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  چكيده 
ودر   گياهان بومي هر منطقه مي توانند با كمي توجه به خوبي با شرايط اقليمي همان منطقه و يا مناطق مشابه با رويشگاه هاي خـود  سـازگار شـده   

ارزش هاي كاربردي ديگري نيز دارند كه بـا سـنجش    كاربرد گياهان در طراحي فضاي سبز و غير از زيبا سازي. ايجاد فضاي سبز بكار گرفته شوند
يكي از ارزشـهاي كـاربردي آنهـا كـاربرد گياهـان در      . اين ارزش ها مي توان بصورت بهينه و مناسب در بهسازي محيط زيست از آنها استفاده كرد

ن دو يا چند قطعه زمـين از يكـديگر ، يـا تقسـيم     موانع گياهي  به عنوان پرچين براي جدا كرد. معماري فضاي سبز از جمله ايجاد پرچين مي باشد
در اين بررسـي  . فضايي بزرگ به فضاهاي كوچكتر و همچنين براي كنترل ديد و پوشاندن مناظر نازيبا و ايجاد فضاهاي خصوصي قابل استفاده است

مناطق مختلف و انتقال آن به هرباريوم نسـبت بـه   بررسي  و ضمن جمع آوري نمونه هاي هرباريومي از انها از گونه درختي و درختچه اي منطقه   6
سپس با انجام مسافرتهاي صـحرايي بـه رويشـگاه آنهـا، از ارتفـاع گيـاه، تـاج پوشـش،         . نامگذاري دقيق علمي آنها با استفاده از فلورها اقدام شد

زمان خزان و ارتفاع از سطح دريا يادداشت خصوصيات ساقه، برگ، گل، ميوه، شروع فصل رويشي، طول مدت گلدهي و عمر گل، زمان ميوه دهي، 
با شناخت كامل خصوصيات مورد بررسي و بر حسب نياز در هر منطقه و تطـابق  . اقليم ،خاك و موارد كاربرد هر گونه  نيز بررسي شد  .برداري شد

سب كشت جهت ايجاد پرچين اند معرفي  مـي  گونه گياهي بومي از استانهاي اصفهان و چهار محال و بختياري كه منا6اكولوژيكي ، اقليمي و خاكي
 .شوند

.بررسي، فضاي سبز، پرچين ، گونه هاي بومي:  واژگان كليدي  

 
  مقدمه

كاربرد گياهان در طراحي فضاي سبز  غير از زيبا سازي ارزش هاي كاربردي ديگري نيز دارند كه با سنجش اين ارزش ها مـي تـوان بصـورت    
يكي از ارزشهاي كاربردي آنها كاربرد گياهان در معماري فضاي سبز مي باشد كـه  . زيست از آنها استفاده كردبهينه و مناسب در بهسازي محيط 
جلو گيري از آلودگي  سـود جسـت    -4كنترل و ايجاد محوطه خصوصي   -3ايجاد حفاظ  -2تقسيم فضا  -1در اين حالت مي توان از آنها در 

كه موانع گياهي را به عنوان پرچين براي جـدا كـردن دو يـا چنـد     . استفاده كرد ) توده اي( معيدر اين حالت بايد از گياهان بصورت كشت  ج
قطعه زمين از يكديگر ، يا تقسيم فضايي بزرگ به فضاهاي كوچكتر و همچنين براي كنتـرل ديـد و پوشـاندن منـاظر نازيبـا و ايجـاد فضـاهاي        

پرچين ها و ديوارهاي كوتاه را ايفا مي كند با اين تفاوت كه پـرچين هـاي گيـاهي    خصوصي و محفوظ از آنها استفاده كرد كه در حقيقت نقش 
تـراكم و ضـخامت و ارتفـاع    . لطافت و زيبايي بيشتري داشته وتنوع رنگ برگ ،گل و ميوه آنان در فصول مختلف سال نبز جالب توجـه اسـت  

  .ندپرچين هاي گياهي را از طريق انتخاب گياه و هرس دقيق آنها مشخص مي كن
در اين بررسي در نظر است با معرفي تعدادي از گونه هاي گياهي بومي مناطقي از استانهاي اصفهان و چهار محال و     بختيـاري كـه مناسـب           

كشت جهت ايجاد پرچين باشند ، مهندسين فضاي سبز را در انتخاب گونه هاي مناسب ايجاد پرچين هاي مقاوم به شرايط مختلـف در فضـاي   
  .ياري كرد سبز
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  مواد و روش ها

هاي گياهي در منطقه انتخـاب،  جمـع    ابتدا نمونه:  در رويشگاه اصلي وتهيه نمونه هاي هرباريومي از انها انتخاب گياهان پرچيني مناسب  – 1
لورها و منابع مختلـف تعيـين   نام علمي نمونه هاي جمع آوري شده با استفاده از ف:  شناسايي گونه ها  – 2. آوري و به هرباريوم منتقل گرديد

با انجام مسافرتهاي صحرايي به رويشـگاه گياهـان، در فصـول چهارگانـه و در مراحـل      : بررسي خصوصيات فنولوژيك گياهان  – 3. گرديدند
مختلف رشد، از خصوصيات فنولوژيكي آنها از جمله ارتفاع گياه، تاج پوشش، خصوصيات ساقه، برگ، گل، ميوه، شروع فصل رويـش، طـول   

براي تشخيص و تفكيك اقلـيم  : تعيين اقليم منطقه  – 4. ن و ارتفاع از سطح دريا يادداشت برداري شددهي، زمان خزا مدت گلدهي، زمان ميوه
بندي اقليمي كـوپن و گوسـن اسـتفاده شـده       مناطق مورد مطالعه از تقسيم بندي پيشنهادي براي ايران از دكتر كريمي و همچنين روشهاي طبقه

و  50-25، 25-0نظور مطالعه خاك رويشگاه هر گونه در منطقه، سه نمونه خاك از عمق هاي به م: تعيين نوع خاك محل رويشگاه  – 5. است
 ECسانتي متري تهيه گرديده و خصوصيات فيزيكي خاك شامل تعيين بافت خاك و همچنين خصوصيات شيميايي خاك از جملـه    50-100
 ،PH  درصد آهك، آنيونها و كاتيونهاي خاك ،)CO3

2-   ،HCO3
-   ،Cl-   ،Ca2+  وMg2+ ( بررسي ميـزان مقاومـت ايـن     – 6. تعيين شد

  .گياهان به شدت هرس  به منظور تنظيم ارتفاع گياه با هدف   تقسيم فضا ،  ايجاد محوطه خصوصي و ايجاد حفاظ
 

 نتايج وبحث

  :گياهان مورد بررسي عبارتند از
  :.Acer mospesolanum L )كيكم(    -1

گل اذيـن  . متر كاهش مي يابد1در صورت هرس شديد تاج پوشش به .متر مي باشد  2/4×1/4متر و تاج پوشش ان  3/  4تا  1كيكم به ارتفاع 
 . ديهيم با گلهاي مايل به زرد ان در اوايل فروردين همزمان با ظهور برگها تا اوايل ارديبهشت روي درختچه ديده مي شوند

ايل به قرمز سپس زرد و درپايان قرمز مايل به قهوه اي جالب وزينتي اين گونه از خرداد تا پاييز روي درختچـه ديـده   ميوه ها ابتدا صورتي م. 
را حمل كرده ودر منـاطق مرطـوب معتـدل بـا زمسـتانهاي سـرد ،         9/8تا  2/7كيكم از نظر بافت خاك محدوديتي نداشته ، اسيديته . مي شود

اين درختچه بافتي متوسط دارد ومقاومت به خشكي ، هرس شديد . رم با زمستانهاي نيمه سرد مي رويدمرطوب با زمستانهاي سرد و خشك گ
و رنـگ تابسـتانه قرمـز  و    ) گـل (در ايجاد پرچين هاي  نسبتا تنك خزان دار  با رنگ بهـاره زرد .  وخاك هاي ضعيف در اين گونه زياد است

  .پاييزه زرد كاربرد دارد
  

2 -  Cerasus microcarpa )را نا س(   
گياه بدون خار بوده و لي شاخه هـاي كوتـاه ان بـه خـار     . متر مي باشد  5/2×4/2متر و تاج پوشش ان  3تا  5/2اين درختچه به ارتفاع          

  . تايي ان در اواسط فروردين روي درختچه ديده مي شوند 2گل ها ي سفيد منفرد يا . تبديل شده است
لـومي بـا   -راناس در خاك هـاي رسـي، رسـي   . تي اين گونه در اواخر بهار و تابستان روي درختچه ديده مي شودميوه هاي قرمز جالب وزين. 

اين درختچه بـافتي ريـز دارد و   . در مناطق مرطوب معتدل با زمستانهاي بسيار سرد و مرطوب با زمستانهاي سرد مي رويد 6/8تا  5/7اسيديته 
  .و رنگ تابستانه قرمز كاربرد دارد) گل(هاي  نسبتا تنك خزان دار  با رنگ بهاره سفيد در ايجاد پرچين. محيط را  سنگين مي كند

 
3- Boiss.  isphanica  Clematis  )كلماتيس: ( 
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تايي ان در اواسـط فـروردين    2گل ها ي سفيد منفرد يا . متر با شاخه هاي كمابيش باال رونده  مي باشد  5/2اين درختچه به ارتفاع تا          
ميوه هاي فندوقه با خامه پر مانند شبيه ميوه قاصدك كه زينتي بوده و از اواسطتير ماه روي درختچـه ديـده مـي    . روي درختچه ديده مي شوند

در مناطق مرطوب معتدل با زمستانهاي بسيار سرد و خشك گرم با زمستانهاي نيمـه   6/8لومي با اسيديته -كلماتيس در خاك هاي رسي. شوند
بعنـوان پـرچين هـاي  قـيم دار، درختچـه هـاي جالـب پوشـاننده          ) گل(اين درختچه خزان دار  با رنگ بهاره و تابستانه سفيد.. سرد مي رويد

  .رده اي كاربرد داردوهمچنين گياه ن
 
4- Cotoneaster nummularioides Fisch.& C. A. Mey )نوعي شيرخشت:( 

ميوه هاي قرمز مايل به .  شيرخشت به هرس شديد بسيار مقاوم است. متر مي باشد 4/3× 4/3متر و تاج پوشش ان  3ارتفاع  اين درختچه تا    
شيرخشـت در  . پاييز، حتي بعد از خزان برگها با همان زيبايي روي درختچه ديده مي شـوند نارنجي جالب وزينتي اين گونه دراز اواخر تير تا 

اين درختچه بافتي ريز داشته و محـيط را   . در مناطق مرطوب با زمستانهاي سرد مي رويد 6/8تا  4/7لومي با اسيديته -خاك هاي رسي و رسي
و رنگ ) ميوه(، رنگ تابستانه قرمز) گل(تنك گلدار و ميوه دار با رنگ بهاره سفيددر ايجاد پرچين هاي  نسبتا . سنگين وحركت را كند مي كند

 .وايجادفضاي سبز در شيبهاي تند كاربرد دارد) برگ(پاييزه زرد و قرمز

 
5-  Crataegus pontica C. Koch )زالزالك:( 

گل اذين . صورت هرس شديد فرم درختچه اي پيدا مي كندمتر مي باشد ودر  4/3× 2/3متر و تاج پوشش ان  3درختي به ارتفاع تا  زالزالك  
ميوه ها ابتدا سبز سپس زرد مايل بـه  .  ديهيم ان با گلهاي مايل به سفيد معطر از اواخر ارديبهشت تا اواخر خردادروي درختچه ديده مي شوند

 6/8تـا   4/8لومي و رسي با اسيديته -خاك هاي  رسيدر  زالزالك. سبز ودرابانماه زرد مايل به نارنجي جالب بر  روي درختچه ديده مي شوند
در ايجاد پرچين هاي خزان دار نسبتا تنـك، گلـدار و ميـوه دار بـا رنـگ بهـاره       . در مناطق خيلي خشك گرم با زمستانهاي نيمه سرد مي رويد

اي سايه دار معطر وهمچنين  براي پوشـاندن  ، ايجاد پرچين ه)برگ(و رنگ پاييزه قهوه اي مايل به قرمز) ميوه(، رنگ تابستانه قرمز) گل(سفيد
  .ساختمانهاي كوتاه كاربرد دارد

  
   6- Lycium depressum Stocks. ) آسه:( 

. متر بوده ودر صورت هرس شـديد ابعـاد گيـاه كـاهش مـي يابـد        8/3×4/3متر و تاج پوشش ان  3تا  5/2درختچه اي خاردار  به ارتفاع  آسه
گل ها در گل اذين چتري بنفش رنگ وسپس زرد  از اواخر فروردين تا . ه ودر تثبيت شن نيز نقش بسزايي داردرويشگاه ان مناطق كويري بود

ميوه ها ابتدا سبز سپس قرمز مايل به نارنجي جالب از اوايل فروردين تا اواخر شهريور وگاهي . اواخر ارديبهشت روي درختچه ديده مي شوند
در منـاطق مرطـوب بـا     7/7تـا   3/7لومي با اسـيديته  -رسي -لومي و شني-در خاك هاي  رسي آسه. وندتا پاييز بر  روي درختچه ديده مي ش

اين درختچه در ايجاد پرچين هاي  بلنـد  . اين درختچه بافتي ريز داشته و محيط را  سنگين وحركت را كند مي كند. زمستانهاي سرد مي رويد
، ايجـاد  )بـرگ (و رنـگ پـاييزه سـبز   ) ميـوه (، رنگ تابستانه قرمز) گل(هاره سفيد بنفش  و زردمتراكم غير قابل عبور گلدار و ميوه دار با رنگ ب

پرچين هاي سايه دار معطر ، براي پوشاندن ساختمانها وكشت در وسط بزرگرا ه ها وهمچنين در تثبيت شن و ايجاد فضاي سبز مناطق كويري 
  .كاربرد دارد

 
 

 نتيجه گيري كلي

كاربرد گياهان در طراحي فضاي سبز غير از زيبا سازي ارزش هاي كاربردي ديگري نيز دارند كه با سنجش اين ارزش ها مـي تـوان بصـورت    
يكي از ارزشهاي كاربردي آنها كاربرد گياهان در معماري فضاي سبز مي باشد كه . بهينه و مناسب در بهسازي محيط زيست از آنها استفاده كرد
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جلو گيري از آلودگي  سود جسـت   -4كنترل و ايجاد محوطه خصوصي   -3ايجاد حفاظ  -2تقسيم فضا  -1ت مي توان از آنها در در اين حال
كه موانع گياهي را به عنوان پرچين بـراي جـدا كـردن دو يـا چنـد      . در اين حالت بايد از گياهان بصورت كشت  جمعي توده اي استفاده كرد 

تقسيم فضايي بزرگ به فضاهاي كوچكتر و همچنين براي كنترل ديد و پوشـاندن منـاظر نازيبـا و ايجـاد فضـاهاي      قطعه زمين از يكديگر ، يا 
خصوصي و محفوظ از آنها استفاده كرد كه در حقيقت نقش پرچين ها و ديوارهاي كوتاه را ايفا مي كند با اين تفاوت كه پرچين هـاي گيـاهي   

تـراكم و ضـخامت و ارتفـاع    . برگ ،گل و ميوه آنان در فصول مختلف سال نبز جالـب توجـه اسـت   اطافت و زيبايي بيشتري داشته وتنوع رنگ
گياهان بومي در هر منطقه با شرايط اقليمي و محدوديت هـا  . پرچين هاي گياهي را از طريق انتخاب گياه و هرس دقيق آنها مشخص مي كنند

ته اند به حيات خود ادامه داده و حتـي زادآوري كـرده و نسـل خـود را پايـدار      و تنش هاي محيطي همان منطقه تكامل يافتهو در نتيجه توانس
بديهي است چنين گونه هايي مي توانند با كمي توجه به خوبي شرايط اقليمي همان منطقه و يا مناطق مشابه با رويشگاه هاي خـود  . نگهدارند

عرفي تعدادي از گونه هاي گياهي بومي مناطقي از اسـتانهاي اصـفهان و   در اين بررسي در نظر است با م. در ايجاد فضاي سبز بكار گرفته شود
  چهار محال و بختياري كه مناسب كشت جهت ايجاد پرچين باشند همراه با گونه هاي 

 
گياهي كه اكنون در فضاي سبز استفاده مي شود جهت ايجاد پرچين هاي مقاوم به شرايط مختلف محيطي متنوع مهندسين و فضاي سـبز  

 .ر انتخاب گونه هاي مناسب براي ايجاد فضاي سبز ياري كردرا د
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Studding and introducing suitable native plants for making different and resistant 
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     Abstract: 

 
The native plants of each region can adapt to their climitical and stresses in their native regions or other 
places with similar conditions. These plants can be used in landscaping. The aim of using plants is not 
only for their beautifulness but also has other potentials using in landscaping. with knowing these 
potentials we can utilize them properly. one of the valuable uses of the plants is using them in landscaping 
aims such as making plant_fences. These fences have been used for: dividing the big spaces into small 
spaces, also for controlling the view and for covering the ugly views. In this survey 6 spaces of trees and 
shrubs of Esfahan and Chahrmahale-bakhtieari has introduced. For this aim: At first the symbols of plant 
and soil have been collected and taken to herbarium and determined by different floras. Then by traveling 
to region of plants we have had notes from their different ecological and phonological specifications. 
Then we have had notes from the altitude of the places, height of the plants, cover, specifications of the 
stem, leave, flower, fruit, the beginning of vegetative growth time, the period of flowering time, for this 
specie during travels to different growth regions. By recognizing phonologically, adaphic and climatically 
specifications we have introduced 6 species of native plants for making different fences 
 
Key words: studding and introducing, native plants, fence, landscaping   

  


