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  چكيده 
در سـاليان اخيـر در اثـر       . يـد آي جهان بـه شـمار مـ       يترين اكوسيستم ها  ترين و شكننده   مقاومت و استحكام خود از حساس      با وجود  ،طبيعت
همچـون تغييـرات آب و    يلئ مـسا ، در كوهستاني رويه از منابع و گردشگري بي بهره بردار  ،ها احداث جاده  ،رها از قبيل گسترش شه    يعوامل
 تحقيـق حاضـربا هـدف     بنابر ايـن انددهكر بروز ي با گياهان غير بوم    ي و جايگزين  ي تخريب پوشش گياهان بوم    ، سيل ، فرسايش خاك  ،يهواي

 بـه ايـن محـيط       يدن پايـدار   و حفظ و بازگردان    )ي كوهستان يهابه طور خاص پارك   (ستان   در محيط كوه   ي طراح ي به اصول و مبان    يدستياب
آنجاكـه  از . مراحل شناخت و تحليل مورد توجه واقع شده است         براي ي اكولوژيك و مبناي   ي به عنوان رويكرد   ي طبيع ي و منظرساز  انجام شده 

هاي ميداني بر روي گياهـان بـومي اكوسيـستم          ها و بررسي   برداشت ايناست بنابر استفاده از گياهان بومي در رويكرد مذكور مهمترين اصل          
ي، دوام و پايـداري  يبراساس معيارهاي زيبـا ) در مقياس خرد(  جمشيديهةو اكوسيستم در  ) در مقياس كالن  (هاي جنوبي رشته كوه البرز      دامنه

ـ نتيجـه ايـن مطالعـات ارا      . ي آسان انجام پذيرفته است     نگهدار تواناييها و   نسبت به شرايط محيطي، مقاومت به خشكي و آفات و بيماري           ه ئ
 دره  يرك كوهستاني مـورد نيـاز شـهرها سـت كـه از تخريـب پوشـش گيـاه                   ايجاد پا  براي كوهستاني   يها طراحي پايدار دامنه   يراهكارها
 پارك كوهستاني جمشيديه، بـا      ةسع طراحي طرح تو   ،در نهايت  . نمايد ي دره را تضمين م    يهاها و رويشگاه   زيستگاه يده و پايدار  كر يجلوگير

صورت ) علفزار(و آفتاب   ) جنگل(كيد بر ايده مناظر سايه      أهاي بومي دره و رعايت اصول و الگوهاي منظر سازي طبيعي و با ت             استفاده از گونه  
 يهـا  طراحـي پـارك    بـراي ميم  تواند الگويي قابل تع   كه مي ه شده است  ئ منظري طبيعي و پايدار و سازگار با محيط ارا         ،در نتيجه . گرفته است 

 تبديل بـه    ، با كوهستان  ي سازگار ة به واسط  ،هايي كه عالوه بر هزينه هاي نگهداري پايين       پارك.  جنوبي البرز باشد   ة دامن يهاكوهستاني دره 
  . باشند حفاظت از گياهان بوميبرايمكاني مناسب 

  
هاي جنـوبي  دامنة ، جمشيديهة در،طراحي سازگار با محيط ،بوميگياهان  ، پارك هاي كوهستاني ،منظر سازي طبيعي   : هاي كليدي  واژه

  رشته كوه البرز
  

  سر آغاز
دكه هستنها ارزشمندترين و زيباترين نمودهاي طبيعت كوهستان

همچنين از جمله ). 1375مجنونيان، (انداز نظر تنوع زيستي بسيار غني
 كه داراي هويت در ابعاد هستند طبيعت –هاي انسان تمسسي
هاي انجام براساس بررسي. كولوژيك، اقتصادي و اجتماعي استا

اي دو سطح منطقه ، در كوهستاني مناطق در و توسعه گرفته، ساماندهي
اي، كوهستان در كنار دشت در سطح منطقه. استو محلي مطرح 

يعني دو اكوسيستم با ساختاري متفاوت كه . مجاورش مورد توجه است
در سطح محلي، . ي منابع از ديگري استهريك ارائه دهنده و متقاض

ها ها و حاشيه رودخانهها مطرح بوده و از ارتفاعات تا دره اكوسيستم خرد
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هاي كه مبين تنوع اكولوژيك است، طراحي و احداث پاركجايي
هايي، طراحي دراين چنين محيط براي بنابراين .پذيردكوهستاني انجام مي

  تان و شناخت از ساير اطالع از خصوصيات اكولوژيك كوهس
ها هاي محلي هم جوار و روابط بين اجزاي اين اكوسيستماكوسيستم
  .دكرتا با طراحي اصولي، به نفع مطلوب از فضاها استفاده است ضروري 

همچنين در ساماندهي و طراحي محيط كوهستان بايد به آسيب 
ه پذيري آن به عنوان ويژگي مهم ساختاري و سانحه خيزي شديد آن ك

حفظ . هاي متنوع و پيچيده است، توجه داشتناشي از حضور اكوسيستم
دست در كوهستان كه منجر  پايين–دست  كرانه اي و ارتباطات باالارثآ

 شود، يكيبه ايجاد وابستگي ميان كليه محيط هاي متنوع فرعي مي

 . )1381ياوري، (مهم در طراحي محيط كوهستاني است  عوامل از ديگر
كوهستان  در موجود شيرين آب و گياهي پوشش وجود تنوع يان،م اين در

هاي كوهستاني مورد حفاظت به عنوان منابع  پايه، از طريق ايجاد پارك
هاي كوهستان در جوار شهرها، از گيرند، ضمن آنكه دامنهقرار مي

ها را تضمين مانند و پايداري اكوسيستمتوسعه بي رويه شهر محفوظ مي
  هاي مهم ساختار اكوسيستم كوهستاني، قيبل ويژگياين  .كنندمي
توانند به صورت الگوهاي اكولوژيك در آمده كه كاربرد آنها در مي

طراحي و منظر سازي طبيعي در كوهستان، همراه با حداقل نگهداري و 
  .شودحداكثر خود پايداري دنبال مي

 بنابراين طراحي سازگار با محيط كوهستان، رويكردي اكولوژيك
سازي اكولوژيك و ندهزكه منظرسازي طبيعي را همراه با بازاست

كه بر كاربرد دهد، به طوريحفاظت از محيط طبيعي مورد توجه قرار مي
 حفاظت از بستر و موضوع و به كندميكيد أگياهان بومي در طرح ت

 برايبا چنين رويكردي، اين تحقيق . سيماي طبيعي كمك مي نمايد
اني جمشيديه، با توجه به اهداف طراحي محيطي توسعه پارك كوهست

 در مقياس كالن كه شامل حفاظت 1372هاي كلك چال در سال دره
 شهر و همچنين ةاز كوهستان در مقابل فرسايش و تخريب، توسع

  .، انجام پذيرفته استاستبرداري بي رويه بهره
  

  مباني نظري طرح
هاي و سيستمساختار هر اكوسيستم، به سازماندهي اجزاي آن 

هايي كه ها و شبكههاي طبيعي و مصنوع، داالنلكه. گرددمرتبط برمي

سازند، ساختار اصلي هر اكوسيستم را تشكيل آنها را به هم مرتبط مي
 وحدت بخش و يكپارچه كننده بوده و نتيجه يساختار مفهوم. مي دهند

مقياس،  اتفاقات در مورد جانمايي و چيدمان، جهت گيري، توده و ةكلي
همچنين وحدت بخشي در . تعريف فضايي و ارتباط و اتصال است

ها در محيط مصنوع، ساختاري يكپارچه به وجود خواهد گيريتصميم
در حقيقت، ساختار در جايي وجود دارد كه تمامي نمودهاي پويا در  .آورد

 تغيير و پويايي مبين خود مسئلهگيرند و اين كنار يكديگر قرار مي
 .(Dorward,1990)ر طول زمان است ساختار د

. استترين عامل تعيين كننده در مبحث ادارك فضا، مقياس مهم
كه ساختار خود نمودي پوياست، بنابراين مقياس نيز واجد تغيير و از آنجا

پويايي بوده و به منظور درك مقياس و به تبع آن ادارك فضا، تعريف 
  .ابعاد فضاها در منظر طبيعي بسيار مهم است
مقياس در واقع، پيمانه و . مفهوم مقياس با اندازه متفاوت است

به . هاي مرتبط و قياس يك اندازه با ديگري استواحد سنجش اندازه
هاي كوهستاني، رعايت مقياس منظر همين دليل، در طراحي در محيط

و تطبيق آن مقياس با محيط قابل لمس براي ) كوهستان(در محيط 
  .انسان ضروري است

ثير گذار بر انتقال أترين عوامل تشش گياهي و آب، از مهمپو
تدريجي مقياس بين محيط انساني و محيط كوهستاني هستند و به 

كه رعايت در تناسب كاشت و جهت ديد، منجر به همين دليل است
تطبيق مقياس محيط كوهستاني با مقياس انساني شده و به پيوستگي 

  .(Dorward,1990)دكرطرح با بستر طبيعي كمك خواهد 
) هانظير پوشش گياهي و حتي دسترسي(الگوي چيدمان اجزا 

 .دهدساختار هر سيستم و سازماندهي فضا و توده راتشكيل مي
ثيرگذار بر پويايي ساختار و مقياس است أهمچنين، اقليم خرد متغيري ت

گيري ساختار سازماندهي شده به سمت باد و آفتاب، فضا را كه با جهت
اندازه گياهان، ارتباط بين  .دهد و در معرض ديد بيشتر قرار ميبزرگتر

ارتفاع به گستردگي درختان و آرايش فضايي آنها با توجه به تاج 
  .ثير گذار بر درك ابعاد فضايي استأشان از جمله متغيرهاي تپوشش

له، كليد و راهگشاي ديگري در طراحي محيط كوهستان ئاين مس
دهي ساختار و تنظيم و كنترل مقياس در لاهميت گياهان درشك. است

سازد، زيرا كيد و استفاده از گياهان بومي را چند برابر ميأكوهستان، ت
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براي كنترل و درك مقياس در محيط مصنوع و تطبيق آن با محيط 
تر به تناسبات محيط طبيعي، توده و ارتفاع گياهان بومي بسيار نزديك

قياس بين محيط طراحي شده و كوهستاني بوده و انتقال تدريجي م
  .گيردمحيط طبيعي، به شكل مناسبي صورت مي

بنابراين توجه به سلسله مراتب، حفظ كريدورهاي مهم ديد و منظر 
و دسترسي بصري، همراه با كنترل اقليم خرد و رعايت تناسبات و 
مقياس انساني، بر ارتباطات فضايي طرح و تنوع و وحدت بخشي 

 به صورت مصنوع اثر گذار بوده يا صورت طبيعي و نمودهاي پويا چه به
  .سازدتر ميو الگوي چيدمان اجزا را به الگوهاي طبيعي هر چه نزديك

كلي، دو الگوي مهم منظر سازي طبيعي در كوهستان ديده به طور
) آفتاب(و الگوي مناظر علفزاري ) سايه(الگوي مناظر جنگلي . شودمي

)Harker , 1999 .(  
ها كه به ي، منظري است با تسلط درختان و درختچهمنظر جنگل

برداري تقليد از جوامع جنگلي و تاالبي شكل گرفته و از روي آنها الگو
اين منظر، محيطي است هيجان انگيز و به صورت پناهگاهي . شودمي

  .قابل استفاده استدر برابر آفتاب گرم تابستان 
اهان علفي پهن منظر علفزاري، منظري است با تسلط چمن و گي

گرچه . اي از الگوي مناظر آفتابي استاين تيپ از منظر، نمونه. برگ
شكل گيري آن سريع تر از منظر جنگلي است، ليكن نيازمند  احداث و

  .باشدبرنامه ريزي، آماده سازي سايت و مديريت دقيق مي
در منظر جنگلي، درخت و درختچه، اجزاي اصلي ساختار اين الگو 

زماندهي و وحدت بخشي آنها از طريق چيدمان اين اجزا و بوده و سا
اقليم خرد . گيردارتباط و اتصال آنها با يكديگر در بستر طبيعي شكل مي

 گر اكهبه وجود آمده در اين نوع از منظر خود عنصري ساختاري است
  حس شده و به عنوان يكي از  مالًآيد ليكن كاچه به چشم نمي

 در تشكيل ساختار و الگوهاي سازنده آن ترين نمودهاي پويامهم
كه درمنظر علفزاري، جوامع علفي و تك حاليدر. شودمحسوب مي

درختان از عناصر مهم ساختار اين منظر بوده و به دليل وسعت ديد و 
. شودفضا، رعايت مقياس و تناسبات انساني در طراحي بسيار مهم مي

ن بومي داللت داشته و در حقيقت منظر سازي طبيعي بركاربرد گياها
 قرن نوزدهم و ةكند كه به منظر نيمنوعي از منظر سازي را پيشنهاد مي

 دخالت از و چمنزاري، پيش و تاالبي جنگلي سيماي طبيعي گياهان
هاي منظر سازي  به طيف وسيعي از تكنيكمورداين . اشاره دارد انسان

 كرده و  كه به حفظ سيماي مناظر طبيعي كمكشودگفته ميطبيعي 
هاي طبيعي و روح طبيعت در طراحي منظر را آرمان هنر تسخير ويژگي
در اين ديدگاه، طبيعت به عنوان بستر و الگويي . خود قرار داده است

 شرايط تجزيه و تحليلشود و پس از براي طراحي درنظر گرفته مي
محيطي، جوامع اكولوژيك مناسب، به عنوان اجزاي اين الگو انتخاب 

هاي گياهي كه آن الگو را توصيف منظر ساز تعدادي از گونهشده و 
  .نمايدكنند، انتخاب و معرفي ميمي

منظر طراحي شده ممكن است شبيه به طبيعت باشد، ليكن نيازمند 
منظر طبييعي طراحي .  ريزي، آمايش و احداث و نگهداري استبرنامه

د پايداري  نهايت منجر به خو درشده، فرايند طوالني مدتي است كه
شود، ولي يك سيـستم اكولوژيك متعادل و پيچيده جديد منظر مي
  .)EPA, &, 1999  Harker 2002(شودايجاد نمي

 شده در طرح، نقش مهمي در استفادهدر اين ميان گياهان بومي 
اين فرايند و منظر خود پايدار به وجود آمده دارند، زيرا گياهان بومي 

طبيعي و هزاران سال در آنها به طور. اندبخشي از تاريخ طبيعي منطقه
خوبي با  و بهداده اندآن منطقه رشد كرده و جوامع گوناگون را تشكيل 

در عين . اندجغرافيا، هيدرولوژي، اقليم و خاك آن منطقه سازگار شده
هاي حيات حال اين جامعه از گياهان بومي، زيستگاهي براي گونه

  ).EPA,2002 (كند وحش منطقه ايجاد مي
اهميت تنوع در حفظ تعادل بيولوژيك، دليلي مهم بر استفاده از 
گياهان بومي در طراحي منظر طبيعي و كاهش جوامع گياهان بومي 

گياهان ). Harker،1999( هاي جانوري استعلت اصلي انقراض گونه
  نيازمند نگهداري كم ايجاد و  خشكي منظري زيبا، مقاوم به  بومي،
 گياهان، نياز به حاصلخيزي و غني ساختن خاك اين قبيل. كندمي

نداشته و نسبت به گياهان غير بومي به سموم كمتري براي از بين 
همچنين نيازمند آب كمتري بوده و به خوبي . بردن آفات نياز دارند

  نسبت به شرايط محلي مقاومت نشان داده و از فرسايش خاك 
 را افزايش تنوع زيستيتر از همه آنكه، گياهان بومي مهم. كاهندمي

  .كنندحفظ ميداده و ميراث طبيعي را 
  

  شناخت محدوده طرح 
دره جمشيديه و ارتفاعات كلك چال، آفتابگير و مشرف به شهر 

 جنوبي ارتفاعات كلك ة در جبه1355در سال. تهران و منظر آن است

  ١١١                             منظر سازی کوهستان با استفاده از گياهان بومی



 هكتار براي ايجاد پارك كوهستاني 6چال، باغ جمشيديه به وسعت 
در آن زمان به واسطه موقعيت آن، . شد افتتاح 1357 در سال واگذار و

و ربه عنوان باغ سنگي مورد استفاده عموم مردم قرار گرفت، از اين 

هاي شكل( شدتوسعه باغ مذكور به صورت پارك كوهستاني منظور 
  .)2و1ةشمار

  
  )1383، انيبهبه) ( پارك فردوسي(موقعيت پارك جمشيديه و توسعة آن  ): 1( شمارة شكل

  

  
  )1381،فصلنامه معماري و شهرسازي ( 1357پارك جمشيديه درسال ): 2( شمارة شكل

 ۴٢مجله محيط شناسی شماره                            ١١٢



 "ي تـوران   ايـران    "ة در منظق  ،ي رويش ياين منطقه از نظر جغرافيا    
 بـا تـراز     يا و دره  ي كوهـستان  يو طرح توسعه در اراض     قرار گرفته است  

هكتـار بـا شـيب       30 به وسـعت     ي متر در زمين   2150 تا   1800 يارتفاع
 و متشكل از    ي با بستر سنگ   ي درصد و پوشيده از خاك طبيع      40متوسط  
  . انجام پذيرفته است كوچك و بزرگيهاصخره

 همجوار باغ جمشيديه در مقيـاس كـالن         يهامطالعه در مورد دره   
.  تصويب شـد   1372در سال    كلك چال    ي دره ها  يبا نام طراحي محيط   

 توسعه پـارك جمـشيديه بـه عنـوان      طرح،بر اساس نتايج اين مطالعات    
 رويه شهر تهران مطرح شده و بـه         ي مقابله با توسعه ب    به منظور  يطرح

 مـشاور   ان مهندس ،1381 ي و شهرساز  ي معمار ةفصلنام( 1دتصويب رسي 
  .)1371،بافت شهر

 بوده و   ي برابر باغ قديم   5 هكتار است كه     30 حدود   ، طرح ةمحدود
 ةاين محـدوده در در    .  رسيده است  ي هكتار آن به بهره بردار     13تاكنون  

 . است واقع شده است    ي خشك و فاقد پوشش گياه     ياجمشيديه كه دره  
 يهـا مه چش، ماه از سال2 تا 1 در اين دره وجود ندارد و بجز         يچشمه ا 

 طبيعتـي سـنگي و خـشن        ياين دره دارا  . شودفصلي آن نيز خشك مي    
 كـه در    . حـصارك واقـع شـده اسـت        ة تنگ ة در ،در غرب اين دره   . است
  .حركت به سمت كلك چالبراي ي است مسير

 البرز بوده و بخش ي جنوبيها متصل به دامنه،محدوده مطالعاتي
 اين دره بدون آب . متر فرا گرفته است300 با عرض ياغالب آن را دره

 گرمدرنتيجه  و ي آن جنوبي و شرقيها غالب شيبو آفتابگير بوده و
حدود .  متر است300 آن ةترين نقطاختالف باالترين و پايين  .است

  دو ساختار متفاوت باست كه ايا مطالعاتي صخرهةنيمي از محدود
 شده يكارو جنگل خاك بيشتر ي يك جهت آن دارا.يشناسزمين
 بدون پوشش   وياسنگريزه و يسنگالخ آن ةو بقي) يبخش شرق(است
  ت اس يا و بوتهي از گياهان علفياندك پوششييا دارا ،يگياه

  ).يبخش غرب(
  

   در كوهستاني منظر طبيعيروش كار و اصول طراح
از آنجا كه در ديدگاه منظر سازي طبيعي، استفاده از گياهان بومي 

 براي انتخاب اين گياهان ضمن بنابراين، استهاي اصلي روشيكي از 
 حل مشكالت مربوط به فرسايش و به منظورتوجه به خصوصيات آنها 

عالوه بر  2شدمنظور  گياهان بومي د بريكأ با تياحطرغيره در محيط، 
 نظير زيبايي ،اكولوژيك گياهان، خصوصيات منظر سازي آنها ةتوجه به جنب

. در نظر گرفته شوند  بايدگل، ميوه، برگ و ساقه و دوام آنها و فرم گياهان
، يكي ديگر از معيارهاي مهم هاي علمي و كم هزينه با روش تكثيرتوانايي
تكثير اوليه گياهان بومي . ستفاده از گياهان بومي در كوهستان است ابراي

هاي گياهي و آزمايشگاه و بستر كاشت  و نمونهبذرنيازمند جمع آوري 
 به شرايط رطوبت، نا خصوص در كوهستان، ب بهكاشت گياهان بومي. است

نشا و انتقال  يا ،تواند از طريق بذرشيب و وسعت منطقه و عمق خاك مي
 ولي در ،در زمين كم شيب و وسيع بذركاري مفيد است.  انجام گيردگياه

همچنين براي . شوددار و كم وسعت انتقال گياه پيشنهاد ميمناطق شيب
  .كردكاشت گياهان بايد از طبيعت الگو گرفت و به الگوهاي موجود توجه 

و منظر ) سايه(وي منظر طبيعي يعني منظر جنگلي با توجه به الگ
 اصول طراحي منظر طبيعي در دو بخش كلي مطرح ،)آفتاب(علفزاري 

  :ندشومي
 الگو گرفتن از طبيعت ن اصوليدر ا:  اصول كلي منظر سازي طبيعي -1

 :شوندحاكم بوده و به دو بخش قابل تقسيم مي
 در نظر گرفتن براي مثال : اصول وابسته به سيماي فضايي اكوسيستم-الف 

 ارتباط و ،هاز قطعه قطعه كردن زيستگاه ها، خودداري اهشكل و وسعت لك
  .هاي ناهمگن ها و موزائيك، توجه به اكوتونهاهپيوستگي لك

 باززنده براي نمونه : اصول وابسته به سيماي بيولوژيك اكوسيستم_ب 
 گياهي، افزايش تنوع ساختاري پوشش گياهي، حفظ ةسازي كامل جامع

  .ها و مديريتستي و بقاي گونهتنوع زي
 به عنوان دو  اين دو كه:يو علفزار جنگلي يمنظرساز يكل صولا-2

   :ند شامل موارد زيرو شوندالگوي مهم منظرسازي طبيعي محسوب مي
  

 )سايه (  اصول طراحي مناظر جنگلي -الف 
  ؛ن اشكال طبيعي، نامنظم و نامتقارن و خطوط منحنيبه كاربرد •
ت بين جنگل طراحي حاشيه باالي جنگل و ايجاد تضاد رنگ و باف •

  ؛و فضاي باز
 ؛ يا به صورت زمين باز،حضور خط آسمان به صورت كامال جنگلي •
ها يا الگوي پرچينايين جنگل با استفاده از الگوي طراحي حاشيه پ •

 ؛خطوط تراز و منحني

  ١١٣                             ومیمنظر سازی کوهستان با استفاده از گياهان ب



 نظير ،ي منطقيبا ختم آن به مكان جنگل ي كنارة حاشييطراح •
 ؛ پرتگاه و يا گودال،نهر

نظير  ، طبيعي درجنگل هاسيماي لبه به جهبا تو هاطراحي لبه •
  هاي بزرگ، كاهش اندازه كاهش تراكم درختان، دندانه

ها و درختان  درختي، افزايش فضاي بين گروهيهاروهگ
هاي انفرادي، كاهش ارتفاع درختان انفرادي و افزايش گونه

  ؛هاي خاص زيستگاه هاي بازاي، افزايش حضور گونهدرختچه
  هاي گياهي ها و استفاده از گونهزئيات لبهدهي به جشكل •

  ؛ ايجاد تنوع در ارتفاع درختانبرايسريع الرشد 
 ؛تر و اجازه نفوذ فضاي بازرقيق سازي لبه هاي نرم •
 هايايجاد تنوع در شرايط نور و رطوبت در دسترس براي گونه •

 ؛)Patterson,1994( نامنظم ةگياهان در لب مختلف
و كشتزارهاي درون جنگلي با استفاده طراحي فضاي باز جنگلي  •

 ؛از الگوهاي شكل زمين
 50حدود(طراحي كناره نهرها با هدف توزيع نامنظمي از نهر  •

 ؛در آفتاب كامل) درصد
 كاهش فرسايش خاك و حفظ برايحفظ گياهان كناره نهرها،  •

  اندكيفيت آب با همان شيب طبيعي
اده و سير، جمساخت شامل توجه به طراحي فضاهاي انسان •

 ؛خطوط برق و نيرو
مسيرها بايد همگام با شكل زمين بوده و خط آسمان را در نقاط  •

 باارتفاعي پايين قطع كند خطوط نيرو و برق نبايد از نواحي 
 يا امتداد خطوط ديدهاي مهم عبور كنند، بهتر ،منظر حساس
  .ها قرار گيرندها و گودياست دردره

 
  )فتابي آ(  اصول طراحي منظر علفزاري –ب 

در اين نواحي نيز همان اصول كليدي طراحي مانند شكل، 
تنوع، نيروهاي بصري وحدت و حس مكان كاربرد دارند و  مقياس،

اغلب موارد به كار رفته در اصول طراحي مناظر جنگلي نظير شكل و 
 با اين. استفاده كردتوان در مناظر علفزاري نيز ها را ميحاشيه و لبه

ها اي و علفي و گاهي درختچه اين منظر گياهان بوتهتفاوت كه مصالح

 و براي اندو به علت كوچك بودن، بيشتر در ديدهاي نزديك مطرح. هستند
تري را طراحي نمود اين منظر اغلب دور بايد سطوح وسيعثير درديدهايأت

 .در ادامه منظر جنگلي آمده و تكميل كننده آن است
 

   مطالعات ميداني در محدوده طرح
با توجه به ديدگاه منظر سازي طبيعي و همچنين ديد و منظر در 

 اصلي از نظر وجود ةتوان به دو پهنهاي مختلف، اين سايت را ميبخش
 داراي ة شامل پهنةاين پهن) 3( ة شمارشكل .دكرپوشش گياهي تقسيم 

) آفتابي(گياهي علفزاري و پوشش) سايه انداز(پوشش گياهي جنگلي 
گياهي سايه انداز كه دست كاشت و مصنوع اراي پوششپهنه د. ندهست

  و منظر تزييني ) 2زير پهنه (است، خود به دو زير پهنه منظر جنگلي 
  .شودتقسيم مي) 1زير پهنه (

اي بودن و  داراي پوشش گياهي علفزاري از نظر ميزان صخرهةپهن
راي  دا3 ةزير پهن. شود دور دست به سه زير پهنه تقسيم ميمنظرداشتن 
 4 ةزير پهن. هاي كوچك تا بزرگ است دور دست بوده و واجد صخرهمنظر
. است خوبي به دور دست و نزديك منظرهاياي است و واجد  صخرهكامأل

 بسته و محدود بوده و ميزان منظرهاي داراي شيب تند و 5زير پهنه 
 داراياي بودن آن كم تا متوسط است و به دليل شيب زياد، بيشتر صخره
  .استاي هاي واريزهرهصخ

 
  انتخاب و شناسايي گياهان بومي 

هاي براي انتخاب گياهان براي استفاده در پارك كوهستاني در دره
  :كردتوان استفاده  متر، از دو روش مي2500شمالي تهران تا ارتفاع حدود 

  وش فلورستيكر •
  روش اكولوژيك •

  
ت روش روشي كه در اين طرح بيشتر مورد توجه قرار گرفته اس

منطقه ايراني و (فلورستيك بود كه پس از شناخت كلي از فلور منطقه 
باشند و سازي كه بومي منطقه مي، گياهان مناسب منظر)توراني كوهستاني

هاي باقيمانده كه  درختان و درختچهأامروزه در منطقه موجودند، خصوص
 .اند انتخاب شدنديادآور شرايط گذشته

 ۴٢مجله محيط شناسی شماره                             ١١۴



 
   پهنه بندي سايت توسعه پارك وبخش: )3(  شمارةشكل

  
باشند و آبي مياز گياهاني كه قادر به سازش با شرايط خشكي و كم

 شد و فنولوژي گياه س گرفته سازي نيز دارند، عكهمچنين خواص منظر
  .شدثبت 

 هاي مختلف ويژگيگيرد تا طي فصول مختلف انجام ميعكاسي
فرايند رشد با ، ختلف ميها كه از نظر فنولوژي در زمانرا گياهان

 تعدادي از گياهان فهرست) 1 (ة شمارجدول .در برگيردمتفاوتي دارند 
  . كندمي انتخابي با اين روش را بيان

  :ها و معيارهاي گياهان انتخابي عبارتند از ويژگي
  ؛معيار زيبايي نظير گل ، ميوه ، برگ و ساقه -
 ؛دوام زيباييمعيار -
  ؛مقاومت به خشكي-

 ،پرپشت و كپه اي هاي گياهي در صورتيماريآفات و ب
 ؛يا گسترده و پوششي بودن 

  .قابليت نگهداري آسان-
يا ميوه در فصل خزان ،ميزان ريزش برگمانند هاي ديگري ويژگي

گياه، سمي بودن، حساسيت زا بودن، تيغ دار بودن، بدبو بودن و مهاجم 
 قرار گيرند كه آن بودن نيز مدنظر قرار گرفت تا هنگام كاربرد در جايي

  .كندويژگي مزاحمتي ايجاد ن

  ايده كلي طراحي پارك
كه طراحي منظر طبيعي پارك كوهستاني توسط گياهان از آنجايي

 بومي در مكاني است كه قبال طراحي شده است، بنابراين در طرح جديد
هايي به منظور حفاظت و ايجاد پايداري در محيط سعي بر ارائه راه حل

  .استطبيعي كوهستان 
متفاوت از  ، عمل در طراحيةنحو، طبيعييبا ديدگاه منظرساز

 يزيرا استفاده از گياهان بومي كه با شرايط محيط. جود استطراحي مو
 شده و بي نياز از ي و نگهداري آبيارةموجب كاهش هزين ،سازگارند

هماهنگي مصالح از ،در فرآيند طراحي. هستندك حاصلخيز ساختن خا
هاي جنوبي دامنه. نظر رنگ و بافت با محيط كوهستان مد نظر است

  جود آب قابل توجه در اين  به علت و كهبسياري دارندهاي البرز دره
در اينجا از اين . كرده اندرشد در آن اي هاي طبيعي پراكنده نگلج،هاةدر

ها اغلب در داخل اين جنگل. شودام برده مي سايه ن خطمنظر به عنوان
 جنگل پراكنده شده و ،دره قرار گرفته اند و با افزايش ارتفاع و عمق دره

در روي . شودر علفزاري تبديل ميهاي كوتاهتر و منظكم كم به گونه
اي و علفي يكساله و دائمي رشد كرده و هاي بوته گونههاالهاي بين دره ي

  .ه را شكل داده اندمنظر علفزاري منطق

  ١١۵                            منظر سازی کوهستان با استفاده از گياهان بومی



  )Reching, 1963-1999  و1383بهبهاني ( گياهان انتخاب شده از طريق مطالعات ميداني فهرست) : 1(جدول شماره 
 جمشيديه رديف جمشيديه رديف

 Cirsium  جنس Alcea  sulphurea  جنس
congestum  

 Compositae تيره  Malvacea تيره

 1/5/80 مع آوريجتاريخ  1/5/80 يآورمعجتاريخ 

 علفي پايايي دائمي پايايي

1  

 كنار جاده رويشگاه
  

5 

 ها-حاشيه جاده رويشگاه
  

 Cousinia جنس Cenchrus  ciliaris  جنس
calocephuala 

 Compositae تيره Grammineae تيره

 1/5/80 تاريخ چمع آوري 18/3/82 آوريتاريخ چمع

 دائمي پايايي ريزوم دار-دائمي پايايي

2 

   دامنه كوهستاني رويشگاه

6 

 رويشگاه
هاي كم دامنه
 اي واريزه–شيب 

  

 Crupina  جنس  Centaurea  behen  جنس
crupinastrum 

 Compositae تيره Compositae تيره

 19/2/82 مع آوريجتاريخ  1/5/80مع آوريجتاريخ 

 علفي پايايي علفي پايايي

3 

 دامنه هاي كم شيب  رويشگاه
  

7 

 مناطق كوهستاني رويشگاه
  

 Onosma جنس Diospyros lotus جنس
elwendicum 

  Boraginaceae تيره Ebanaceae تيره

 19/2/82 مع آوريجتاريخ  19/2/82مع آوريجتاريخ 

 دائمي پايايي درخت پايايي

4  

 مناطق كوهستاني رويشگاه

  

8 

 مناطق كوهستاني رويشگاه

  

 ۴٢مجله محيط شناسی شماره                         ١١۶



 

 Hippomarathrum  جنس
microcarpum 

 Paliurus  جنس
spina  

  Rhamnaceae تيره Umbellifereae تيره

 1/5/80 مع آوريجتاريخ  19/2/82مع آوريجتاريخ 

 درختچه  پايايي دائمي پايايي

9 

 ه هاي كوهستانيدامن رويشگاه

  

13 

 مناطق خشك رويشگاه

  

 Jurinea  جنس
monocephala جنس  Rosa  villosa 

 Rosacea تيره Compositae تيره

 1/5/80 مع آوريجتاريخ  1/5/80مع آوريجتاريخ 

 درختچه  پايايي دائمي پايايي

10 

 مناطق كوهستاني رويشگاه

` 

14 

 مناطق خشك رويشگاه

  

 Sophora  جنس Salvia hypoleuca  جنس
alopecuroides 

 Papilionaceae تيره Labiatae تيره

 1/5/80 مع آوريجتاريخ  19/2/82مع آوريجتاريخ 

 علفي پايايي علفي پايايي

11 

 حاشيه جاده رويشگاه
  

15 

 هاحاشيه جاده رويشگاه
  

Xeranthemu جنس  Silene conoidea  جنس
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  ١١٧                             منظر سازی کوهستان با استفاده از گياهان بومی



و علفزاري طبيعي، با حال اگر تغييرات گياهي و منظر جنگلي 
 كلي ي ارائه طرحبرايتوجه به توپوگرافي و با ديد پرنده نگريسته شود، 

را در نظر گرفت ) آفتابي(توان منظر غالب علفزاري ها ميروي اين دره
به صورت خطي از دهانة دره كه اغلب به ) جنگلي(كه منظر سايه 

ود و شصورت سطحي از منظر سايه است به عمق دره كشيده مي
   تبديل) آفتابي(بتدريج با افزايش ارتفاع، محو و به منظر علفزاري 

  .شودمي
اين ايده در سايت فوق به صورت محدود قابل اجراست و مشتمل 

 ة اصلي و درة آن درداخل درةهاي مصنوع پارك و توسعبر جنگل
 تنگ حصارك به عنوان منظر سايه و ةجمشيديه و جنگل طبيعي در

اين ايده . استاي سايت به عنوان منظر آفتاب اري و صخرههاي علفزتپه
سازي طبيعي استخراج شده و به طراحي پارك انتظام از الگوهاي منظر

 در نهايت، طرح راهبردي براساس پراكنش فضاها با نقطه. خواهد بخشيد
 پراكنش سايه آفتابي، پراكنش ارتفاعي و پراكنش مانندنظرهاي مختلفي 
  راساس ارتباط با بخش قديمي پارك جمشيديه ارائه فضايي متعادل ب

  .شودمي
قبل از هرچيز در تحقيق حاضر در محدوده مطالعاتي كه اكنون به 

 ،پيشنهادي با پارك موجود طرح پارك كوهستاني اجرا شده است،صورت 
جدول (  مورد قياس قرار گرفته استتوجه به ديدگاه منظرسازي طبيعي  با

 ).2 ةشمار
 

  )1383،بهبهاني ( وضع موجود پارك فردوسي و وضع پيشنهادي در ديدگاه منظرسازي طبيعي ةمقايس): 2 (ةمارجدول ش
  

 وضع موجود توضيح
سازي   در منظر عمل نحوة

 )ع پيشنهاديضو (طبيعي
 عاملفاكتور

 نيازمند كود و خاك هنگام احداث غيربومي  از گياهاناستفاده
 .هستند هزينه بر در نتيجه است

 مصالح غيربومي بخصوص در اغلب
 بخش تزئيني

  گياهيمصالح  از گياهان بومياستفاده

 شرايط به  چون باعث افزايش هزينه است و گياهان بوميآبياري
 .اندش هزينهكاه موجب ، ي سايت سازگارندترطوب

 آبياري  سال اول4-3 درآبياري روزه10 آبياري ة ساله با دور8 آبياري

و يا به مقدار   ،خيزي خاك نياز نداشتهگياهان بومي به حاصل
 .خيلي كم نياز دارند

يني ي كاشت گياهان تزهنگام
 .شودحاصلخيزي خاك انجام مي

به مقدار خيلي كم نيازيا   ، نيازبدون
 .است

  خاكحاصلخيزي

 همچنين و از مصالح غيرطبيعي باعث تضاد با طبيعت استفاده
ان آب و باال رفتن  طبيعي، روند طبيعي جريهايداالنتخريب 

 .هزينه است

 ، بتن و سنگ تراش خوردهمصالح
 و ساختمانهاةبخصوص درديوار

 مسيرها و ديوارهاي حائل

 هماهنگ از نظر رنگ و مصالح
 تبافت با محيط و طبيع

 طراحي مصالح

ها كليت طبيعي دره  تعداد زياد ساختمانو علت حجم بزرگ به
 ثير قرار گرفته استأتحت ت

 حجيم و متضاد با يهاساختمان
و به ) خانه فرهنگ تركمن(محيط 
  زيادتعداد

مقياس كوچك و هماهنگ با محيط
 تا حدي شفافوبه صورت پراكنده 

 و ساختمان (ساخت  انسانعناصر
 )مسيل و غيره

  
طوركلي طراحي انجام شده دردو بخش منظر سخت و منظر نرم به
ها و ديگر  كاربري،هايشامل دسترسمنظر سخت .  استيبررسقابل 

ساخت وسازها و خدماتي است كه براي استفاده كنندگان طراحي شده 
يا منظر گياهي شامل مناظر گياهي علفزاري و جنگلي  ،است و منظر نرم

 با توجه به شيب ،ورهاي اصليمح .استطراحي شده و بهسازي شده 
اند،  شدهيجانماي عطف اط آفتاب و نق– و منظر گياهي سايه زمين

 اصلي غربي و ة استفاده كنندگان را به داخل در، از گذر اصليايشاخه
ضمن طراحي گذر . كند شرقي هدايت ميةديگري آنها را به داخل در

هاي قبلي گ سايت، دسترسير اصلي و روي تپه بزةاصلي واقع دردر
با هاي جديد  دسترسي.انديير يافتهولي گياهان به نوع بومي تغ ،حفظ شده
 استفاده حركتها و به منظور  شيب زمين و موقعيت صخرهتوجه به

 بين فعاليتهاي موجود بدين سان. ندا شدهي طراح، پاركيكننده در فضا

 ۴٢اره مجله محيط شناسی شم                            ١١٨



مسيرهاي طراحي شده . و پيشنهادي تا حد امكان ارتباط برقرار شده است
 هر چند اند دروني منظر جنگلي و علفزاري در ارتباط ةاغلب با لب
مسير نقاط مختلف  در.بهره مندند نزديك هم  دور دست ومنظرهاي

  ي براي استفادهيها توقفگاه و مكان نشستن و آالچيق،اصلي
  . كننداست تا فضاي مكثي براي استفاده كنندگان ايجاد شده تعبيه

 به منظور و هاي منظر گياهي جنب مسيرها با گياهان زيباتر بوميلبه
 همچنين در جنب )ي شده اندافزودن بر لذت بصري استفاده كننده طراح

  آنها باغهاي موضوعي چون باغ گياهان دارويي، باغ گياهان كوهستاني 
  . انداي طراحي شدهو باغ گياهان جاذب پرنده و پروانه و باغ صخره

  ها هنگام طراحي مسير از شرايط موجود استفاده و به محدوديت
 ةر باقيماند شرقي مسية در دربراي مثال ،استو مشكالت توجه شده

  اي به سمت با بهسازي و تبديل آن به دسترسي پله ،حمل مصالح
   .صحيح انجام گرفته است ةاستفاد   عطف پاركةنقط

  ).4ة شمارشكل (
 

  
  طرح راهبردي پارك فردوسي): 4( شمارةشكل

  
شوند كه حدود تري منشعب ميهاي فرعياز مسير اصلي دسترسي

سيرها براي برقراري دسترسي بين اين م ، عرض دارند متر5/1-1
   .اندهاي مختلف و تعديل فواصل طوالني احداث شدهفعاليت

   ،طرح قبلي در اين طرح به علت هزينه بر بودن مناظر سخت
ند و فقط سعي بر اههاي فرهنگ و مسيرها و مخزن آب حفظ شدخانه

جلوگيري  يا ارائه اقدامات مديريتي براي ،پوشاندن برخي ازديوارهاي بلند
-Aهاي تشاش بصري در پشت بام و يا جلوخان آنها بوده است برشغاز ا

A`و B-B`و)5 ةشمار شكل(دهند  وضع پيشنهادي طرح را نشان مي  
  ).2 و1شمارةر يتصاو(

  

  ١١٩                            منظر سازی کوهستان با استفاده از گياهان بومی



  

   
  پهنه بندي پوشش گياهي ): 5(ة  شمارشكل

  

 ۴٢مجله محيط شناسی شماره                            ١٢٠



ها و شكل زمين و ساخت و ساز پوشش گياهي همراه با صخره
 و همچنين در شته فضايي استفاده كننده نقش زيادي داة در تجرب،موجود

پوشش گياهي بر استقرار . ندثير گذارأهاي مسير اصلي تانحناها و پيچش
 شكل زمين، كوه، عواملثير أروي بستر توپوگرافيك سايت تحت ت

 طراحي منظر سايه و آبراهه، جهت و شيب دامنه و قوانين مربوط به
  منظرةلي نقش بصري غالبي در تجربجا كه منظر جنگاز آن. استآفتاب 

 طراحي براي اينبنا بر.از درون مسير اصلي و ديگر نقاط پارك دارد
 هاهايي براي آنهاي مختلف و لبهحاشيه ،طبيعي پوشش گياهي در سايت

 و يحاشيه بااليي جنگل با توجه به مناطق خاك. تعريف و طراحي شدند
س أها و مسيرها و جلو آمدگي در روي خط الرههثير آبراأت اي،غير صخره

و عقب رفتگي در خط القعر و داشتن انحنا و تنوع در لبه و قرارگيري 
 منظر سايه و هاي بزرگ در نزديكگروه به صورت ،هاي ختم كنندهگونه
 در دورتر و شروع منظر علفزاري پس از آن نهاهاي كوچك و تگروه

ها و ابعاد ن منظر به كاهش ارتفاع گونه در اي،همچنين. طراحي شده است
 .)6 ةشمار شكل ( توجه شده است،آنها با افزايش ارتفاع

  

  
  هاي عرضي سايتبرش): 6(  شمارةشكل

  
شود و اي دامنه ختم مي صخرهة شرقي جنگل به لبة كنارةحاشي

 حصارك مي پيوندد ةغربي به منظر جنگلي نيمه طبيعي تنگ سمتةحاشي
كه در ارتفاع گياهان به علت عبور خط ايت پس از تغييريو در پايين س

ر سبز ا و منظهبرق فشار قوي ايجاد شده، حاشيه پاييني به منظر ساير باغ
هاي داخلي منظر سايه درجنب هلب .پيوندد جمشيديه ميي قديمپارك

ها لبه. د واقعندمسيرهاي پياده و مسير برق فشار قوي و ساختارهاي موجو
اند ولي يني بومي آذين يافتهيرس شده و با گياهان تزير مضدرحوالي مس

 به عنصر پوشاننده منظر نامناسب مثل  گياهان،در حاشيه ساختمانها
ها در كنار مسير برق فشار قوي لبه. تبديل شده اندهاي مخازن آب ديواره

هاي  طبيعي به صورت مضرس درآمده و به گونهةضمن حفظ حالت لب
ي منظر ا ضمن شكل تودهدر .ندا علفزاري تغيير يافتهكم ارتفاع و سپس

پوشش گياهي  . محيط خشن سايت طراحي شده است با توجه بهةساي
 با توجه به شرايط مختلف رويشگاهي سايت از نظر خاك و ،جديد

اي و شيب و وجود پوشش گياهي قبلي هاي واريزهحساسيت آن و صخره
ها  براي اين لكهكاشت نهايي طرح و به صورت لكه پيشنهاد شده است

 براي مثال. گرفته است انجام ،هاي انتخابي و سازگاربا توجه به گونه
 ،هاي گياهيلكه  ايني برا، جنگل بوده و در طرحاي كه قبألدرمنطقه

 شده تغيير و بهسازي پوشش موجود و تبديل به منظر علفزاري پيشنهاد
گرفته  انجام ير علفزار بر اساس منظي طراح نيزينهاي  در طرح،است
اي كه در اي صخرهدر منطقه ي ايجاد باغ گياهان دارويي و يا برااست
 كاشت گياهان صخره اي پيشنهاد شده، در  مناسبهاي گياهي لكه،طرح

ت اي مقاوم به شرايط صخره نسبتطرح نهايي از گياهان دارويي كه
 عالوه .شده استي استفاده ي براي ايجاد باغ گياهان دارودهندنشان مي
  انداز علفزاري و سايه گياهانيانمشخصات حاشيه درمرز مبر اينكه 
  .شودرعايت مي

  
  بحث و نتيجه گيري

  حالت  زياد، شيب (موجود سايت شرايط با در نظرگرفتن
پارك موجود با فضاهاي فرهنگي و  و به واسطة) اي،زمين بايرصخره

ان دارويي در طرح نهايي از پوشش گياهي غير بومي براي ايجاد باغ گياه
گياهان داروئي مقاوم به شرايط صخره اي استفاده شده است چه طرحي 

  كوهستانيعيستم طبيسل ئ كه ضمن پاسخگويي به مساه شودئبايد ارا
استفاده از گياهان غير .  طبيعي نيز هماهنگ باشديسازيدگاه منظر،باد

ها، صرف ع بيماريها، شيوه ساير گونهنظير تهاجم ب ،بومي مشكالتي
 ن سببيبد .به وجود خواهند آوردهزينه براي كاشت، كنترل و نگهداري 

  ١٢١                            ا استفاده از گياهان بومیمنظر سازی کوهستان ب



هاي گياهي بومي و استفاده از الگوهاي  گونه از شناخت با اين تحقيقدر
تر و خود پايدارتر  منظري هر چه طبيعيشد يسعطراحي منظر طبيعي، 

 اكوسيستم كيفيت اكولوژيك در ي موجب ارتقا كهيطرح.  شوديطراح
هاي نگهداري پوشش گياهي محيط  هزينه همزمان شده وكوهستان
  .ابديشدت كاهش ه كوهستان ب
 كاشت با ي طراح ويعي طبي منظرسازجه در مقاله حاضر،يدر نت

 تامد نظر قرار داشته  ي كوهستانيها پاركيدر طراح ياهان بوميگ
 ،)يكيزي ف وي، جانورياهيگ(  يعي طبيهايژگيعالوه بر حفاظت از و

ح ي و تفري متنوع گردشگريه و فضاهاي و ساي آفتابگوناگونمناظر 
 در ياهان بومي با استفاده از گي طراحاصوالً .شودجاد ي ايكوهستان

ل يكند و با توجه به تمايجاد مي را اي مناسبيهاكوهستان، فرصت
، يعي طبيد از الگوي و با تقلي به رشد گروهي بوميها از گونهياريبس
 يهايژگي بتوان وتاشود يه مي توصيصورت گروهه ها باشت گونهك
ن ي را به بهترآنهاا شاخ و برگ ي تنه، بافت، رنگ و مانند ياهان بوميگ

اهان ي با گيعي منظر طبي طراحيايگر مزاياز د .ش گذاشتيوجه به نما
فضا را با قامتشان پر ر بودن آنهاست كه ي در طول زمان، خود تكثيبوم

  .كنندي ميي بازآراكرده و
كـه در    البـرز ي جنـوب يهـا  دامنـه  ياهان بـوم  ي گ فهرست،  جهيدر نت 

هاي  بخش  در ط مشابه يها و شرا  ن دامنه ي ا ي كوهستان يپارك ها  يطراح
اي و  صخره اي و بين  مناطق صخره  ،كنار مسير حركت  ،  كوهستاني پرشيب 

 و   منـاطق داراي سـنگ     ،   مرطـوب  نقـاط  كنار آب و نهر و       ،اي  باغ صخره 
هـاي   با توجه به پژوهش    ،عمق و نابجا    اي و خاك كم     هاي واريزه   سنگريزه

توانند مورد اسـتفاده    يمموجود و مطالعات ميداني انجام شده در اين طرح          
  ).8 تا 4 ةجداول شمار (شوندي مشنهادپيرند، يقرار گ

به منظور پيشرفت هرچه بيشتر و تكميل مطالعات اين تحقيق، 
  :شودهاي زير پيشنهاد ميزمينههاي آتي در پژوهش
  ؛ بررسي فنولوژي گياهان بومي زينتي -1
  ؛ بررسي نحوة تكثير گياهان بومي زينتي-2
هاي بومي انتخابي به آفات بررسي و آزمون مقاومت گونه -3

  ؛و بيماري هاي گياهي
سازي و بررسي  كاربرد تدقيقي جامعه شناسي گياهي در منظر-4

  ؛ومي زينتيجامعه شناسي گياهان ب

گياهان مناسب كاشت در بخش هاي ): 4(جدول شمارة 
  كوهستاني پرشيب

1 Aethionema stenopterum (DC.) Boiss. 

2 Chenopodium foliosum Aschers 

3 Geranium kotschyi Boiss. 
4 Hedysarum halophilum Bornm. & Gauba 

5 Iris barnumae Baker & Foster subsp، 
demawendica 

6 Onobrychis cornuta( L.) Desv. 
7 Rosa persica Michx. 
8 Thymus pubescens Boiss. & Kotschy. EtCelak. 
9 Tulipa biflora Pall. 

10 Valeriana sisymbriifolia Vahl 
11 Veronica kurdica Benth. 
12 Asperula glomorata(M.B.) Grisb. 

13 Cerasus microcarpa (C.A.May) Boiss. 

14 Dianthus orientalis Adams 
15 Rosa beggeriana Schrenk 
16 Rosa canina L. 
17 Rosa foetida Herrm. 
18 Rosa villosa L. 
19 Stachys lavandulifolia Vahl. 
20 Taraxacum montanum (C.A. Mey.) 
21 Tulipa montana var. montana Lindl. 

  

گياهان مناسب  كاشت كنار مسير حركت و ):5(جدول شمارة 
  )مناسب براي حاشيه و ديد نزيك ناظر ( جاده

1 Alcea sulphurea (Boiss. & Hohen) 

2 Cirsium congestum Fisch. & C. A. May. Ex 
DC. 

3 Marrubium cordatum Nab. 
4 Salvia hypoleuca Benth. In DC. 
5 Senecio vernalis Waldst. 
6 Sophora alopecuroides  subspalopecuroides L. 
7 Teucrium polium L. 
8 Verbascum carduchorum Bornm. 
9 Xeranthemum squarrosum Boiss. 
10 Ziziphora clinopoidioides Lam. 
11 Crambe orientalis L. 

12 Glaucium corniculatum (L.) Rudolph 
subsp.corniculatum 

13 Ixilirion tataricum (Pall.) Herb. 
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اي و  گياهان مناسب كاشت در مناطق صخره): 6(جدول شمارة 
  اي اي و باغ صخره صخره بين

1 Dianthus szowitsianus Boiss. 
2 Parietaria judaica L. 
3 Rosa persica Michx. 
4 Rosularia sempervivuim (Fisch.) Boriss. 
5 Berberis vulgaris L. 
6 Mespilus germanica L. 
7 Pimpinella tragium Vill. 
8 Rheum ribes L. 
9 Rosa beggeriana Schrenk 
10 Rosa canina L. 
11 Rosa foetida Herrm. 
12 Rosa villosa L. 
13 Stachys lavandulifolia Vahl. 
14 Taraxacum montanum (C.A. Mey.) 
15 Primula auriculata 

گياهان مناسب كاشت در كنار آب و نهر و ): 7 (ةل شمارجدو
   مرطوبنقاط

1 Silene conoidea L. 
2 Dactylorrhiza umbrosa (Seb.) Soo 
3 Epipactis veratrifolia (L.) R. Br. 
4 Hyoscyamus senecionis Wild. 

5 Muscari neglectum Guss. 
6 Myricaria germanica (L.) Desv. 
7 Geranium tuberosum L. 
8 Ligularia persica Boiss. 
9 Thalictrum isopyroides C.A.Mey 
10 Tussilago  farfara L. 

 يا دگرمسمومي ،)Allelopathy( مطالعات در زمينه آللوپاتي -5
  ؛)هااثر ترشحات سمي يك گونه بر ساير گونه(گياهان بومي 

يا خودمسمومي ) Autotoxity( مطالعات در زمينه اتو توكسيتي-6
  ؛) اثر ترشحات سمي يك گونه بر همان گونه(گياهان بومي 

دن گياهان بومي، كرهاي هدفمند در خصوص اهلي  پژوهش-7
 به موضوعاين .  جلوگيري از بروز خود مسمومي و دگرمسموميبراي

تحمل شرايط سخت زيستي در كوهستان و به وجود آوردن تراكم مورد 
و ايجاد جذابيت در منظرسازي طبيعي، كمك نظر در طراحي كاشت 

  . كندبسياري مي

گياهان مناسب كاشت در مناطق داراي سنگ ): 8(جدول شمارة 
  اي هاي واريزه و سنگريزه

1 Asperula glomorata(M.B.) Grisb. 

2 Cousinia aggregata DC. 

3 Cousinia calocephala Jaub. & Spach 

4 Nepeta saccharata Bunge. 

5 Onosma elwendicum Wettst. 

6 Onosma sericeum Willd. 

7 Oreophysa triphylla (Bge. Ex Boiss.)Bornm. 

8 Rhus coriaria L. 

9 Caccinia strigosa Boiss. 

10 Capparis spinosa L 

11 Melica persica 

  
  يادداشت ها

ست، در  پارك جمشيديه كه به پارك فردوسي مشهور اةطرح توسع-1
 فرهنگي توسط ة كلك چال، به صورت مجموعةقالب طراحي محيطي در

شامل طرح اجرا شده .  مشاور بافت شهر انجام گرفته استانمهندس
شمال غرب ايران است هاي فرهنگ كردستان، آذربايجان، تركمن و خانه

  . به بهره برداري رسيد1375كه در سال 
ــي -2 ــش غرب ــستاني   در بخ ــارك كوه ــهپ ــ ك ــاه  هب ــورت ميعادگ   ص

هاي بومي ايران طراحي شد، به پوشش گياهي به عنـوان عنـصر             فرهنگ
  .اصلي طراحي توجه نشده است

  
  مورد استفادهمنابع 

ــاني، ه  ــي بهبه ــي در    .1383. ايران ــازي طبيع ــشي منظرس ــرح پژوه   ط
  . محيط زيست دانشگاه تهرانةدانشكد. هاي كوهستانيپارك

 
 ،2001 معماري آقاخان ةجايز. 1381. معماري و شهرسازيفصلنامه
  .6465شماره 

  ١٢٣                             منظر سازی کوهستان با استفاده از گياهان بومی



.  كوهستان امانتدار ميراث طبيعي و فرهنگي ايران.1375. مجنونيان، ه
 انتشارات كميسيون ملي يونسكو در 6 .ةشمار. نامه طبيعت و منبعفصل
  .ايران

  
هاي گزارش طراحي محيطي دره. 1371.  مشاور بافت شهرانمهندس

  . كلك چال
  

هاي -سال جهاني كوه و وضعيت زيست بوم . 1381.ر.ياوري، ا
دانشكده محيط . 30 ةشمار. نامه محيط شناسيفصل. كوهستاني درايران 
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