايی را داشته ب

  Diversity) تنوع(گوناگونی 

Emphasis تأکيد  

  Balanceتعادل 

  Scale and proportionمقياس و تناسب 

  درختان ،درختچه ها و گل هاو گياهان علفی و پوششی

دنباله ميوه آن آرآدار وگرد و داراي  .متر ٢۵ارتفاع آن به .است ) خاآستري(، با پوست روشن  درختي پهن برگ و خزان آننده:چنار 
دار هستند در باغهاي قديمي در مناطقي مانند تهران رواج بسيار داشته است و اصوًال   قطعه دندانه ٧تا  ۵است   برگها با پهنك داراي 

  .تهران در قديم چنارستان بوده 
غوان به شكل قلب، بدون اما بيشتر به صورت درختچه برگهای ار . متر هم می رسد ١٢گاهی به. درختی گلدار و زينتی است: ارغوان  

تايی، روی شاخه ها و حتی روی ساقه اصلی،  ٦تا ٣گلهای اين درخت در اوايل بهار، در گروه های.آرك و دارای آناره های صاف است 
درخت هر جا که آب کم و خاک نامطلوب است سبز شده و . مزه گل ارغوان ترش و نسبتًا مطبوع است. پيش از رشد برگها پديد می آيند

       .محيط زيست ما راحيات بخشيده است
ميوه آن به صورت آروي .روي است ميوه آن به صورت آ.داراي تاج مخروطي شكل و زيباست برگهاي فلسي و متراآم دارد: سرو ناز 

  .  هاي سروناز هستند زربين با انشعابات فرعي و افقي  و سرو شيراز، از واريته. است 
در اآثر .  شود بعنوان پرچين هم از آن استفاده مي.رنگ عمومي آن سبز و روشن است.داراي برگهاي فلسي شكل است : اي سرو خمره

  .شوند  يراز، باغ فين آاشان و باغ شاهزاده ماهان مشاهده ميباغهاي تاريخي بويژه در باغهاي ش
 ٢٠تيره درختي بزرگ با ميوه مخروطي شكل است آه ارتفاع درخت به   :  Pinus eldaricaPinaceae(Abistacaea):آاج ايراني 

اندام توليد مثلي : ميكروسپور( گرده  دانه. باشد هاي آن نسبتًا بلند هستند برگهاي آن دائمي با يك رگبرگ مي شاخه. رسد متر مي ٣٠تا
هاي  دستگاه ماده مخروطي شكل و بر روي آن برگه. گردد آن داراي بادآنك است آه موجب تسهيل در عمل گرده افشاني مي) نرگياه

قرار  ) ماده گياهاندام توليد مثلي : مگاسپور)مي نامند، درون آن تخمك ) آوچكترين واحد مادگي( متعددي موجود است آه آنها را برچه 
.    اين گونه گياهي از حلب وارد ايران شده است. چوب آن صمغي است و مصارف صنعتي دارد. دارد

متر ، سيستم ريشه  ۵درختيچه ای است خوابيده روی زمين با گسترش عرضی تا بيش از     ) :جونی پروس صخره ای ( ارس خزنده 
در مدت زمان کم . داشته ، در خاکهای سبک و شنی و محيط های مرطوب رشد سريعتر دارد ای عميقی دارد و به کم آبی مقاومت زيادی 

فلسی به شکل   برگها سوزنی ،: مشخصات برگ .متر می رسد  ٢رشد ارتفاعی آن به کمتر از . سطح وسيعی از زمين را می پوشاند 
  . تايی دارد  ٣رديفهای  آبی تا مايل به نقره ای روشن در –بيضی تا مثلثی نوک تيز به رنگ سبز 

متر و بسيار  ١٨-٢۵باشد ارتفاع آن  اي رنگ مي تر است و نقره پشت برگها روشن. درختي است ستوني شكل و بلندP.alba : سپيدار 
آاشته ها و بعضًا در مسيرهاي اصلي نيز  شده است چه بعنوان باد شكن در حاشيه در باغهاي تاريخي و قديمي زياد آاشته مي. مقاوم است

 Populusصنوبر                   شد                                                                                                                            مي
 spp Salicacea : ٢۵سال به ارتفاع  ١۵تر ازهاي سطحي بوده ولي رشد آنها بسيار عالي است و درآم تيره اين درخت داراي ريشه 

سال در تعدادي از اين  ١۵متر طي  ١٨ارتفاع حدود . صنوبرها جزء درختان سريع الرشد و خزان آننده مي باشد: صنوبر. متر مي رسد
ر چوب صنوبرها د. صنوبرها از نظر رده بندي گياهي، متعلق به جنس صنوبر و خانواده بيديان مي باشند. ها مشاهده شده است گونه

  . صنايع آبريت سازي، نئوپان، فيبر، جعبه سازي و غيره استفاده مي شود
معموًال در آنار باغها .باشد از درختان با ارتفاع زياد و زيبا ميP.nigra var Italica( ، صنوبرآسيايي، صنوبر لمباردي اشالك:( تبريزي

. آيد در پاييز به رنگ زرد قناري در مي. ش از پهناي آن مي باشدبرگهاي آن لوزي شكل و زيبا آه درازي برگها بي. شده است  آاشته مي
  . برابر درختان جنگلي چوب توليد مي آنند و از نظر گونه متنوع هستند

دهد  های پر آفتاب را ترجيح می مكان. های صنعتی و هوای آلوده شهری مقاومت خوبی دارد در برابر آلودگی:يا شب خسب گل ابريشم 
های  برگ .اند نام ژاپنی اين درخت نيز به همين معنی است رسد آه به خواب رفته به نظر می.شوند  روی هم جمع می هايش ها برگ شب
های خشك،  گسترشب خسب در طبيعت در دشت شور مانندش به عنوان يك درخت زينتی و سايه های خوشرنگ شيشه ای زيبا و گل شانه
دارای فوايد درمانی و خوراآی . آيد های آمريكا يك گياه مهاجم به حساب می بسياری از بخشدر ژاپن و  رويد های شنی و ارتفاعات می دره

های فراوان با بن سفيد يا آرم و  آروی با دمگل بلند و پرچم های شب خسب به شكل يك خوشه انتهايی و به طور تقريبی نيم گل.نيز هست
  .انتهای صورتی هستند

برگهاي آن . هاي آن به سرعت به صورت عرضي رشد مي آنند تيره شاخهior Oleaceae :) Fraxinus excels ون: (زبان گنجشگ
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ميوه آن در تابستان . رسد متر مي ١٨ارتفاع آن گاهي به . نشيند در بهار به برگ مي. شوند هايي تبديل مي ريز و آوچك بوده و به برگچه
  . درختي مقاوم با عمر طوالني است. شود ظاهر مي

تيره درختاني پهن برگ و خزان آننده با چوب صنعتي هستند آه برگهاي Fagus sylvatica Fagaceae ( : راج، مرس ، آلش( راش 
پوشش گل آه گلبرگها را در بر (ميوه در گريباني ٣تا ١هاي توپي،  دندانه يا آم داندانه و گلهاي نر نزديك به هم دارند و همانند سنبله بي
هاي فرعي زياد و برگهاي سبز براق  متر و گاهي بيشتر مي رسد و شاخه ٣٠ارتفاع آنها تا . آيد وجود ميچهار برگه خاردار ب) گيرد مي

 . توان از آن استفاده آرد بعنوان پرچين يا حصار هم مي.دندانه برگها ماليم است. شوند آنها در پاييز زرد مي
برگهاي آن دراز و باريك و ميوه آن . رسد متر مي ١۵ارتفاع آن به تيره بزرگترين بيد است آه  : Salix alba Salicaceae:بيد معمولي

در باغ ايراني آمتر مورد استفاده قرار . آند يا بيد مجنون آه خيلي سريع رشد مي S.chrysocoma گونه. آم و بيش بدون آرك است
آنار استخر يا در مسيرهاي اصلي باغ آاشته  گرديده و هرگز گيرد به طور آلي از بيد در جاهايي آه سايه وجود داشته استفاده مي مي
  .شده است نمي

 ٧٠و تنه آن ضخيم بوده و تا قطر .متر يا بيشتر است ۵تيره درخت آوچكي به ارتفاع   :Salix carmanica Salicaeae :بيد قرمز
پوست شاخه . و بيش آويخته است پوست آن خاآستري مايل به سياه با شكافهاي طولي عميق و شاخه هاي باريك آم. سانتي متر مي رسد

، تنك و سبز  )به حالت خوشه سنبل(، سنبله  ، تك جنسي گل اين درخت. شود هاي جوان يكساله در پاييز و زمستان ارغواني و قرمز مي 
ذربايجان، ، اصفهان، آ ، بخش مرآزي غرب آذربايجان و غرب ايران و آرمان، يزد ، جنوب شرقي در نواحي خشك و آوهستاني. مات است

 . اروميه و آرمانشاه انتشار دارد
متر که دارای پوست تنه  ١٢و گستردگی . متر ٣٠حداکثر ارتفاع آن . درختی است هميشه سبز و بسيار سريع الرشد است : اکاليپتوس

در ابتدا براق بوده و  برگها کشيده و باريک که: مشخصات برگ . صاف و دائم در حال ريزش است که منظره ی زيبايی را ايجاد می کند 
گل سفيد رنگ در تابستان و پاييز نمايان می : مشخصات گل .به رنگ نقره ای آبی ديده می شود و پس از مدتی سبز رنگ می گردد 

  .آفتابی به دور از باد سرد و برای مناطق گرم و خشک مناسب :مکان رشد   درجه سانتيگراد  -۵  :حداقل دمای مورد تحمل . گردد
 که دارای گونه های متعددی می باشد و در اين ميان گونه  Araceaeگياهی هميشه سبز از تيره: Hedra helixيتال با نام علمیپاپ 

heliax از طريق ريشه . متر است ٣٠تا  ١۵ارتفاعش . اين گونه بومی اروپا آسيا و شمال ايران است. مهمترين و معروف ترين آنهاست
ساقه های رونده آن . ه واسطه ريشه های مکنده به نرده ها و تنه درختان می چسبد و از آنها باال می رودهای هوايی تنفس می کند و ب

پاپيتال با برگ های زبر و براق و رنگ سبز تيره تا سبز . در محل گره ها توليد ريشه می کند و بر روی زمين می خزد و گسترش می يابد
بالغ کامل می باشد که پوشش سبز زيبايی برای ديوارها و نرده ها فراهم می آورد و در سراسر  روشن در گياه جوان دالبر دارد و در گياه

 :نوع است ٢شکل ظاهری برگهای آن . زمستان روی گياه باقی می ماند
دار نوک برگهای واقع در روی شاخه های گلدار ظاهری ساده يا کنار موج ::٢-لوب زاويه دار ۵برگهای کلی گياه پهنکی مرکب از  :١

  .تيز و باريک در دو انتها 
. گياه هميشه سبز، خزنده رونده و پيچنده با گلهای زيبا و معطر می باشد :   Lonicera caprifolium:پيچ امين الدوله با نام علمی
متر می رسد که حدود نيمی از آن به صورت  ٨واريته دارد که ارتفاع آن به  ١٨٠حدود  L.japonica گونه های متنوعی دارد گونه

  . خودرو می رويد
بوده و دو گونه درختچه از آن تا کنون شناخته شده است   Bignoniaceaeاز خانواده: : Campsis chinensisپيچ اناری با نام علمی

در مناطق گرم به خصوص . اين گياه بومی چين و ژاپن می باشد .آويخته می باشد که دارای شاخه های نيرومند باال رونده و برگ های
در آمريکای جنوبی و آفريقا گسترش دارد و درختچه ای باال رونده يا خزنده، کامًال ستبر، مقاوم و خزان شونده است که از نرده ها و 

  .درختان باال می رود 
گل ها به صورت مجتمع در خوشه های   .باال رونده ، خزان پذير و سريع الرشد است درختچه ای Wistaria Sinensis :  پيچ گليسين

درجه سانتيگراد مکان   -١۵  : حداقل دمای مورد تحمل . سانتيمترو به رنگ آبی ، بنفش و دارای عطر مطبوع می باشد ٣٠به طول 
  . و تزئين نرده هاکاشت به عنوان پوشش ديواره ها  : سايه کاربرد –نيمه آفتابی     : رشد
اي، دمبرگ آوتاه،  گهاي شانه تيره درختي است با پوست شكافدار، برگهاي متناوب، خزان آننده و رگبر:   Ulmus Ulmaceaeنارون

ها گل. زائده اي درقاعد ه برگ آه معموًال زير برگ قرار دارد( گوشوارك. اي مضاعف يا ساده اي اره ، حاشيه پهنك معموًال در قاعده مورب
  .خصوصًا درتهران بسيار زياد آشت مي شود  .شود  قبل از ظهور برگ ظاهر مي

دهي  فصل گل. برگها متقارن و داراي قاعده تقريبًا قلبي شكل بوده و نوك داندنه ها تيز نيست Ulmus umbraculifera:نارون چتري
  . اواخر زمستان بوده و گياه متعلق به بخشهاي مرآزي فالت ايران است

و عرض  ٨متروداراي برگهاي بيضي شكل به طول حدود  ٣۵درختي بلند به ارتفاع تا : Zelkova Carpini folia Ulmaceae : دآزا
، اما گاهي  حاشيه برگها ساده بدون آنگره. برگها اآثرًا نوك هستند اما انواع نوك تيز نيز درآنها مشاهده شده است.سانتي متر است ۴

پوست درخت خاآستري . سطح فوقاني برگ نرم وسطح زيرين آن تقريبًا بدون آرك است. شود نها مشاهده ميهاي هاللي آند درآ دندانه
خورد و  در شمال ايران زياد به چشم مي. دهي آنها اوايل بهار است  فصل گل. ميلي متر است ٣و حداآثر ٢، ١دمبرگها آوتاه. تيره است

  . شود بيشتر درختي جنگلي محسوب مي
  :انواع چمن

  ـ چمن هايٍ مقاوم و مناسب براي خاك هاي گچي Lollium 2 ـ چمن هاي مقاوم با شوري و آهكي خاك1
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Cynosurus Cristantus  نسبتًا سرد ( چمن هاي مناسب مناطق آوهستاني  -٣(Poa.Spp 4 ـ چمن هاي مناسب براي خاك هاي
  Festucaـ چمن هاي مقاوم و مناسب براي مناطق ساحلي Phleum-Poa-Festuca  .5   مرطوب و يا سنگين

     Festuca-Agrostisـ چمن هاي مقاوم به خاآهاي اسيدی 6
Reygrass نام علمی :)Lolium perenne: با آبياری کم به خواب می رود. مقاومت به خشکی متوسط است.چمنی است سردسيری.  
دانه ترنگ گياهی است علفی ،چند :فارسی نام  poaceae: نام تيره  paspalum notatum:  نام علمیBahia Grass باهيا گرس

نبز آب دريا می توان ابن چمن را با . مقاوم به شوری می باشد .ساله، گياهی مقاوم وقابل معرفی جهت مراتع به سرما حساس است
  .بهترين نحو رشد ميكند با آب فراوان به تا حد به خشكي مقاوم است.موضعي رشد مي آندآفتاب و سايه در : آفتاب / سايه .آبياری نمود

سبزتر نسبت به   پوششی ظريف ترو  محکم سفت وحرارت دوست.انواع چمن فصل گرم    از Spp.Cynodon   :چمن آفريقايی 
  .بسيار مناسب برای زمين های گلف همگی دارای ريشه های عميق اند .برموداگرس معمولی دارد

Dichondra  مهاجم بودن  نياز آبی فوق العاده باال معايب. برگ های کليوی مقاوم به حرارت زيبايی فراوان به سبب وجود:دايکوندرا
 . چمن
گونه گياه علفي پايا هميشه سبز  ٢٣اين جنس از :  Gramineae / Poaceae:نام علمي   Pampas grass:نام انگليسي  ني پر

برگها کشيده وبلند وباريک . شود  و گينه جديد ديده مي ونيمه خزاندار تشکيل شده است که به طور خودرو در امريکاي جنوبي زالندنو
دراواسط .دهند  هستند که به طور متراکم در کنار همديگر قرار گرفته اند و پس از رسيدن به رشد نهايي به حالت کماني تغيير فرم مي

  تابستان گلهاي پرپر مانندي به رنگهاي صورتي  کم رنگ طاليي 
گونه گياه علفي پايا را  ٢۵اين جنس حدود    : gramineae / poaceaeنام انگليسي   ostis   spcalamagr: نام جنس  ني گون 

برگهاي سبز روشن يا تيره مسطح و لوله اي و بسيار متراکم . شامل مي شود که در مناطق گرم ومرطوب نيمکره شمالي رويش دارند 
خاکستري در انتهاي ساقه چوب پنبه ايي .شوند ر اواسط تابستان نمايان ميبادوام د گلها به صورت خوشه اي زيبا متراکم و  .مي باشند

  .راست وايستاده ظاهر مي شوند
گونه گياهي علفي پاياي خزاندار را  ۶اين جنس از :  gramineae / poaceae: خانواده    Arrhenatherum: نام علمي چمن برفي

در مناطق مرطوب و چمنزارهاي  اروپا شمال قاره آفريقا و شمال و غرب  قاره آسيا رويش دارد و در ميان گونه ها فقط .شامل مي شود 
گياه شناسي به ميزان که خوشبختانه در باغهاي . در طراحي فضاي سبز کاربرد دارد bulbosm”vrieg atum وa.elatiusگونه  

که نام درستي . مشهور شده است ) فاالريس کوچک (و با اسم . کافي تکثير و مورد مصرف طراحان و عالقه مندان قرار گرفته است 
   .براي اين گياه نيست 

يشود ، که در مناطق گياه يک ساله وگياه علفي پايا را شامل م ٣٠اين جنس حدود :  gramineae / poaceae: خانواده  چمن نقره ايي
برخي از گونه ها به خاطر زيبايي رنگهاي جالب برگها و گلهاي ظريف آنها در . شني و خاکهاي آهکي مناطق معتدله جهان رويش دارند 

 استفاده از اين گياه به عنوان پيش بستر به عنوان  تک گياه يا در تريب گروهي و در باغهاي صخره.طراحي فضاي سبز کاربرد دارند 
برگها به رنگ . سانتي متر گسترش خواهد داشت  ٣٠سانتي متر ارتفاع و  ۴٠اين گياه در زمان رشد کامل حدود . اي توصيه مي گردد

   .نقره ايي  بوده و گلها به حالت خوشه اي ظريف در تا بستان ظاهر مي شوند  –آبي 
 Primulaceae:نام تيره achia nummulariaLysim:نام علمی creeping jennie -honywort:ليزوماکيا نام انگليسی
گلها .سانتيمتر می باشد ٢.۵برگها متقابل و صاف و قطر برگها .ميليمتر رشد می کند٧سانتيمتر و ساقه فرعی  ۴٠ساقه اصلی معموال تا 

 ۴۵تا ٣٠ی گستردگی دارا.اين گياه بومی اروپا می باشد و جز گياهان هميشه سبز و علفی است. گلبرگ هستند۶الی ۵معموال دارای 
گلهای آن زرد رنگ می باشد با برگهای مدور که جنبه .جزء گياهان سريع الرشد و دارای بافت نرم تا متوسط می باشد.سانتيمتر می باشد

ين گياه ا: نيازهای اکولوژيک. گياه دارای ساقه های رونده نيز می باشد و ازدياد آن از طريق قلمه،بذر و جداسازی بوته است.زينتی دارد
درجه  ٢۵تا ١۵بهترين دما برای رشد و نمو.اقليم گرم و مرطوب را بيشتر می پسندد و در روزهای آفتابی تا نيمه سايه رشد بهتری دارد

از ارديبهشت ماه تا شهريور گلهای زرد رنگ روی بوته ها :گلدهی.بهترين خاک برای رشد آن خاک مرطوب می باشد.سانتيگرادمی باشد
در فضای سبز بين صخره ها و تخته سنگها ،کاشت در گلدان،لبه ديوارها سطوح شيبدار و کنار رودخانه ها و :کاربرد. دظاهر می شون

 آبراهه ها

گياهي هميشه سبز و مناسب مناطق گرمسيری  :     Frankenia: نام انگليسیFrankenia thymifolia        : نام علمی: فرانکينيا 
 ٣دارای برگ های قرمز يا صورتی رنگ بسيار کوچک و . گل ها مجتمع و ريز است. می باشد Frankeniaceaeاز تيره . کم آب است

ريشه قوی بوده و ساقه های آن رونده است که به دليل داشتن انعطاف . گوش است که در طول ساقه های کرک دار آن بوجود آمده است 
شش دهند، ولی چون پا خوری آن نسبت به چمن ها کمتر است، بنابراين نبايد آن را می خوابند و می توانند قسمتی را پو در روی زمين 

اين تغيير . در فصل سرما رشد کند شده و برگ و ساقه های آن به رنگ قرمز خيلی زيبا تغيير رنگ می دهند. در محل های پرتردد کاشت
  .می گردندرنگ موقتی است و در بهار سال بعد دوباره با شروع رشد، برگ ها سبز 

  :عناصر سازنده اصلي طرح آه انتخاب گياهان در فضای سبزبه شدت به آنها بستگي دارد به شرح زير مي باشند
ساختارهاي ) ۴،   ساختارهاي عمودي مانند ساختمان ها ) ٣،     شكل زمين) ٢،    آب و در مقياس وسيع مشخصات آبشناسي محل ) ا

  افقي مانند 
  اقليم ) ۶،     بومی غير بومی در اختيار گياهان) ۵،    سنگفرش ها 
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  طبقه مطرح نمود ٤استفاده کاربردی گياهان را می توان در قالب 
   ) عناصر معماری ، تقسيم فضا ، ايجاد حفاظ ، کنترل وايجاد محوطه های خصوصی(   کاربرد گياهان در معماری -١
   )ترل صدا ، پاکيزه سازی هوا ، کنترل ترافيک ، کنترل انعکاس و نورهای مزاحمکنترل و تثبيت خاک ، کن(  کاربرد مهندسی گياهان -٢
  )کنترل اشعه نور خورشيد ، کنترل باد ، کنترل باران ، کنترل درجه حرارت( کاربرد گياهان برای کنترل شرايط اقليمی  -٣
  .اح بايستی گياهان را خوب بشناسند طر ،) ،بافت ،حجم  هماهنگی گياهان از لحاظ رنگ( کاربرد زيبايی گياهان  -۴

در طراحي آاشت موفق، توجه به عوامل اآولوژيكي منطقه مانند تفاوت در دماها، پستي و بلندي، بافت و ساختمان خاك و ميزان بارش 
  مي باشد

  .آورد تنها با توجه به اين موارد است آه مي توان يك محوطه زيبا و آارا با استفاده از گياهان بومي فراهم  
  .زيبايی اکولوژيک  می باشد  -٣زيبايی منظر،   -٢زيبايی طبيعت،    -١مبانی زيبايی شناسی محيط و منظربراساس سه مقوله 

 :دسته بندی گياهان در طراحي آاشت فضاي سبز
رمحوطه سازي و طراحي درختان، درختچه ها، پيچ هاي زينتي، گياهان پوشي و گلهاي يكساله و چند ساله غالبًا مهم ترين عناصر د

انتخاب، بكارگيري و نگهداري از اين گياهان سه عامل اساسي در آارايي فضاي سبز هستند آه بايد . فضاي سبز به شمار مي روند
بنابراين نكته بسيار مهم در طراحي فضاي سبز انتخاب گياهي است آه بتواند بيشتري . همواره توسط طراح مورد توجه قرار گيرند

نكته ديگر استفاده از گياهان مناسب با توجه به نيازهاي مختلفي است آه طراح با . ممكن را با حداقل نياز به نگهداري فراهم آوردآارايي 
آن روبروست در فرايند طراحي و آاشت، توجه به نوع گياهان و نحوه قرار گرفتن گياهان نسبت به يكديگر در جهت رسيدن به يك طرح 

  .ه نظر مي رسدزيبا و آارآ ضروري ب

 : گياهان بومي
اگرچه امروزهافزايش بسيار زيادي در . يك راهكار مهمكه جايگاه ويژه اي در محوطه سازي دارد، استفاده از گياهان بومي مي باشد

پتانسيلهاي موجود زمينه استفاده از اين گروه گياهان در فضاي سبز ديده مي شود، ولي هنوز راهي بسيار طوالني تا بكارگيري همه 
گياهان بومي مقاومت باالتري نسبت به خشكسالي، آفات و بيماريها دارند آه اين امر هزينه نگهداري فضاي سبز را پايين مي . وجود دارد

ي افزون بر اين، استفاده از اين گياهان سبب پايين آمدن هماهنگي بين فضاي سبز تازه تأسيس و محيط طبيعي فراگيرنده آن م. آورد
طراحان و سازندگان فضاهاي سبز عمومي و خصوصي پيش از تخريب پوشش طبيعي محوطه ها بايد سايت خود را از نظر پوشش . گردد

 .گياهي آامًال ارزيابي نمايند
ارش در طراحي آاشت موفق، توجه به عوامل اآولوژيكي منطقه مانند تفاوت در دماها، پستي و بلندي، بافت و ساختمان خاك و ميزان ب

  .مي باشد تنها با توجه به اين موارد است آه مي توان يك محوطه زيبا و آارا با استفاده از گياهان بومي فراهم آورد

در قرار گيری گياهان نسبت به يكديگر و همچنين نسبت به محيط فراگيرنده آنها، توجه به شكل آلی، رنگ و بافت گياهان دارای اهميت 
زودن به اين در آليه مراحل طراحی بايد اصول زيبا شناسی شامل سادگی، ترتيب و تسلسل، تقارن، تنوع، تعادل اف. بسيار زيادی می باشند

 .و توازن، تأآيدی، تكرار و ريتم و مقياس را برای دستيابی به يك طراحی آاشت موفق در نظر داشته باشد
يكپارچگی داشته باشد و مجموعه اجزای آن بايد بتوانند حس يك طراحی آاشت موفق با وجود دارا بودن اجزای تكثير، بايد وحدت و 

 .مورد نظر طراح را به بيننده منتقل نمايند
 .با توجه به مطالب ذآر شده می توان مراحل زير را برای يك طراحی آاشت اصولی در نظر گرفت

 بررسی و مطالعه شرايط اقليمی منطقه
 ط اقليمیشناسايی گياهان بومی و يا سازگار با اين شراي

 .شناسايی نيازها و محدوديت هايی آه طراح با آن ها روبروست
 انتخاب گياهان مناسب با توجه به شكل آلی، رنگ و بافت آنها

 مشخص آردن نحوه آنار هم قرار گرفتن بادر نظر گرفتن اصول زيبا شناسی
  .و آمترين هزينه نگهداری بدست خواهد آمد در اين صورت يك فضای سبز موفقی با بيشترين زيبايی بصری، آارايی و پايداری

.معيارهادر انتخاب درخت برای هر يك از اهداف فضای سبز الزم است معيارهايی در نظر گرفته شود
سازگاري گونه معرفي شده با خصوصيات آب و هوائي منطقه اين امر باعث باال رفتن قدرت رشد، تکثير و در نهايت  معيارهای نخستين

  پاآيزه و بهداشتی بودن آن ،   سيستم ريشه ای عميق ،   ، ابعاد متوسط  عمر طوالنی مي گردد،بقاي گونه 
آفات و بيماريها ، ،    باد و طوفان ،   گرما و سرما ،   خشكی ،  آلودگی های شيميايی هوا و خاك :   معيارهای دومين

نور  ،  غرقابی بودن خاك ،  ايط نامناسب بافت خاك و زهكشی آنشر سنگينی برف و شكننده بودن شاخه های تاج ،  ،   فشردگی خاك
  رقابت ،  شب

  :ساير معيار ها
گونه جديد گياه به نحوي که شکل و ظاهر گياه مناسب محل مورد نظر باشد ، عدم استفاد ه مناسب از يک گونه  زيبايي و ظاهر آراسته 

  گياه در محل مورد نظر، باعث کاهش زيبايي محوطه گردد
گاهي ممکن است از گياهان انبوه در حواشي معابر و پياده رو استفاده گردد، باعث کاهش ديد رانندگان و ممانعت از توجه  :تامين ايمنی 

  .گرددو همين امر باعث بروز حوادثي  بشودآنها به عابرين پياده که در انتظار عبور از خيابان هستند 
گاهي صمغ تانن و ساير اسانس هاي موجود در بخش هاي مختلف انواع گياهان باعث : خصوصيات فيزيولوژيک و مرفولوژيک گياه

وارد گرديدن لطماتي به اقشار مختلف بخصوص کودکان در تماس با اين پيکره هاي گياهي بوده و حتي بخشي از برگ و غيره را در طي 
   بازيهاي کودکانه تناول مي نمايند که در آنها ايجاد مسموميت مي نمايد
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سالها است که فضای سبز شهری سطح ماالمال از درختان صنعتی،جنگلی چون چنار، نارون ، زبان گنجشک گرديده است و سالها است 
که مهمترين پوشش سطح زمين در پارکها ، مبادين و بلوارها چمن است، حال آنکه مشخص گرديده است که بيشترين آلرژی از طرف 

  .گياهان فوق حادث می گردد

  :اينجا اجماًال به تعدادی از گياهانی که برای طراحی مناسب می باشند اشاره ميشوددر 

 داغداغان -اقاقيا-بيدمجنون-ماگنوليا-ليلکی امريکايی-چنار-ژينکو-زالزالک- عرعر :درختان مقاوم به گرد و خاک

 انگور زينتی  –ياس خوشه ای –پيره اس-خاس -پيروکانتا -امين الدوله –زغال اخته -زيتون–ياس وحشی :گياهان جاذب پرنده

 شاه بلوط هندی –نخل زينتی -خرمالو–انجير -ماگنوليا-عرعر :درختان دارای بافت خشن 

 بيد  -ابريشم مصری - ليلکی –ابريشم  :درختان دارای بافت نرم

 ...ياوماگنول-پائولونيا -نمدار-اقاقيا - ياس خوشه ای-سنجد –گل يخ –برگ بو -سرو ناز :گياهان معطر

   -زالزالک -انجير  -برگ بو –ماگنوليا  –زيتون معمولی  -کريپتومريا :گياهان دارای رشد کم

 ابريشم-الله-توت امريکايی-پائولونيا-اقاقيا-افرا سياه-سدروس-چنار-زيتون تلخ -دم موشی-عرعر-سرو نقره ای:درختان سريع الرشد

ياسمن  –سرو سيمين  –سوزنی برگان مانند سرو کوهی رونده  -گيالس -فندق -بيد فری -بيد مرجانی :گياهانی که در زمستان جلوه دارند
  گل يخ  -آکاسيا-زمستانی انواع کاجها و سروها پهن برگان هميشه سبز مانند ماگنوليا تابستانه 

 ... توری در پاييز و -ی در پاييزانجيل –زرشک  –فندق  -گوجه گل -افرای چناری برگ قرمز-افرای ژاپنی: درختان بر گ قرمز

 دوتسيا  -پيراکانتا  –ماهونيا  –ماگنوليا زمستانه  -توری –طاووسی  –ميموزا  –سيب گل  –ارغوان  :گياهان الوان 

  شمشاد خزری  -راش  - هدرا  -ممرز –نوئل  –سکويا  –دوگالس  -سرخدار:درختان مقاوم به سايه

گز  –اقاقيا  –صنوبر وسپيدار  –توت –زبان گنجشک  –گل ابريشم  –ايالن  –کاجها  :آب شوردرختان مقاوم به بادهای دريايی و 

 ماگنوليا  - ابريشم مصری –به ژاپنی  –چينی  –کريپتومريا  -سرو نقره ای :گياهان مقاوم به سرما

 ...سنجد و -ار غوان : گياهان مناسب کاشت در شيبها

 سرو نقره ای  –توت امريکايی  –اقاقيا  –بيد مجنون  -چنار -توسکا قشالقی: گياهان مناسب جلوگيری از فرسايش خاک 

 ...درخت الله و -بيدمجنون -توسکا –چنار  :درختان آبدوست

  گردو -سدروس  -نمدار -زالزالک –اقاقيا  -سرو خمره ای –سرو نقره ای  –توت امريکايی  :درختان بادشکن

 زبان گنجشک -چنار –سروخمره ای –زربين  –زيتون معمولی :درختان مناسب خاک اهکی

   اقاقيا –توسکا قشالقی  –ليلکی امريکايی  -عرعر :گياهان مناسب خاک اسيدی




