
 

 

   در مناطق كم آبشهري براي توسعه فضاي سبز هائي راهكار

مسعود ، ***جالل بديعيان خيرآبادي، ***حسين يشتي ،*يزدي* ، جواد طباطبائي**علي اكبر عباسي ،*حسين توكلي
 ***مائده توكلي ،**باغانيجواد  ،***ندا غريب نواز ،***عباسي

 ي خراسان رضوي *عضو هيأت علمي و رئيس مركز آموزش جهاد كشاورز
 رضوي علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسانهيأت  اعضاء**

 رضوي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسانكارشناس  ***

0B:چكيده 

منـاطق  اغلب شـهرهاي بـزرگ    شهري است. در هاي توليد هواي سالم و زيبائي محيطالزمه  زايجاد فضاي سبتوسعه و 
جمـع   كـاهش دادن ايـن محـدوديت،    بـراي   توسعه فضاي سبز مي باشد. محدود كننده اصلي آب عاملكمبود  ،خشك
صحيح از آب بـا بكـار گيـري روش صـحيح آبيـاري و كاشـت گونـه هـاي مناسـب،           استفاده  ،آب بارانو ذخيره  آوري

و منـابع طبيعـي   كشـاورزي   مركز تحقيقـات  كه در عرصه آبي در اين زمينه مي باشند. با عنايت به مشكل راهكارهائي 
از نظر تامين آب براي ايجاد فضاي سبز وجود داشت، در قالب طرحي تحقيقاتي و ترويجـي بـا حمايـت    خراسان رضوي 

روانآب هاي حاصل از بارندگي ها از خيابـان  گرديده است كه  اراضي احداث در پائين دست آب انباريشهرداري مشهد، 
تعداد حـدود   ، 1387متعاقب آن در سال  ذخيره مي گردد.در آن  هدايت و مخزنبه اين  ها و محوطه هاي باال دست

هـر  هر كدام از نهال هاي مورد كاشـت  ،  گونه درختي و درختچه اي در عرصه موجود كشت و با روش آبياري بابلر 80
بـه  در هـر نوبـت   يتـر   ل 50تا  40روزه، به ميزان  15فاصله تقريبي  ماه باتا مهر ماه ساله در طي فصل رشد از خرداد

در طول اين مدت زنده ماني و  شادابي گونه ها مورد ارزيـابي واقـع    د.نعنوان آبياري تكميلي، مورد آبياري قرار مي گير
تعداد.......... گونـه كـامال شـاداب و از رشـد و سرسـبزي مناسـبي         نشان داده است كهحاصله تا كنون نتايج  شده است.
عـدم   هو بـويژ  گونه به داليل مختلـف   9تعداد آلودگي به آفات را نشان دادند و  ي از گونه هابعض مي باشند.برخورد ار 

و  آبياري حداقل هدر رفـت   با اين روش آب مناسبي هم قابل جمع آوري است ند.ه اكامال خشك گرديد تامين نياز آبي
بهتري را براي استفاده در و سازگاري  گي ها برخي از گونه ها ويژه ،اجمالي در اين بررسيدر مجموع  آب را در بر دارد.

اسـتفاده از ايـن    لذا جمع آوري آب باران هم چشمنداز خوبي براي اين منظور دارد.و  ه انددادنشان  از خود فضاي سبز
توصيه مي سبز  دارد. تامين آب مورد نياز فضاي برايشهري در مناطق مختلف و از جمله در مناطق كاربرد عملي روش 
ين طرح به عنوان يك الگوي استحصال آب باران و نحوه استفاده از آب باران حفظ و مورد بازديـد عالقـه منـدان    شود ا

  قرار گيرد.
 بياري، جمع آوري آب بارانآ گونه هاي گياهي، روشسازگاري  فضاي سبز،  كليدي: واژگان
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 :مقدمه 
سعه كشاورزي، صنعتي و گردشگري در مناطق خشك و نيمه خشك كمبود آب عامل عمده محدود كننده تو

نيـاز اسـت كـه     هـم   فضاي سبز كـافي ساكن، است.  در مناطق شهري براي امكان زيست جمعيت هاي انبوه و متراكم 
آنچه كه در اين زمينـه بـه عنـوان رفـع بخشـي از       مي باشد.كمبود آب  يكي از چالش هاي اساسي توسعه فضاي سبز 

هاي حاصل از اغلب بارندگي ها است كه از سطوح سخت مثل خيابانها و پشت بام مشكل قابل تعمق است، وجود روان آب
 در اين مناطق خارج مي شوند. بسيال رواناب و  ها جاري و نهايتا در طي مسير پس از آلوده شدن از دسترس به صورت

ي سبز اسـتفاده گـردد،  در   به گونه اي جمع آوري و از آن به صورت صحيح  براي تامين نياز آبي فضاروان آبها  چنانچه
كنار آن هم از گونه هاي سازگار  و كم آب استفاده شود، امكان توسعه فضاي سبز هم به ميزان بهره گيري از اين روش 

  اساس كار اين بررسي را تشكيل مي دهد. ها فراهم مي گردد.  اين فرضيه 
ياهان يكي از اولويت هاي پژوهشي بوده و به محدوديت منابع آبي در كشور تعيين نياز آبي گبا توجه به البته 

روش هاي مختلفي آب مورد نياز و يا سازگاري بسياري از گونه ها در شرايط تنش رطوبتي انـدازه گيـري شـده اسـت.     
سازمان خواروبار جهاني (دورنبـوس و   24نتيجه اين تحقيقات به نحوي در دسترس است و بطور مثال در نشريه شماره 

رائه شده است. در زمينه گونه هاي فضاي سبز، تحقيقات صورت گرفته بر روي چمـن بـه عنـوان يـك     ) ا1977پرئيت 
)، صـمدي و  1379)،  رضـوي پـور و يزدانـي(   1377گونه مرجع زياد است كه تحقيقات انجـام شـده توسـط شـريعتي(    

فته توسط شبان و همكـاران  انجام گر تحقيقات ) از اين جمله است. در مورد ساير گونه ها مي توان به1382مجدزاده (
هاي مقاوم به خشكي بر اساس پتانسـيل آب بـرگ و مـرگ و    ) بر روي درختان غيرمثمر به منظور انتخاب گونه1385(

بررسي سازگاري درختـان مثمـر و غيـر مثمـر      اشاره نمود. مير گياهان تحت تنش آبي در مناطق خشك و نيمه خشك
) و ارائه نتايج ميزان زنده ماني و شادابي گونه هاي گيـاهي  در  1384ئمي (درآبخوان پلدشت آذربايجان غربي توسط قا

ولـي   هـم انجـام شـده اسـت.    ) 1382چند عرصه پخش سيالب از ايستگاه هـاي آبخوانـداري كشـور توسـط انصـاري (     
ي روش تـامين آب و آبيـار  و  رويهمرفته اطالعات براي گونه هاي متعدد فضاي سبز و متناسب با شرايط محـل كاشـت  

 متر در دسترس است. ك
 

 :روش تحقيق
ميليمتـر در سـال     255متوسط بارنـدگي دراز مـدت   شده است.  در اين شهر طرح در شهر مشهد اجرا اين 

 8/43تـا   -28درجه سانتيگراد و مقادير حـداكثر و حـداقل مطلـق آن بـين      14باشد. درجه حرارت متوسط ساالنه  مي
ميليمتـر   1400نگين تبخير و تعرق ساالنه براي منطقه مـورد مطالعـه در حـدود    درجه سانتيگراد متغير بوده است. ميا

 .است خشك سرد آن اقليم  ،اقليم نماي آمبرژهبر اساس بدست آمده است. 
مشكل اصلي در مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضـوي، داشـتن زمينـي بـدون آب قابـل      

منطقي و اقتصادي به نظر نمي رسيد.  براي ايجاد و نگهداري فضاي سبز نيزدستر س بود و استفاده از آب شرب شهري 
اين رو براي  از از آنجا كه عمدتا در زمستان و بهار باران هايي در مشهد ريزش نموده كه منجر به توليد رواناب مي شود،

سبك آب انبارهاي سنتي به  بهانباري ل ايده جمع آوري آب باران مدنظر قرار گرفت. براي اين منظور آب رفع اين مشك
خراسـان رضـوي در    پاركينك مركز آموزش جهاد كشاورز ي و  احداث ورواناب هاي خيابان ها متر مكعب 1200حجم 

 . داين آب انبار ذخيره مي گرددر  جمع آوري و در پائين   متر مربع   19000جوار مركز تحقيقات از سطح حدود 
در اختيار بـود.   مركز تحقيقات در از اراضي  متر مربع  27000به وسعت عرصه اي ايجا د  فضاي سبز  براي 

متـر   4تا  2در فضاي سبز با فواصل و قابل استفاده  گونه درختي و درختچه اي از گونه هاي فعلي 80عرصه تعداد  اين
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ه هاي مورد كشـت در  غرس گرديد. فهرستي از گون 1387اصله از هر  گونه  در سال   3 بيش از  از همديگر و به تعداد
ي كاشت گياهان بر اساس فرم و تيپ رويشي گياهان انتخاب شـده  بـود و بـر ايـن     ) ارائه گرديده است. نحوه1جدول (

اي متناسب متر در نظر گرفته شد. براي كاشت هر گياه چاله 2ها متر و براي درختچه 4 اساس كه براي درختان فاصله
سانتيمتر مربع  آماده گرديد. خاك چاله ها تعويض و بـا مخلـوطي    70*70به ابعادتقريبي با اندازه و نوع گياه و  عمدتا 

چاله ها به گونه اي بود كه آب باران را نيـز  از خاك زراعي و كود حيواني پر شده و گياه در اين چاله ها غرص گرديدند. 
ي،  حـذف علـف هـاي ناخواسـته پـاي      عمليات داشت گياهان همه ساله شامل آبياري تكميلـ   ايد.نمي در خود حفظ م

 ها مي باشد. درختان و درختچه ها و  خاك ورزي هاي معمول اطراف سطح چاله
سيستم آبياري تحت فشار با روش آبيـاري بـابلر در سـطح مـورد نظـر       گونه هاي مختلف،  همزمان با كاشت

تـا بـه حـال     هر دفعه آبيـاري مـي شـود.     طور جداگانه به ميزان مورد نظر درگرديد و با اين روش هر  نهال به  احداث
شـود.   كه بارندگي هاي اوائل فصل  كم شده و فواصـل آن طـوالني  شده است  آبياري نهال ها زماني در بهار شروع مي 

همزمان  آبياري تمام گياهان معموال در مشهد از اواسط خرداد  آبياري شروع و تا مهر آبياري ادامه  پيدا مي كرده است.
به عنوان آبياري تكميلـي  ليتر آب  50تا  40به ميزان  در هر نوبتهر نهال   ،روزه 15تقريبي  به فاصله ا مدارب شروع و 

براي  زنده ماني گونه هاي مورد كشت از جمله شاخص هاي مورد اندازه گيري در اين تحقيق بود.وضعيت مي شد.  داده
گونه هـا  ها در نظر گرفته شد و براي بررسي عكس العمل براي  استقرار  نهال  1388و  1387يك نواختي بيشتر سال 

 ثبت و ارائه شده است.  1391و  1390، 1389سالهاي  به شرايط محيطي فراهم شده،  اطالعات 

 :و بحث نتايج  
 كارائي مخزن:

ه و در تقريبا  در همه سالهاي مورد مطالعه، باران هائي نازله توليد رواناب كافي را براي پر كردن مخزن داشـت 
كه با بستن دريچه ورودي از ورود آب به مخزن جلوگيري شـده   استگرديده بعضي از سالها حتي بيش از ظرفيت  هم 

مشخص شده كافي بوده است ولي به نظر مي رسد با رشد درختـان  آبياري به ميزان تا كنون براي . اين مقدار آب است.
 1391باشد. اطالع كامل مخـزن توسـط طباطبـائي و همكـاران(       و درختچه ها به ميزان بيشتري آب در هر دفعه نياز

 )تشريح شده است. 
 روش آبياري: 

با اين روش آب با سيستم آبياري تحت فشار از مخزن پمپ و با تنظيم فشار تخليه آب به ميزان مشخص در  
كود و خاك مي باشد، در مدت پاي هر درخت يا درختچه امكان پذير است. از آنجا كه خاك پاي بوته ها با مخلوطي از 

كوتاهي آب در خاك نفوذ كرده و ضمن حفظ كمتر تحت تاثير تبخير قرار مي گيرد. اين روش نسبت به آبيـاري قطـره   
اي كه نياز به آب كامال  تميز و بدون آلودگي فيزيكي دارد مناسب تر به نظر مي رسد و انسداد لوله هـا كمتـر رخ مـي    

 دهد.    
 سازگاري گونه ها: 

نتـايج  بـر اسـاس    ) درج گرديده است. 1وضعيت زنده ماني و شادابي و سازگاري هر كدام گونه ها در جدول(
تا كنون بقاء و زنـده مـاني خـود را    گونه  70 حدود مورد كاشت تعداداوليه  گونه  89ثبت شده از زنده ماني گونه ها، از

از قبيلعدم تامين نياز آبي، آلودگي به آفات، ناسـازگاري بـه    ه داليل مختلف گونه درختي  ب 10تعداد  و اند حفظ كرده
بقيه گونه ها از شادابي  شده است.ين آنها زجايگهاي ديگري  گونهشده اند و  كامال خشك ساير شرايط اقليمي و خاك ،

 و سازگاري متوسطي بر خوردارند. 
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گونه هاي مقاوم به خشكي، سرما و آفات قابـل توسـعه    ،تا كنون طرح اين نتيجه اجمالي از انجام يك بعنوان 
 باشد:به شرح زير مي  با شرايط اقليمي مشهد و براي مناطق كم آب در فضاي سبز شهري

داغداغان، پسته جنگلي، پسته وحشي (بنه)، زالزالك، بادامشك، عناب، سنجد، توت معمولي، توت، درخت پـر  
ارغوان (ايراني و خارجي)، آتـريپلكس، زبـان گنجشـك، سـرو      ، سماق آمريكايي،جوينپروس ايستاده  (سبز و قرمز)، ارس،

انواع كاج، ازگيل وحشي، آلوچـه، بلـوط ايرانـي،      سرو نقره اي،  انجير،  درختي، ليلكي، يوكا، ابريشم ، يخمره اي، سوفورا
 ، عرعر، طاووسي، اقاقياي معمولي، توري و ليگاستروم.فلفل هندي

قابليت ماندگاري و استقرار تقريباً موفـق را   هستند كه هي كاشته شده در طرح گونه هائيساير گونه هاي گيا
، اصـالح خـاك ، اسـتفاده از    كنترل آفات و بيماريهاليكن نگهداري آنها در دراز مدت مستلزم مصرف بيشتر آب،  ،داشته

نيز در زير اشكوب درختان بزرگتـر  كود هاي دامي و شيميايي و كاشت در فضاهاي محفوظ تر و رطوبت نسبي بيشتر و 
 نارون معمولي و نارون  . اين گونه ها شاملهمانند پاركهاي بزرگ يا محلي مي باشند

 
 وضعيت شادابي و زنده ماني گونه هاي درختي  و درختچه اي ): 1جدول (

 وضعيت كلي زنده ماني نام علمي نام گونه درختي 

 Robinia pseudoacacia اقاقيا
+ 

داب با سازگاري بسيار باالشا  

 Ailanthus altissima عرعر
 شاداب با سازگاري بسيار باال +

 Rhus typhina سماق آمريكايي
 شاداب، سازگاري خوب +

 Cercis griffithii ارغوان كانادايي
خوب نسبتا شاداب، سازگاري   

 الوسون
Chamaecyparis spach  شاداب ولي حساس به سرما 

 نيمه شاداب، نياز به آب زياد دارد. + Populus sp صنوبر

، سازگاري بسيار باال ولي گونه اي خار دار است.شاداب + Gleditschia caspica ليلكي  
 مورد

Myrtus communis + شاداب، سازگاري خوب و هميشه سبز 
فلفل هندي (پنج 

 شاداب، سازگاري  خوبي دارد. + Vitex Pseuda-Negundo انگشت)

نفشياس ب  Syringa vulgaris + شاداب، سازگار 
 نمدار

Tilia sp + نياز به آب و هواي مرطوب دارد 
 Magnolia ماگنولياي بنفش

soulangiana + نسبتا خوب 
 آقتي ابلق

Sambucus ebulus 
 شاداب، سازگار +

 توت آمريكايي
Maclura pommifera 

 شاداب و سر سبز +

 شاداب، سازگار + Quercus castaneaefolia بلوط ايراني
 زك جوالدو

Catalpa bignonioides + شاداب، سازگار، برگها در پائيز زود زرد شده بود 
 زيتون تلخ

Melia azaderach + .شاداب، سازگاري  خوبي دارد 
 Philadelphus نرگس درختي

coronarius 
+ 

 نسبتا شاداب و خوب 
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 وضعيت كلي زنده ماني نام علمي نام گونه درختي 
 آلوچه

Prunus divaricata 

حساس به چوبخوار و داراي آلودگي به  نسبتا شاداب ولي +
 آفت

 بلوط هميشه سبز
Quercus ilex 

 شاداب، سازگار +
آفاتبرگها آلوده به  نيمه شاداب و + Ulmus minor نارون  

  شاداب، سازگاري متوسط + Cedrus deodara سدروس
 شاداب، سازگار + Koelreuteria paniculata باران طاليي

  شاداب، سازگار + Magnolia grandiflora ماگنولياي سفيد
 سازگاري متوسط + Laburnum anagyroides درخت پروانه

 شاداب، سازگار + Cotinus sp درخت پر سفيد
 شاداب، سازگار + Cotinus sp درخت پر قرمز

نياز به آب زياد  + Platanus orientalis چنار  
كم آبيشاداب و بسيار مقاوم به  * Haloxylon spp تاغ  

   Cotinus coggygria درخت پر
 ناسازگار و خشكيده _ Laurus nobilis برگ بو

 شاداب و سازگار + Ligustrum vulgare ن(برگ نو)ترو
 ياس هلندي

 
 شاداب، سازگار +

  ياس به ليمو
+ 

 شاداب، سازگار

 شاداب، سازگار + Albizzia julibrissin درخت ابريشم
 ختمي درختي

Hibiscus syriacus + شاداب، سازگار 

 شاداب، سازگار + Mespilus germanica ازگيل
 Cotoneaster شيرخشت

nummularia + شادابي و سازگاري متوسط 

 مرواريد قرمز
Symphoricarpos 
orbiculatus + شاداب و سازگار 

 شاداب و مقاوم به خشكي + Nitraria schoberi قره داغ

 شاداب و سازگار + Salsola richteri زالك
 ياس زرد

Forsythia + شاداب و سازگار 
 به ژاپني

Chaeromeles japonica 
+ 

 شاداب و سازگار
 انجير

Ficus carica 
 شاداب و سازگار +

 اپسر
 شادابي متوسط و مقاومت به آفات ندارد. + 

 داغداغان
Celtis australis 

يكم آب بهمقاوم سازگار و  شاداب، +  
 زالزالك

Crataegus sp 
 شاداب و سازگار +

 شاداب و سازگار + Salix aegyptiaca بيدمشك
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 وضعيت كلي زنده ماني نام علمي نام گونه درختي 
 بادام معمولي

Amygdalus communis 
 نسبتا شاداب ولي حساس به حمله آفات +

 سازگاري و شادابي متوسط + Chimonanthus fragrans گل يخ
جونيپروس ايستاده 

 Juniperus sp ابلق

_ 
 ناسازگار

 شاداب، سازگاري باال + Ziziphus jujuba عناب
 در نور و آفتاب شديد پاسخ نمي دهد. - Ginkgo biloba ژينكو
 شاداب و سازگار + Punica graratum انارگل

 شاداب و هميشه سبز + Eriobotrya japonica ازگيل ژاپني
 شاداب و سازگار + Lagerstroemia indica توري

اب و سازگارشاد + Malus domestica سيب مربائي  

 شاداب و سازگار + Nandinia domestica ني مقدس

 سازگاري متوسط +  كاج توپي
 كاج سياه 

Pinus nigra + شاداب و سازگار 
 كاج چلغوزه

Pinus  - ناسازگار و خشكيده 
 تويا

 
 

 

  يوكا برگ ريز
+ 

 شاداب و سازگار

 شاداب و سازگار +  يوكا معمولي
 تويا سرطالئي

   

 سازگاري متوسط +  يپروس ابلقجون
 سرو خمره اي

Tuja orientalis + شاداب و سازگار 
 ارس (سرو كوهي)

Juniperus exelsa + شاداب، سازگار و  بسيار مقاوم به كم آبي 
 سرو بادبزني

 ناسازگار - 

 سازگاري متوسط + Juniperus horizentalis ارس خزنده نقره اي
 خزنده طالئيارس 

Juniperus horizontalis   

 شادابي متوسط + Buxus hyrcana شمشاد ابلق

 شاداب و سازگار  Fraxinus rotundifolia زبان گنجشك
 سرخدار

Taxus bacata - ناسازگار، بيشتر سايه پسند است 
 بادامشك

Amygdalus scoparia 
 

 شاداب و سازگار
 پده

Populus euphratica 
 شاداب و سازگار +

 طاووسي
Spartium junceum + شاداب و سازگار 
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 شاداب و سازگار + Prunus گوجه قرمز
 نارون معمولي

Ulmus sp + سازگار ولي حساس به حمله آفات 
 سرو نقره اي

Cupressus orizonica 
 شاداب و بسيار سازگار +

 نوئل
Picea exceisa 

- 
 

 توت سفيد
Morus alba  

 شاداب و سازگار +
 شاداب و سازگار + Morus alba pendula توت مجنون

 زرشك هميشه سبز
Berberis vulgaris 

 ناسازگار -
 شاداب و سازگار + Evonymus japonica شمشاد معمولي*

 شادابي متوسط + Acer negunda افرا
 شاداب و سازگار + Elaeagnus angustifolia سنجد

 شاداب و سازگار + Pistatcia vera پسته جنگلي
 شاداب و سازگار + Pistatcia atlantica بنه

چتري ( آفت برگ خوار )، صنوبر، افرا، چنار، زيتون تلخ، اسپيره، ياس زرد، به ژاپني، تـرون، شمشـاد، اقاقيـاي چتـري،     
ازگيل ژاپني، ماگنولياي سبز و بنفش،ياس هلندي، گل پروانه، گل يخ، برگ بو، توت آمريكايي، ماهونيا، زرشك هميشه 

 ان طالئي و ني مقدس مي باشند.سبز، بار
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