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 چکیده
ه ب لهامس این .ستا مناسب گیاهی هایگونه پیشنهاد و انتخاب مهم، هایبخش از یکی شهری سبز فضای توسعه هایبرنامه در امروزه

 صورتبه طورکلیبه سبز ایفضاه ایجاد و نداشته وجود جنگل هاآن در طبیعی صورت به که خشکنیمه و خشک مناطق در خصوص

 محدودیت معموالً مناطق این در که جا آن از دارد. دوچندانی اهمیت شودمی ایجاد ویژه هایمراقبت و خاص شرایط تحت و است مصنوعی
 از استفاده با تحقیق این در .ستا مهم بسیار منظرسازی امر در مناطق این سبز فضای ایجاد در بومی هایگونه به توجه دارد وجود آب

 به گرفت، قرار یزد( طبیعیمنابع دانشکده اساتید و طبیعیمنابع )اداره مجرب کارشناسان اختیار در که زمینه این در هاییپرسشنامه تکمیل
 کاج توت، سنجد، اقاقیا، گنجشک، زبان ای،خمره سرو کوهی،بادام )بنه، تفت گاهان درّه جنگلی پارک در منظرسازی مناسب گونه 8 بررسی

 مقایسه و شد پرداخته Expert Choice افزارنرم از استفاده با شدند انتخاب کارشناسان نظر و اکولوژیکی شرایط به توجه با که تهران(
 عامل چهار اهمیت بررسی مطالعه این از هدف گرفت. قرار یبررس مورد هاگونه این بر اکولوژیکی عوامل تأثیر و هاگونه بین زوجی

 بررسی این نتایج .ستا سبز فضای و منظرسازی مناسب هایگونه رشد و کاشت بر خاک، عمق و جهت شیب، خشکی، دوره اکولوژیکی
 باالی اولویت همچنین و انتخابی، گونه تعیین در شیب و جهت خاک، عمق عوامل به نسبت خشکی دوره اکولوژیکی عامل برتری از نشان
 به مناطق این در اکولوژیکی عوامل این تأثیر بررسی و صحیح اصول با تا است هایگرگونهد به نسبت بنه و یکوهادامب بومی هایگونه

 .رداختپ منطقه این در مناسب هایگونه بحث در صحیح انتخاب
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 سرآغاز
 در موفقیت ایجاد برای ضروری عوامل از یکی نیز گیاه انتخاب

 (.1378 )برتوسکی، باشدمی اندازچشم و سبز فضای طراحی
 مناطق در جنگلی هایپارک ایجاد و کاریجنگل هایپروژه

 هایبررسی شامل پایه منابع دقیق مطالعات انجام نیازمند خشک
 تطبیق و زمین و خاک شرایط بررسی آب، منابع وضعیت اقلیمی،
 تعیین ها،آن آبی نیاز و گیاهی هایگونه هاینیاز با منطقه شرایط

 بررسی گیاهی، هایگونه برای تحملقابل دمای حداکثر و حداقل
 (.1385 مهاجر،مروی و روانبخش) است غیره و هابیماری و آفات
 اصول از یکی کیاکولوژی شرایط جنگلی گونه انتخاب برای

 باید را همنطق ابتدا ،گونه انتخاب امر در رود.می شمار به اساسی
 زیادتری عمل دقت غیربومی هایگونه انتخاب کرد. بررسی

 شماریبی عوامل گونه انتخاب امر در طورکلیبه خواهد.می

 الرشدسریع هایگونه بانتخا فعلی شرایط در و رنددا دخالت
 استفاده حداکثر زمان حداقل در واقع در .است موردتوجه تربیش

 مواجه آن با باید که یمسایل از یکی گردد.می حاصل هاآن از

 همیشه و است گونه انتخاب با ماتو کاریجنگل مسئله ،شویممی
 چه معینی اکولوژیکی شرایط رد که آیدمی پیش سوال این

 اقتصادی، مسایل محل، شرایط اصوالً کاشت. توانمی را ایگونه

 رایب محدودکننده عوامل سار در نیز زیبایی باالخره و اجتماعی،
 (.1375 )مصدق، آیندمی حساببه گونه انتخاب

 کمبود دلیل به ریزانبرنامه توسط منظرسازی خشک اصطالح

 گیاهان گزینش معنای به تعریف در و است شده ابداع آب منابع

 این .باشدیم منظم نگهداری به نیاز بدون خشکی به مقاوم
 سبز فضاهای ریزیبرنامه برای مانا ایهگزین عنوانبه مقوله

 کارگیریبه یا و شهروندان آبی منابع مصرف بدون بیرونی
 واژه .(Asadollahi & Talebi, 2008) است نامناسب گیاهان

 «(2)زیروس» نانییو عبارت از «خشکی به مقاوم یا (1)زیرسکیپ»

 مقایسه در گیاهان قبیل این است. یافته اشتقاق خشکی معنای به
 چمن مثل) گردندمی کشت سنتی صورتبه که انواعی با

 درختان ینا .(Hall, 2004) دارند تریکم آبی نیاز ،(ایعلوفه

 مانند خشک و گرم مناطق در باشند.می خوبی بسیار هایبانسایه
 بهسازی برای گسترسایه درختان بردن کار هب ایران نقاط اکثر

 درختی گونه صدها (.1371 )روحانی، است ضروری زیستمحیط

 استفاده مورد سبز فضای ایجاد برای حاضر حال در ایدرختچه و
 بررسی به مقاله نای در که هاییدرختچه و درختان .گیرندمی قرار

 ترینوممقا جمله از شوندمی معرفی و است شده پرداخته آن
 در و شوندمی محسوب محیطی شرایط کلیه برابر در درختان

 سال طول در گیاهان این اشند.بمی کاشت ایران مناطق غالب

 بیتجذا و زیبایی خود، زیبای هایبرگ و هاگل با توانندمی
  .(1380 )کنشلو، ببخشند سبز فضای به ایژهوی

 ،خشکی دوره) اکولوژیکی عوامل ترینمهم بررسی به تحقیق این

 در موردنظر هایگونه این انتخاب در جهت( شیب، ،خاک عمق
 اصول با تا شودمی پرداخته گاهاندره جنگلی پارک همنطق

 زیبا سبزراهی و اندازچشم و شوند انتخاب برتر هایگونه صحیح

 بازدیدکنندگان و گردشگر جذب باعث تا شود ایجاد منطقه این در
 در نگهداری و کاشت خسارات و ودش منطقه این به بیشتری

 منظرسازی امر در بومی هایگونه نکند. وارد منطقه به آینده

 و ماندگاری لحاظ از را مهمی نقش توانندمی خشک مناطق
 هایگونه جمله از بنه و کوهیبادام هایگونه کنند. ایفا سازگاری

 دیگر هایگونه کنار در که هستند منطقه این در سازگار و بومی

 قابلیت از درگاهان منطقه باشند. محیط زیبایی گرجلوه توانندمی
 نظر از باالیی توانایی و است طبیعی اندازچشم ازلحاظ زیادی
  باشد.می برخوردار گردشگر جذب برای اکولوژیکی شرایط

 اکولوژیکی عوامل ترینمهم بررسی نیز، پژوهش این از هدف
 بندیاولویت و سازگار هایگونه نوع انتخاب در تأثیرگذار

 همچنین و منظرسازی و کاشت در انتخابی موردنظر هایگونه

 سبز فضای و کاریجنگل در بومی هایگونه اهمیت بررسی
 خشک مناطق در گونه انتخاب بحث با ارتباط در .است شهری

 انتخاب و بومی هایگونه اهمیت همچنین و مناطق سایر و بوم

 این ولی است گرفته انجام زیادی تحقیقات سبز فضای برای آن
 مهم معیار 4 اهمیت به مناسب هایگونه بررسی کنار در تحقیق

 با ارتباط در پردازد.می سبز فضای هایگونه این برای اکولوژیکی

 تحقیقات مناطق سایر و بوم خشک مناطق در گونه انتخاب بحث
 بررسی کنار در تحقیق این ولی است گرفته انجام زیادی
 این برای اکولوژیکی مهم معیار 4 اهمیت به مناسب هایگونه

 منطقه شرایط به توجه با تا ،پردازدمی سبز فضای هایگونه
 در امعیاه این با مناسب گونه مهم، ایمعیاره این و موردنظر

 مطالعاتی چنیناین مطالعه مورد منطقه در که شود کشت منطقه
 تحقیقات چندین در بومی هایگونه اهمیت است. نشده انجام

 و آذانی ؛1381 ،دوانی و زادهخواجه ؛1310 ،قربان جانی)

 Gloria ؛Harkess, 2009 Brzuszek and  ؛1388 ،همکاران
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et al, 2006 1999; Tamimi, ؛1388 ،چاهوکی و آذرنیوند ؛ 
 ،همکاران و اسدی ؛Spooner, 1979 ؛1384 ،گلرنگمحمدی

 بررسی و تحلیل قابل خوبیبه (1381 ،طالبی و اسدالهی ؛1381)
 هاآن بهترین انتخاب و هاگونه شرایط بررسی زمینه در است.
 و شبان) است شده انجام تحقیقاتی نیز سبز فضای برای

 در (1387) عباسی و شبان ؛اصفهان در (1388 و1381 ،همکاران
 Du et al ؛ترکیه() ترابوزون در)Acar & Var (2001)  ؛آباده

 (. چین() نیوآنا در (2004)

 

 روش و مواد

 مطالعه مورد منطقه رفیمع
  و شرقی طول º 31 14 11 ´´جغرافیایی موقعیت در گاهان دره

´´ 1152 08 º 54 تفت شهرستان ،یزد استان در شمالی، عرض 

 25 و تفت شهرستان کیلومتری 5 فاصله به دره این .است واقع
 از متر 1175 ارتفاع به کویری استان این در یزد شهر کیلومتری

 شرایط به توجه با .(1 شکل قرمز، محدوده) است واقع دریا سطح

 نظر در موجود آمارهای و ساالنه حرارتی نوسانات و یزد جوی
 و تابستان در گرادسانتی درجه 40 حرارت درجه حداکثر گرفتن

 اقلیمی معرف که شدبامی یقینبه قرین درصد 10 نسبی بترطو

 مرکز یا قطب یک عنوانبه هانگا دره است. خشک و گرم
 .گرددمی محسوب کشوری و استانی حیتفری

 به توجه با که است شرح این به حاضر مطالعه تحقیق روش

  در ونهـگ ابـانتخ زمینه در رفتهـگ صورت تحقیقات و اتـمطالع

 

 

 
 

 یزد استان و تفت شهرستان در آن موقعیت و گاهان دره از نمایی (:1) شکل
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 چهار مربوطه، اساتید نظر همچنین و منظرسازی و خشک اطقمن
 از جهت( شیب، خاک، عمق خشکی، )دوره اکولوژیکی مهم معیار
 خشک مناطق در کاریجنگل و کاشت جهت معیارهای دیگر بین

 کاج گنجشک،زبان اقاقیا، توت، سنجد، بنه، ،کوهیبادام گونه 8 و
 به ایپرسشنامه تهیه با و گردید انتخاب ای،خمره سرو تهران،
 توسط معیارها به نسبت هاگونه این بین زوجی مقایسه انجام

 Expert Choice افزارنرم در و شد پرداخته مجرب کارشناسان

 سلسله رابطه اساس بر روش این گردید. انجام آن وتحلیلتجزیه
 کارآمدترین از یکی ،AHP است. گردیده انجام (AHP) مراتبی

 است مکانی یارتصمیم هایسیستم یتعامل ابزارهای
(Marinoni, 2004). قوی منعطف، است روشی فرآیند این زیرا 

 معیارهای که شرایطی در گیریتصمیم برای که ساده و

 مواجه مشکل با را هاگزینه بین انتخاب متضاد، گیریتصمیم
 ( ,Assimacopolousگیردمی قرار استفاده مورد سازند،می

 ،گامبهگام پردازش و مناسب مراتب سلسله دایجا با .2005)

 ،مراتبسلسله مختلف سطوح در ایمقایسه هایماتریس ساخت
AHP ترکیب با کرده، محاسبه آن ویژه مقادیر و ویژه بردار 
 شوندمی محاسبه مختلف هایگزینه وزنی ضرایب ، ابرداره

(Jimfeng.yue. 2002). در نسبی هایاولویت بندیدرجه برای 
 از آن مقادیر که ایپایه مقیاس یک از معیارها دویدوبه با رابطه

 .(1 )جدول شودمی استفاده متغیراست، 1 تا 1

 هندسی میانگین از استفاده با نیز پرسشنامه هایداده محاسبات
 هندسی میانگین که اندکرده ثابت ،ثابتی و اکزل ست.ا شده انجام

 سلسله تحلیل فرآیند در هاقضاوت تلفیق برای روش بهترین

 همین به .(Aczel and Saaty, 1983) است گروهی مراتبی
 اعداد، و محاسبه هاقضاوت هندسی میانگین مطالعه این در جهت
 الیه هر اهمیت ضریب آن در و شده افزارنرم در ماتریس وارد

 وزن تصمیم، هایگزینه بندیرتبه منظوربه گردید. محاسبه
 باالتر ناصرع وزن در عنصر هر نسبی زنو ضربحاصل از نهایی،

 گزینه، هر برای مرحله این انجام با .(1 )رابطه آیدمی دست به

 نیز عامل هر هندسی میانگین آید.می دست به نهایی وزن مقدار
  آمد: دست به (2) رابطه از

 (1) رابطه

jj IJi VWW   

 

 ( j معیار وزن  و j معیار به نسبت i گزینه وزن )
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a و سطر، هر عناصر N قدسی هاپرسشنامه کل تعداد( 
 (.1378پور،

 

 (Saaty, 1980) هاماتریس بین زوجی مقایسه :(1) جدول

 

 

 
 

 هایافته تایجن
 وزن داشتن با خشکی دوره ،موردنظر فاکتورهای بین مقایسه در

 است برخوردار دیگر معیار سه بین را وزن باالترین (،142/0)
 در باید که است معیارهایی ترینمهم از اقلیمی شرایط (.2)جدول

 این اینکه علت به و بگیرد قرار مدنظر گونه انتخاب مرا این

 این ،قرارگرفته خشک وهوایآب با یزد کویری استان در منطقه
 داده اختصاص خود به معیارها سایر به نسبت باالیی رتبه معیار
 این زیرمعیارهای بین (،3) شکل و (2) جدول به توجه با است.

 گونه کنار در دارد. را وزن ینباالتر کوهیبادام گونه ، معیار چهار
 گونه دو است. گرفته قرار دوم رتبه در بنه بومی گونه ،کوهیبادام

 منطقه این بومی هایگونه از (201/0) بنه و (355/0) کوهیبادام
 گونه دو چهارم، و سوم رتبه در رود.می شمار به خشک مناطق و

 بانتخا گونه سازگارترین (085/0) توت و (113/0) سنجد

 خشکی و اقلیمی شرایط به سازگار گونه دو این زیرا اند.شده
 پیشنهاد بومی گونه دو این کنار در و هستند خشک منطقه

 تأثیرگذاری با ارتباط در بیفزایند. منظر زیبایی به تا شوندمی

 جهت و خاک عمق فاکتور که است صورت این به نتایج فاکتورها
 هایگونه در خاک عمق و خشکی دوره فاکتور ، توت گونه در

 در جهت و شیب فاکتور تهران، کاج و ایخمره سرو و اقاقیا

 روی بر خاک عمق و شیب فاکتور و بنه، و کوهیبادام هایگونه

 مرجح کامالً

 مهم یا

 اهمیت یا ترجیح

 قوی خیلی

 یا ترجیح

 قوی اهمیت

 یا مرجح یکم

 مهم

 یا ترجیح

 یکسان اهمیت

 بین ترجیحات

 فواصل
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 دست به فاکتورها تأثیرگذارترین گنجشکزبان و سنجد هایگونه
 به و گیرند قرار باید مدنظر هاگونه این کاشت برای باید که مدندآ

 شود. وجهت آن

 
 مطالعه مورد اکولوژیکی فاکتورهای بین مقایسه :(2)شکل

 )منبع:نگارنده(

 
 موردمطالعه هایگونه بین نهایی بندیولویتا :(3)شکل

 )منبع:نگارنده(

 

 مراتبی سلسله رابطه در معیارها زیر و معیارها هایوزن از حاصل نتایج :(2)جدول

 معیار )وزن( زیر معیار وزن زیرمعیار معیار )وزن( زیر معیار وزن زیرمعیار

 یکوهبادام 374/0

 جهت
(013/0) 

 یکوهبادام 310/0

 خشکی دوره
(147/0) 

 بنه 113/0 بنه 217/0

 سنجد 110/0 سنجد 101/0

 توت 085/0 توت 071/0

 اقاقیا 077/0 اقاقیا 051/0

 تهران کاج 077/0 گنجشکزبان 048/0

 گنجشکزبان 051/0 ایخمره سرو 042/0

 ایخمره سرو 047/0 تهران کاج 021/0

 یکوهبادام 384/0

 شیب
(077/0) 

 یکوهبادام 324/0

 خاک عمق
(188/0) 

 بنه 213/0 بنه 215/0

 سنجد 120/0 سنجد 122/0

 توت 103/0 گنجشکزبان 051/0

 اقاقیا 075/0 اقاقیا 054/0

 گنجشکزبان 014/0 توت 043/0

 تهران کاج 053/0 تهران کاج 031/0
 ایخمره سرو 048/0 ایخمره سرو 035/0

 

 گیرینتیجه و بحث
 مهم هایبخش از یکی شهری سبز فضای توسعه هایبرنامه در

 مورد منطقه برای مناسب گیاهی هایگونه پیشنهاد و انتخاب
 مناطق رد بخصوص مسئله این (.1381 ای،جزیره) است بررسی
 وجود جنگل هاآن در طبیعی طوربه که خشکنیمه و خشک

 است عیمصنو صورتبه طورکلیبه سبز فضاهای ایجاد و نداشته
 اهمیت شودمی ایجاد ویژه هایمراقبت و خاص شرایط تحت و

 و خشک مناطق در که آنجا از (.1374 مجنونیان،) دارد دوچندانی

 منابع باالی مصرف ،ددار وجود آب محدودیت معموالً خشکنیمه

 هر در بومی گیاهان. نیست توجیه قابل سبز فضای ایجاد در آبی
 محیطی هایتنش و اهمحدودیت و اقلیمی شرایط با منطقه

 پایدار را خود نسل و کرده آوریزاد و یافتهتکامل منطقه همان

 توجه باکمی توانندمی هاییگونه چنین است یبدیه .دارندمی نگه
 با مشابه مناطق یا مناطق همان اقلیمی شرایط در خوبیبه
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 این در که شوند گرفته کار هب سبز فضای ایجاد در خود رویشگاه
 بومی هایگونه عنوانبه بنه و کوهیبادام گونه دو نیز تحقیق

 و روندمی شمار به سبز فضای مناسب رختاند ازجمله منطقه
 در که شودمی نبیا خشک مناطق در بومی هایگونه اهمیت
 در بومی هایگونه کاربرد با ارتباط در یافته این به مشابه نتایجی

 Du et) است شده تأکید گرمسیری مناطق در سبز فضای امر

al., 2004 Acar & Var, 2001;). بر دلیلی مطالعه این نتایج 
 است سبز فضای در منظرسازی برای بومی هایگونه این استفاده

 اهمیت بر که است شده شارها آن به ایمشابه مطالعات در که
 این زیرا دارند، کیدات سبز فضای و منظرسازی در بومی هایگونه
 دارند زیادی سازگاری محل آن محیطی شرایط به ها،گونه موارد

 اهمیت بر دلیلی و هستند امر این در تریکم نگهداری نیازمند و
 این با که رودیم شمار به منظر معماری در هاگونه این اقتصادی
 ،قربان جانی ؛1388 ،همکاران و آذانی) دارد مطابقت مقاالت

2009Harkess ,  ؛1381 ،داوانی و زادهخواجه ؛1310

., 2006;al et Gloria , 1979;Spooner and Brzuszek.) 
 هایدرختچه و درختان ذخایر از و بااهمیت هایگونه جزء بادامک

 هایگونه از یکی عنوانبه گونه این .شودمی محسوب ایران
 کشور اکولوژیک مناطق از بسیاری برای مناسب ایدرختچه

 معرض در که داریشیب اراضی در هاستسال و بوده موردتوجه

 در ایارزنده نقش گونه این گردد.می کشت ،دهستن فرسایش
 کشور خشکنیمه و خشک رویشی مناطق در خاک و آب حفاظت

 و خاک نامناسب وضعیت اب مناطقی در رویشی لحاظ به دارد.

 کاربرد مناسب، بیعیط زادآوری و سنگالخی و تند شیب دارای
 است ضروری طبیعی هایعرصه احیاء و اصالح هایبرنامه در آن

 از بنه و کوهیبادام گونه .(1310 همکاران، و نکو)توکلی

 مناطق در باالیی اولویت از که هستند منطقه بومی هایگونه
 برای نیز بنه و بادام گونه .است برخوردار زیمنظرسا برای خشک

 شد پیشنهاد ایالم شهر دره سراب منطقه کاریجنگل
 گونه دو این کنار در نیز توت و سنجد گونه دو (.1384فر،)نجفی
 شمار به خشک مناطق و منطقه این به سازگار هایگونه از بومی

 دارد تمطابق آباده در تحقیقی نتایج با نتایج، این که رودمی
 کوهیبادام گونه آمدهدستبه نتایج طبق (.1387عباسی، و )شبان

 داده اختصاص خود به را باالتری وزن جهت و شیب معیار دو در

 )توکلی است موجود زمینه این در ایمشابه نتایج که است
 در ینهمچن .(1387 ساالریان، ؛1378 نژاد،الوانی ؛1310نکو،

 مشابه مطالعات شیب و افیاییجغر جهت بودن مهم با ارتباط
 مطالعه در ولی ،(1311 مجد، مرادی و )جوزی است گردیده انجام

 در عمدتاً گونه این که شد مشخص خراسان استان در شده انجام
 زمین هایفرم تربیش در و کندمی رشد غربی و جنوبی هایدامنه
 عامل را شیب همچنین محقق این مطالعه، این در .دارد انتشار

 نتیجه با مطابق که داندنمی کوهیبادام گونه گسترش در همیم
 .(1378 )ترابیان، است حاضر مطالعه این

 گونه گردید، انجام اصفهان در که مطالعاتی نتایج طبق

و  1381 )شبان، است خشکی به مقاوم گونه گنجشکزبان
 ازنظر را کمی رتبه گونه این تحقیق این نتایج در ولی (1387
 گونه مقایسه در است. داده اختصاص خود به خشکی هدور معیار

 نسبت اقاقیا گونه که کرد اشاره این به باید گنجشکزبان و اقاقیا
 باالتری هایوزنهم با معیارها مقایسه در گنجشکزبان به

 هایمشخصه ازنظر اقاقیا گونه مشابه ایمطالعه در است. گرفته

 طلب،)فاطمی تاس گنجشکزبان از ترمناسب کمی و کیفی
 با پریسان پارک کاریجنگل فیکی و کمی بررسی در (.1384
 این به غیره و تهران کاج و گنجشکزبان و اقاقیا هایگونه

 و قطری رویش برگسوزنی هایگونه که شد رسیده نتیجه
 در (.1383 )کرد، دارند برگان پهن به نسبت تریبیش ارتفاعی
 و استقرار هایخصشا برتری هدف هدف با دیگر یمطالعه

 مزیت گونه این ،گنجشکزبان به نسبت اقاقیا گونه کمی وضعیت
 گنجشکزبان گونه ولی داشت، گنجشکزبان به نسبت تریبیش

 و کاشت برای برتر ایگونه کیفی هایمشخصه ازنظر را

 در (.1385 همکاران، و )متاجی نمایدمی معرفی منظرسازی
 عمق افزایش برای تهران کاج با سهمقای در اقاقیا گونه پژوهشی

 بسیار ،شودمی محسوب تکامل از یشاخص که سطحی خاک

 این در تهران کاج گونه ولی (1373 )میربادیان، است مؤثر
 .نتایجاست شده خاک فسفر و اسیدیته ایشافز باعث مطالعه،

 در (.1374 )مجدطاهری، باشدمی یافته این بر دلیلی ایمشابه
 باید تهران کاج روی موردنظر اکولوژیک عوامل رتأثی با ارتباط
 خشکی تأثیر تحت موردنظر معیار چهار بین در گونه این که گفت

 در که باشد،می شیب فاکتور سپس و خاک عمق و محیط
 در اقلیم نیز و شیب و خاک به وابسته گونه این دیگر تحقیقی

 دارد همخوانی یافته این با که است شده گرفته نظر

(Chandler, 1982). در خاک عمق و بارش و دما فاکتور 
 است شده ذکر گونه این رشد روی عوامل نمؤثرتری از ایمطالعه
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(Boisseau, 1996). با ارتباط در تحقیق این مشابه نتایج در 

 دو این ،کاج گونه روی بر جغرافیایی جهت و خاک عمق فاکتور
 گونه این میرومرگ روی تأثیرگذار عوامل ترینمهم از فاکتور

 جهت معیار ثیرگذاریات ازنظر .(Razzag, 1986) شدند انتخاب

 کاج گونه زیرا ندارد مطابقت پژوهش این نتایج با مطالعه این
 داده اختصاص خود به را وزن ترینکم جهت معیار برای تهران،
 سازگاری ارومیه، لو قیه منطقه کاریجنگل در پژوهشی در است.

 را غیره و تهران کاج ،اقاقیا داغداغان، ،کگنجشزبان هایگونه
 هایگونه که داد نشان نتایج .شد گرفته قرار موردبررسی

 تریبیش مانیزنده درصد از اقاقیا و داغداغان ،گنجشکزبان
 زربین و النآی اقاقیا، سیمین، سرو گونه 4 بودند. برخوردار

 در .(Dastmalchi, 1998) داشتند را ارتفاعی رویش ترینبیش

 ؛غرب بلوط هایجنگل در Fattahi(1994)) دیگر اتیقتحقی

Hamzehpour(1997) ؛امامیه منطقه در Maroufi et al 

 مختلف هایگونه سازگاری بررسی ضمن (،سنندج در (1997)

 به مانی زنده درصد رغم به که دریافتند برگ پهن و برگ سوزنی
 ندانچ گونه این ارتفاعی رشد گنجشک، زبان مطلوب نسبت

 و سنجد گونه دو سازگاری با ارتباط در نبود. مناسب

 ولی دارد، باالتری برتری سنجد تحقیق این در گنجشک،زبان
 گنجشکزبان گونه تبریز در تحقیقی در گرفته انجام نتایج

 است مغایر تحقیق این نتایج با که دارد باالتری مقاومت
 .(1388 ،همکاران و )پورمجیدیان

 

 بندیجمع
 )دوره اکولوژیکی عامل چهار این اهمیت بررسی مطالعه این از هدف

 مناسب هایگونه رشد و کاشت بر خاک( عمق جهت، شیب، خشکی،

 برتری از نشان بررسی این نتایج باشد.می سبز فضای و منظرسازی
 و خاک عمق فاکتورهای به نسبت خشکی دوره اکولوژیکی فاکتور

 باالی اولویت همچنین و انتخابی، گونه تعیین در شیب و جهت
 با تا است هایگرگونهد به نسبت بنه( و یکوهبادام) بومی هایگونه

 به مناطق این در اکولوژیکی عوامل این تأثیر بررسی و صحیح اصول
 با تا کرد منطقه این در مناسب هایگونه بحث در صحیح انتخاب

 ابهمش مناطق و منطقه این در هاگونه این کاشت به صحیح اصول
 داشته گردشگری مناطق این در سبز فضای از زیباتری جلوه و شود

 باشیم.

 

 هایادداشت
1 . Xeirscape 
2 . Xeros 

 

 

 فهرست منابع
 پژوهشی-علمی مجله .ایران جنوب خشک مناطق بر کیدتأ با سبزشهری فضای ریزیبرنامه .1388 .م ملکی، ؛.م راد، عبدیان ؛.م آذانی،
 .21-1 (:31)10 جغرافیایی، فضای

 تهران، استان هایبزرگراه حاشیه منظرسازی برای خشکی به مقاوم گیاهی هایگونه برخی معرفی .1388.ع م، چاهوکی، و .؛ح آذرنیوند،
  .نتهرا شهر ریزی برنامه و مطالعات مرکز تهران، شهرداری تهران، شهری، آبخیزداری همایش

 تأثیر و گنجشک زبان و سنجد جنگلکاری سازگاری وضعیت .1388 .آ پارساخو، و ؛.آ یمی،عظ ؛.ا فالح، ؛.ح جلیلوند، ؛.ر.م پورمجیدیان،
 .41-23 (:3)11 جنگل، و چوب فناوری و ومعل های پژوهش مجله تبریز. شهرستان غربی شمال در هاآن ادافیکی

 ملی همایش سومین مقاالت مجموعه خشک. و گرم فضاهای منظرسازی در گیاهان کاربرد و ارزش .1381 .ک طالبی، و .ط اسدالهی،
 .هاشهرداری ماهنامه .24 شماره نامه ویژه شهری. منظر و سبز فضای

 و هاجاده سازی منظر جهت باران آبگیر سطوح و خشکی به مقاوم گیاهان از استفاده .1381 م. مشعل، ؛م. پور، راوی .؛ت اسدی،
 .70-51 صفحات جغرافیا، پژوهشی علمی فصلنامه ،(گانهرمز استان میناب – بندرعباس جاده مطالعه)هابزرگراه

 نامه پایان .فارس استان مختلف منطقه دو در (A. scoparia)کوهی بادام گونه پراکنش بر مؤثر عوامل بررسی .1378 .س نژاد،الوانی
 .ص 144 مدرس، تربیت طبیعی منابع دانشگاه ارشد، کارشناسی
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 514 اول، چاپ م، خرم. صفایی س، خسروشاهی. س، جعفرنیا. ترجمه: ای،حرفه طراحان ایبر سبز فضای طراحی .1378 .ت برتوسکی،
 ص.

 استاد مشاوره با طالبی ثاقب خسرو راهنمایی به خراسان. استان در آن اکولوژیک ایهنیاز و بادام پراکنش بررسی .1378 ی. ترابیان،
 ص. 135 تحقیقات. و علوم واحد اسالمی آزاد اهدانشگ ارشد، کارشناسی نامه پایان .ساز خاتم محبوبه مشاور:

 عوامل به دستیابی منظور به قم استان در بادامک هایرویشگاه بررسی .1310 خ. طالبی، ثاقب و .؛م ادنانی، ؛.ع میدانی، ؛.ح نکو،توکلی

 .542-523 (:4)11 .ایران صنوبر و جنگل تحقیقات پژوهشی-علمی فصلنامه آن. ظهور در اکولوژیک اصلی

 باغ همایش نخستین کامل مقاالت ها،آن کاربرد موارد بر کیدتأ با سبز فضای ایجاد در بومی هایونهگ از استفاده .1310 .م قربان،جانی
 .ایران ملی گیاهشناسی باغ کشور، مراتع و هاجنگل تحقیقات مؤسسه ،1310 ایران،آبان ملی شناسی گیاه

 ص.452 تهران، تهران، دانشگاه انتشارات بوم، خشک در جنگلکاری .1380 م.ح. ای، جزیره

 شاخصه. چند گیری تصمیم روش به انار کشت جهت دزفول بوالحسن ویشگاهر توان ارزشیابی .1311 .ن مجد، مرادی و ؛.ع جوزی،
 .40-25 (:1)22 پایدار. تولید و کشاورزی نشریه

 بر آن تاثیر و زیستی تنوع ملی همایش انتشار: محل ،شهری سبز ضایف در ایگونه تنوع تاهمی .1381 د. دوانی، و م.ر.؛ زاده،خواجه
 ص.8 زیست، محیط و کشاورزی

 نامه پایان مرکزی، البرز جنوبی نیمرخ در ایدرختچه و درختی جوامع اکولوژیک یبررس .1385 ر.م. مهاجر، مروی و .؛ه روانبخش،
 .تهران دانشگاه ارشد، کارشناسی

 .ص181 ان.تهر جامع، فرهنگ انتشارات سبز، فضای احداث و اغب طراحی .1371 .غ روحانی،

 -طبیعی منابع و کشاورزی دانشکده ارشد، کارشناسی نامه پایان پردیسان. طبیعت پارک جنگلکاری کیفی و کمی یبررس .1383 ب. کرد،
 .ص 108 تهران، تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 در .Amygdalus scoparia Spach بادامک گونة رویشگاهی نیاز بررسی .1387 .ی منش، انایر و ؛.ا متاجی، ؛.ع ساالریان،

 صنوبر و جنگل تحقیقات پژوهشی علمی فصلنامة ،(بختیاری و محال چهار استان بس کره رویشگاه موردی مطالعه)زاگرس هایجنگل
 .542-528 (:4)11 ایران،

 خشک مهین و خشک مناطق در یآب کم بحران با مقابله یبرا یحل راه یخشک به مقاوم یهاگونه انتخاب .1387 س. ،یباسع و .؛م شبان،
 ارسنجان. ،یاسالم آزاد دانشگاه ،ستیز طیمح و یعیطب منابع یا منطقه شیهما نیدوم .آباده( منطقه یمورد )مطالعه
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