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 چکیده
 یطآب ومحافظت از مح ییاست که همراه با صرفه جو یفیتباک یسبز یجادفضایوا یخشک، محوطه ساز یمنظرپرداز

 یمانند دما یعیب طبنامناس یطشرا یلبه دل یرانباشد .درمناطق گرم وخشک ا یخشک م یمهدرمناطق خشک ون یستز

مناطق بکارگرفته  ینسبزا یفضا یدرطراح گیاهی یازگونه ها ینوع خاص یدو...با ی،آهکیشور،گچ یبالا،بارش کم،خاکها

سبز استفاده  یمتناسب وسازگاربا آن منطقه درتوسعه فضا یاهیگ یهرمنطقه ازگونه ها یعیطب یطشودکه متناسب باشرا

با  یسازگار وبوم یاهیگ یدرمناطق گرم وخشک توجه به گونه ها یسبزشهر یفضا یاست که درجهت طراح یهیکرد. بد

خشک  یباشد.در این مقاله ابتدا منظرپرداز یم یضرور یخاک وکم آب یمقاومت آنهادر برابرشور یزانوم قمناط ینگونها

 یایت. بررسی مزاپرداخته شده اس یخشک منظر یکردبراساس رو یبررسی شده است. پس از آن به اصول منظر پرداز

زری   یازگونه هاجداولی  خش های مقاله است. در نتیجهنیز از دیگر ب یبوم یاهانگ یایزری اسکیپ ومزا یوچالش ها

 ارائه شده است. یدر مناطق خشک باگونه بوم یاز منظرساز ییاسکیپ و الگوها

 خشکسبز، ی،فضا یپاسک یزر ی، گونه هایمنظرساز یالگوها ی،بوم یاهانگ،: خشک منظر پردازییدیواژه های کلها: کلید واژه
   

 مقدمه

باشد، بحران آب است.  یبا آن روبرو م یبطور جد یکمو  یستکه بشر در قرن ب یمشکل ینمهمتر

ها از طرف  یخشکسال یوعو ش یو کاهش نزولات جو یماقل ییرتغ یدهطرف و پد یکجهان از  یتجمع یشافزا

کمبود  یزن یسبز شهر یاز معضلات امروز فضا یکیکند. بدون شک  یم یدبحران را تشد ینوخامت ا یگر،د

جهان واقع شده و جزو مناطق  یابانیدر کمربند ب ایییجغراف یتاز نظر موقع یراناز آن جا که ا.منابع آب است

 یرخاص و سا ییآب و هوا یتوضع یبارندگ یزانبودن م یینرود. با توجه به پا یم رخشک به شما یمهخشک و ن

خشک کشور فراهم  یمهخشک و ن یشور در بخش ها یو گسترش خاکها یلمساعد جهت تشک ینهعوامل، زم

گرم  یها یمواقل یطاز علم منظر است که در مواجهه با شرا یشک بخشخ یمنظرساز یا یپاسک یاست .زر

 ینهبه یاریبه آب یابیدست یاست که در راستا یمتشکل از هفت اصل کل یپاسک یشود. زر یم حوخشک مطر

شد،  یفدرفرهنگ آکسفورد تعر یلادیم 2222بار درسال  یناول یاصلاح برا ینشده اند. ا ییندر منظر تع

 (.1333، یبه کار رفته است )کاف یرانا یباغ ها یدر منظر ساز یشل آن سال ها پکه اصو یدرحال

برود که با حداقل  یشپ یمنظر و فضای سبز در شهرها به سمت یدانش طراح یدکه مسلم است با آنچه

 منظر سازگار با مناطق خشک یاز طراح یمفهوم ین. بنابرایدنما یجادفضای سبز را ا یزانمصرف آب، حداکثر م

رساندن به  یبآس نتواند بدو یم یپینگزری اسک یاخشک منظر پردازی  یکردخشک تحت عنوان رو یمهو ن

درصد کاهش دهد. اصل سوم خشک منظر پردازی  02تواند مصرف آب را تا  یم یطمح یباییو ز یفیتک
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کم به طوری که  یآب یازبا ن یاهاناستفاده از گ ی( به معنیبوم یاهانکمتر مخصوصا گ یآب یازبا ن یاهانگ ینش)گز

به منظور القای  یتجذاب ی،هارمون ینه،اصول منظر پردازی مثل رنگ، بافت، وحدت، تعادل، تسلسل، تنوع، قر

 یازهایمنطقه سازگار هستند و ن یطکه با شرا یبوم یاهاناز گ ای شود و به طور عمده یتو ..... رعا یباییز

نوع منظر پردازی جهت مناطق دارای آب و هوای  یناده شود. ادارند استف یکم ای یهو تغذ یو آب یکاکولوژ

و  یمارکه به ت یاهانیروش با کمک گ ینتوان در ا یپرکاربرد هست، چرا که م بسیارهستند  یابانیخشک و ب

از  یعیرا برای قسمت های وس یکمتر، فضای سبزی مناسب ینهدارند و با صرف زمان و هز یازکمتری ن یاریآب

 (.1330، ینمود.)فخرائ یجادا شهرهای کشور

 یمنظرساز»مفهومی که برای رسمیت دادن به این اصول و مبانی به وجود آمد  یها یدگاهازاولین د یکی

گونه  یناز مشکلاتی که پیش روی ا یکیاست. اما متأسفانه «  یپنگاسک یزر»همان  یا«به آب  یازکم ن

مناظر هیچ  گونه یناست که از آن شده است. ا ییمنظرسازی بوده و هست درک ناصحیح و سوءبرداشت ها

روش  یک«  یسکیپزر» ینندارد. همچن«  یبه نگهدار یازبدون ن یفضاها»ارتباطی با فضاهای سبز خشک یا 

باشد که  یحفظ منابع آب م یوراهکار برا یمفهوم و فلسفه در طراح یکبلکه  یستباغ ن یطراح یا یمنظرساز

ممکن است رسمی بوده ویا ظاهری طبیعی  ربه کاربرده شود.این مناظ یسازاز منظر یتواند در هرروش یم

 (. 1331 ی،وارگانیک داشته باشند)صرام

آب  ییست که همراه با صرفه جوا یفیتباک یسبز یجادفضایوا یخشک محوطه ساز منظرپردازی

 یسنت یاز باغبان یانواع مختلف یمناسب برا یگزینتواند جا یراهبرد م ینباشد ا یم یستز یطومحافظت از مح

گرفتن  الگوو  یباکاربرد عناصر کم مصرف آب یاز باغ ساز یسبز باشد. خشک منظر سبک یفضا یجادجهت ا

 یدروش تاک ین(. ا1311منظر است )فرهمند ، یطراحخشک در  یمهمناطق خشک و ن یعتطب یماهایازس

از هدررفتن آب  یریاست وجلوگ یمحل یماقل یکه بوم یاهانیگ یگزینیهوشمندانه با جا یبرمحوطه ساز یادیز

آب قابل  یشتوان به افزا یمنافع آن علاوه برکاهش مصرف آب م یگرورواناب را دارد. از د یرتبخ یقاز طر

و  یستاس یها ینهکاهش زمان و هز ین،همچن یستز یطومح ی، تفرجگاه یمصارف خانگ یدسترس برا

 یطراح یا یسبک منظر ساز یک( یپینگاسک ی)زر یمنظر پرداز خشک(.1333ید،کرد )مر یاد ینگهدار

تواند  یدرزمان هست که م ییو صرفه جو یمفهوم به منظور حفظ منابع آب،انرژ یا یدها یکبلکه  یست،ن

 ی)زر یتوان گفت خشک منظر پرداز یبه کار گرفته شود. به طور واضح تر م ینظر پردازم یسبک ها یدرتمام

منظر  ینا یردگ ی،مدرن و ... قرارم ی،ژاپن یسیانگل یسبک ها یاست که در ساختار تمام ی( منظریپینگاسک

است  یاسبمن یکشاورز یاتبرگرفته ازعمل یدها ینباشد. اصول شکل دهنده ا یرهندسیغ یا یتواند هندس یم

 (.  1331، یزدیهمراه وهم آوا باشد )ا یخشک درکارکرد یطکه با مح

   

  یخشک منظر یکردبراساس رو یاصول منظر پرداز

 اصل اول : برنامه ریزی و طراحی

طراحی وبرنامه ریزی اولین قدم درهربرنامه اجرایی فضای سبزاست دریک طراحی خوب علاوه برتوجه 

می  یزتوجهاندازها ,شیب ها, ذخیرسازی آب ونگهداری وارزش افزده محیط ن به مباحث زیباشناسی به چشم

خاک,پوشش گیاهی  منطقه,میکروکلیمای سایت ,وضعیت کلی هوایو آبمنظر، درطراحیشود.
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یک پلان زری اسکیپ ازنظرنیازآبیاری به سه منطقه تقسیم .موجودوتوپوگرافی منطقه بایدموردتوجه قرارگیرد

به گاه، نامنظم( ومنطقه  )آبیاری گاه بیاری وتیمارمنظم(، منطقه بانیازمتوسطآمصرف )نیازبه : منطقه پر می شود

درمناطق .مناطق پرمصرف بایدکوچک ودرمعرض دید بیشترباشند)آبیاری نزولات جوی یاطبیعی(کم مصرف

نیازمند به آبیاری متوسط گیاهان فقط زمانی آبیاری که به رنگ سبزخاکستری درآیند,پژمرده شوند وسایر 

ازگیاهان علفی چندساله دراین دسته قرارمی گیرند.درمناطق  سترس رطوبتی رانشان دهندکه برخیعلائم ا

لی صورت نمی گیرد.درختان هرگزآبیاری تکمیبانیاز آبی پایین گیاهان با بارندگی طبیعی آبیاری می شوند و 

ی زینتی وبسیاری ازگیاهان چندساله علفی وحتی برخی گیاهان یکساله بایستی اه ودرختچه

عناصرطبیعی,نظیردرختان وبوته های موجودحفظ شوند گیاهان جدید کارایی بهتری ازنظرصرف جویی آب 

 دارند.

 اصل دوم : آفرینش سطوح چمن کاری 

مرتبط است که دارای مفهومی کاربردی « چمن کارا » رسازی درمناطق خشک باواژه دوم منظ اصل

درزمینه منظراست .کارشناسان چمن یک گیاه پوششی اروپایی وامریکا معرفی می کنند که نیازآبی بالای 

ازچند منظورترین گیاهان درطراحی کاربردی منظراست.نوع ومحل چمن کاری  یکی چمن(1333، یدارد.)کاف

نصری مهم درطراحی منظرو زری اسکیپ است. چمن سطح بسیار مناسبی برای فعالیت های تفریحی به ع

اثرتعدیل فوق العاده ای روی محیط دارد. علاوه براین گردوغباروسایرآینده ها راجذب  وجود می آوردو

ت چمن باید محدود واکسیژن تولید می کند. امادرمقایسه باسایرگیاهان پوششی تیماروآب زیادی نیازدارد.کش

شودوطبق استفاده کاربردی یازیباسازی درنقاط عطف، نظیرجلوگیری ازفرسایش خاک درنقاط شیبدار، مدخل 

ورودی و... صورت گیرد. اطلاع اززمان آبیاری چمن به حفظ چمن وصرفه جویی درمصرف آب کمک می 

مقاوم خشکی وگرما مانند  کند.تغییررنگ وپژمردگی ازعلائم استرس وخشکی وکم آبی است وچمن های

برموداگراس ,بوفالواگراس ونیز برخی ازواریته های زویسیاگراس هستند گیاهان پوششی کم آب که می توان 

 (.1331ی،سدوم)ناروئ یجایگزین چمن قراردادنیز گیاهان پوشش

 اصل سوم : گزینش گیاهان با نیازآبی کمتر 

ن عامل مرئی,زنده وطبیعی بافت شهرها به شمارمی فصلی,مهمتری یراتبخاطراندازه,رنگ وتغی گیاهان

آیند انتخاب گیاه درهرنوع طراحی باید سازگارباشرایط اقلیمی محیطی ونوع , خاک و میزان نورسایت ,دما و 

, بسته به سطحی رطوبت خاک باشد. گیاهان سازگارشده بااقلیم های خشک دارای ریشه های عمیق یا

ویت می یافته گیاه هستند.بیشترگیاهان به طورطبیعی خود راتق سازگاری های قسمت هوایی گسترش

 یبوم یاهانشدوزمانی که باهم رشد می کنند باعث تقویت یکدیگرمی شوند. گکنند,گونه های گیاهی متحد

 یطمح یکممکن است با  ستمنطقه ا یک یکه بوم یاهگ یک ی. گاهیستندن یاساساً اغلب مقاوم به خشک

وخشن  یمناملا یدجد یطمح یکبا  یبوم یاهانگ ی(. وقت یمسازگار نباشد)اثر خرد اقل شده، ییریافتهتغ یدجد

 دهند. یشبالا را افزا ینگهدار ینههز یتوانند نگران یشوند، م یروبرو م

 اصل چهارم : استفاده ازعوامل اصلاح گرخاک 

ت زراعی به درمناطق خشک ,به کارگیری عوامل اصلاح گر خاک باهدف افزایش ظرفی درمنظرسازی

معنا ارتقای توان ذخیره سازی آب درخاک مورد توجه قرارگرفته است که توسط دوعامل یکی کلوئید رس 
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(. دراین مرحله ارزیابی محل شامل ,بافت,ساختمان , ظرفیت 1333، یوکلوئید هوموس اتفاق می افتد)کاف

,راهنمای طراح درتعیین نوع نگهداری آب ومیزان زهکشی انجام می شودکه ویژگی فیزیکی وشیمیایی آن

 اصلاح خاک مورد نظرمی باشد. 

 اصل پنجم : خاک پوش یامالچ

خیرازخاک می شود. طور کلی خاک پوش ها باعث کاهش سطح تماس باد با خاک وکاستن ضریب تب به

 (. استفاده1333ی،ها به چهاردسته شیمیای ,آلی , کانی وانسان ساخت تقسیم می شود)کاف امروزه خاک پوش

ازمالچ یکی ازمفیدترین وموفقیت آمیزترین عملیات دریک طراحی منظر زری اسکیپ است.مالچ خاک اطراف 

 گیاه رامی پوشاند ومانع تبخیرآب می شود.

 اصل ششم : توجه به بازده آبیاری

ارتقاء بازده آبیاری به معنای کاهش هدررفت آب ازمنبع آب,تا منطقه ریشه گیاه است  یاصل هدف

ی توان مصداق عینی افزایش بازده آبیاری رادربه کارگیری سامانه های آبیاری تحت فشار )قطره ای امروزه م

تعیین شده  مقدارآب. دریک طراحی منظر از نوع زری اسکیب هدف اصلی کاهش یداکرد،بارانی زیرسطحی( پ

وای مختلف تغییرمی درآب و ه یخودش نیازآبی خود را اعلام کند.نیازآب یاههرگ یددرطراحی است اجازه ده

کنند گیاه,تازه کشت شده نیازبه آب زیادی دارد مناسب ترین زمان کشت گیاه که باعث کاهش مصرف آب می 

شوداواخرزمستان واوایل بهاراست. بعلاوه برای محل های مختلف سایت براساس کاربردو اهمیت ,نیازآبی 

 هفته بعدازکشت نیازبه آبیاری تکمیلی دارند. 1-12متفاوتی دارند گیاهان کم آب خواه تنها طی دوره استقرار 
 یاهانگ یاریآب یروش ها -1جدول 

 

 
 

 

 

 اصل هفتم : نگهداری بهینه ومناسب

سبزخوددرکاهش مصرف آب موثراست. هرس صحیح، مبارزه بااعلف هاای نگهداری ومراقبت ازفضای 

هرز، کوددهی و استفاده ازسیستم آبیاری مناسب , زیبایی منظر زری اسکیپ راافازایش مای دهد.نگهاداری 

ها می شود درشرایط رویایی باتنش خشکی به کارگیری ب کاهش مصرف آب وارتقاء سلامت آنبهینه گیاهان سب

صر پتاسیم درجیره غذایی گیاه از راه کودهای آلی ،کانی و زیساتی موجاب افازایش مقاومات مقادیر بالاترعن

درخشکی می شود. به عبارتی عملیات باغبانی مناسب ازجمله تغذیه ,آبیاری, هرس وترتیب گیاه ومباارزه باه 

فتن باازده باوم هنگام باآفات وبیماری ها سبب ارتقاء سلامت گیاه درمنظرودرنهایت کاهش مصرف آب و بالا ر

 شناختی منظرمی شود.

  یجادسایهاصل هشتم : ا

یکی ازعوامل موثردرکاهش ضریب تبخیرگیاهی ایجادسایه برسطح زمین وپوشش گیاهی اشکوب هاای 

پایین دست است با به کارگیری درختان تنومندبا سایه اندازی گسترده ازجمله سرو زربین می توان ایجاد سایه 

 نوع فضای سبز نوع آبیاری

،بوته،درخت  ی،گلچمنکار بارانی 

 ودرختچه

بدون پوشش یدرختکار قطره ای   

یقطعات کوچک گلکار ردیفی   
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رختان تنومند عامل بسیارمهمی درکاهش ضاریب تبخیرگیااهی بوده,باه طورمساتقیم کرد. و سایه اندازی د

 مصرف آب کاهش می دهد.

 اصل نهم : ایجاد بادشکن 

یکی ازمهم ترین عوامل افزایش تبخیرآب از سطح خاک و تعرق آن ازسطح گیاه باد است. هرچاه بااد 

زش بادهاای گارم وخشاک تابساتانی از گرم تر وخشک تر باشد اثرگذاری آن برهدر رفت آب بیشتراست. و

مهمترین عوامل هدر رفت آب است. قوانین علمی درزمینه ایرودینامیک نشان می دهد که هر بادشاکن ساه 

تاپنج برابر ارتفاع خود در سطح افق پوشش مناسبی دربرابر بادایجاد می کند. رعایات دو ردیاف درختکااری 

باد درمرکزازهرسو  میشود,به همین دلیل است کاهش اثرگذاری عمود برهم و ایجاد شکل بعلاوه که موجب مهار

 (1331، یهای بادبه طورمستقیم با کاهش تبخیر سطحی چشمگیر مصرف آب همراه است )کاف

  یخشک منظر پرداز یایمزا

باه آب را باه طاور خلاصاه مای تاوان در ساه دساته ی  یاازکم ن یمنظرساز یا ینگاسکپ یزر مزایا

در  یافاتره یاندلیال بارای روی آوردن باه ا ینو زیبایی شناختی جای داد. مهمتر اقتصادی،زیست محیطی

جاویی  هبه عنوان یک رویکرد در طراحی محیط و منظر، قابلیت این نوع منظرسازی در زمینه صرف یمنظرساز

شود که بادانیم زری اسایکپینگ، در  یها زمانی بیشتر مشخص م ییدر مصرف آب است. ارزش این صرفه جو

سابز را نسابت باه  یدرصاد مصارف آب فضاا 02از  یشترتواند ب یم یحصح یریتاجرا و مد ی،ت طراحصور

 (.Knopf، 1331کاهش دهد ) یمعمول یمنظرها

مصرف آب را کاهش می دهد، بلکه باه  یاز گیاهان مقاوم و بومی یک منطقه، نه تنها به طورکل استفاده

یف منطقه، هزینه های ناشی از استفاده ی کود شایمیایی و مقاومت گیاه به آفات و امراض و خاکهای ضع یلدل

و  یرباومیگیاهان حسااس و غ فسموم مختلف نیزکاهش می یابد. از دیگر سو، گیاهان مقاوم تر و بومی، برخلا

 (.Hilaire,2008 & Sewced,2011کنند ) یم یداپ ینامناسب، خیلی کمتر نیاز به حذف، جابجایی و واکاو

نیز کاهش مصرف آب باعث تقویت سفره های آب زیرزمینی خواهد شد. فضاهای سبزی  دید زیست محیطی از

 یماهکه دارای برنامه ریزی، طراحی، اجرا و نگهداری مناسب و منطبق با اصول منظرسازی منااطق خشاک و ن

خشک باشند، طبعاً به میزان بسیار کمی از کودهای شیمیایی و حشره کش ها و آفت کاش هاا نیااز خواهناد 

زیرزمینی از طریق روانااب هاا نیاز  یاشت. این امر باعث کاهش ورود مواد سمی شیمیایی به خاک و آب هاد

رنگارنگ، گیاهان پوششی، در ترکیب باا درختاان و  یی مناسب ازگل ها استفاده(. Gray,2011خواهد شد)

ه برخاسته از فرهنگ و می شود ک یزیبا و گونه های مقاوم چمن، باعث خلق منظرهای چشم نواز یدرختچه ها

باشد. همچنین، طراحی، اجرا و نگهاداری  یوحش شهری نیز م یاتمحیط منطقه هستند و نویدبخش احیای ح

 یطولاان یخشکی و کام آبا یدهد که در طول دوره ها یبه آب، این امکان را به ما م یازمنظرهای کم ن حصحی

 یطمترین صدمه نسبت به فضاهای سبز ناسازگار با شرامدت، فضای سبز نه تنها از بین نرود، بلکه با دریافت ک

 (. Ingels,2004 & Secwed,2011بشود) یزو جذاب تر ن یشترآن ب یها یباییسخت، ز

 چالش های خشک منظر پردازی

 یانباشد، که ا یو آموزش عموم مردم م یاز چالش های عمده برای منظرپردازی خشک عدم آگاه یکی

 ینباشد، با ا یحذف چمن برای عموم آسان نم یرشبوده و پذ یو مناظر سنت یاهانگفرهنگ وابسته به  یلبه دل
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ای در  یاژهو صورتشود بلکه نوع چمن و محل چمن کاری ب یراهبرد حذف نم ینحال چمن بصورت کامل در ا

از  یاریچمان هاا نسابت باه بسا ینکهبعنوان مثال با توجه به ا یردگ یمنظرپردازی خشک مورد توجه قرار م

ساازگاربه  یدارند، ازگونه هاای چمنا یشتریو نگهداری ب یاریبه آب یازمورد استفاده در فضای سبز ن یاهانگ

 (.1331، ید)ناروئگرد یو در مناطق خاص استفاده م یخشک

   

  (یپینگدر خشک منظر پردازی )زری اسک یبوم یاهاناستفاده از گ یایمزا

 ی( به معنیبوم یاهانکمتر مخصوصا گ یبآ یازبا ن یاهانگ ینشسوم خشک منظر پردازی )گز اصل

کم به طوری که اصول منظر پردازی مثل رنگ، بافت، وحدت، تعادل، تسلسل،  یآب یازبا ن یاهاناستفاده از گ

که  یبوم یاهانای از گ شود و به طور عمده یتو ..... رعا یباییبه منظور القای ز یتجذاب ی،هارمون ینه،تنوع، قر

 (1330، ییدارند استفاده شود)فخرا یکم ای یهوتغذ یو آب یکاکولوژ یازهایر هستند و نمنطقه سازگا یطبا شرا

در خشک منظر پردازی در  یا یژهو یگاهاز راهکارمهم که جا یکیکه  یبوم یاهاناستفاده ازگ مزایای

 (1330، ییباشد : )فخرا یم یردارد به شرح ز یفضای سبزشهر

 باشد. یبحران آب م یریتو راهکارمناسب جهت مد یکردرو یک -1

 (یدارسبز پا یبه فضا یابیدست)دارند یشتریب یداریوپا یسازگار یعتباطب یبوم یاهانگ -2

 کننده خستهتکرار اهشکو یتجذاب یش... وافزاو ،فرم،بافتباعث تنوع درشکل  که تعدادگونه ها یشافزا -3

 گردد. یم یبصر بیتجذا یبرابر ینچند یشوافزا یدرختان تکراردر

 یزیولوژیکازنظر ف یبوم یاهانگ ینکهبه علت ا یمیاییش یکودهازکاهش مصرف کود وعدم استفاده ا -1

 دارند. یدرپرا یرزمینیز یآبها یکاهش آلودگ یجهدرنتاند،توقع  کمکاملا

  ییستز یرو غ یستیز یبه اکثرتنش ها یبوم یعدم استفاده ازسموم به علت مقاومت گونه ها -0

 مکررخاک ندارد. یضبه تعو یازن وهستند یمشبه د ،مداوم ومستمر ندارند یاریآب یازبهن -6

 .ینگهدار یها ینهوقابل ملاحظه هز یرو کاهش چشم گ یبه نگهدار یازکاهش ن -7

 .یربومیغ یاهاننسبت به گ یبوم یاهانگ یشهترو بهتر ر یعامکان رشد سر -1

 بومیغیربذرخرید  دلیل هبوجلوگیری ازخروج ارز یربومینسبت به غ یبوم یاهانکمترگ ینههز -3

 .یسبزشهر یفضا یاریدرمصرف آب،جهت آب یارزیادکاهش بس -12

 بخشد. یم یلشهروندان تسه یرابرا یعیوکهن طب یبوم یبه نمادها یابیدست -11

 می گردد. خاک کنترل فرسایشباعث و رابه دام می اندازد هاروانابومی ب باگیاه خصوصانوع منظرسازی این  -12

مثبت درخلاف جهت  وهمراهی باطبیعت بوده ورویکردیهم آوایی  گیاهان بومی اقدامی درجهتکاشت  -13

 جنگ طبیعتی می باشد.
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 جهت استفاده درخشک منظر یخشک مقاوم به یبوم یاهانگ -2جدول  

 هان درختیگیا

کود  آبیاری خاک خصوصیات غالب نام علمی نام فارسی

 دهی

 منشا آفات

 سوزنی و سبز همیشه Pinus کاج

 برگ

 روز ده هر ها خاک انواع

 یکبار

 نیاز

 ندارد

 شپشک/شپشک کاج/کاج شته

 خوار جوانه/قهوه ای تن نرم

 سوسک پوستخوار/کاج

 استرالیا

 Cupressus سرو نقره ای
Arizonica 

 تاج با سبز شههمی

 مخروطی

 آبیاری ها نهال لومی - شنی

 منظم

 نیاز

 ندارد

 و ریشه پوسیدگی کنه،

 شانکر بیماری

 اریزونای ایالت

 امریک

 Cupressus سرو زربین
sempervirens 

 آبیاری ها نهال ها خاک انواع رشد کند ، برگ سوزنی

 منظم

 نیاز

 ندارد

 زنجره /ارس شپشک/ ارس شته

 بال لندب سوسک شاخک/ سرو

 کوتاه

 ای مدیترانه مناطق

 آسیای و اروپا

 غربی جنوب

 Caesalpinia ابریشم مصری
gilliesii 

 مناسب و ای درختچه

 اقلیم

 خشک

 نیاز ندارد نیاز ها خاک انواع

 ندارد

 جنوبی، آمریکای شته

 اروگوئه و آرژانتین

 گز

 

Tamarix ریشه و عمر طولانی 

 و طولانی

 گسترده

نیاز  ور متوسطبه ط ها خاک انواع

 ندارد

 سپردار/ گز زنجرک

 تار پروانه/ ایرانی

 /گالزای پروانه/ عنکبوتی

 کنه/ سرخرطومی

 استپی مناطق

 جهان

 Robinia نرک –اقاقیا 
pseudacacia 

 انواع و آهکی زیبا و خزان دیر

 ها خاک

 روز 22 تا 10

 یکبار

 زمان

 کشت

 شمالی آمریکای اقاقیا شته

 Melia زیتون تلخ
azedarach 

با  خاک انواع درختی و پذیر خزان

 مناسب زهکشی

 روز 10 هر

 یکبار

 و کامل

 ملایم

نواحی  و استرالیا شپشک سیاه

 آسیا شرق جنوب

 و خاک کننده تثبیت Morus alba توت سفید

 دار میوه

 یک هفته در لومی - شنی

 یا دوبار

 و کامل

 ملایم

 مناطق و چین دار توت شپشک سپر

 جهان استپی

 Pistacia سقز –بنه 
Atlantica 

سازگار با اقلیم و آب و 

هوای خشک و نیمه 

 خشک

خاک زغال سنگ 

نارس / شن 

وماسه /خاک 

 شنی و سبک

زمانی که خاک 

کاملا خشک 

 شده باشد

نیاز 

 ندارد

پروانه برگ خوار بنه/ شپشک 

 نخودی/ تشه/ سوسک طوقه خوار

 جنوب غرب آسیا

 Populus پده / بید

euphratica 
Olivier 

خزان کننده / ریشه های 

 کم عمق و گسترده

بافت سبک و 

 –مرطوب/ شنی 

 لومی

آبیاری منظم 

 نهال

اسیدی 

یا نیاز 

 ندارد

شته پده/ پسیل پده/ لارو پروانه 

 برگخوار/ زنگ کبوده

ایران / چین/ مصر 

 و...

 Fraxinus زبان گنجشک
excelsior 

خزان کننده با ساقه های 

 تنومند

انواع خاک ها 

 وص آهکیبخص

آبیاری منظم 

نهال و زمان 

 کاشت

کود در 

زمان 

 کاشت

پسیل زبان گنجشک/ شته گالزای 

/ سفید بالک/ زنجره زبان 

 گنجشک/ سوسک لیتا

 جنوب غربی آسیا

 Elaeagnus سنجد
angustifolia 

کوچک و خزان کننده با 

 شاخه های درخشان

بافت متوسط با 

 سنگریزه زیاد

روز  20هر 

 یکبار

کود 

دامی 

نهال در 

 اسفند

سوسک چوب خوار شاخک بلند/ 

پروانه توری/ برگ خوار/ موریانه/ 

 پروانه آرد

آسیای غربی و 

 مرکزی

 سماق

 

 

Rush Coriaria  از خانواده پسته و میوه

 خوراکی

هرزمان خاک  لومی -شنی 

 خشک بود

نیاز 

 ندارد

 خاورمیانه مقاوم به آفات و امراض
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 گیاهان درختچه ای 

 نام فارسی

 

 منشا آفات کود دهی آبیاری خاک  مشخصات غالب نام علمی

 لومی – شنی ای درختچه و خشبی Haloxylon تاغ

 خوب زهکشی

 مرکزی آسیای شپشک سفید نیاز ندارد نیاز ندارد

زرشک 

 زینتی

Thunberg-
Berberitze 

 و شاخ با ای درختچه

 و گرد و برگ متراکم

 کننده خزان

 منظم آبیاری ها خاک انواع

 تابستانه

 کامل کود

 در گیاهی

 بهار اوایل

 شرقی آسیای شته و پودری سفیدک

 Cercus ارغوان
Siliquastrum 

زینتی و مقاوم به 

 خشکی و سرما

انواع خاک ها 

بخصوص آهکی، 

 گچی 

هر چند سال  هردو هفته یکبار

 یکبار

 یا قهوه شپشک

 مرکبات/ لکه برگی

ایران / پاکستان/ 

 اروپا

 Calligonum اسکنبیل
comosum 

 بند هفت علف ی تیره از

 های ساقه دارای چوبی، ،

 محکم و فراوان

 عربستان مصر، از مقاوم نسبت به آفات نیاز ندارد نیاز ندارد اراضی شنی

 ایران، تا سوریه و

 و افغانستان

 پاکستان

 Nerium خرزهره
oleander 

 ها خاک ی همه سخت چوب سبزِ همیشه

 سنگین خاک جز

 خیس خیلی

 آبیاری خشک هوای در

 سنگین

خاک خیلی 

فقیر در اوایل 

 بهار

سپردار/  حشرات

 باکتریایی گالِ بیماری

جنوب غربی 

 آسیا

گل 

 محمدی

Rosa 
damascene 

معطر/ دارویی/ خزان 

 کننده

 های خاک

 دارای سنگین

متوسط  بافت

 سنگریزه دارای

 یادز

آبیاری منظم در مناطق 

 خشک

 با کود هایی

 بالا پتاس

شته/ شپشک/ 

دار/  سرشاخه سوسک

 سفیدک

 خاور میانه

معطر/ برگ ریز/ طب  Rosa canina نسترن

 سنتی

انواع خاک با 

 زهکش مناسب

 کودهای متوسط و تاحدودی منظم

 حیوانی

 پوسیده

ژاپنی/  شته / سوسک

 دو عنکبوتی تار کنه

س/ نقطه/ پشه/ تریپ

 زنجیره

 آسیای اروپا،

 شمال و شرقی

 آفریقا غربی

 spartium طاووسی
junceum 

معطر و خزان کننده/ 

 مقاوم به خشکی

 با معمولی خاک

 خوب زهکشی

 در سرک کود وابسته به دمای منطقه

 کود و بهار

 پاییز

 و مدیترانه نواحی شته

 اسپانیا

 Nitraria قره داغ
Schoberi 

 به مقاوم ای درختچه

 انشعابات دارای ی،خشک

گیاه/ کپه  بن از فراوان

 ای

 عمیق، های خاک

 شور و رسوبی

 کودهای نیاز چندانی ندارد

 حیوانی

 پوسیده

 اروپا، آفریقا، مقاوم به آفات

 استرالیا و آسیا

 Pteropyrum پرند
aucheri 

 با است ای درختچه

 متعدد انشعابات و شاخه

 متراکم و

 سنگریزه خاکهای

 و سنگلاخی ، دار

 با عمیق نیمه

 و سبک بافت

 متوسط

آسیای شرقی  آفات به مقاوم نیاز ندارد ندارد چندانی نیاز

 بخصوص ایران

 Cotoneaster شیر خشت
Horizontalis 

 خزان بزرگ درختچه

 پذیر/ دارویی/ طبیعت

 گرم کمی

 منظم آبیاری نوکشته های بوته انواع خاک ها

 جاافتاده های بوته اما طلبند می

 تحمل را آبی بی لانیطو مدتی

 کنند می

 یا آفت گونه هیچ نیاز ندارد

 ندارد خاصی بیماری

 چین
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 گیاهان دارویی

 منشا آفات کود دهی آبیاری خاک مشخصات غالب نام علمی نام فارسی

 Rheum ریواس
Ribes 

 و دوست صخره

 خوراکی

 خوب و حاصلخیز

 شده و زهکشی

 اسیدی کمی

 س،ریوا زنگ رشد فصل در باران آب

 ریشه کرم

 ریواس

 مرکزی، آسیای

 هیمالیا چین،

 Glycyrrhiza بیان شیرین

glabra 
 لایه با شنی زمینهای دارویی ساله چند

 و خاک های ضخیم

 caترکیبات  از غنی

 12 تا خشک فصل در

 یکبار روز

 های حلزون پاییز فصل

 صدف بدون

 و مدیترانه

 جنوب

 آسیا شرق

 Menth فلفلی نعنا
piperita 

 تهیه و کیخورا

 اسانس

 و اسیدی خاکهای

 شده زهکشی

 و شیمیایی کشت اوایل

 مرکب

 باکتریایی عوامل

 قارچی و

 مدیترانه

 Trigonella شنبلیله
foenum 

 مدیترانه پودری سفیدک پاییز فصل کشت اوایل آهکی و شنی دارویی و خوراکی

 ، ماهور

 خرگوشک

Verbascum گلدهی تا سبز؛ همیشه 

 عمر پایان

 ضعیف و قلیایی

 زهکشی خوب با

 های کود ندارد نیاز

 حیوانی

 حشرات

 کوچک

 آفریقای اروپا،

 غرب و شمالی

 آسیا ومرکز

 بعد یکبار روز 3 هر معمولی خودرو و دارویی Echium زبان گاو گل

 از پس ولی از کشت

 نیست رشد لازم

 گیلان خوار برگ کرم ندارد نیاز

Hymuskotsc آویشن
hyanus 

 ای و نقطه دو کنه ندارد نیاز رشد فصل سبک دارویی و معطر

 سوسک

 دریای مناطق

 مدیترانه

 Origanum مرزنگوش
majorana 

 و شنی عمق کم دارویی و معطر

 آهکی

 در مرکب متوسط و منظم

 اواخراسفند

 مدیترانه نواحی قارچ

 – پنیرک

 خبازی

Malva 
silvestris 

 علفی و و ای لپه دو پایا،

 خودرو

 و متوسط بافت

 غنی

 و بلغارستان قارچ دارد نیاز دارد نیاز کشت اول

 آسیای میانه

 Cuminum سبز زیره
cyminum 

 بافت با شنی لومی خوراکی کوچک و

 متوسط

بستگی  روز 22 تا 12

 منطقه به شرایط

 پس ازت دادن

 به روز 02 -12از

 آبیاری همراه

 بوته و قارچی

 میری

 نواحی و مصر

 نیل

 Hyssopus زوفا
officinalis 

مناسب  و کننده معطر

 خشک مناطق

 با سبک

 خوب زهکشی

 لازم اول کشت در

 ندارد نیاز بعد

 سفیدک ندارد نیاز

 پودری

 آسیای صغیر،

 و دریای سیاه

شنی  مناطق

 مدیترانه نواحی

 Sophora بیان تلخ
pachycarpa 

 منشعب ساله چند

 پسند خشکی

 غرب جنوب قارچ ندارد نیاز ندارد نیاز ماسه ای و جنگلی

 و ایالات متحده

 مکزیک

 Lavandula اسطوخدوس
officinalis 

خاک سبک با  گیاهی و معطر

 زهکش مناسب

آبیاری منظم و 

 متوسط

 حشره سوفورونیا نیاز ندارد

 هیومرلا

 مدیترانه شرق

 Achillea بومادران
millefolium 

دارویی/ معطر/ 

خوراکی/آرایشی و 

 بهداشتی

 و سبک خاک

 زهکشی با شنی

 خاوب

کود فسفاته قبل  م و متوسطمنظ

از کاشت و کود 

 ازت بعد از کاشت

آسیای غربی/  دار/ لارو/لکه سنهای

 اروپا

 Salvia رزماری
rosmarinus 

 مقاوم به آفات پوسیده دامی کود خیلی کم انواع خاک ها دارویی/ معطر/ موضعی

مشکل با خاک سنگین 

  و آبیاری زیاد

 مدیترانه
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اصاول و راهکاار،  یسار یاک یریکه در آن با به کارگ یدر مناطق خشک باگونه بوم یاز منظرساز ییالگوها

 باشد : یم یربه شرح ز رساند یمصرف آب را به حداقل ممکن م

اغلاب و یقطاره ا یااریو... به آب یابانمنظرخ یشامل طرح ها یمناظرعموم  یها یطراح یهمجهزکردن کل -1

 .یردها درشب صورت گ یاریآب

 یروباز منتقل شاود تاابرا یها، در صورت امکان به کانال ها یاباندرسطح خ یز بارندگحاصل ا یها باروان -2

 .شود یتسبز هدا یکاشت به سمت فضا یدر بسترها یاریآب

 .فوتبال و درختان اطراف شهر استفاده شود ینزم یاریآب یشده برا یهتصف یاز فاضلاب ها -3

 .وکشت شود یرکم تکث یآب یازمنطقه با ن یبوم یودرختچه ها  یاهانفقط وتنها از گ -1

 یخانگ یدر باغها یبوم یاهانقرار داده تا استفاده از گ ینساکن یاردر اخت یگانرا به صورت را یبوم یاهانگ -0

 .یابدگسترش 

 کاشت  یدرهمه بسترها یعیدرسطح وس(وبچ یپوست تنه کاج وتراشه ها،یرسنگریزهبکاربردن مالچ )نظ -6

مالچ تا محل احادا  باغهاا تاا  یگانحمل را یقرار داده وحت رساکنینیادراخت یگانمالچ ها رابه صورت را -7

 یابداستفاده از مالچها گسترش 

 یاندراستفاده از ا ینساکن یقو تشو یبوم یپوشش یاهانکردن آن با گ یگزینوجا یکاهش سطح چمن کار -1

 یگونه پوشش بوم

  .منازل  یهآب باران درکل یرهخنصب مخازن ذوبه ساکنان داده نشود یگونه استخر خانگ یچمجوز احدا  ه -3

صابح  6شب تا 6ساعت  ینتنها ب یاریهمه ساکنان )مثلا آب یدرمصرف آب برا یشگیهم یتاعمال محدود -12

 .مجاز باشد (

 بالا یمسد یدارا یدرخاک ها یاریبهبود نفوذ آب آب یآهک برا یاصلاح خاک سرپاش -11

مادارس و عماوم  یرجلسااتلف نظمخت یدر مصرف آب به روشها ییصرفه جو ینهدر زم یآموزش عموم -12

 و... یگانرا یجامعه ، انتشارو پخش دفترچه ها

   

 یوجمع بند یریگ یجهنت

اماروز معمااران  یایها در دن یخشکسال یوعو ش ی،کاهش نزولات جویماقل ییرتغ یدهپدی،بحران کم آب

 یاازبا ن یاهانگ ینشدرکاشت با گز یاصول یکند با به کاربردن روش ها یملزم م یشاز ب یشوطراحان منظر را ب

درمنااطق خشاک  یبوم اگیاهانب یبحران مقابله کنند.اصول منظرساز ینبا ا یبوم یاهانکمتر مخصوصا گ یآب

طراحی، اجرا و نگهداری صحیح .باشد یم یکاهش مصرف آب وانرژ یمهم برا یاز راهکارها یکیخشک  یمهون

، فضای مدت یطولان یکم آبخشکی و یدهد که در طول دوره ها یما ماین امکان را به به آب، یازمنظرهای کم ن

، ساخت یطکمترین صدمه نسبت به فضاهای سبز ناسازگار با شارا ریافت، بلکه با درود یسبز نه تنها از بین نم

ه و منطق یمیاقل یطبالا با شرا یسازگار یلبدل یبوم یاهانگ یشودو ازطرف یو جذاب تر م یشترآن ب یها یباییز

هساتند. در  یادارسابز پا یفضا یک یجادمطلوب در ا یا ینهگز ی،حفظ و نگهدار یینپا یها ینههز یجهدر نت

منظار باه  یاصول طراحا یتکاشت مناسب و رعا یاستفاده از طراح ی،در منظر شهر یبوم یاهانگ ارگیریبک
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باه رشاد نااموزون شاهرها و  مهم است. با توجه یارو مورد پسند شهروندان بس یباسبز ز یفضا یجادمنظور ا

برخوردار باشد  ییاجرا تاتخاذ گردد که از قدر ینیلازم است که قوان یزخحاصل یها ینسبز و زم یفضا یبتخر

آن  یمسبز گرداند. در کشور ما با توجه به اقل یفضا یبرا ینیو هر گونه ساخت و ساز را مشروط بر اختصاص زم

 یاژهو یتایسابز اهم یباشند لازم است به فضا یمحروم م یعیبسبز ط یکه از فضا یریو مخصوص مناطق کو

باا  یبوده است ولا یردر چند دهه اخ یشتربرد که ب یآن پ تتوان به قدم یگذرا در پارک ها م یدهند. با نگاه

 .انبوه نبوده است یتجمع ینا یو جوابگو یافتهکاهش  یتسبز با رشد جمع یوجود حد سرانه فضا ینا

   

   منابع فارسی
مناطق خشک و  ی)منظرسازیسکیپینگزر یکردرو یو منظر مناطق خشک بر مبنا یطمح ی(. طراح 1331جلال) ی،صرام

 یمرکاز دانشاگاه صانعت یسپارد یکشور)مطالعه مورد یو فرهنگ یعیطب یطبر اساس شرا یساز یخشک( و بوم یمهن

 دانشگاه تهران. یست،ز یطمح یطراح یارشد مهندس ینامه کارشناس یاناصفهان(، پا

،  26منظر، شماره  ینترنتیه امجل یران،ا یسنت در هنر باغساز یک یخشک ؛ بازخوان ی(. منظرساز 1333محسن)  کافی،

 .12-26صص

بحاران آب.  یریتدر جهات ماد یکردی( در فضای سبز شهری، رویپینگم. م. خشک منظر پردازی )زری اسک فخرائی،

 20 یراز،شهرداری ش یشنهاداتمقاله در حوزه فضای سبز شهری در نظام جامع پ ینا یسندهنو یشنهادپ ینو ششم یکصد

 .1330خرداد

عماران و توساعه،  یکنفارانس ملا ین. اول یابانیبوم های ب یداردر معماری منظر پا یننو یدانش یپری اسک، س، ز الهی

 .1332واحد لشت نشا،  یرشت،دانشگاه آزاد اسلام

 10-11) ( : 1) 1 یطی،مح یستهای ز یفضای سبز. فصل نامه آگه یننو یدر طراح Xeriscapeم. خشک منظری  ایزدی،

 ،)1331. 

خشک منظری. مطالعه  یمراجعه کنندگان به پار کهای شهری نسبت به توسعه طراح یدگاهد یابیدانه کار، ا. ارز ر. و مرید،

 .1333،  0-1( : 2)1  یدارآب و توسعه ، پا یهموردی : پارکهای شهر کرج. نشر

 ینارسم ین( .دهمفضای سبز در مناطق خشک و کم آب یریتو مد ی)طراح Xeriscapingا.   ی،مشک یده ، . و ب فرهمند

 .1311باهنر،  یدکرمان، دانشگاه شه یر،و کاهش تبخ یاریسراسری آب

 یشهماا ین(. اولاXeriscapeخشک منظاری ) یدهب . گسترش فضای سبز شهری در مناطق کم آب بر اساس ا ناروئی،

 .1331 یران،ا یز،توسعه فضای سبز شهری، تبر

 .1330..یرانبه مناطق گرم و خشک ا یآن با نگاه راهبرد یاسبز و استاندارده ی،فضا یاصل ،ع ومعروف یدریح
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