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  چكيده 
با توجه به اينكه استان هرمزگان در اقليم خشك و نيمه خشك قرار دارد صرفه جويي در مصرف آب از جمله مسائل حياتي در طرحهاي عمراني و 

 منطقا استفاده از گياهاني كه براي بقاي خود نياز به آبياري مداوم دارند ، نمي تواند به عنوان يك عنصر فراگير مورد. منظر سازي شهرها است 
افزون بر اين اصوال .بويژه اينكه استفاده از اين گياهان در فضاي سبز شهرها و پاركها متضمن صرف هزينه هاي هنگفتي است . استفاده قرار گيرد 

استفاده از درختان آبدوست در سطوح وسيع اقدامي جدا از امكانات طبيعي و اكولوژيكي مناطق خشك و نيمه خشك بوده و الزم است در اين 
آن مي رح ها از گياهاني استفاده شود كه قادرند با ظرفيت هاي محيط به زندگي خود ادامه دهند ، مراجعه به طبيعت و استفاده از ذخائر ژنتيكي ط

فصول براي انجام اين تحقيق با منظور نمودن دو معيار مقاوم به خشكي و دارا بودن منظر در . توانند پاسخ درخور و مناسبي به اين مشكل باشد 
گونه گياهي كه براي دوام خود احتياج به آبياري ندارند و با داشتن اندام هاي ويژه از هدر رفت رطوبت جلوگيري مي نمايد در  28مختلف سال 

 . منطقه شناسايي و معرفي گرديد

  طراحي شهرها  ، مقاوم به خشكي ، اقليم خشك ، بندرعباس: واژگان كليدي 

  
 مقدمه

دوست در فضاي شهرهادر مناطق خشك و نيمه خشك  به دليل نياز به آبياري مداوم،جهت حفـظ و زنـده مـاني    بي شك كشت گياهان آب
ندي آنها، موضوعي كامال متمايز از امكانات طبيعي و اكولوژيكي منطقه بوده ، در حالي كه استفاده از گياهان بومي و سازگار، به دليل توانم

ميزان رطوبت خاك در مناطق خشـك و  . ، در صرفه جويي آب، نقش بسيار موثري را ايفا مي نمايندكه در استفاده از امكانات محيط دارند
كمبود رطوبت خاك مناطق خشك يك فاكتور اساسي در توسعه و رشد نباتي محسوب مي . نيمه خشك از اهميت زيادي برخوردار است 

. اتي در مناطق خشك و نيمه خشك كمك نمايد اولويت ويژه اي داردشود و استفاده از تكنيك هايي كه بتواند به رشد و توسعه پوشش نب
در يك تحقيق با استفاده از شيارهاي متقاطع با كاربرد مـالچ نشـان داد كـه افـزايش مـالچ در سـطح خـاك سـبب بهبـود          ) 1384(يوسفي 

پيرامون حفاظـت آب بـاران   (COPTA 1994)  . نفوذپذيري سطحي خاك شده و ميزان رطوبت ذخيره شده در خاك را افزايش مي دهد 
طـي يـك آزمـايش مزرعـه اي بـر       Azadirachta Indicaجمع آوري شده و عمليات نفوذ آب ، روي رشد محصول و توليد بيومـاس  

اساس رطوبت ذخيره شده در خاك به اين نتيجه رسيد كه تيمار با حوضـچه هـاي جمـع آوري آب بـاران بيشـترين كـارايي را داشـته و        
عت بنابراين در مناطق خشك و نيمه خشك مانند استان هرمزگان بهره برداري از ذخائر ژنتيكي طبي. بيشترين رطوبت را ذخيره كرده است 

 روشي كه در اين مقاله مورد . مي تواند مفيد واقع شود 

  
  

توجه قرار گرفت روش فلورستيك است كه پس از شناخت كلي از فلور منطقه ، گياهان مناسب منظر سازي كه بومي منطقه بـوده و قـادر   
  :به سازش با شرايط خشكي و كم آبي مي باشند و داراي معيار هاي زير هستند معرفي شدند 
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 معيار دوام زيبايي  -3مقاوم به خشكي و آفات و بيماريهاي گياهي   -2معيار زيبايي نظير گل ، ميوه ، برگ و ساقه    - 1

  .  در نهايت معيارهايي مانند عدم سمي بودن ، حساسيت زا بودن ، بد بو بودن نيز مد نظر قرار گرفت تا هنگام كاربرد مزاحمتي ايجاد نكند
 

  مواد و روش ها 
ميلي متر كه از متوسط بارندگي ساالنه كشور كمتر  5/178نجام اين طرح شهر بندرعباس در استان هرمزگان ، با متوسط بارندگي ساالنه محل ا

درجـه سـانتي گـراد و     7/46درجه سانتي گراد و حداكثر مطلق دما  3/12ميلي متر ، حداقل دماي ساالنه  8/1773است ، ميزان تبخير و تعرق 
سيرجان قرار دارد كه سازندهاي  –منطقه مورد نظر در زون سنندج . درصد مي باشد 6/64متر بر ثانيه و رطوبت نسبي  4/1اد متوسط سرعت ب

زمين شناسي آن عبارتند از سازند نمكي هرمز متعلق به پركامبرين كه به صورت برونزدگي گنبد نمكي ديده مـي شـود و همچنـين آبرفتهـاي     
. ش ارتفاعات مجاور مي باشد و در پهنه دشت ترسيب نموده و موجب شكل گيري آبخوان آبرفتي شـده اسـت  دوران چهارم كه حاصل فرساي

به همين منظور كليه اطالعات هواشناسـي  . براي مطالعه اين پروزه وجود ايستگاههاي ثبات براي ثبت كليه رگبارهاي نازل شده ضروري است 
سـاعته و نيـز    24ساله با توجـه بـه بارنـدگي     20ثر بارندگي ها در منطقه با دوره بازگشت و ميزان بارندگي جهت تحليل فراواني وقوع حداك

پس از تعيين اقليم و پارامترهاي هواشناسي بـا توجـه بـه نقشـه     . دقيقه از ايستگاه سينوپتيك بندرعباس گرفته شد  15شدت بارندگي با تداوم 
 . ه و واحد هاي كاري تهيه گرديد و سپس اقدام به شناسايي گياهان بومي منطقه شدارزيابي منابع و تناسب اراضي استان هرمزگان نقشه پاي

  
 نتايج 

از نظر خاكشناسي خاكهاي منطقه عمدتاً جزء رده هاي آنتي سول و اريدي سول بوده و رژيم رطوبتي آنها توريك و رژيم حرارتي هايپرترميك 
همچنين خاك هايي . ب ، شوري زياد و قليايي بودن و كم بودن عمق خاك اشاره نموداز ويژگي هاي آن خاكها مي توان به كمبود آ. مي باشد

داراي افق . تكامل نيافته و جوان مي باشند كه اغلب فاقد افقهاي قابل تشخيص بوده و متشكل از خاكهاي آبرفتي ليتوسل و ريگوسل مي باشد
 PHبازي باال بوده و بسياري از آنها نيز آهكي مـي باشـند وعمومـاً داراي     و مقدار كم ماده آلي و درصد اشباع) رنگ پريده ( سطحي اكريك 

با داشتن ميزان بـارش در طـول سـال و نيـز     . مي باشد و ميزان نفوذپذيري در اين خاكها بدليل قليايي بودن خاك كم مي باشد 8.5تا  7قليايي 
اران در منطقه جهت ازدياد رطوبت خاك در ناحيه ريشه و مقابلـه بـا   نوسانات آن مي توان اقدام به طراحي و بكارگيري درست سطوح آبگير ب

بطوريكـه در روش دومـارتن بـا اسـتفاده از     . جهت تعيين سيماي اقليم منطقه از دو روش دومارتن و آمبـرژه اسـتفاده شـد    . خشكسالي نمود 
به ميلي متر ، ضريبي بنام ضريب خشكي محاسـبه مـي    (P)به درجه سانتي گراد و ميانگين بارندگي ساالنه  (T)متوسط درجه حرارت ساالنه 

و در تعيـين  . محاسبه شد كه در تقسيم بندي اقليم نماي دومارتن در بخش خشك قرار مـي گيـرد    2/4شود كه براي منطقه مورد مطالعه برابر 
. در محدوده بياباني گرم ميانه واقع گرديـد  مي شود كه بر اين اساس اقليم منطقه  (Q)اقليم به روش آمبرژه كه منجر به تعيين ظريب رطوبتي 

  .گونه شناسايي شده كه شرايط سازگار و استقرار در پاركها و فضاي سبز شهري را دارا مي باشند  28و از بين گياهان بومي منطقه تعداد 
  

 بحث و نتيجه گيري

به طوري كه قادرند از منابع موجود، علـي رغـم   . گونه هاي معرفي شده هر چند محدود هستند، اما نيازي به آبياري،كوددهي و سمپاشي ندارند
اين گياهان با سيستم هـاي ريشـه اي ويـژه اي كـه دارنـد،      . محدود بودن آنها در محيط به ويژه آب، بنحو موثري استفاده نموده و رشد نمايند

رطوبت موجود در خاك را جذب نموده وآب را در اندامهاي خود ذخيره نمايند و به هنگـام حـاكم شـدن خشـكي شـديد فيزيكـي در        قادرند
كارته ،گـل ماهور،گـل عقربـي،پالس مورچـه، دم     (كرك واليه ترشحي ضخيم در سطح برگها و ساقه ها:رويشگاه، با اندامهاي ويژه خود مانند 

و برگهـاي  )علـف مـار،قره داغ، زرشـك، اشـك، تنگـرس وگـرگ تيـغ       (، وجود تيغ در سـطح سـاقه هـا   )و اشك گاوي، سياه تاغ، اسكنبيل،گز
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چنـين ويژگيهـايي گياهـان    . كه براي كاهش تعرق گياهي تكامل يافته اند، از اتالف بيش از حد آب جلوگيري كننـد )اشنان و سالسوال (گوشتي
ايـن گياهـان داراي   . ياز به آبياري ، بقاءيافته و شادابي و سرسبزي خود را حفظ نمايند معرفي شده را قادر مي سازند تا در اقليم خشك بدون ن

درجه سانتيگراد زيـر   50تا 20اسكنبيل و سلمه صحرايي (انعطاف اكولوژيكي بوده و در مقابل تغييرات درجه حرارت محيط بسيار مقاوم هستند
چنين گياهاني در رقوم ارتفاعي گسترده از سطح دريا و استقرار آنها در خاكهاي بـا  ، رشد و نمو )درجه باالي صفر را تحمل مي كنند 50صفر و

خصوصيات فيزيكي و شيميايي متفاوت و در مناطق مختلف از جمله مواردي هستند كه امكان استفاده از آنها را براي منظر سـازي ميسـر مـي    
لمه صحرايي و قيچ در خاكهاي شور و قليا و آهكي؛ اشك، پرند، گـل مـاهور و   به طور مثال ،قره داغ ، سالسوال، اشنان ، ارمك، گز و س. سازند

 برازمبل در اراضي سنگالخي داراي خاكهاي رسوبي سبك تا سنگين، عميق تا نيمه عميق و با شيبهاي متفاوت؛ سياه تاغ ، اسكنبيل،گل عقربي و
سبك تا سنگين؛ پني زتوم، نسـي، زرشـك، عقربـان ، بـادام كـوهي،      دم گاوي در خاكهاي سبك ؛ نسي، قيچ، علف مار و سالسوال در خاكهاي 

اشك، گز، گل ماهور، تنگرس، گرگ تيغ، پنج انگشت و قلم در خاكهاي نيمه عميق كوهستاني مي توانند استقرار يابند وبه صورت طبيعـي زاد  
 . آوري نمايند
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Abstract: 
Given that the Hormozgan province in the arid and semi-arid climates are saving water, including critical 
issues in development plans and urban landscape is making. Logically using plants that need irrigation for 
their survival are constant, can not as a pervasive element used. That the use of these plants, especially in 
urban green space and parks ensure spending is enormous. Moreover, the use of trees, primarily in the 
hydrophilic surfaces move apart from the vast natural and ecological features arid and semi arid regions 
and is necessary in this project Use of plants with the capacity to be able to continue their living 
environment, referring to the nature and use of genetic reserves that can be tailored and appropriate 
response to be difficult. For this study with two criteria in order to make resistant to drought and having 
landscape in different seasons 28 plant species that need irrigation for their durability and having no 
special organs of the waste was to prevent moisture in the region were identified and introduced 
Keywords: Urban design, resistant to drought, dry climate, Bandar Abbas. 

  


