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مهندس علی شایگان- کارشناس ارشد باغبانی
رئیس سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری  شهرداری ارومیه

مدیر مسئول نشریه بوم سبز

ول
سئ
یر م
مد
ن 
سخ

رئیس سازمان سیما، منظرو فضای سبز شهری شهرداری ارومیه در روزهای پایانی سال از اجرای طرح های 
جدید، متنوع و بدیع گل کاری خبر داد و گفت : برای عید نوروز گل کاری های ویژه ای در قالب فرم ها، احجام و 
اشکال متناسب بافرهنگ و سنت های نوروزی باستانی و همچنین المان های تلفیقی با موضوع استقبال و تبریک 

سال نو به محضر همشهریان ارائه می گردد.
وی افزود: روشنایی معابر و پارک های سطح شهر که خصوصاً در شب های بهار جلوه شهر را دیدنی تر می کند از 

دیگر برنامه های فضای سبز شهری شهرداری ارومیه است.
با توجه به حضور میهمانان نوروزی در ارومیه و استقبال از آن ها تعمیر و ترمیم و آماده سازی  شایگان گفت: 

سرویس های خدماتی و بهداشتی برای رفاه حال شهروندان و مسافرین در دستور کار سازمان قرار گرفت.
رئیس سازمان سیما، منظروفضای سبز شهری شهرداری ارومیه با اشاره به پارک گوللر باغی به عنوان یکی از پر 
بازدیدترین مناطق شهر ارومیه، عنوان کرد: شلنگ کشی نورانی المان های مختلف ازجمله اسب بالدار این پارک 

می تواند درخشش گوللرباغی را چند برابر کند.
وی با ابراز خوشحالی از ثبت نام درخواست برای کاشت نهال توسط شهروندان، تصریح کرد: این طرح باهدف 
توسعه نهضت سبز و شکوفایی و سرسبزی هرچه بیشتر، نیل به اهداف باغ شهر ارومیه و توسعه فرهنگ درختکاری 

همچنین توسعه فضای سبز به منظور افزایش حس مسئولیت پذیری شهروندان به اجرا درآمده است.
شایگان نصب پیام های نوروزی در سازه های تبلیغاتی سطح شهر و همچنین طراحی و تولید المان های ویژه عید 
توسط هنرمندان بومی را از برنامه های استقبال از بهار سازمان خواند و اظهار کرد: تعمیر و رنگ آمیزی المان های 
نوروزی سال های پیش بر اساس اصل صرفه جویی خودکفایی و اقتصاد مقاومتی نیز از مواردی می باشد که موردتوجه 

قرارگرفته است.
رئیس سازمان سیما، منظروفضای سبز شهری شهرداری ارومیه تصریح کرد: در طرحی جدید شهرداری ارومیه 
تلفیق المان و گل کاری در برخی میدان ها و بوستان های سطح شهر را در دستور کار قرار داده که این موضوع 

می تواند در زیبایی بصری شهر نقش مهمی را ایفا کند.
وی طراحی و نصب طرح های نوروزی بر روی سازه های تبلیغاتی سطح شهر و شستشوی جداول و دیوارهای شهری 
در جهت رفع آلودگی بصری از دیگر برنامه های سازمان در آستانه بهار خواند. آماده سازی المان هرمی شکل گل و 
جانمایی در سطح شهر و کاشت گل های بهاره در سطح شهر جمع آوری تابلوهای غیرمجاز تبلیغاتی و رفع آشفتگی 
بصری و مزاحمت های فیزیکی از معابر و ساماندهی سیمای شهری طراحی و ساخت المان های منحصربه فرد و 
مختلف نوروزی بازسازی، تعمیر و رنگ آمیزی المان های تخریب شده و آسیب دیده با تأکید بر اصل صرفه جویی، 
خودکفایی و اقتصاد مقاومتی موارد فوق گوشه ای از تالش و اهتمام شبانه روزی کارکنان زحمتکش این سازمان 

جهت استقبال از بهار 97 و ایجاد منظر و زیباسازی فضای شهری می باشد.
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ــی آب، روی  ــد. روی آگاه ــای آن کاج بلن ــن شــب بوها، پ ــی اســت: الی ای ــن نزدیک ــه در ای ــی ک و خدای
قانــون گیــاه، شــاید اغراق آمیــز بــه نظــر بیایــد اگــر بگویــم؛ فعالیــت درزمینــه فضــای ســبز و منظــر، دیــد و 
ــا نگاهــی  ــاز کــرد و ایــن امــکان را برایمــان فراهــم نمــود کــه ب ذهــن مــا را بــه ابعــاد پنهانــی پیرامونمــان ب

ــم. ــذرد بنگری ــان می گ ــه در اطرافم ــه آنچ ــر ب عمیق ت
فرصتــی دوبــاره دســت داد تــا بــه بهانــه  انتشــار شــماره دوم نشــریه بــوم ســبز بــا خواننــدگان گران مایــه بــه 
گفتگــو بپــردازم. تــداوم انتشــار نشــریه بــدون مشــارکت شــما امکان پذیــر  نخواهــد بــود. اســتقبال  شــما بــا 
ارســال مقــاالت پرمایــه باعــث شــکوفایی ایــن نشــریه در جمــع اندیشــمندان حــوزه فضــای ســبز و کشــاورزی 
به ویــژه ســازمان ســیما، منظروفضــای ســبز خواهــد گردیــد.  انتظــار داریــم مثــل همیشــه بــا ارســال مقاالتــی 
کــه حاصــل فعالیت هــای پژوهشــی شماســت بــر غنــای علمــی مجلــه بیافزائید. نشــریه بــوم ســبز در محورهای 
کشــاورزی، آب، بهداشــت محیــط، مدیریــت فضــای ســبز شــهری، آموزش و فرهنگ ســازی، زیباســازی شــهری، 
آمــاده دریافــت مقــاالت محققــان و صاحب نظــران ایــن حــوزه اســت. رویکــرد اصلــی نشــریه، انتشــاریافته های 
ــرای  ــه ب ــرد ســازمان ســیما، منظروفضــای سبزشــهری شــهرداری ارومی علمــی- پژوهشی-آموزشــی و عملک
توســعه فضــای ســبز در منطقــه و کشوراســت. الزم می دانــم از رئیــس محتــرم ســازمان ســیما، منظروفضــای 
ســبز شــهری شــهرداری ارومیــه جنــاب آقــای مهنــدس شــایگان و کلیــه همــکاران عزیــزم کــه درراه انــدازی و 

انتشــار مجــدد نشــریه تــالش نمودنــد قدردانــی نمایــم.

فهیمه هاللی سلطان احمدی، دکترای زراعت - فیزیولوژی
سردبیر نشریه بوم سبز
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       دکتر سالمتی معاون خدمات شهری شهرداری ارومیه  در مورد شهر پایدار بیان نمود که، شهری پایدار است 
که نیاز های حال حاضر را بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده برای رفع نیاز های خود تامین کند. در 
این راستا شهر پایدار طوری اداره می گردد که  کاملترین وابستگی به محیط پیرامون خود و منابع آن داشته باشد. 
به شکلی که انرژی مورد نیاز خود را از منابع تجزیه پذیر تامین می نماید.کمترین اثر و ردپای زیست محیطی در 
پیرامون خودباقی می گذارد در نتیجه محیط زیست قادر خواهد بود تاثیرات مربوطه را مجدداً بطور طبیعی در 

مدت زمان کوتاه احیا نماید.
ردپای محیط زیست اعم از هر واحد انسانی )فرد-شهر یا کشور( تاثیری به زمین می گذارد.زیرا تولید و خدمات 
طبیعت را مورد استفاده قرار می دهد. تاثیر محیط زیستی آنها برابر با مقدار طبیعی است که آنها برای تداوم زندگی 

اشغال کرده اند.
پسماندهای حاصله از فعالیت ها باید بطور صحیح مدیریت گردد.از مواد زائد کمپوست تولید شده و سایر پسماندهای 
غیر قابل بازیافت هم نیازمند توجه به زیرساخت هایی چون حمل و نقل عمومی مناسب و سازگاز با محیط زیست.

تولید مواد غذایی سالم و مدیریت صحیح انرژی و امثال آن است.
در طول 10 سال گذشته در جهان که جنبش محیط زیست با هدف احیاء و آماده سازی محیط طبیعی در برابر 
اثرات تغییرات آب و هوا روی داده است. اکثر شهرها در حال بکارگیری یک استراتژی سازگار با طبیعت هستند.

آنها همچنین در حال رقابت هستند که قبل از رویارویی با تغییرات شدید آب و هوایی آماده شوند.
اکوسیستم سالم بطور طبیعی آب و هوا را تنظیم می کنند و آسیب پذیری ما را در برابر اثرات مخرب ناشی از 
تغییرات آب و هوا کاهش می دهند.در نتیجه تشدید ارتباط طبیعت،انعطاف پذیری شهرها را تقویت خواهد کرد.

دکتر سالمتی بیان نمود که ،یک راه تأثیرگذار و ارتباط با طبیعت افزایش در اثر فضای سبز،استفاده از انرژی های 
تجزیه پذیر شامل مزارع سلول های خورشیدی،توجه به کاهش مصرف آب -حفاظت از مزارع و باغات حداقل در 
قالب مزارع شهری ،کاهش مصرف انرژی با استفاده از کاشت درختان با تراکم بیشتر در سطح معابر و سایه اندازی 

در تابستان و کاهش اثرات زیان بخش گرما و کاهش اثرات سرما در زمستان هست .
طریق  از  فعال  زندگی  سبک  افزایش  و  شخصی  خودروهای  برای  عوارض  و  مالیات  میزان  افزایش  همچنین 
دوچرخه سواری و پیاده روی )هدف گذاری برای یک مدت معین جهت کاهش انتشارات دی اکسید کربن و گازهای 

گلخانه ای(.
به کارگیری سیاست زباله صفر اینکه شهروندان باید موارد بازیافتی،پسماندهای مخلوط و شکل های زباله را جدا 

نمایند.
این کار باعث کاهش هزینه دفن زباله ،مصرف انرژی و آلودگی هوا و همچنین عناصر سمی واردشده به طبیعت 

کاهش یابد.
در نتیجه این کار به نوبه خود باعث رشد سالم تر محیط زیست،جامعه سالم تر و محیط زندگی پاکیزه تر می شود.

دکتر سالمتی
معاون خدمات شهری شهرداری ارومیه 
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گیاهان آپارتمانی 

ســـایه پسنـد

گردآوری: حجت مختاری کارشناس ارشد باغبانی سازمان سیما، منظروفضای سبز  شهری شهرداری ارومیه

Sansevieria trifasciata :نام علمی
Asparagaceae :نام خانواده 
مشخصات مورفولوژیکی:

 سانســوریا از گیاهانــی هســت کــه زیــاد در خانه هــا مورداســتفاده هســت. ایــن گیــاه 
ــرنیزه  ــکل س ــه ش ــیه زرد و ب ــا حاش ــیده ب ــد و کش ــا بلن ــت، برگ ه ــی آفریقاس بوم
ــا  ــرگ و ی ــق ب ــر آن از طری ــد و تکثی ــر می رس ــک مت ــه ی ــا ب ــاع برگ ه ــت. ارتف هس
ــایه  ــکی و س ــر خش ــاوم در براب ــع و مق ــیار کم توق ــت، بس ــی اس ــاقه های زیرزمین س
هســت. ولــی در ایــن واریتــه بــه علــت ابلــق بــودن برگ هــا بــه نــور بیشــتری احتیــاج 
ــه رنــگ ترکیبــی ســبز و ســفید  دارد. ایــن گیــاه همچنیــن دارای گلــی اســت کــه ب
ــر  ــا معط ــدارد ام ــی ن ــت خاص ــه گل آن جذابی ــد البت ــاه می روی ــی گی ــش میان در بخ
ــی در  ــواده کاکتوس هــا از مقاومــت باالی اســت. سانســوریا هماننــد ســایر اعضــای خان
هــوای گــرم و خشــک برخــوردار اســت و می توانــد در درون ســاقه و برگ هــای خــود 
ــم از  ــگاه دارد. در زمان هــای قدی ــی ن ــی طوالن ــرای مدت زمان ــادی از آب را ب حجــم زی
ایــن گیــاه بــرای تهیــه فیبــر و گاهــی از برگ هــای آن بــرای بانــداژ زخم هــا اســتفاده 
می شــده اســت. امــروزه بیشــتر از ایــن گیاهــان بــرای زیباســازی محیط هــای خانگــی 
مخصوصــاً آپارتمان هــا اســتفاده می شــود. ایــن گیــاه دارای رشــد بســیار آرامــی اســت 
ــن  ــواص ای ــی از خ ــد. یک ــی می مان ــاداب باق ــبز و ش ــی س ــال های طوالن ــرای س و ب
گیــاه کــه آن را بــرای اســتفاده در منــازل مناســب کــرده اســت توانایــی ایــن گیاهــان 
ــد ســموم  ــر تحقیقــات انجام شــده ایــن گیــاه می توان در پاک ســازی هــوا اســت. بنــا ب
و گازهــای آلــوده موجــود در هــوا ماننــد )تولوئــن( یــا ) فرمالدئیــد( را تصفیــه کنــد. 
ــتفاده  ــواب اس ــاق خ ــاه در ات ــن گی ــه از ای ــد ک ــه می کنن ــان توصی ــن رو کارشناس ازای

ــا تصفیــه هــوا خوابیــدن بســیار راحت تــر شــود. ــا ب شــود ت

سانسوریا
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نیازها:
ــن  ــوری ای ــرایط ن ــن ش ــل بهتری ــور کام ــا: ن ــور و دم ن
ــه ادامــه زندگــی  ــادر ب ــی در ســایه هــم ق گیــاه اســت ول
ــد. در  ــل نمی کن ــاب را تحم ــتقیم آفت ــش مس ــت، تاب اس
زمســتان تــا درجــه حــرارت 10 درجــه ســانتی گراد قــدرت 
تحمــل دارد ولــی درجــه حــرارت مطلــوب در ایــن فصــل 
16 اســت، در تابســتان درجــه حــرارت 24 درجــه را نیــز 
ــت و در  ــاس اس ــرما حس ــه س ــبت ب ــد. نس ــل می کن تحم
ــی  ــار یخ زدگ ــد و دچ ــیب می بین ــد آس ــرمای بیش ازح س

می گــردد.
ــار و در  ــه یک ب ــر 3 هفت ــتان ه ــاری: در زمس ــاز آبی نی
تابســتان یک بــار در هــر هفتــه آبیــاری کافــی اســت 
بــه دلیــل ســاقه گوشــتی گیــاه کــه سرشــار از آب اســت 
ــث  ــون باع ــد چ ــز نمایی ــدازه پرهی ــاد از ان ــاری زی از آبی
ــازه  ــاری اج ــن دو آبی ــردد در بی ــاه می گ ــیدگی گی پوس

ــود. ــک ش ــاک خش ــا ســطح خ ــد ت دهی
ــت  ــوم اس ــاک ل ــاک، خ ــن خ ــه: بهتری ــاک و تغذی خ
)مخلوطــی از شــن، رس و مــواد آلــی(. اســتفاده بیش ازحــد 
از مــواد آلــی باعــث پوســیدگی ســاقه گیــاه و از بیــن رفتن 

آن می گــردد.
ــا از  ــت ی ــاده اس ــاه س ــن گی ــر ای ــر: تکثی روش تکثی
ــیم  ــمت تقس ــد قس ــه چن ــه ب ــه از ریش ــادری ک ــاه م گی
می شــود کــه هــر قســمت دارای ریشــه و بــرگ جداگانــه 
اســت و در گلــدان جدیــد کاشــت می گــردد؛ و یــا از 
طریــق قلمــه؛ ســاقه گیــاه بــه قطعــات کوچــک حــدود 8 
ــد  ــت می نماین ــه کش ــرده و در ماس ــیم ک ــانتیمتر تقس س
ــرای ریشــه  ــه کاشــت نشــود ب دقــت شــود قطعــات وارون
ــا پالســتیک پوشــاند  ــه را ب دهــی ســریع تر می توانــد خزان
ــرگ  ــا 3 ب ــور 2 ت ــس از ظه ــود. پ ــظ ش ــت حف ــا رطوب ت
ــن  ــد؛ و بهتری ــال دهی ــی انتق ــدان اصل ــه گل ــا را ب قلمه ه

ــار و تابســتان هســت. ــرای آن فصــل به ــان ب زم
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 Epipremnum Aureum : نام علمی
ARACEAE - نام خانواده : گل شیپوریان 

مشخصات مورفولوژیکی:
اگــر بــه دنبــال یــک گیــاه کم توقــع، آپارتمانــی، بــا رشــد ســریع 
می گردیــد کــه در محیط هــای مختلــف بتوانــد ســریع خــود را بــا 
شــرایط محیطــی تطبیــق دهــد، گیــاه آپارتمانــی پتــوس بهتریــن 
انتخــاب خواهــد بــود. پتــوس گیاهــی ســریع الرشــد و بــاال رونــده 
ــا مخلوطــی از رنگ هــای  ــق ی ــا ابل ــگ ســبز ت ــی از رن ــا برگ های ب

ســبز و زرد یــا سبزوســفید هســت. 
پتــوس ابلــق در مقایســه بــا پتــوس ســبز نیــاز بــه نــور بیشــتری 
دارد و اگــر نــور موردنیــاز خــود را از محیــط دریافــت نکنــد رنــگ 
برگ هــای آن متمایــل بــه ســبز می شــود. پتــوس بــرای نگهــداری 
ــا  ــرا ب ــر کار و کارخانه هــا مناســب اســت زی در مراکــز اداری، دفات
ــده  ــی دارد، تصفیه کنن ــور کم ــه آب و ن ــاز ب ــه نی ــه اینک ــه ب توج

ــه شــمار می آیــد.   ــوده ب ــرای هــوای آل خوبــی ب
گیــاه آپارتمانــی پتــوس بومــی جزایــر ســلیمان و جنــوب شــرقی 
آســیا هســت ولــی به طورکلــی به ســرعت خــود را بــا هــر محیطــی 
هماهنــگ می کنــد و ظــرف مــدت کوتاهــی محیطــی را کــه در آن 

قرارگرفتــه تبدیــل بــه یــک فضــای ســبز کوچــک می کنــد.

پتوس سفید

نیازها:
ــور مســتقیم خورشــید موجــب آســیب دیدگی برگ هــای گیــاه می شــود، بدیــن منظــور گیــاه  ــا: ن ــور و دم   ن
را در محیــط نیم ســایه بــا نــور مناســب قــرار دهیــد. واریتــه هــای ابلــق بــه نــور بیشــتری نیــاز دارنــد تــا زیبایــی 
و رنگ بنــدی برگ هــای آن هــا حفــظ شــود. در فصــل تابســتان 24 درجــه ســانتی گراد و در فصــل زمســتان 16 

درجــه ســانتی گراد دمــای ایــده آل بــرای نگهــداری گیــاه پتــوس هســت.
ــن  ــود، بدی ــوس می ش ــاقه های پت ــدن س ــیدگی و زرد ش ــب پوس ــد موج ــاری بیش ازح ــاری:  آبی ــاز آبی  نی
منظــور بیــن دو آبیــاری ســطح خــاک را چــک نماییــد کــه خشک شــده باشــد ســپس آبیــاری مرحلــه ی بعــد 
را انجــام دهیــد، زهکشــی گلــدان را نیــز بررســی کنیــد کــه آب اضافــی از گلــدان خــارج شــود.  هفتــه ای دو تــا 

ــا اســپری آب موجــب حفــظ رطوبــت گیــاه می شــود.  ــار غبــار پاشــی ی ســه ب
ــرگ، خــاک باغچــه  ــب خاک ب ــه: ترکی ــاک و تغذی  خ
ــت .  ــبی هس ــاک مناس ــوس خ ــاه پت ــرای گی ــه ب و ماس
ــل  ــود کام ــاه در فصــل رشــد از ک ــت گی به منظــور تقوی
ــه  ــر دو هفت ــود 20-20-20 ه ــا ک ــی ی ــان آپارتمان گیاه

ــتفاده کنیــد. یک بــار می توانیــد اس
ــل فصــل  ــا اوای ــار ت ــر فصــل به ــر: از اواخ  روش تکثی
ــر پتــوس از قلمــه ی  ــد به منظــور تکثی تابســتان می توانی
ســاقه اســتفاده نماییــد. )پتــوس به راحتــی در آب ریشــه 

می دهــد و به راحتــی تکثیــر می شــود.(
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Philodendron bipinnatifidum :نام علمی
 ARACEAE -نام خانواده: شیپوری

مشخصات مورفولوژیکی:
جنوبی  آمریکای  آن  زادگاه  و  سه«  »آرا  خانواده  از  است  گیاهی 
است، برگ های آن سبز براق است که با بزرگ تر شدن شکاف ها و 
دندانه های برگ عمیق تر و شکل برگ انجیری به خود می گیرد اکثر 

فیلودندرون ها باالرونده هستند، به جز این یک گونه که فیلودندرون درختی هم نامیده می شود و به صورت درختچه 
بزرگ با برگ های بزرگ رشد می کند و برگ های آن تمایل به سقوط دارند همچنین گفته می شود این درخت 

بومی جنگل های انبوه پاراگوئه و جنوب شرقی برزیل است.
ریشه های هوایی آن منحصر به ریشه های نزدیک قاعده برگ ها است که باید به طرف خاک هدایت گردد.

 همان طوری که از نام انگلیسی upright philodendron آن برمی آید، فیلودندرون را راست قامت نام نهاده اند 
احتیاج به قیم ندارد و برگ ها از مرکز می رویند هوای گرم و مرطوب از شرایط ایده آل آن است و به علت گستردگی 
بوته و برگ ها باید دور از محل پر رفت وآمد باشد، نگهداری فیلودندرون ها ساده و گیاهی مناسب برای مبتدیان 
است. فیلودندرون برگ انجیری می تواند به بزرگی 15 فوت )4.6 متر( ارتفاع و 15 فوت )4.6 متر( در عرض گسترده 

شود و ساقه آن تا 17.8 سانتی متر قطر می تواند داشته باشد.
نیازها:

نور و دما: کنار پنجره با نور مالیم بهترین مکان برای این گیاه است، اشعه ی مستقیم آفتاب مخصوصاً در ظهر به 
برگ های گیاه صدمه می زند. حداقل درجه حرارت در زمستان 1۲ درجه و حداکثر آن در تابستان ۲4 درجه توصیه 
می گردد. در درجه حرارت باالتر غبار پاشی الزامی است.  فاصله بین دو آبیاری باید خاکش خشک باشد. یک جزیره 
زیرش درست کنید تا همیشه بخارآب دور برگ هایش را بگیرد و رطوبت پایدار داشته باشد توی زمستان هم ظرف  

آب روی شوفاژ یا بخاری قرار بدید.
 خاک و  تغذیه : هر دو هفته یک بار جهت تأمین مواد 
از کود شیمیایی مخصوص گیاهان  غذایی گیاه 
کمپوست  خاک   کنید.  استفاده  زینتی 
برای  محیط  بهترین  هلندی  خاک  یا 
رشد ریشه است. با شروع فصل رشد در 
هرسال زمان تعویض گلدان فرامی رسد. 
در صورت سنگین بودن گلدان به تعویض 
خاک های سطحی با خاک نو و غنی اکتفا 
کنید. بهتراست اجازه دهید ریشه از زیر 

گلدان بیرون بزند بعد تعویض کنید.
 روش تکثیر: ازدیاد این گل در منزل 
و  بذر  از  حرفه ای ها  نیست،  آسانی  کار 

قلمه استفاده می کنند.

فیلودندرون 
برگ انجیری
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Tradescantia fluminensis :نام علمی
 Commelinaceae :نام خانواده

مشخصات مورفولوژیکی:
ــای سرپوشــیده  ــن طاقچــه، پشــت پنجــره و بالکن ه ــرای تزئی ــه اســت و بیشــتر ب ــاه دارای 6 گون ــن گی ای
ــتان  ــرمای زمس ــه س ــاه ب ــن گی ــده دارد. ای ــوب و تقویت ش ــاک مرغ ــه خ ــاج ب ــود و احتی ــداری می ش نگه

ــی رود.  ــن م ــه از بی ــر از 8 درج ــیت دارد و در کمت بســیار حساس
 نیازها:

نــور و دما:بــرگ بیــدی بــه ســایه تــا نــور متوســط نیــاز دارد. نــور مســتقیم خورشــید در رشــد ایــن گیــاه 
ــه ســرمای زمســتان  ــاز دارد. ب ــا حــدود 30 درجــه ســانتی گراد نی ــاد ت ــای زی ــه گرم ــر اســت. ب بســیار مؤث
بســیار حساســیت دارد و در کمتــر از 8 درجــه از بیــن مــی رود. بــرگ بیــدی در بهــار و تابســتان احتیــاج بــه 

آبیــاری روزانــه دارد، امــا در فصــل زمســتان هفتــه ای یک بــار آبیــاری کافــی اســت.
ــه  ــد ب ــداری می کنی ــز نگه ــر به صــورت آوی ــد خــاک خشــک شــود، اگ ــاری بای ــن دو آبی ــاز آبیاری:بی  نی

خاطــر بــاال رفتــن حــرارت بــه بــاال بــه و تبخیــر بیشــتر آبیــاری بیشــتری نیــاز دارد.
 خــاک و  تغذیــه : مخلوطــی از خــاک باغچــه، ماســه و تــو رب، خــاک مناســب بــرگ بیــدی اســت.  کــود 
موردنیــاز ایــن گیــاه را می تــوان بــه میــزان 3 گــرم در لیتــر، هــر دو هفتــه یک بــار از فروردیــن تــا مهرمــاه، 

ــگ می شــود. ــگ برگ هــا کم رن ــاد داده شــود رن ــرارداد. اگــر کــود زی ــاه ق ــار گی در اختی
ــر  ــا اواخ ــار ت ــط به ــد. از اواس ــه می دهن ــاک ریش ــا خ ــرعت در آب و ی ــاه به س ــن گی ــر: ای  روش تکثی
ــد  ــد ســرزنی و جــوان شــوند، می توانی ــد رشــد کــرده و شــاخه ها آن بای ــادری تجدی ــاه م تابســتان کــه گی
شــاخه های هــرس شــده را بــه طــول 7/5 ســانتیمتر جــدا کــرده و هــر 5 قلمــه را در گلدانــی بــا قطــر دهانــه 

9 ســانتیمتر حــاوی کمپوســت خصــوص بــذر و قلمــه قــرار دهیــد.
خــاک را نســبتاً مرطــوب کنیــد و گلــدان را در دمــای 18 درجــه ســانتی گراد و نــور کافــی نگه داریــد. پــس 
از 2 تــا 3 هفتــه ریشــه دهــی انجــام می شــود و شــما می توانیــد مقــدار آبیــاری را بیشــتر کــرده و بــا کــود 

مایــع آن هــا را تغذیــه کنیــد. در شــرایط مشــابه، قلمــه در آب نیــز ریشــه خواهنــد داد.

گیاه برگ بیدی

                                      منابع :
1-The Plants S unset book U.S.A 1916
2-The house Plant Expert Dr. D.G. Hessayon 1994 Expert Books Co London.
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اقدامات سـازمان سیما، منظـر و
فضای سبز شهری شهرداری ارومیه 
احیاء درختان جاده چی چیست توسط سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ارومیه

مدیرعامل سازمان سیما، منظرو فضای سبز شهری شهرداری از احیا درختان جاده چی چست خبر داد. به 
گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظرو فضای سبز شهری شهرداری ارومیه، علی شایگان اذعان داشت: 
درراستاي توسعه و احیاء مجدد فضای سبز درختان جاده چی چیست که جزو وظایف سازمان می باشد عملیات 
انجام سایر عملیات  آبیاری درختان در سطح وسیع اجرا شد و برنامه ریزی جهت آبیاری قطره ای درختان و 
نگهداری )سم پاشی و علف زنی علف های هرز(، تشتک گذاری و حذف درختان خشکیده و آفت زده وبازکاشت 

درختان مقاوم به کم آبی در جاده چی چیست توسط این سازمان در حال انجام است.

کاشت درختان ودرختچه های مقاوم به کم آبی دربلوارها ومیادین سطح شهر
به گزارش روابط عمومی سازمان علی شایگان اذعان داشت: یکی از اصول مهم در ایجاد فضای سبز استفاده 
از درخت و درختچه های مناسب آن منطقه است که این موضوع عالوه بر کاهش مصرف آب، در زیبایی هر 
چه بیشتر شهر نقش به سزایی دارد. ارقام مقاوم به کم آبی کشت شده شامل زرشک، کوتونستر، سرو خزنده 
با تمام شرایط میکروکلیمائي  ادامه داد: عملیات کاشت گونه های گیاهي متناسب  و...می باشند. علی شایگان 
شهر ارومیه دردستورکارسازمان قرارگرفته ودرحال انجام است. رئیس سازمان در پایان یکی از اهداف سازمان 
را شناسایی گونه های متفاوت با بافت غالب موجود در شهر و البته سازگار با شرایط اقلیمی عنوان کردوگفت: 
توسعه روزافزون شهری وزندگی شهرنشینی آثار نامطلوبی در حیات شهروندان دارد که سعی سازمان براین 

است تا با توسعه فضاهای سبز شهری درصدد کاهش اثرات این عوامل نامطلوب باشد.

بذرگیری گیاهان و گل های فصلی در واحد تولیدات سازمان
به گزارش روابط عمومی سازمان علی شایگان گفت: تولید انواع گل های 
زینتی برای کاشت در فصول مختلف سال و رسیدن به خودکفایی و 
در  که  می باشد  سازمان  اصلی  اهداف  از  یکی  تولید  راندمان  افزایش 
همین راستا این واحد نسبت به بذر گیری گیاهان و گل های فصلی از 

نهالستان های سازمان وفضای سبز سطح شهر اقدام نموده است.
وی با اشاره به ایجاد تنوع در فضای شهری با کاشت گیاهان زینتی 
اذعان داشت:  واریته های مختلف گل های فصلی  از  انواع رنگ ها  در 
دردستورکارسازمان  سبز  فضای  نیاز  با  متناسب  آن ها  از  بذرگیری 
قرارگرفته ودرحال انجام است. رئیس سازمان سیما، منظر فضای سبز 
با  تا  است  براین  سازمان  تالش  تمام  داشت:  اعالم  پایان  در  شهری 

تولید، تکثیر و پرورش انواع گل های فصلی و درختان و درختچه های زینتی تمام نیازهای فضای سبز شهری 
تأمین و شهری زیبا برای شهروندان مهیاسازیم
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ــای  ــواع گل در گلخانه ه ــای ان ــت بذره کاش
واحــد تولیــدات ســازمان ســیما، منظروفضای 

ســبز شــهری شــهرداری ارومیــه
خزانه  در  بذر  :کاشت 114000  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
اطلسی،  خروس،  تاج  قرنفل،  گازانیا،  پریوش،  جعفری،  بذر  شامل 
زیبا،  آهار، رعنا  بذری، میخک، سالویا، همیشه بهار، عسلی،  کوکب 
مارگریت سفید، حنا، میمونی، داوودی، جهت استفاده آتی در سطح 

شهر انجام گردید.

انتقال درخت و درختچه به گلدان
20000 اصله زبان گنجشک،10000 اصله باران طالیی، 800 اصله سرو خمره ای و 2000 اصله به ژاپنی و 3000 
اصله ساناز جهت کاشت در سطح شهر به گلدان های متناسب منتقل شدتا بعد از رشد کافی در سطح شهر 

کشت شود.

احداث 10 هزار مترمربع نهالستان انواع درختان مثمر 
و غیر مثمر

با  مثمر  غیر  و  مثمر  درختان  انواع  نهالستان  مترمربع  هزار   10 احداث 
مشاوره اساتید مرکز تحقیقات کشاورزی به صورت مکانیزه انجام گردید که 
کلیه مراحل کاشت، داشت و برداشت به صورت مکانیزه می باشد و آبیاری 
به صورت قطره ای انجام می گردد. مهندس علی شایگان ریس سازمان سیما، 
منظروفضای سبز ارومیه بیان کرد که با احداث10 هزارمترمربع نهالستان 
انواع درختان مثمر و غیر مثمر شامل سیب، گالبی، شلیل، بادام، آلبالو، باران 
طالیی، زبان گنجشک، و...امیدوارم بتوانیم نیازهای سازمان برای استفاده در 
سطح شهر را رفع کرده و عالوه بر این باهدف ارائه خدمات و عرضه نهال به 

همشهریان اقدامی مؤثر در جهت درآمدزایی باشد.

توسعه فضای سبز پارک دانشجو
سازمان درراستای زیباسازی منظر شهری اقدام به توسعه فضای سبز پارک دانشجو کرده است که تمام مراحل 
نخاله برداری، خاک ریزی، پخش خاک و تسطیح و عملیات لوله کشی و سیستم انتقال آب و همچنین حفاری 
جهت کابل گذاری برای برقراری سیستم روشنایی و کاشت چمن به اتمام رسیده که بعد از اتمام عملیات فوق، 
سازمان نسبت به کاشت درخت و درختچه های مقاوم به کم آبی و متناسب با شرایط آب وهوایی اقدام خواهد 
کرد. مدیرعامل سازمان پارک ها در پایان اعالم نمود: ازآنجایی که شهر ارومیه همانند سایر کالن شهرهای کشور 
به ویژه  از کاربری های خدماتی  استفاده  برای  تقاضا  افزایش  با  افزایش جمعیت  و  به گستردگی شهر  با توجه 
فضای سبز مواجه است. لذا سازمان سعی دارد درراستای توسعه کمی و کیفی فضای سبز شهری ارومیه باهدف 
دستیابی به سرانه فضای سبز استاندارد جهانی و ایجاد محیطی شاداب و زیبا برای شهروندان، تصویر شهری 

سبز و بدون آلودگی را ترسیم نماید.

آغازمرحله دوم عملیات تعمیرونظافت آبخوری های سطح شهر
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان ســیما، منظــر و فضــای ســبز شــهری شــهرداری ارومیــه علــی شــایگان 
اذعــان داشــت: ســازمان در راســتای جلوگیــری ازهدررفــت آب وآراســتگی فضاهــای عمومــی شــهری نســبت 
بــه تعمیرونظافــت آبخوریهــای ســطح شــهر اقــدام نمــوده اســت. وی ادامــه داد: عملیــات تعمیــر، بازســازی، 
ــطح  ــا س ــای آبخوریه ــردکن ه ــت آبس ــر ومرم ــن تعمی ــیرآالت و همچنی ــض ش ــل و تعوی ــرویس کا م س

شهردردستورکارســازمان قرارگرفتــه ودرحــال انجــام اســت.
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وی بــا اشــاره بــه نقــش اجتناب ناپذیــر فضاهــای ســبز شــهری هــدف از ایــن اقدامــات را تحقــق بخشــیدن 
بــه احیــای درختــان جــاده چــی چیســت و جلوگیــری از خشــکیدگی آن هــا عنــوان کــرد ودرپایــان ادامــه 
ــاک ســعی خواهــد  ــا و هــوای پ داد: به منظــور جلــب رضایــت و شــادابی شــهروندان و ایجــاد محیطــی زیب
شــد بــا بــه ســازی و احیــای درختــان، کمیــت و کیفیــت فضــای ســبز ایجادشــده بــه بهتریــن نحــو ممکــن 

اجــرا شــود.

عملیات سم پاشی علیه بیماری پژمردگی فوزاریومی درختان اقاقیای سطح شهر
به گزارش روابط عمومی سازمان پارک ها و فضای سبز مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ارومیه 
از آغاز عملیات سم پاشی باهدف مقابله و مبارزه علیه بیماری قارچی درختان اقاقیا در سطح شهر ارومیه خبر 

داد.
از قارچ  اقاقیا بیماری ناشی  از بیماری های گزارش شده دردرختان  با اعالم این خبر گفت: یکی  علی شایگان 

فوزاریوم می باشد.
وی ادامه داد: قارچ فوزاریوم یکی از مهم ترین قارچ های خاکزی می باشدکه در سراسر دنیا پراکنده است که خود 
رابصورت زردی، کاهش رشد گیاه، انسداد آوندی و پژمردگی یک طرفه و پوسیدگی ریشه و طوقه وسایراندام 

های زیرزمینی ظاهر می سازد.
وی در ادامه مطالب خویش افزود: برای کنترل این بیماری در سطح شهر انجام عملیات به زراعی و تقویت 
درختان، هرس شاخه های آلوده توسط سازمان صورت گرفته ودرحال حاضرسمپاشی درختان با قارچ کش هایی 

همچون )اپیرودیون+کاربندانیم( به صورت روزانه انجام می شود.
از شهروندان محترم خواست در صورت  پایان  ارومیه در  پارک ها و فضای سبز شهرداری  مدیرعامل سازمان 
تا سریعاً  مراتب را به واحدسمپاشی سازمان فضای سبز اطالع دهند  مشاهده هرگونه آفات و بیماری سریعاً 

جهت سم پاشی اقدام شود.

سـازمان  آب  تأسیسـات  واحـد  اقدامـات 
در راسـتای کاهـش آب مصرفـی و افزایش 
راندمـان آبیـاری در فضاهای سـبز شـهری

سیما  سازمان  رئیس  سازمان،  عمومی  روابط  گزارش  به 
اصلی  عنصر  نمود:  بیان  ارومیه  شهرداری  سبز  منظروفضای 
متأسفانه  فضاهای سبز شهری آب هست که  و موجودیت  بقا 
وقوع  و  بارندگی  فصلی  تغییرات  دلیل  به  سالیان گذشته  طی 
خشکسالی، کاهش سطح ایستابی آب های زیرزمینی و درنتیجه 
کاهش آبدهی چاه ها  و عدم صدور مجوز، حفر چاهه ای جدید در 
دشت ممنوعه ارومیه به عامل محدودکننده توسعه و نگهداری 

فضاهای سبز شهری تبدیل شده است.
 مهندس شایگان ادامه دادند: در این خصوص سازمان سیما، 

منظروفضای سبز شهری شهرداری ارومیه اقدامات جدی  و اساسی را در راستای کاهش آب مصرفی و افزایش 
راندمان آبیاری برداشته است که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار )قطره ای و بارانی( در طراحی پارک های جدیداالحداث و نیز تغییر 
سیستم آبیاری سنتی در پارک های قدیمی به سیستم آبیاری تحت فشار

2- طراحی و اجرای سیستم آبیاری هوشمند در پارک میخک
3- طراحی و اجرای سیستم آبیاری هوشمند در بلوارهای والفجر 1 و 2 و بلوار امام علی )حدفاصل پل آذربایجان 

و پل امام علی(
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برگـزاری  راسـتای  در  سـازمان  اقدامـات 
کنگره یـادواره شـهدای سـرداران و 12000 

استان شـهید 
منظر  رئیس سازمان سیما،  روابط عمومی سازمان  گزارش  به 
و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه اظهارداشت: بزرگداشت 
یادواره شهدا مقوله مهمی است و شهدا با نثار جان خود، آرامش 
از  پیروی  شهدا  هدف  و  آوردند  ارمغان  به  کشورمان  برای  را 
والیت و دفاع از خاک ایران بود و رمز ماندگاری آن ها اخالص 
در عمل است وی ادامه داد: حداقل وظیفه ای که در قبال شهدا 
بر عهده داریم این است که نگذاریم یاد آن ها فراموش شود و در 

این راستا سازمان با تالش شبانه روزی جهت برگزاری هر چه باشکوه تر یادواره اقدامات متعددی انجام داد که 
از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- طراحی و جانمایی المان یادمان شهدای دار لک در پل اسپوتا
2- جانمایی 10 عدد محراب شهدا

3- سه عدد پالک شهدا
4- نصب یک عدد پالک شهدای گمنام در بلوار بهداری
5- 3500 متر نقاشی دیوار در پل قویون و میدان ایالت

6- 30 عدد چیدمان سنگر و پرچم
7- به تعداد 100 عدد پرچم آرم کنگره

8- تابلوی دیواری شهدا به تعداد 15 عدد
9- نورپردازی محل کنگره

10- اختصاص دادن بیش از 80% بیلبوردها و انواع سازه های 
تبلیغاتی سطح شهر به کنگره

11- آماده سازی تعداد 200 عدد تابلو جهت نصب سردر کوچه شهدا
12- آماده سازی پنج عدد تابلوی 6 تایی عکس شهدا

مهندس شایگان در پایان بیان نمود:  شهدا حماسه آفرین و ادامه دهنده راه امام حسین )ع( هستند . برگزاری 
یادواره های شهدا مصداق زنده نگه داشتن راه شهدا و امام است، راه شهدایی که محور زندگی آن ها خدا بود و 

برای خدا کار می  کردند.

نصـب پایـه چراغ هـای سـوالر )خورشـیدی( در پـارک 
جنگلی

بـه گفتـه مدیرعامـل سـازمان سـیما، منظروفضـای سـبز شـهری شـهرداری ارومیه 
جنـاب آقـای مهنـدس شـایگان به منظـور بهره گیـری از انرژی هـای پـاک و تجدیـد 
پذیـر و فرهنگ سـازی و ترویـج به کارگیـری از ایـن تجهیـزات کـه آالیندگی نداشـته 
و در مصـرف بـرق و انرژی هـای تجدیـد ناپذیـر صرفه جویـی قابل مالحظـه ای ایجـاد 
می نمایـد کارشناسـان سـازمان نسـبت به طراحـی و سـاخت و نصب پایه چراغ سـوالر 

در پـارک جنگلـی و بـا بهره گیـری از ظرفیت هـای پیمانـکاران بومـی نمـوده تـا قدمـی 
در ایجـاد شـهری سـالم و بـدون آلودگـی برداشـته و بـا توسـعه ایـن فناوری هـا شـاهد 

صرفه جویـی قابل مالحظـه ای در مصـرف انـرژی و هـوای پـاک در شـهرمان باشـیم.
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جانمایـی المـان هـای پر محتـوا در جهـت حفظ فرهنـگ بومی در  راسـتای 
اسـتقبال از سال 97

بـه گـزارش ارتباطـات و روابـط عمومی سـازمان : رئیس سـازمان سـیما منظروفضای سـبز در آسـتانه سـال نو 
اظهـار داشـت ،در دوران معاصـر نمی تـوان نقش المان های شـهری را در زیبایی شـهرها  و معرفـی ویژگی های 
فرهنگـی و تاریخـی شـهر نادیـده گرفت ، می توان با طراحی و اسـتقرار یک المان مناسـب و پرمحتوا ، شـرایط 
را بـرای معرفـی ظرفیت هـای مختلـف مـردم منطقـه مهیـا  و بـه یکـی از  مهم تریـن عوامـل جـذب گردشـگر 

تبدیـل کرد.
شـایگان ادامـه داد: المان هـای طراحـی و ساخته شـده توسـط سـازمان جهـت جانمایـی در سـطح شـهر ازنظر 
فرهنگـی، دینـی، تاریخـی و هنـری اهمیـت بسـیار باالیـی دارنـد و  به عنـوان یک نمـاد فرهنگـی در فضاهای 
مختلـف موردتوجـه سـازمان اسـت. سـازمان بـرای ایجاد منظری زیبا برای شـهروندان و مسـافرین سـعی بران 
داشـته کـه بـا تلفیـق صنعت، معمـاری و هنـر در خلـق المان ها و گل هـای حجمـی توانمندی های شـهر را به 
مسـافرین یـادآوری کنـد و بـا اسـتقرار المان های مناسـب و پرمحتـوا، در ارتقاء معنـوی، فرهنگـی و اجتماعی 

شـهروندان  گام مؤثـری بردارد
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واحد پژوهش
آزمایش تاثیر محلول پاشـی بر روی رشـد نشـاء و گل 
دهـی در قالب طرح های پژوهشـی در نهالسـتان های 

سازمان
بـا توجـه بـه کمبود عناصـر غذایـی در اکثر خاکهـای مناطق 
نیمـه خشـک وتاثیر آن بر رشـد و نمو وعملکـرد گیاهان الزم 
اسـت در طـول دوره رشـد انـواع کودهـای مختلف کـه باعث 
رشـد و بهبـود خصوصیـات کیفـی و کمـی گیـاه مـی شـود 
اسـتفاده کـرد. تنـوع کودهـای موجـود و کاربردهـای وسـیع 
آنهـا مـی تواند کمبودهای بررسـی شـده از نمونه آزمایشـات 
خـاک و نیـاز های گیـاه را براحتـی برطرف نمـوده و افزایش 

راندمـان شـاخص مـورد مطالعه را حاصـل نماید.
درایـن خصـوص طـرح آزمایشـی در واحـد تولیدات سـازمان 
سـیما، منظـر و فضای سـبز شـهری ارومیه توسـط واحد آب 
و خـاک و واحـد پژوهـش در گلخانـه تولیدات سـازمان انجام 
گردیـد. در ایـن طرح بصورت آزمایشـی از انـواع کودهایی که 
دارای مـواد آلـی می باشـد بـر روی گیاهان مختلـف از جمله 
شـمعدانی، قرنفیـل، همیشـه بهـار و گازانیا اسـتفاده گردید. 
انـواع کودهـای مختلف شـامل هیگرودنگلی )کـودی با بنیان 
مـواد آلـی بـوده ودارای ترکیبات ازته، فسـفاته و انـواع آنزیم 

هـا و ویتامیـن ها می باشـد.(
کـه این کـود باعث تعـادل تغذیه ای گیاه در طول دوره رشـد 
گیـاه و جلوگیـری از ریـزش برگ هـای گیاهـان و افزایـش 
محتـوی قنـد و مـواد خشـک تولیـدی گیـاه درنتیجـه رشـد 

گیـاه می گـردد.
همچنیـن در ایـن طـرح کـود هیگـرو سـوپر زینک فسـفر که بـر روی گیاهـان مختلـف آزمایش گردیـد و این 
کـود بـا بنیـان مـواد آلی بـوده و همچنین شـامل ترکیبات مختلفـی ازجمله نیتروژن، فسـفر، و روی می باشـد؛ 
کـه باعـث افزایـش گلدهـی  و کیفیـت گل می گـردد. همچنیـن کـود آگـری لئـو که هیومیـک اسـید گرانوله 
می باشـد در گیاهـان مختلـف اسـتفاده گردیـد. از خـواص کـود هیومیـک بهبود خـواص فیزیکی، شـیمیایی و 
بیولوژیکـی خـاک بـه علـت آزاد کـردن عناصر تثبیت شـده خاک و تعدیل PH  خاک می باشـد. این کودپاشـی 

هـر 15 روز یک بـار تکـرار خواهد شـد.
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مراسم گرامی داشت هفته درختکاری
ارتباطات و روابط عمومی سازمان ،علی  امور  به گزارش 
شایگان عنوان کرد: ما از مردم دعوت می کنیم که برای 
درختکاری   ازآنجایی که   و  کنند  همکاری  درختکاری 
با  برنامه های سازمان است، مشارکت هایی  اولویت   جزو 
تعداد قابل توجهی از نهادها ، مراکز خدماتی ، انجمن ها ، 
تشکل های مردمی و.... را برای کاشت نهال داشته ایم. وی 
ضمن اشاره به کاشت نهال به مناسبت هفته درختکاری 
بیان کرد: کاشت نهال یکی از راه های توسعه فضای سبز 
است که امسال سازمان با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و 
اکولوژیکی اقدام به تولید و کاشت گونه های بومی منطقه 
با حجم گسترده تری  را به صورت ویژه و  نیاز آبی کم  با 
در دستور کار خود قرار داده و خواستار مشارکت همگان 
برای  شهروندان   از  تشویق  و  فرهنگ سازی  درراستای 
شهر  در  درختان  اهمیت  درباره  شدند.وی  نهال  کاشت 
گفت : درختان عالوه بر اینکه کیفیت هوا را افزایش داده 
و آلودگی هوا را کاهش می دهند تولید اکسیژن کرده و 
درختان  و  دارند  نیز  زیبایی شناختی  آیی  کار  همچنین 
مظهر زندگی و باعث تلطیف هوا و موجب سالمت روح و 

روان شهروندان می باشد.
برای  که  می شود  سبب  عوامل  این  همه  داد  ادامه  وی 
شویم  قائل  احترام  باارزش  موجودی  به عنوان  درختان 
قرار  خود  برنامه های  اولویت  در  را  آن ها  از  حفاظت  و 
با اشاره به مراسم گرامیداشت هفته  دهیم.وی در پایان 
و  رئیس  با حضور  که  اسفندماه  روز 21  در  درختکاری 
اعضای محترم شورای شهر، شهردار،جمعی از فرماندهان 
پرشور  استقبال  و  شهری  مدیران   ، انتظامی   ، نظامی 
شهروندان و اصحاب رسانه در محدوده در نظر گرفته شده 
واقع در شهرک بهداری انتهای خیابان صدرا به تشریح اهم 
برنامه ها و اقدامات انجام  یافته در این خصوص پرداختند.

شایگان در پایان با اشاره به اهداف ذکرشده فوق عنوان 
نمودند که این نهضت در طول سال ادامه خواهد یافت و 
از تمامی ارگان ها  ، سازمان ها ، تشکل ها و نهادهای دولتی 
و غیردولتی ، شهروندان و ..... تقاضای مشارکت در این 
نهضت را خواستار شد و قول هرگونه همکاری و مساعدت 

کامل سازمان  در این زمینه را اعالم نمودند.
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بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان سـیما، منظروفضای سـبز شـهری شـهرداری ارومیه جلسـه ای بـا حضور 
علـی شـایگان )رئیـس سـازمان(، ریاسـت دانشـکده کشـاورزی نازلـو و اعضـا ء هیئت علمی دانشـکده به منظور 
بررسـی راهکارهـای جلـب مشـارکت اعضـای هیئت علمـی و اسـتفاده از نظـرات اسـاتید دانشـگاه و تجربیـات 
اجرایـی سـازمان جهـت اجـرای پروژه های تحقیقاتـی و علمی نمـودن فعالیت هـا و پروژه های اجرایی سـازمان 

برگزار شـد. 
در ایـن جلسـه، طرفیـن ضمـن تأکیـد بـر لـزوم تحکیم و توسـعه روابـط فی مابیـن، به بررسـی راه هـای بهبود 
همکاری هـا پرداختـه و انتظـارات متقابـل از یکدیگر جهت اسـتفاده بهینـه از ظرفیت های دو طـرف موردبحث 

و بررسـی قراردادند.
اهم موضوعات موردبحث در این جلسه به شرح ذیل بیان شد:

1.تنـوع در تولیـد و کاشـت گل هـای فصلـی بـا مدنظر قـرار دادن گونه های کم مصـرف آبی، تولیـد چمن مقاوم 
بـه کم آبـی و سـازگار بـا اقلیـم منطقـه، بحـث شناسـایی و تولیـد گونه هـای کم مصـرف و مقـاوم بـه خشـکی، 
مثمـِر و غیـر مثمـِر بـا رویکرد اقتصـادی و درآمدزایی برای سـازمان، اسـتفاده از تحقیقات اسـاتید دانشـگاهی 
در خصـوص جایگزینـی نمک پاشـی زمسـتانه و بـه حداقـل رسـاندن خسـارات بـه گیاهـان و درختـان فضـای 

سـبز شهری،
2. احـداث بـاغ بوتانیـک و گیاه شناسـی، طراحـی دسـتگاه های تزریـق )بیولیفـت( توسـط واحد ماشـین آالت، 
تشـکیل اتاق فکر با اسـتفاده از پتانسـیل اعضا ء هیئت علمی دانشـگاه در پروژه های فضای سـبز، بومی سـازی 

مطالعـات انجام شـده داخلـی و خارجـی مرتبط با اهداف سـازمان
 مهنـدس شـایگان باهـدف انجـام تحقیقـات مفیـد - تشـکیل اتاق هـای فکـر جهـت تصمیم گیـری بهتـر در 
مسـائل مهـم پژوهشـی، تشـکیل شـرکت های دانش بنیـان، توجـه بیشـتر بـه قطب هـای علمـی و فعال شـدن 
مراکـز ارتبـاط بـا فضـای سـبز در دانشـگاه را مهـم و از ضروریـات بیـان کـرد و زمینه سـازی و فراهـم آوردن 
ایـن بسـتر را فی مابیـن دانشـگاه و سـازمان سـیما، منظروفضـای سـبز شـهری را از اولویت هـای برنامه هـا و 

فعالیت هـای سـازمان عنـوان نمـود.

نشسـت رئیس سـازمان سـیما، منظروفضای سـبز شـهری 
شـهرداری ارومیه و رئیس محترم دانشـکده کشـاورزی نازلو 
و اعضـا ء هیئت علمـی دانشـکده به منظـور تبـادل نظـرات

 تأکید بر لزوم تحکیم و توسـعه روابط فی مابین، 
جهـت اسـتفاده بهینـه از ظرفیت هـای دو طـرف
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واحد آب و خاک
به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظرو فضای سبز شهری 
شهرداری ارومیه اهم برخی از کارهای اجرایی واحد آب و خاک 

به شرح ذیل می باشد :
و  پارک ها  تمامی  برای  آب  و  خاک  شناسنامه های  1-تهیه 

بلوارهای فضای سبز سطح شهر
تغذیه ای  کمبودهای  رفع  هاو  درختچه  و  درختان  تغذیه   -2
درختان سطح شهر با انواع کودهای ازت، پتاسیم، فسفر، گوگرد 

وکودهای دامی با همکاری واحدهای اجرایی سازمان
3- انجام نمونه برداری خاک از بلوارهای سطح شهر و تولیدات 
سازمان با درخواست مسئولین مناطق سازمان و مسئول تولیدات 
جهت بررسی علت کمبود و بررسی مناسب بودن وضعیت عناصر 

در خاک جهت کاشت گل و گیاه
4- انجام طرح چال کود زمستانه برای تمام بلوارهای سطح شهروکودپاشی با همکاری مناطق 5 گانه سازمان

5- انجام محلول پاشی کودی درختان سطح شهر در اواخر اردیبهشت ماه در 3 مرحله بافاصله 15 روز
6- انجام نمونه برداری و آزمایش  آب چاه ها و انهار در سطح شهر و نهالستان ها و اعالم نتایج و راهکارها برای 

رفع ایرادات
7- بررسی وضعیت شوری و آلودگی در آب وخاک و ارائه انواع راهکارهای الزم جهت رفع مشکل همانند آبشویی 

و غرقاب نمودن در چند مرحله، برداشت خاک سطحی، مخلوط کردن با کود دامی و...

واحد حفظ نباتات
به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظرو فضای سبز شهری شهرداری ارومیه اهم برخی از کارهای اجرایی 

واحد حفظ نباتات به شرح ذیل می باشد :
1- مشاوره رایگان گیاهپزشکی به شهروندان محترم از طریق کلینیک گیاهپزشکی

2- تعامل مناسب با مدیریت حفظ نباتات جهاد کشاورزی و بهره گیری از مشاوران و اساتید دانشگاه
3- تهیه بروشور وتقویم  آموزشی گیاهپزشکی جهت سم پاشی به موقع علیه آفات

و  مقیم  ناظرین  آمادگی  نگهداری جهت  و  پیمان حفظ  دفترچه  در  گیاهپزشکی  تقویم  اجرای  و  تدوین   -4
پیمانکاران حفظ و نگهداری
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گیاهان دارویی

گردآوری: فهیمه هاللی سلطان احمدی، دکترای زراعت- فیزیولوژی، سازمان سیما، منظروفضای سبز شهری شهرداری  ارومیه

Calendula officinalis.L :نام علمی
)Compositae( نام خانواده: کاسنی

 Marigold :نام انگلیسي

مقدمه :
 گیاهان دارویی از منابع ارزشمند در گستره وسیع منابع طبیعی جهان و ایران 
پرورش علمی آن ها می تواند نقش مهمی در  و  هستند که شناخت و کشت 
سالمت جامعه، اشتغال زایی، جلوگیري از فرسایش ژنتیکی گونه های دارویی 
ارزشمند به علت برداشت غیراصولی آن ها از رویشگاه های طبیعی و صادرات 
گیاهان  روي  بر  گسترده ای  تحقیقات  حاضر  قرن  در  باشد.  داشته  غیرنفتی 
با مواد مؤثره طبیعی، افق های جدیدي را  انجام پذیرفته و داروهایی  دارویی 
براي جامعه پزشکان و داروسازان پژوهشگر گشوده است. به طوری که در حال 
داروهایی  را  انسانی  جوامع  در  مورداستفاده  داروهاي  یک سوم  حدود  حاضر 
تالش  در  داروسازي  صنایع  و  می دهد  تشکیل  گیاهی  و  طبیعی  منشأ  با 
هستند تا ساخت شیمیایی اقالم مربوط به دوسوم بقیه داروها را نیز به تدریج 
به وسیله منابع گیاهی جایگزین کنند. گرایش روزافزون به سمت طب گیاهی 
لزوم کشت  بیماری ها چه در سطح جهانی و چه در داخل کشور  در درمان 
و  داروسازي  صنایع  ازاین رو،  می نماید.  اجتناب ناپذیر  را  دارویی  گیاهان  انواع 
گروه های تحقیقاتی بسیاري از کشورها توجه خود را به کشت و تولید گیاهان 
دارویی معطوف داشته اند. در این راستا هرسال صدها هکتار از زمین های زراعی 

کشورهاي اروپایی و آمریکا براي کشت گیاهان دارویی اختصاص می یابد.

همیشه بهار
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 Calendula گیاهشناسی: گیاه دارویی همیشه بهار
officinalis.L از خانواده کاسنی و یکی از معروف ترین 
همیشه بهار  است.  دارویی  گیاهان  پرکاربردترین  و 
گیاهی است علفی، یک ساله یا چندساله که در قسمت 
تحتانی ساقه حالت خشبی دارد. ریشه مخروطی شکل 
آن به طور مستقیم در عمق خاک فرو می رود. ساقه 
افراشته و بسیار  ارتفاع 20 تا 32 سانتیمتر  گیاه به 
منشعب است. شاخه های گسترده و یا حتی خوابیده 
انتها برگ دار هستند. برگ ها به رنگ  همیشه بهار تا 
سبز روشن و به شکل سرنیزه ای، تخم مرغی، باریک 
با حاشیه کامل یا مختصري دندانه دار هستند. بذر به 
شکل فندقه و قهوه ای رنگ و سطح آن ناصاف هست.

دما: ازآنجایی که منشأ گیاه نواحي گرم مدیترانه ای 
است، که در طول رویش به گرما و همچنین تابش نور 
نیاز دارد بذرها در دماي 8 تا 10 درجه سانتی گراد 
پس از 7 تا 10 روز جوانه می زنند کشت این گیاه در 
مناطقي که میانگین درجه حرارت در خردادماه 17-
18 درجه سانتی گراد و در ماه های تیر و مرداد 19-
باشد موفقیت آمیز خواهد بود  20 درجه سانتی گراد 
همیشه بهار درجه حرارت های پایین را به خوبی تحمل 
تحمل  به  قادر  محدودي  مدت  براي  حتي  می کند، 

دمای صفر درجه در زمین اصلي کشت می باشد.
 5 تا   3 گیاهان  که  زماني  رویش،  از  پس  داشت:  
برگي شدند، چنانچه در طول ردیف ها تراکم زیادي 
داشته باشند باید آن ها را طوري تنک کرد که فاصله 
دو تا بوته از هم به 5 تا 8 سانتی متر برسد، چون دوره 
رویشي همیشه بهار طوالني است. از فروردین تا قبل 
از سرد شدن هوا باید علف های هرز را در طول رویش 

گیاهان 1 تا 2 بار وجین کرد.
نیازآبي: به طورکلی آبیاری از نکات مهم در پرورش 
کم  آبیاری  همانطورکه  است.  گیاهان  نگهداری  و 
باعث آسیب به گیاه می شود آبیاری زیاد نیز می تواند 
ایجاد کند. همیشه بهار چندان  گیاه  برای  مشکالتی 
آن  خاک  است  بهتر  ولی  نیست  آبیاری حساس  به 
باشد. در دوره های خشکی  مناسبی داشته  زهکشی 

این گیاه را یک یا دو بار در هفته آبیاری نمایید.

و  به سرعت رشد می کنند   زمان برداشت: گياهان 
گل ها غالباً از اواخر بهار بازشده و قابل برداشت می شوند 
پس از چيدن گل ها همواره گل های جديدي به وجود 
می آيند به طوری که برداشت گل ها را می توان تا قبل 
از بروز سرما همچنان ادامه داد. گل های هميشه بهار 
را در ساعات صبح هنگامی که غنچه های نارنجی رنگ 
آن تازه بازشده اند می چينند، براي اينكه اين گلبرگ ها 
مطلوبي  کيفيت  از  و  ندهند  دست  از  را  خود  رنگ 
برخوردار باشند، گل ها بايد به سرعت خشك شوند که 
بهترين کار خشك کردن در سايه هست، ولي چنانچه 
مقدار زياد باشد از خشك کن های الكتريكي با دماي 
ازآنجايی که  استفاده کرد.  40-35 درجه سانتی گراد 
بايد  اند  الرطوبه  جاذبه  شديداً  خشك شده  گل های 
از خشك کردن در کيسه های مناسب  بالفاصله پس 
بسته بندی شوند. مقدار محصول گل خشك شده 350 

تا 400 کيلوگرم در هكتار خواهد بود.
به طور وسيع  اين گياه  مهم ترین مواد شيميائي:   
و  سنتی  طب  در  آن  عصاره  از  استفاده  به منظور 
مؤثره  مواد  عمده ترين  می يابد.  پرورش  گياه درمانی 
کومارين،  فلونوئيدها،  ترپنوئيدها،  هميشه بهار شامل 
آمينه  اسيدهاي  و  کارتنوئيد  اسانس،  کويينون، 

می باشد.
اثرات  داراي  هميشه بهار  عصاره  درماني:  خواص   
دارويی از قبيل التيام زخم، ضدالتهاب، ضد باکتري، 
است.  غيره  و  ايدز  ضد  تومور،  ضد  ايمنی،  تحريك 
و  موتانی  آنتی  توموري،  ضد  ضدويروسی،  اثرات 
آنتی اکسيدانی گل های هميشه بهار نيز مشخص شده 
است؛ اما در حال حاضر يكی از مهم ترين استفاده های 
التهابی  آن، درمان بيماری های پوستی، سوختگی و 
اثر قوي، نيرو  با  می باشد. داراي خاصيت تعريق آور 
دهنده، التيام دهنده بوده و براي رفع التهاب و زخم 
دستگاه گوارش، مداواي بيماری های معده ای و روده ای 
استفاده می شود و در استعمال خارجي ازگل های اين 
گياه کرم هايی بانام کاالندوال براي مداواي زخم های 
پوستي تهيه می شود؛ و براي رفع جوش های صورت، 
پينه بستن دست وپا و ترك پوست بدن مفيد می باشد.
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نام علمی: Cathrantus roseus     نام خانواده: خرزهره
 Madagascar periwinkle :نام انگليسي

مشخصات گياه شناسی :
پروانش گياهی است درختچه ای چندساله که البته در مناطق سرد به صورت یک ساله کاشته 
ماداگاسکار  و  اندونزی  و  هند  جنوب  مانند  گرمسيری  و  حاره  مناطق  آن  منشأ  می شود. 
گزارش شده است. طول ریشه اصلی پروانش ۲۰ تا ۴۰ سانتی متر است. رنگ ساقه قرمز کم رنگ 
یا سبز می باشد. برگ ها ساده، براق، چرمی، تخم مرغی شکل و متقابل هستند. گل ها در انتهای 
ساقه های اصلی و فرعی پدیدار می شوند. رنگ گل ها سفيد یا صورتی است. گل ها اواخر بهار 
تشکيل می شوند و تا قبل از سرما روی گياه باقی می مانند. ميوه استوانه ای شکل است و پس 

از رسيدن با شکاف طولی باز می شوند. طول بذر ۳ ميلی متر و پهنای آن یک ميلی متر است.
وزن هزار دانه ۲ تا ۲/۴ گرم است و تاکنون ۹۵ نوع آلکالوئيد از این گياه استخراج شده است. 
آلکالوئيدهای پروانش همگی از گروه تریپتوفان است. مهم ترین آلکالوئيدها »روباسيت«است 
که از ریشه استخراج می شود. مصرف ساالنه برگ و ریشه این گياه در آمریکا هر یک حدود 
1۰۰ تن )وزن خشک هر یک( و ارزش هر گرم آلکالوئيد وینکریسيتين در حدود ۴۰۰۰ دالر 
می باشد. نياز جهانی به این آلکالوئيد در سال ۴ کيلوگرم و به آچماالیسين ۳۰۰ کيلوگرم 

گزارش شده است.
این گياه در کشورهای آمریکا، آلمان، مجارستان، ایتاليا، هند، روسيه و فلسطين اشغالی در 

سطوح وسيع کشت می شود.
نيازهای اکولوژیکی: منشأ پروانش، مناطق گرم و حاره ای گزارش شده است و در طول رویش 
خود به نور کافی، گرمای مناسب و بارندگی زیاد نياز دارد. درجه حرارت مطلوب برای رویش 
بذر ۲۰ تا ۲۲ درجه سانتی گراد است. رشد گياه در دمای 1۰ درجه سانتی گراد متوقف و خود 
گياه در دمای صفر درجه خشک می شود. بافت خاک باید از نوع سبک و شنی و حاوی مقدار 

مناسب مواد و عناصر غذایی باشد.
تناوب کشت: پروانش را با هر گياهی می توان به تناوب کشت کرد. ولی بهتر است این عمل با 
گياه وجينی انجام گيرد. تناوب کشت با گياهان خانواده بادمجان توصيه نمی شود؛ زیرا این گياه 
به سهولت به بيماری های ویروسی مبتال می شود. چون پروانش به اکثر علف کش ها حساس 

است.
آماده سازی خاک: در فصل پایيز پس از اضافه کردن کود حيوانی تخم مناسبی در عمق ۲۵ تا 

۳۰ سانتی متر خاک فرومی کنند.
خواص درمانی گياه پروانش : این گونه دارای انواع زیادی از آلکالوئيدهاست و برخی از آن ها 
منافع عظيمی برای استفاده های پزشکی دارند: آجماليسين دارای خاصيت ضد فشارخون و 

وین کریستين و وین بالستين دارای ترکيبات ضد تومور هستند.
محققان با بررسی خواص دارویی آن کشف کردند که این گياه شامل گروهی از آلکالوئيدها 
است که بااینکه بسيار سمی هستند تابه حال کاربردهای بالقوه ای در درمان سرطان داشته اند.

دو تا از این آلکالوئيدها، وین کریستين و وین بالستين هستند که به صورت خالص می توانند در 
درمان انواع شایع لوسمی و لنفوم استفاده شوند. مشخص شده که وین کریستين با باال بردن 
مقاومت کودکان مبتالبه لوسمی درمان این بيماری را افزایش داده است. زندگی هزاران کودک 

توسط عصاره این گياه نجات یافته است.
به طورکلی از ميان 1۳۰ نوع آلکالوئيد ایندولی ترپنوئيدی که در این گياه شناسایی شده است، 
آلکالوئيدهای وین بالستين و وین کریستين از اهميت ویژه ای برخوردارند؛ زیرا این دو آلکالوئيد 
از طریق اتصال به ميکروتوبول ها و توقف تقسيم سلولی در طی متافاز ميتوز، خاصيت ضد 
توموری داشته و بيش از ۴۰ سال است که در شيمی درمانی بسياری از سرطان ها کاربرد دارند.
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منابع مورداستفاده :
1-امید بیگي، رضا، رهیافت های تولید و فرآوري گیاهان دارویي جلد دوم 1376   2-خلیفي، احمد، گل کاری، پرورش گیاهان زینتي ایران

3 -جزایري، غیاث الدین، زبان خوراکی ها  4-زمان، ساعد، گیاهان دارویي و نحوه کشت و برداشت آن ها
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 ساماندهی
بـا توجـه بـه ساخت وسـاز در شـهرها، آلودگی هـای درختــان

روزافـزون در محیـط شـهری و همچنیـن پوشـش 
بسـتر اطـراف درختان بـا انـواع الیه هـای نفوذناپذیر، 
درختـان شـهری بـا محدودیت هـای متفاوتـی روبرو 
هسـتند و در آینـده نیـز خواهنـد بـود. قسـمتی از 
محدودیت های شناخته شـده شـامل موارد زیر اسـت:
1- محـدود شـدن توسـعه ریشـه ها در خـاک )جایی 

برای توسـعه ریشـه وجود نـدارد(
پوشـش  علـت  بـه  آب  بـه  دسترسـی  2-کاهـش 
سـطوح باالیـی بـا الیه هـای غیرقابل نفوذ، فشـردگی 
خاک پـای درختـان و عدم توجـه به آبیـاری کافی به 

روش هـای الزم
3- افزایـش حـرارت محیطـی به سـبب ایجـاد جزایر 

گرمایی
4- پوشش سطح برگ ها با گردوغبار
5- کاهش سطوح فتوسنتزی برگ ها

6- هجوم آفات و بیماری ها
7-آسـیب های فیزیکـی به ریشـه و تـاج و تنه درخت 
در هنگام ساخت وسـازها و تصادفات ناشـی از ترافیک 

نقلیه وسایل 
 مـوارد بـاال و دیگـر عوامـل محیطـی نامسـاعد، همه 
و همـه شـرایط نامناسـبی را بـرای رشـد و توسـعه 
را  شـهری  درختـان  و  آورده انـد  فراهـم  درختـان 
نزدیک تـر  و  نزدیـک  زوال  و  مـرگ  بـه  روزبـه روز 
قدم هـای  برداشـتن  شـرایطی  چنیـن  در  کرده انـد. 
کوچـک بـرای هر درخـت، گامی بـزرگ بـرای بقاء و 

افزایـش دیـر زیسـتی درختـان هسـت.
در همین راسـتا مدیریت جنگلداری شـهری سازمان 
پارک هـا و فضـای سـبز شـهرداری مشـهد اقـدام بـه 
انجـام عملیـات تخصصی در خصوص بهبـود درختان 
معابـر نمـوده اسـت. اهـم ایـن فعالیت هـا درمعابـر 

فرعـی شـامل مـوارد زیر اسـت:
1- آزادسازی طوقه وترمیم آبخور درختان

2- حـذف درختـان نابجـا )کاهـش تراکـم و افزایش 
منظر( تـوازن 

3- هـرس فـرم دهـی و سیاسـت گذاری یکنواخـت 
هـرس در شـهر

4- کابلینگ ومهاردرختان خطری
5- پر کردن حفره درختان

6- کاشت درخت مقابل منازل

قســمتی از اقدامــات مهــم 
ــای  ــا و فض ــارک ه ــازمان پ س

ــهد  ــبز مش س

ــاون  ــر مع ــد اخی ــرو بازدی  پی
فنــی ســازمان پارکهــا و فضای 
ســازمان  از  مشــهد  ســبز 
ــبز   ــای س ــر و فض ــیما، منظ س
ــه و  ــهرداری ارومی ــهری ش ش
بحــث و تبــادل نظــر پیرامــون 
ــاماندهی  ــن س ــهای نوی روش
درختــان شــهری بعنــوان مهم 
تریــن عناصــر ســازنده فضــای 
ــای  ــی از فعالیته ــبز، گزارش س
ــهری  ــداری ش ــت جنگل مدیری
ســازمان پارکهــای مشــهد بــه 
شــرح ذیــل ارائــه مــی گــردد.
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1-آزادسازی طوقه وترمیم آبخور 
درختان

مشکل رایج بسیاری از درختان کاشته شده در 
مقابل منازل و خیابان های شهر، عدم وجود آبخور 
سنگفرش  علت  به  معموالً  که  هست  مناسب 
نمودن پیاده رو با موزاییک، سنگ، تایل و... ایجاد 
می شود. این الیه از ورود آب وهوا به داخل خاک 
جلوگیری می نماید و به علت همین محدودیت 
در درازمدت درخت ضعیف شده و مستعد نفوذ 
آفات بیماری ها شده و درنهایت خشک می شود.

منظور از آزادسازی طوقه حذف الیه های سخت و 
نفوذناپذیر از اطراف طوقه درخت مانند سنگفرش 
پیاده رو، بتن، آسفالت و.است که با توجه به قطر 

تنه و عرض پیاده رو متفاوت خواهد بود.
انجام  ذیل  اهداف  با  درختان  طوقه  آزادسازی 

می گیرد:
آبخور  نفوذپذیری  ظرفیت  و  ابعاد  گسترش   *

درخت
* افزایش نفوذ آب وهوا به حریم ریشه درخت
* جلوگیری از آسیب به ریشه و طوقه درخت

*جلوگیری از تخریب و یا باال آمدن سنگفرش 
پیاده روها

*آموزش ساختن باغچه باکیفیت و اندازه مناسب 
و رعایت حریم اطراف طوقه و ایجاد آبخور تقریباً 

مناسب برای درختان

)کاهش  نابجا  درختان  حذف   -2
تراکم و افزایش توازن منظر(

حذف درختان نابجا امري اجتناب ناپذیر و ضروري 
می شود.  محسوب  شهری  درختان  مدیریت  در 
کاشت  از  ناشی  می تواند  معضالت  این  ایجاد 
درختان  بذر  رویش  شهروندان،  توسط  درختان 
خودرو و عدم دانش و دیدگاهی آینده نگر در رابطه 
با خصوصیات ساختاری و جانمایی مناسب گونه ها 
که  باشد  مربوطه  عوامل  توسط  کاشت  درزمان 
به عنوان درختان نابجا تلقی می گردند و مشکالتي 
مدیریت  راستا  این  در  دارند.  همراه  به  نیز  را 
جنگلداری شهری سازمان پارک ها و فضای سبز، 
درختان  این  شهر  سطح  فرعی  خیابان های  در 
ناشناسایی نموده و برنامه ریزی در خصوص انتقال 
و یا حذف درختان را در بازه زمانی دی ماه لغایت 

بهمن ماه را در برنامه کاری خودقرارداده است.
مزایا حذف درختان نابجا در سطح شهر

1- افزایش زیبایي محیطي
و  مهاجم  مزاحم،  خشکیده،  درختان  2-حذف 

خودرو
3-ایجاد و افزایش فضاي مناسب جهت رشد دیگر 

درختان
4- تهویه مناسب و افزایش نورساني به درون تاج 

پوشش
در  کاشت  مناسب  نابجاي  درختان  انتقال   -5
محیط داخل یا خارج از شهر جهت افزایش رشد 

وزنده مانی
6-کاهش خطرات احتمالی ناشی از سقوط درخت 

و یا شاخه های خطری
به  خسارات  به  مربوط  هزینه های  7-کاهش 

اشخاص و یا اموال توسط درختان
زیر  مربوطه  به  درختان  خسارت  8-کاهش 
ساخت هایی مانند جاده ها، پیاده روها، تأسیسات و 

زهکش ها و...
9- جلوگیری از انتقال عوامل بیماری زا و آفت به 

درختان غالب و نخبه
10-کمک به ایجاد تاج پوشش متوازن و متناسب 

با نوع گونه درختان ارزشی
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3- هرس درختان
عناصـر  اهمیت تریـن  بـا  عنـوان  بـه   درختـان 
سـازنده فضای سـبز نقـش بسـزایی در افزایش 
زیبایـی محیـط و سـالمت افـراد یـک جامعـه 
دارنـد لـذا توجـه ویـژه بـه اقداماتـی کـه منجر 
رشـد  و  شـادابی  عمـر،  طـول  افزایـش  بـه 
درختـان گـردد. بدیـن منظـور هرسـال اجرای 
عملیـات هرس زمسـتانه درمعابر فرعی توسـط 
پیمانـکاران به کارگیـری شـده و باتجربه در بازه 
زمانـی دی مـاه لغایت اسـفندماه با اهـداف ذیل 

می پذیـرد صـورت 
هدف از هرس زمستانه درختان:

1- حـذف شـاخه های خشـکیده، نابجـا, نـرک 
هـا ي مزاحـم و رقیـب داخـل، تنه جوش هـا

2- از بیـن بـردن الرو آفـات و حشـرات موجود 
در شـاخه های خشـکیده و پوسـیده

2- پـرورش درختـان نیرومنـد و قـوی ازلحاظ 
آرایـش، اتصـال و انـدازه شـاخه های پایـه

3- حفظ سالمتی و ظاهر درخت
4- ایجاد شکل و فرم زیبا

5- کنترل ارتفاع و حجم تاج درخت
6- ایجاد هماهنگی بین تاج و ریشه

7 - حـذف ناخنک هـای بجـا مانـده از سـالیان 
قبـل و اصـالح برش هـای قبلي

 8- فعال کردن جوانه های جانبي
9- افزایـش جریـان شـیره نباتی و مـواد غذایی 

بـه شـاخه های مهم
10 - حفظ و توازن منظر شهری

4-مهار و کابلینگ درختان خطری
ازآنجایی که با توسعه شهرها و افزایش شهرنشینی 
تنش های  دچار  به تدریج  درختان  از  بسیاری 
لذا  گردیده اند  ساختاری  آسیب های  و  محیطی 
لزوم توجه ویژه به نگهداری از درختان )بخصوص 
درختان خمیده، کهن سال و دارای شاخه دوانی 
و هدفمند  اصالحی  اجرای طرح های  و  ضعیف( 
شاخه ها  کابلینگ  دهی،  فرم  هرس های  مانند 

ومهاردرختان خطری الزامی است.
در این روش بر اساس سن درخت، قطر و زاویه 
پوسیدگی  میزان  یکدیگر،  به  شاخه ها  اتصال 
به  احتمالی  آسیب های  و  خسارت  میزان  و 
درختان در اثر وزش بادهای شدید و بارش برف 
سنگین توسط واحد جنگلداری سازمان پارک ها 
با استفاده از  موردبررسی قرارمی گیرد و سپس 
ادوات مربوطه شامل سیم بکسل های گالوانیزه، 
تسمه های برزنتی، مهار کش و کرپی نسبت به 
مهار شاخه های درختان به صورت متمرکز )بااتصال 
تاج  چندین شاخه به یک حلقه فلزی در مرکز 
ضعیف،  شاخه های  مهار  یا  و  درختان(  پوشش 
شکننده و دارای پوسیدگی به شاخه های سالم، 

قطور و مطلوب جانبی اقدام می گردد.
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5-پر کردن حفره درختان
در برخی درختان به سبب ایجاد شرایط نامناسب 
محیطی، ضعف درخت و هجوم آفات و بیماری ها، 
ایجاد  درخت  چوبی  بافت  در  حفراتی  به تدریج 
می شود. این حفرات امکان خطرساز شدن درخت 
محیطی  نامساعد  شرایط  و  باد  وزش  هنگام  به 
جنگلداری شهری  واحد  لذا  می آورند.  فراهم  را 
درختان خطری  این چنین  شناسایی  با  سازمان 
قسمت های  حفاری  به  اقدام  خاص  موارد  در  و 
پوسیده، ضدعفونی آن ها و سپس پر کردن آن 
از نفوذ  با ترکیبات مناسب به جهت جلوگیری 
رطوبت، آفات و بیماری ها به داخل تنه می نماید.

6-کاشت درخت مقابل منازل
با توجه به لزوم رعایت ضوابط و استانداردسازی 
کاشت درختان در سطح معابر فرعی شهر، کاشت 
به صورت  شهروندان  منازل  مقابل  در  درخت 
یکپارچه و با نظارت جنگل داری شهری سازمان 
انجام می پذیرد. شهروندان تقاضای کاشت درخت 
را به صورت اینترنتی از طریق سامانه شهرداری و یا 
تلفنی ارسال می کنند. کارشناسان پس از بازدید و 
امکان سنجی کاشت درخت در آدرس خواسته شده 
)با توجه به عرض خیابان، کابل برق، رعایت اصول 
علمی کاشت و عدم تداخل با کنسول ساختمان ها، 
انتخاب گونه درختی مناسب محل و ...(، اقدام به 
ارسال اکیپ کاشت درخت می نمایند. همچنین 
عوارض  در  تخفیف  شامل  تشویقی  فرایندهای 
شهرداری در صورت نگهداری مناسب درخت و 

آبیاری منظم آن، به مالک تعلق می گیرد.
مزایای کاشت یکپارچه درخت مقابل منازل:

خودسرانه  و  غیراصولی  کاشت  از  *جلوگیری 
درختان توسط شهروندان

*رعایت فاصله کاشت، عدم تعارض شاخ و برگ 
درخت با ابنیه موجود

*امکان بازدید مجدد کارشناسان و بررسی وضعیت 
درختان کاشته شده



نوروز نخستین روز سال خورشیدی ایرانی برابر با یکم فروردین ماه، جشن آغاز سال نوی ایرانی و یکی از 
کهن ترین جشن های به جا مانده از دوران ایران باستان است.

خاستگاه نوروز در ایران باستان است و هنوز هم مردم مناطق گوناگون فالت ایران، نوروز را جشن می گیرند. 
زمان برگزاری نوروز، در آغاز فصل بهار است که امروزه به آن برابری بهاری یا اکیونوس می گویند.

نوروز در ایران و افغانستان آغاز سال نو محسوب می شود و در برخی دیگر از کشورها یعنی تاجیکستان، روسیه، 
قرقیزستان، قزاقستان، سوریه، کردستان، گرجستان، جمهوری آذربایجان، آلبانی، چین، ترکیه، ترکمنستان، 

هند، پاکستان و ازبکستان تعطیل رسمی است. و مردمان آن جشن عید را برپا می کنند.
منشأ و زمان پیدایش نوروز، به درستی معلوم نیست. برخی از روایت های تاریخی، آغاز نوروز را به بابلیان نسبت

 می دهد. بر طبق این روایت ها، رواج نوروز در ایران به سال 538 )قبل از میالد( یعنی زمان حمله کوروش 
بزرگ به بابل بازمی گردد. همچنین در برخی از روایت ها، از زرتشت به عنوان بنیان گذار نوروز نام برده شده است.
در زمان اشکانیان و ساسانیان نیز نوروز گرامی داشته می شد. در این دوران، جشن های متعددی در طول یک 
سال برگزار می شد که مهمترین آنها نوروز و مهرگان بود. برگزاری جشن نوروز در دوران ساسانیان، چند روز 
)دست کم شش روز( طول می کشید و به دو دوره نوروز کوچک و نوروز بزرگ تقسیم می شد. نوروز کوچک یا 
نوروز عامه به مدت پنج روز، از یکم تا پنجم فروردین گرامی داشته می شد و روز ششم فروردین )خردادروز(، 

جشن نوروز بزرگ یا نوروز خاصه برپا می شد.
هر یک از روزهای نوروز عامه، طبقه ای از طبقات مردم )دهقانان، روحانیان، سپاهیان، پیشه وران و اشراف( به 
دیدار شاه می آمدند و شاه به سخنان آنها گوش می داد و برای حل مشکالت آنها دستور صادر می کرد. در روز 
ششم، شاه حق طبقات گوناگون مردم را ادا کرده بود و در این روز، تنها نزدیکان شاه به حضور وی می آمدند.
شواهدی وجود دارد که در دوران ساسانی سال های کبیسه رعایت نمی شده  است. روز برگزاری مراسم نوروز 
در هر دوره 4 ساله، یک روز از موعد اصلی خود )آغاز برج حمل( عقب می ماند و درنتیجه زمان نوروز در این 

دوران همواره ثابت نبود و در فصل های گوناگون سال جاری بود.
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اردشیر بابکان، بنیان گذار سلسله ساسانیان، در سال 230 میالدی از دولت روم که از وی شکست خورده بود، 
خواست که نوروز را در این کشور به رسمیت بشناسند. این درخواست مورد پذیرش سنای روم قرار گرفت و نوروز 

در قلمرو روم به Lupercal معروف شد.
از زمان هرمز اول مرسوم شد که مردم در شب نوروز آتش روشن نمایند. همچنین از زمان هرمز دوم، رسم دادن 

سکه در نوروز به  عنوان عیدی متداول شد
دوران معاصر

قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تنها کشور جهان که نوروز را به عنوان جشن ملی در تقویم خود داشته 
است کشور ایران بود و البته افغانستان نیز بصورت متناوب این جشن را داشته است. اما با استقالل کشورهای 
آسیای میانه، ابتدا جمهوری قرقیزستان و آذربایجان و سپس سایر کشورها نوروز را جشن ملی خود اعالم کردند.
نوروز به عنوان یک میراث فرهنگی و جشن ملی در دوران معاصر همواره مورد توجه مردم ایران قرار داشته و هر 
ساله برگزار می شود. البته برگزاری جشن نوروز به صورت آشکار در برخی از کشورها توسط برخی حکومتها برای 
مدت زمانی ممنوع بوده است. حکومت شوروی برگزاری جشن نوروز را در برخی از کشورهای آسیای میانه مانند 
ترکمنستان، قرقیزستان و تاجیکستان ممنوع کرده بود و این ممنوعیت تا زمان میخائیل گورباچف ادامه داشت.

همچنین برخی از مردم این مناطق برای جلب موافقت مقامات محلی، نام دیگری بر روی نوروز می گذاشتند؛ 
به طور مثال در تاجیکستان، مردم با اطالق »جشن الله« یا جشن 8 مارس سعی می کردند که آیینهای نوروز را 

بدون مخالفت مقامات دولتی به جای آورند
در سال های اخیر نوروز، به معنای واقعی کلمه، جهانگیر شده است. مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2010 با 

تصویب قطعنامه ای 21 مارس برابر با اول فروردین را روز جهانی نوروز اعالم کرد.

چرا قبل از نوروز سبزه سبز می کنند
یکی از زیباترین و جذاب ترین رسم های نوروز که از روزگاران دور تا کنون در همه خانه ها مرسوم بوده، کاشتن 
سبزه عید است. گذشتگان، هر سال قبل از نوروز چند نوع سبزه می کاشتند و معتقد بودند این رسم شگون دارد، 
چون اول سال با سبزی و سرسبزی آغاز می شود. در دوران ساسانیان، 25 روز پیش از آغاز بهار، در دوازده ستون 

که از خشت خام برپا می کردند، انواع حبوبات و غالت 
)برنج، گندم، جو، نخود، ارزن، و لوبیا( را می کاشتند و 
تا روز شانزدهم فروردین آنها را پابرجا نگه می داشتند. 
هر کدام از این گیاهان که بارورتر شود، در آن سال 
محصول بهتری خواهد داد. در این دوران، همچنین 
یکدیگر  به  مردم  نوروز،  بامداد  در  که  بود  متداول 

آب بپاشند. از این رو  تحقیقاتی که در 
آفات  و  هواشناسی  های  کتاب 

در کشاورزی انجام شده نشان 
می دهد  که کلیه کاشتنی 

ها و نشاءها با آب و هوای 
نسبت  سال  همان 

پس  دارد.  مستقیم 
دلیل  این  به  مردم 
دیدن  ها  ستون  از 

می کردند تا متناسب 
ستون  هر  بهتر  رشد  با 

آن  گیاه را بکارند.
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 نقش مــدیریت
شهری فضای سبز

 در تـوسعه پایدار  
گــردشگــری

چکیده
  صنعت گردشگری آثار مثبت اقتصادی،اجتماعی 
این  توسعه  دارد.  دنبال  به  بسیاری  فرهنگی  و 
مدیریتی  های  سیاست  اتخاذ  نیازمند  صنعت 
قوی می باشد که در این میان به نظر می رسد، 
مدیریت شهری می تواند نقش مهمی ایفا نماید. 
شهروندان  بیشتر  آسایش  و  رفاه  براي  شهرها 
بودن  دارا  علت  به  شهرها  مـیشـوند.  مدیریت 
از  فرهنگي،  و  تـاریخي  طبیعي،  هاي  جاذبه 
مقاصد گردشگري محسوب میشوند. نتایج حاکي 
از آن است که بین مدیریت یكپارچه شهري و 
مردم  و  شهري  مدیران  متقابل  هاي  همكاري 
گردشگري  پایدار  توسعه  به  دستیابي  با  محلي 
دارد،  وجـود  مسـتقیم  و  مثبت  رابطه  شهري 
تر  یعنـي هـر مقدار مدیریت شهري هماهنگ 
ارتباطات بیشتر بین مدیریت شهري و  باشد و 
مردم محلي برقـرار شـود، بـه همان اندازه امكان 
شهري  گردشگري  پایدار  توسعه  به  دستیابي 
بیشتر خواهد شد. امروزه برنامه ریزی و مدیریت 
توسعه ی فضای سبز شهری به یک موضوع مهم 
و ضروری در شهرسازی و مدیریت شهری تبدیل 
شده است. دستیابی به توسعه ی پایدار فضای 
سبز شهری، نیازمند اتخاذ سیاستهای مدیریتی 
سیاسی،  فرهنگی،  فنی،  های  زمینه  در  قوی 

اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می باشد.

 مقدمه :
امروزه مدیریت شهري در جهان تحول اساسي 
یافته است شهرها مدیریت میشوند تا بتوانند رفاه 
و آسایش ساکنان خود را تامین کنند. شهرها با 
جاذبه هاي متنو ع شامل: موزه ها، بناهاي یاد 
بود، سالن هاي تئـاتر، اسـتادیوم هـاي ورزشـي، 
خرید،  مراکز  شهربازي،  سبز،  فضای  پارکها، 
مناطق با معماري تاریخي و مکانهایي مربوط به 
حوادث مهم یا افراد مشهور، جاذب گردشگران 

بسیاري هستند.
و  کار  شرایط  ارتقاي  شهري،  مدیریت  هدف 
زندگي جمعیت سـاکن، در قالـب اقشـار و گـروه 
هـاي مختلـف اجتماعي و اقتصادي و حفاظت 
از حقوق شهروندان، تشویق به توسعه اقتصادي 
و اجتماعي پایدار و حفاظـت از محیط کالبدي 

است.
سازمان گردشگري در بیانیه ي مانیل،گردشگري 
را نیاز اساسي در هزاره سوم معرفي کـرده اسـت. 
شـهرها یکي از پربیننده ترین مقاصد گردشگري 
پذیراي  ساله  هر  که  میآیند  شمار  به  جهان 
میلیونها نفر گردشـگرند.گسترش سریع شهرها، 
سوی  به  گرایش  و  تکنولوژیکی  های  پیشرفت 
زندگی ماشینی، موجب آلودگی شهرها، تخریب 
محیط زیست و پوشش گیا هی شهرها و حومه 
آنها، زمین های کشاورزی، باغ ها و از بین رفتن 
تعادل اکولوژیکی محیط شده است. توسعه فضای 
تعدیل  اکسیژن،  تولید  موجب  که  شهری  سبز 
خاک  تثبیت  ها،  آلودگی  جذب  محیط،  دمای 
مخصوصاً در سطوح شیب دار، افزایش رطوبت، 
و  صوتی  آلودگی  کنترل  محیطی،  سازی  زیبا 
کیفیت  رفتن  باال  باعث  شود،  می   ... و  بصری 
محیط زیست شهری شده و فضای مناسبی را 
برای تعامالت اجتماعی و گذراندن اوقات فراغت 

برای شهروندان فراهم می سازد.

روش تحقیق 

ارشــد  سپاهی،کارشــناس  رضــا  گــردآوری: 
مدیریــت شــهری ، ســازمان ســیما، منظــر و 

فضــای ســبز شــهرداری ارومیــه
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   روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی 
است.  ای  کتابخانه  اطالعات  گردآوری  شیوه  و 
در این مقاله سعی شده به این پرسش که، بین 
مدیریت یکپارچه شهری و توسعه پایدار فضای 

سبز شهری چه رابطه ای وجود دارد؟
چارچوب نظری فضای سبز شهری

   فضای سبز شهری بخشی از فضاهای وسیع 
یا محدود موجود در محدوده ی عملکردی شهر 
است که به منظور ایجاد تنوع زیستی و زیبایی، 
افزایش کیفیت زندگی، تامین رفاه انسانی و ارائه 
خدمات ویژه شهروندان انتخاب شده است و با 
انواع پوشش های گیاهی بومی و غیر بومی، تحت 

نظارت و مدیریت انسان شهری قرار دارد.
به طور کلی فضاهای سبز شهری را می توان به 

دو گروه تقسیم کرد:
الف- فضاهای سبز درون شهری 

این نوع فضاها که اغلب به صورت پارک احداث 
می شوند، از دیدگاه شهرسازی به زیبای محیط 
زیست شهری کمک می کنند. شهر سیستم زنده 
ی پویایی است که پارک ها جزئی از آن هستند و 
به دلیل نقش موثر آنها در کاهش تراکم شهری، 
ایجاد مسیرهای هدایتی، تکمیل و بهبود کارکرد 
تاسیسات آموزشی، فرهنگی، مسکونی و ذخیره 
زمین برای گسترش آینده شهر با ارزش هستند. 
ب- فضای سبز پیرامون شهر : این نوع فضاهای 
و  رویه شهر  بی  مهارکننده ی رشد  نقش  سبز 
بازدهی اکولوژیک- زیست محیطی شهر را دارند.  
فضای سبز پیرامون شهر دارای الگوهای توسعه 

ی فضایی گوناگونی را شامل می شوند.

مانند:
کمربند سبز )تعیین حدود شهر، کنترل گسترش 
شهر، نقش تفرجگاهی)محورهای سبز )فضاهای 
سبز  فضاهای  شهر،  های  خیابان  امتداد  سبز 
حاشیه جاده هایی که به شهر متصل اند)پارک 
در  پیشرفت  و  موازات گسترش  به   ( ملی  های 
احداث  ازدیاد جمعیت،  و  تمام خدمات شهری 
پارک های ملی خود پدیده ی الزام و ضروری در 
تکمیل خدمات شهری و بهسازی محیط زیست 
برای  عام  اسم  یک  ملی  های  پارک  باشد.  می 
انواع پارک های شهری و خارج شهری است، که 
ظاهراً در تحقق بخشیدن به حفظ و حراست از 
می  مؤثر  های طبیعی  زیبایی  و  ها  اکوسیستم 
باشد)پارک های جنگلی )مصنوعی، طبیعی(. از 
مهمترین اهداف جنگل داری می توان در ایجاد 
تفرجگاه، تولید چوب و بهبود شرایط اکولوژیکی 

محیط نام برد.
 توسعه پایدار شهری

به رغم اینکه از ابتدای طرح توسعه، منابع طبیعی 
نقش اساسی در شکل گیری آن داشت، اما تا دهه 
های اخیر از توجه جدی به آن غفلت شده بود. 
دررویکردهای  دهه1970،  اوایل  از  همین  برای 
و  پدیدآمد  نظراساسی  تجدید  توسعه  به  علمی 
نظرها به سمت جلوگیری از آلودگی و تخریب 
شکل  لزوم  بر  و  جلب،  زیست  محیط  و  منابع 
گیری انقالب عظیم زیست محیطی تاکید شد. 
پایدار یعنی توسعه زیست  پیش مقدمه توسعه 
بوم، دراوایل سال 1970 توسط اتحادیه حفاظت 
جهانی، برنامه محیطی سازمان ملل و برخی دیگر 
مطرح گردید. واژه توسعه پایدار را اولین بار بطور 
رسمی برانتلند درسال 1970 در گزارش« آینده 
مشترک ما« مطرح کرده است. این واژه در مفهوم 
گسترده آن به معنی اداره و بهره برداری صحیح 
نیروی  و  مالی  پایه، طبیعی،  منابع  از  کارآمد  و 
انسانی برای دستیابی به الگوی مصرف مطلوب 
است که با به کارگیری امکانات فنی و ساختار 
و  امروز  نسل  نیاز  رفع  برای  مناسب،  تشکیالت 
امکان  بخش  رضایت  و  مستمر  طور  به  آینده، 
پذیر می شود. کمیسیون جهانی محیط زیست 
و توسعه درگزارش خود آینده مشترک ما توسعه 
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پایدار را اینگونه تعریف می کند: توسعه ای که 
نیازهای زمان حال رابرآورده می کند بدون آنکه 
ازتوانایی نسلهای آینده برای ارضای نیازهایشان 

مایه بگذارد.
شهر پایدار از نظر زیست محیطی شهری است 
تجدیدناپذیر،  های  انرژی  مصرف  کمترین  که، 
حداقل ضایعات و کمترین تاثیر مخرب بر محیط 
زیست را داشته باشد و بتواند کارکرد فعلی خود 
را در دهه های آتی به سوی پایداری بیشتر حفظ 
و  خودکفا  اقتصادی  لحاظ  از  پایدار  شهر  کند. 
بوده  محور  عدالت  اجتماعی  لحاظ  از  و  کارآمد 
های  گونه  تمام  محیطی  زیست  حفاظت  به  و 

طبیعی کمک می کند.
مدیریت شهر

مهم ترین هدف مدیریت شهری، ارتقای شرایط 
گروه  قالب  در  ساکن  جمعیت  زندگی  و  کار 
حفاظت  و  اقتصادی  و  اجتماعی  مختلف  های 
از حقوق شهروندان، تشویق به توسعه اقتصادی 
از محیط کالبدی  پایدار و حفاظت  اجتماعی  و 
است. بنابراین هنگامی که شهر دارای مشکالتی 
بهداشت  مانند  از مسائلی  و  امور است  اداره  در 
شهری و آلودگی محیطی، آسیب های اجتماعی، 
تاسیسات عمومی،  بودن  ناکافی  بحران مسکن، 
هویتی  بی  نشینی،  زاغه  پایین،  درآمد  بیکاری، 
بافت ها و ساختمان ها و... رنج می برد، می توان 
به این نتیجه رسید که مدیریت شهری آن در 
تنگنا به سر می برد. مدیریت شهری باید ضمن 
دارا بودن برنامه برای وضع موجود شهر و فایق 
آمدن بر مشکالت آن، برنامه های آینده شهر را 
تدوین کرده و بر اساس آن ها به ترسیم آینده 
ایده آل که بر مبنای واقعیت ها و شرایط زمان 
باید  بپردازد. مدیریت شهری  قرار دارد  و مکان 

حافظ شهر ها و منافع شهروندان باشد.
توجه به محدودیتهای اکولوژیکی، توسعه مناسب 
و سازگار با طبیعت، صرفه جویی در منابع، استفاده 
از مواد و مصالح بومی، استفاده هنرمندانه از آب 
و گیاه جهت تلطیف هوا و ایجاد مناظر مطبوع 
موثر  عوامل  از  همه  عمومی،  فضاهای  ایجاد  و 
در پایداری شهری هستند. پارک ها و فضاهای 
کیفیت  در  استراتژیکی  اهمیت  از  شهری  سبز 

جامعه ی شهری برخوردارند. مکان های طبیعی 
پارک ها، جنگل زیست محیطی، زیباشناختی و 
هستند،  نیز  اجتماعی  مزایای  دارای  بهداشتی، 
نقش  شهری  زندگی  کیفیت  بردن  باال  در  که 
مهمی ایفا می کنند. توسعه فضای سبز مزایای 
صرف  که  هایی  هزینه  کاهش  مانند  اقتصادی 
کاهش آلودگی شهر می شود، درآمدهای حاصل 
پایدار  توسعه  دارد.  همراه  به  نیز  گردشگری  از 
انسانی را محافظت کرده و  فضای سبز، جوامع 
در خدمت آن ها است، از فناوری ها و شیوه های 
حامی توسعه پایدار استفاده می کند و منطبق بر 
ویژگی های اکولوژیکی منطقه است. بی تردید 
مهمترین مرحله در برنامه ریزی و توسعه پایدار 
فضای سبز تعیین الگوی فضای سبز مناسب برای 
یک شهر است. پارک های شهری و کمربندهای 
زمینه  در  و آب  اجزای طبیعی درختان  و  سبز 
ی شهری عالوه بر خدمات مهم زیست محیطی، 
زیباشناختی و بهداشتی، دارای مزایای اجتماعی 
زندگی  کیفیت  بردن  باال  در  که  هستند،  نیز 

شهری نقش مهمی ایفا می کنند.  
نتیجه گیری 

اثرات  کاهش  باعث  شهری  یکپارچه  مدیریت 
منفی توسعه ی شهری و در نتیجه رسیدن به 

فضای سبز پایدار
در  شهری  یکپارچه  مدیریت  جایگاه  شود.  می 
پایدار  ی  توسعه  به  رسیدن  میزان  شهر،  اداره 
فضای سبز شهری را مشخص می کند. هر چه 
بین مدیران شهری و مردم محلی و دیگر ذینفعان 

توسعه شهری ارتباط و هماهنگی
بیشتری برقرار شود، امکان دستیابی به توسعه 
ی پایدار فضای سبز شهری بیشتر خواهد بود. 

در بحث مدیریت
ها،  سازمان  تمامی  مشارکت  شهری  یکپارچه 
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و  شهر  دولتی  غیر  و  دولتی  نهادهای  و  ادارات 
شهروندان ضروری

گیرد.  صورت  نباید  موازی  های  فعالیت  است. 
ذینفعان  تمامی  بین  هماهنگی  و  همکاری 
شود.  ایجاد  باید  توسعه  در  شهری  مدیران  و 
هماهنگی به این معنی که منافع تمامی ذینفعان 
به  دستیابی  برای  بخشی  شود.  گرفته  نظر  در 
نادیده  را  دیگر  های  بخش  منافع  بیشتر  منافع 
نگیرد. مثاًل در توسعه ی فضای سبز در شهری 
که محدودیت منابع آبی دارد، نباید صرفاً برای 
به  و گل هایی که  از گیاهان  زیباسازی محیط 
آب زیاد نیاز دارند استفاده کرد و دیگر طرح های 
کرد.  مواجه  محدودیت  با  را  شهری  ی  توسعه 
هماهنگی بین مدیران سازمان هایی مانند سازمان 
های تأمین کننده آب و انرژی، شهرداری، محیط 
سازمان  محلی،  مردم  خصوصی،  بخش  زیست، 
های مردم نهاد و... برای جلوگیری از اجرای طرح 

های نامناسب ضروری است.
از  مجموعهای  گردشگری،  محیطی  زیست  بعد 
تغییرات است که به دلیل حضور گردشگران در 
محیط  طبیعی جامعۀ میزبان)منابع آب، خاک، 
وجود  به   )... و  جانوری  و  گیاهی  پوشش  هوا، 
منفی  یا  و  مثبت  میتواند  تغییرات  این  میآید. 
کشورهای  در  که  داده  نشان  تجربه  اما  باشد. 
توسعه نیافته، تاکنون حضور گردشگران تبعات 
منفی بیشتری در محیط زیست بر جای گذاشته 
است . اثرات و عوارضی که گردشگران بر محیط 
زیست تحمیل میکنند، تا حدودی به نوعی برنامه 
گردشگری  متولی  سازمانهای  مدیریت  و  ریزی 

بستگی دارد. عوارض
ناخواسته گردشگری بر محیط اکولوژیک، بیشتر 
و  ریزی  برنامه  که  میآید  وجود  به  مناطقی  در 
مدیریت ضعیفی اعمال شده است. از مهمترین 

تخریب  پایدار،  گردشگری  محیطی  شاخصهای 
زیستگاه های طبیعی توسط  ساخت و سازهای 
گردشگری، تأثیرات گردشگری بر تنوع زیستی، 
حجم زباله های تولید شده به وسیلۀ فعالیتهای 
گردشگری و ... را نام برد. به منظور دستیابی به 
پایداری گردشگری شهری، توجه به این اصول 
پایداری امری ضروری محسوب میگردد. بنابراین 
را میتوان در مدیریت  پایداری  مهمترین اصول 
مخاطرات  مدیریت  آب سطحی،  منابع  و  زمین 
محیطی، نگهداری و بهبود کیفیت هوا، زمین و 
آب و کاهش ضایعات از طریق به حداقل رساندن، 
بازیابی و بهبود استانداردهای  استفاده مجدد و 
نگهداری و باال بردن ارزشهای طبیعی، فرهنگی و 

تاریخی خالصه نمود.
دپارتمان محیطی در بریتانیا، به منظور هدایت 
پایدار،  توسعه  جهت  در  گردشگری  فعالیتهای 
راهنمایی را تحت عنوان اصول گردشگری پایدار 

منتشر کرد که عبارتند  از:
محیط ارزش ذاتی دارد و این ارزش مهمتر از آن 
است که دارایی صنعت گردشگری محسوب شود.
جایگزین  را  مدت  کوتاه  مالحظات  نمیبایست 

منافع بلند مدت و حفاظت از محیط نمود.
روابط بین محیط و گردشگری باید به گونه ای 
مدیریت شود که پایداری محیط در بلند مدت 
حفظ گردد. فعالیتهای گردشگری نباید به محیط 

آسیب برساند و یا آثار نامطلوبی ایجاد نماید.
به  با توجه  باید  فعالیتهای گردشگری و توسعه 
ویژگیهای محیط وطبیعت منطقه مورد نظر طرح 

ریزی گردد.
مالقات  نیازهای  بین  باید  ای  منطقه  هر  در 
میزبان  جامعه  و  بازدید  مورد  محل  کنندگان، 

هماهنگی وجود داشته باشد.
منابع مورد استفاده:

1-جاللیان، احمد و همکاران، )1386(، نقش محدودیت های مرفولوژی و 
فیزیکی خاک در توسعه پایدار فضای سبز شهر اصفهان، سومین همایش 
ملی فضای سبز و منظر شهری، کیش، سازمان شهرداریها و دهیاری های 

کشور.
2-صالحی فرد، محمد، )1383(، ارزیابی نقش و جایگاه الگوی توسعه پایدار 
شهری در ساختار شهرنشینی ایران، اطالعات سیاسی ، اقتصادی، شماره 

199 و200.
3-عنایتی، ش، فرهند، م،)1382(،مدیریت ارتباط با مشتری/ شهروند در 
بستر مدیریت شهری عامل موثر بر توسعه پایدار شهری مدل: مرکز سامانه 

مدیریت شهری
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 ضوابط و اصول
طــــراحی
پارکهای شهری 
گــرد آوری : مریــم رضوی،کارشــناس ارشــد   
ــر  ــیما منظ ــازمان س ــبز، س ــای س ــی فض طراح

ــه  ــهرداری ارومی ــهری ش ــبز ش ــای س وفض

مكمل  به عنوان  يك  هر  كه  می باشند  سبز  فضاهاي  و  سخت  فضاهاي  از  مجموعه ای  پاركها  اصوالً 
ديگري عمل می كند. به طوركلی فضاهاي سخت شامل مبلمان ، عناصر معماري، كف سازی ها و غيره 
بوده و تابعي از  ويژگی های و اصول معماري پارك هست كه در مراحل طراحي پارك به آن ها توجه 

شده و بايستي دقيقًا بر اساس نوع عملكرد آن ها مقادير مناسب آن برآورد گردد .
الزم  به ذكر است كه كليه ی فضاهاي سخت طراحی شده، بايستي ازلحاظ فرم عملكرد متناسب با 
كاركرد و گروه سني استفاده كنندگان از پاركها بوده و هركدام از اصول مخصوص به خود تبعيت كند. 
به عنوان مثال طراحي انواع مبلمان و حتي معماري يك پارك ويژه ی كودكان با يك پارك شهري كه 

مورداستفاده ی طيف های سني زيادي قرارداد متفاوت می باشد.

فضاهاي سبز فعال )پاركها و گردشگاه ها(
مردم  طبقات  تمام  كه  ايست  گونه  به  عمومي  پارک های  طبيعت  اصوالً 
می توانند از آن استفاده كنند، به عبارت ديگر اين پارک ها به منظور گردشگاه 
و محل استراحت عموم هست، عالوه بر نكات فوق يكي از خصوصيات مهم 
و معين پارک های عمومي تأثيری است كه در آب وهوای شهرها می گذارد 
و خود كمك زيادي به حفظ بهداشت محيط و سالمتي افراد می نمايد. 
در پارک های عمومي سعي بر آن است كه تمام وسايل سرگرمي و رفاهي 

تقريباً براي همه گونه سليقه ها وجود داشته باشد.

                      درب های ورودي و خروجي پارك ها 
بايستي برحسب وسعت و موقعيت محلي آن ها، درب های ورودي و خروجي متعددي داشته 
باشند كه شكل و اندازه آن ها مختلف و متنوع است. درب های ورودي 
و خروجي پارک بايد برحسب موقعيت خيابان های شهر در قسمت های 
مختلف واقع شود و در جلوي درب ها فضائي را از طرح های چشمگير و 
جلب كننده بايد جذب نمايد. مثاًل  تزئينات متناسب و عالي به وجود آورد، 
به طوری كه نظر عابر ين ر احداث آب نماهای مجلل در مدخل ورودي بسيار 
مناسب خواهد بود،بايد توجه داشت در پارک های بزرگ درب های ورودي 
سواره رو نبايد در مركز تالقي خيابان های اصلي كه به پارک منتهي می شوند 

قرار گيرند، زيرا ازنظر عبور و مرور می تواند مزاحمت هايی توليد نمايد .
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موزه ها 

سلیقه های  برحسب  انواع سرگرمی ها  وجود  پارک ها  در  كه  آنجائي  از 
مختلف الزم و ضروری است بنابراين در پارک های بزرگ 
حیوانات،  موزه  به  كه  آورد  پديد  را  قسمت های  می تواند 

نباتات مجسمه ها و ... اختصاص داشته باشد، معموالً موزه ها 
را در گوشه های پرت و دور از چشم اندازها احداث نمی كنند 
مناسب  می شود  منظور  ساختمانی  ازنظر  پارک  در  بنابراين 

است محل موزه كاماًل  برحسب طرحي كه مشخص و درجاي 
مناسب در نظر گرفته شده باشد.

آکواریوم                 
در پارک ها جهت ايجاد سرگرمي و تفنن براي عالقه مندان به انواع جانوران آبزي 
با اعماق مختلف براي حیوانات  در قسمتي از پارک می توان استخرهاي بزرگ 
بزرگ  سالن های  در  استخرها  اين گونه  با  همراه  شود.  ساخته  كوچك  دريايی 
سرپوشیده نیز محفظه های در اندازه های مختلف كه آكواريوم نامیده می شود 
ساخته و در آن ها انواع ماهی های مناطق دنیا را نگهداري می نمايند . در برخي 
موزه های  به صورت  آكواريوم ها  اين  منطقه ای  موقعیت  برحسب  پارک ها  از 
دانشجويان  و  عالقه مندان  براي  دريايی  جانوران  انواع  از  آموزشي  و  بزرگ 
به  نزديك  را  احداث  اين  محیط زيست  دارند  سعي  متخصصین  معموالً  می گردد.  احداث 

شرايط طبیعي بنمايند. براي اين منظور در داخل آكواريوم ها از گیاهان آبزي مخصوص استفاده می شود.

باغ وحش
و  تجمع  محل  از  دور  كوچكي  باغ وحش  بازديدكنندگان  بیشتر  سرگرمي  براي  بزرگ  پارک های  معموالدر   
استراحت گردشگران ايجاد می نمايند. منظور از ايجاد باغ وحش در پارک استفاده از وجود حیواناتي منحصراً 

مانند انواع طیور ، میمون و ... است كه بیشتر موردتوجه اطفال می باشند. 

پارکینگها
وسايل  كه  بازديدكنندگانی  رفاه  به منظور   
نقلیه دارند فضائي را در نزديكي ساختمان ها 
جهت  پارك  از  معیني  قسمت های  يا  و 
پاركینگ در نظر می گیرند و اين پاركینگ ها 
در پارك های بزرگ می تواند متعدد و پراكنده 
باشند. بنابراين سطح پاركینگ بستگي كامل 

به اهمیت پارك و وسعت آن دارد .
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آب نماها 
آب عنصري ارزنده براي ايجاد نشاط در زندگي شهري است و لذا 
توسعه  شروع  زمان  از  می کند.  توجيه  را  آب نماها  ايجاد  امر  اين 
فضاهاي سبز، آب جزء عناصر منظر ساز شد. به طورکلی آب نماها 
شامل حوضچه هايی کم عمق است که اغلب اين حوضچه ها داراي 
فواره های متعدد همراه با چراغ های رنگين می باشد. معموالً  بين 
40 تا 50 سانتيمتر بوده و با مصالح ساختماني مختلف برحسب 
شكل و فرمي که طرح در نظر می گيرد ساخته می شوند. گاهي 
اين حوضچه ها داراي پاشويه های خارجي و يا بدون آن می باشد.

جنگل کاری 
ايجاد  بزرگ  پارک های  در  ضروري  و  الزم  قسمت های  از  يكي 
در  گردش  براي  که  هست  بيشه زار  يا  جنگل  بنام  محوطه ای 
فصول مختلف سال مورداستفاده قرار می گيرد. ايجاد اين گونه 
بيشه ها در پارک نه فقط ازنظر زيبايی براي پارک مناسب است 
بلكه به نحوی در آب وهوای شهر نيز مؤثر خواهد بود. در اين 
بيشه ها خيابان ها به طور نامنظم و متنوع باعرضه ای مختلف 
را  هائي  محوطه  آن  از  هائي  قسمت  در  و  می گردد  احداث 

خالي و آزاد می گذارند که می توان نيمكت های چوبي و سنگي براي 
استراحت و نشستن در نظر گرفت .

گل کاری و چمن کاری 
نسبت  و مشخصات  فرم  ازنظر  می شود  گرفته  نظر  در  پارک ها  در  و چمن کاری  براي گل کاری  که  سطوحي 

به نوع پارک متغير و متنوع خواهد بود. معموالً در 
اختصاص  که  خيابان های  وسيع  خيابان های  اطراف 
پياده است گل کاری و چمن کاری  ين  عابر  به عبور 
اطراف  در  همچنين  می گيرد.  انجام  محدود  به طور 
به طور  چمن کاری  وسيع  سطوح  در  يا  و  آب نماها 
لكه ای و پراکنده گل کاری می کنند. در پارک های که 
يا درختچه  وسعت چمن کاری زياد است درختان و 
حفظ  و  رعايت  با  توده ای  يا  و  تك  به صورت  هائي 
نكات ضروري و هم آهنگي مجموعه کاشت می شوند 
استراحت  براي  قسمت ها  اين  در  است  مناسب  و 

نيمكت هائي قرار داده شود .
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وسايل بازي كودكان 
وسایل یكي از عناصر مهم پارک های شهري و به ویژه پارک های 

كودكان به شما می رود. تجهيزات بازي، كه اغلب فلزي 
هستند، دویدن ، پریدن، سرخوردن، آویزان شدن، تاپ 

زمينه جنب وجوش  به طوركلی  و  پنهان شدن  خوردن، 
خاص كودكان و نوجوانان را فراهم می آورند. اغلب این 

آهن تشكيل شده اند، هنگام  و  بالستيک  از چوب،  وسایل 
ساخت سعي می شود در این وسایل یكپارچگي ایجاد شود .

زمین های ورزشي 
یكي دیگر از تشكيالتي كه ضروری است ایجاد زمين های ورزشي هست در پارک های عمومي وجود آن تقریباً 
پارک های  در  معموالً   . دارد  پارک  و كوچكي  بزرگي  به  بستگي  پارک ها  در  ورزشي  زمين های  تعداد  و  انواع 
كوچک قطعاتي را كه نزدیكي جنگل یا بيشه قرار دارد به زمين های ورزشي مانند تنيس، بسكتبال، واليبال و 
... اختصاص می دهند. در پارک های بزرگ برنامه ریزی های ورزشي و زمين های مربوطه یا سالن های سرپوشيده 
به طور مستقل و جداگانه انجام می گيرد. در این گونه پارک ها برحسب طبيعت و موقعيت آن، مطابق با اصول 
استاندارد ورزشي انواع زمين های ورزش هایی مانند زمين فوتبال، استخرهاي شنا براي سنين مختلف و دیگر 
ورزش های دسته جمعی را كه در هواي آزاد ميسر است احداث می نمایند . در پارک های بزرگ گاهي به منظور 
سالن های  دارد،  وجود  آزاد  فضاي  از  كمتري  استفاده  امكان  كه  فصولي  در  پارک  نگاه داشتن  فعال  و  زنده 
كوچک احداث می گردد. مناسب است در اطراف سالن و زمين های ورزشي با رعایت اصول صحيح ورزشي در 
فواصلي دیوارهاي سبز و درختان پابلند غرس شود. در اطراف سالن ها می توان طرح هایی از گل كاری یا گياهان 

هميشه سبز به مرحله اجرا درآورد.

                                                                                زمین های بازي كودكان
 در پارک های عمومي قطعاتي را به منظور سرگرمي 
یا  جنگل ها  استخرها  نزدیكي  در  كودكان  بازي  و 
قسمت هایی كه بزرگ ساالن بتوانند دورادور كودكان 
را تحت نظر داشته باشند احداث می گردد. این گونه 
زمين ها به اشكال مختلف با وسایل بازی های متنوع 
و ماسه های نرم و كاماًل شسته شده مجهز می شوند 
زمين  اطراف  در  بچه ها  نگهداري  و  كنترل  براي  و 
تا درضمن آنكه كودكان  نيمكت هایی نصب می كنند 
نيز  مربيان  و  والدین  می نمایند  استقالل  احساس 
درروی نيمكت استراحت و مراقبت نمایند . این گونه 
زمين ها باید از محل تردد وسایل نقليه داخل پارک 
معموالً  تابستان  در  كه  زمين هایی  باشد  دور  كاماًل 
درختان  توسط  باید  می گيرد  قرار  مورداستفاده 
جنگلي یا دیوارهاي سبز و بلند محصور و احاطه شده 
وجود  زمين ها  این  كنار  در  است  مسلم  آنچه  باشد. 

بوفه ها و دست شوئی و توالت ضروري است .

منابع:
1-مجنونيان. ه. ، مباحثي پيرامون پارک ها، فضاي سبز و تفرجگاه ها، 

سازمان پارک ها و فضاي سبز شهر تهران،1374 ،تهران
2-حكمتي. ج. ، مهندسي فضاي سبز، نشر سپهر، 1386 ،تهران.
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 در سال های اخیر تبدیل به روش جالب طراحی فضایی 
شده اند که محیط طبیعی با فضای شهری را به ویژه در 
مناطقی که فضای کافی برای سبز وجود ندارد، ترکیب 

می کند.
منظر  زیباسازی  سبز  دیوارهای  مزایاي  از  ازآنجایی که 
که  انتخاب ساختمان هایی  با  نظر  این  از  است،  شهري 
نامطبوع  به زیباسازی دارند، می توان جلوي منظر  نیاز 

شهري را گرفت:
• بازسازي ساختمان های قديمي

• پوشاندن ديوارهای جانبي بلند و كور )بدون 
پنجره(

•ديواره پاركینگ ها، بزرگراه ها، كارخانه ها و 
ساختمان های صنعتي

• ساختمان های درون پارک های عمومي
• پنهان سازی تأسیسات مكانیكي و قسمت های 

نازيباي ساختمان

green walls technology دیواره های سبز
گــردآوری: حجــت مختــاری کارشــناس ارشــد باغبانــی ســازمان ســیما، منظروفضــای 

ســبز ارومیــه
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دستگاه های كابلي و شبكه توري سيمي
براي  تلفيقي  به صورت  يا  و  به تنهايی  يا  توري،  و شبكه  كابلي  دستگاه های 

ايجاد نماي سبز به كار می روند.
 شبكه های سيمي اغلب براي نگهداري از گياهاني كه رشدي آهسته داشته 

و به پشتيباني بيشتري نياز دارند، كاربرد دارند.
با  سبز  نماهاي  در  استفاده  به منظور  كه  كابلي  از سيستم های  ديگري  نوع 
سطح وسيع می باشند، سيستم نماي كابلي- كششي است. اين سيستم های 
پاركينگ ها،  چون  ساختمان هايی  ديواره  می توانند  سبز  فضاهاي  عمودي 
ساختمان های اداري، فضاهاي عمومي يا فضاهاي مسكوني بزرگ را بپوشانند. 
اين سيستم به شكل گيری فضاي سبز عمودي در حجم وسيع كمك می كند. 

اين ديوارها براي فضاها و اماكن عمومي ايده آل می باشند.
ريسك پذيری  زنده،  ديوار  سبز؛  ديوار  ديگر  نوع  با  مقايسه  در  سبز  نماي 
پايين تری داشته از نظر اقتصادي ارزان تر و ازنقطه نظر اجرايي ساده تر هست 
و در صورت امكان كاشت گياه و يا قرار دادن فالور باكس در قسمت پاييني 
حالت  اين  در  شود.  استفاده  رونده  گياهان  با  سبز  نماي  از  بهتراست  نما 
گياهان باالرونده، يا به طور مستقيم در خاك و يا در فالورباكس ها يي بر 
روي سطح زمين، كاشته شده، توسط داربستي كه بر روي ديوار نصب شده 

به طرف باال هدايت می شوند.
يكي از محدوديت های نماي سبز، طوالني بودن زمان رشد نهايي باالرونده ها 
الي  سه  گاه  كه  موردنظر،  كامل حجمي  پوشش  و  ارتفاع  به  رسيدن  براي 
پنج سال به طول می انجامد، است. براي رفع اين مشكل گياهان باالرونده 
می توانند در فالور باكس هايی در فواصل بالكن ها، پشت بام و بر روی نماي 

ساختمان نيز تكرار شوند.

Green wall مجموعه ای از گیاهان باالرونده مناسب برای استفاده با
سیستم های متعددی از جنبه های در نظر گرفتن انتخاب یک گیاه باالرونده وجود دارد

مانند جهت دیوار، اندازه دیوار، نیاز پوشش، گونه های گل دار، ظاهر، سطوح نگهداری و نوع 
تنه انتخاب گیاهان بایستي با توجه به فاکتورهای دما، مسیر و میزان تابش نور، باد، آلودگي 
هوا و مقاومت و سازگاری گیاه در نظر گرفته شود. به گیاهاني که نیاز آبي کمتري دارند 
اولویت داده شود. انتخاب نوع گیاهان با توجه ویژه به رشد نهایي آن ها باشد، به گونه ای که 
دسترسي  و  گیاهان  عمودي  رشد  دلیل  به  نباشد.  ساختمان  نورگیري  در  اختالل  موجب 
مشكل در ارتفاع، اولویت با گیاهاني با نیاز حداقل به هرس و فرم دهي هست. در انتخاب 
گیاهان به جهت گیری نماي ساختمان )نور شمال، جنوب و......(، موقعیت سایه و روشن و 
نیاز نوری گیاه توجه شود. حتی االمكان از گیاهان بومي، دائمي و همیشه سبز استفاده شود.

سیستم پانل های شبکه ای مدوالر
سیستم پانل های شبكه ای مدو الر، سبک و از جنس شبكه استیل گالوانیزه بوده و به گونه ای طراحی شده است که نماي سبز 
را بافاصله ای از سطح دیوار نگه می دارد. پانل های مشبک، به صورت مدوالر در کنار هم قرارگرفته، می توانند سطح بزرگي 
را بپوشانند. به این پانل ها همچنین می توان فرم داد تا اشكال و منحنیهاي موردنظر را شكل دهند. این سیستم مدوالر به 
دلیل سختي و صالبت پانل ها، می تواند بین قسمت های مختلف ساختمان پل زده و یا به عنوان دیواره های سبز مستقل بكار 

گرفته شوند.
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 دستورالعمل حفظ و مراقبت از درختان
بهنگام انـجام عملیـات ســاختمانـی

1-سهیال لطفعلی نیا، کارشناس علوم گیاهی، سازمان پارک ها و فضای سبز مشهد
2-فاطمه رضای کرباسبافان، کارشناس ارشد علف های هرز، سازمان پارک ها و فضای سبز مشهد

چکیده:
 درختان نقش بسزایی در محیط های شهری دارند و 
با توجه به اهمیت ویژه زیست محیطی آنان، ضروری 
است که در حاشیه معابر و کنار ساختمان ها وجود 
داشته باشند. گسترش ساخت وساز با ایجاد عواملی 
همچون کاهش آبهای زیرزمینی، خسارت به تنه و 
تاج و ... موجبات آسیب رسانی به درختان را فراهم 

می آورند.
با در نظر گرفتن مالحظات خاص از سوی شهرداری 
های مناطق و دفاتر فنی و مهندسی و نیز مالکین 
به درختان  بروز خسارت  از  توان  ساختمان ها می 
رسانی  صدمه  صورت  در  آورد.  عمل  به  جلوگیری 
از طریق  بایستی  در حین ساخت وساز  درختان  به 
احیای مجدد درختان  زراعی در جهت  به  عملیات 

کوشید.
عملیات  درختان،  از  مراقبت  و  حفظ  کلیدواژه: 

ساختمانی
مقدمه

نقش  و  زیست محیطی  ویژه  اهمیت  به  توجه  با 
درختان و درختچه ها در شهرها و کاربری های متنوع 
ضرورت  و  شهری  محیط های  در  آن ها  بیولوژیکی 
ساختمان ها،  کنار  و  معابر  حاشیه  در  آن ها  کاشت 
متأسفانه گاه خواسته یا ناخواسته مورد بی مهری و 
بی توجهی قرار می گیرند؛ که ازجمله این بی توجهی ها 
می¬توان به کم آبی یا بی آبی، فقر خاک ها، صدمات 

مکانیکی، آلودگی های شیمیایی، نصب لوله های آب 
زیرزمینی، لوله های گاز، کشیدن کابل های برق، تلفن 

و فعالیت های ساختمانی، عمرانی و ... اشاره کرد.
از سوی دیگر با توجه به افزایش روند ساخت وسازهای 
شهری و همچنین عدم توجه به درختان موجود در 
تعبیه  دلیل  به  شهر  فرعی  و  اصلی  معابر  حاشیه 
ورودی های متعدد پارکینگ و عدم رعایت ضوابط 
جانب  از  صحیح  برنامه ریزی  لزوم  کنسول،  اجرای 
شهرداری ها و همچنین دفاتر فنی و مهندسی در 
درمعابر  بخصوص  سبز  فضای  کالبد  حفظ  جهت 

شهری ضروری هست.
طرح مسئله: فعالیت های ساختمانی و عمرانی یکی 
از مهم ترین عوامل آسیب رسانی به فضای سبز به ویژه 
درختان می-باشند. گر چه این گونه عملیات به دلیل 
دشمنی با گیاهان صورت نمی پذیرد، ولی عدم توجه 
نسبت به شرایط موردنیاز درختان جهت ادامه حیات، 

ناخواسته موجبات مرگ آنان را فراهم می سازد.
در این مقاله سعی شده به بررسی صدمات وارده به 
اعظم  نقش  اثر عملیات ساختمانی که  درختان در 
آسیب های وارده به درختان در محیط های شهری 
را وارد می کند و مواردی که باید موردتوجه مناطق 
شهرداری و مالکین متقاضی پروانه های ساختمانی 
ارائه  با  است  امید  شود.  پرداخته  می گیرد،  قرار 
در  مؤثر  گامی  ذکرشده  پیشنهادهای  و  راهکارها 
شهری  حیات بخش  عناصر  این  از  حفاظت  جهت 
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برداشته شود.
در هنگام ساخت وساز ممکن است شماری از درختان 
بعضاً  یا  آید  وارد  آسیب  نیز  بقیه  به  و  شوند  قطع 

خشک گردد که دالیل آن عبارت اند از:
1-خسارت به تنه و تاج درخت:

تنه و تاج درختان به وسیله ریختن مصالح ساختمانی 
کردن  روشن  می بینند.  و... صدمه  آجر  آهن،  نظیر 
آتش در زیر تاج درخت، گاه خسارت جبران ناپذیری 
ایجاد می کند. به منظور جلوگیری از شکسته شدن 
هرس  ساختمانی،  عملیات  حین  در  درختان  تاج 
نظر  زیر  و  تأمین  به اندازه  و  کافی  به قدر  درخت 
علمی  اصول  کلیه  رعایت  با  سبز  فضای  کارشناس 
هرس با توجه به نوع گونه و وضعیت عمومی درخت 

انجام گیرد.
2- کاهش آب های زیرزمینی:

آب های  کراراً  ساختمان سازی  فعالیت های  اثر  در 
ادامه  برای  زیرزمینی در سطح آشکار می شوند که 
کار ناگزیر از پمپ کردن آن هستند، این کار باعث 
ترتیب  بدین  شده،  زیرزمینی  آب  سطح  کاهش 
درختانی که برحسب گونه و اندازه ریشه به سطح 
خشکی  در  دارند  عادت  زیرزمینی  آب  از  خاصی 

قرارگرفته و می میرند.
هنگام  به  درختان  گرفتن  3-نادیده 
سوی  از  ساختمان  نقشه های  تصویب 

دفاتر فنی و مهندسی:
با توجه به عدم در نظر گرفتن درختان حاشیه معابر 
اصلی و فرعی بهنگام تصویب نقشه های ساختمانی 
و صدور پروانه های ساختمانی از سوی دفاتر فنی و 
مهندسی بهنگام تعیین جانمایی پارکینگ، پیشروی 
کنسول، تاج درختان به طور غیراصولی هرس شده و 

گاهی منجر به قطع درختان می گردد.
4-فشردگی خاک:

در اثر فعالیت های ساختمانی و رفت وآمد ماشین آالت 

با بار سنگین خاک اطراف ریشه فشرده شده و حفرات 
داخلی آن پر می شود. این کار ضمن ایجاد خفگی در 
ریشه موجب از بین رفتن میکروارگانیسم های هوازی 

خاک می گردد که نهایتاً به مرگ درخت می انجامد.
5- انتقال خاک سطحی:

بزرگ  واحد  یک  به عنوان  خاک  ازآنجایی که   
فیزیکی،  فعالیت های  برای  محلی  دینامیکی، 
شیمیایی و بیولوژیکی گیاه است و نیز ازآنجایی که 
میکروارگانیسم های خاک در چند سانتی متری خاک 
سطحی فعال هستند، برداشت و انتقال خاک سطحی 
باعث از بین رفتن میکروارگانیسم ها شده، مواد غذایی 
از بین می برد،  انتقال دهندگان آن را )باکتری ها(  و 
درنتیجه درخت به ویژه اگر دارای ریشه های سطحی 

باشد دچار فقدان مواد غذایی می شود.
6- خسارت به ریشه:

خسارت به درختان وقتی جدی تر می شود که ریشه ها 
و  کابل کشی  زهکش،  ایجاد  برای  حفاری  اثر  در 
زیرسازی جاده ها صدمه دیده و از بین می روند که این 
تنها شامل ریشه های اصلی نمی شود بلکه ریشه های 
فرعی نیز که در عمق بیشتری فعالیت دارند به شدت 
دیگر  صدمه دیده  بخش های  و  می بینند  آسیب 
قابل ترمیم نیستند. عوامل دیگری از قبیل پوشاندن 
منطقه ریشه با قیر، آسفالت و سیمان و یا آلودگی 
خاک به وسیله مواد تخریب کننده ای که باعث مسموم 
شدن خاک و از بین رفتن میکروارگانیسم موجود در 
آن می شود نظیر شسته شدن سولفور به داخل خاک 
در عملیات راه سازی، ریشه گیاه را تخریب کرده و به 

آن خسارت وارد می سازند.
 

ارائه راهکار و حل مشکل:
 مواردی که باید هنگام صدور پروانه های ساختمانی 
مناطق  موردتوجه  ساختمانی  نقشه های  تأیید  و 

شهرداری و دفاتر فنی و مهندسی قرار گیرد:
- تعبیه درب پارکینگ حتی االمکان در محلی قرار 
گیرد که فاقد درخت یا حداقل درخت موجود باشد.

با  ورودی  درب  یک  تنها  مسکونی  منازل  -جهت 
عرض 2/5 متر برای امالک با عرض 20 متر و در 
از 20 متر دو رمپ  با عرض بیش  خصوص امالک 
رفت وبرگشت در قسمت های فاقد درخت یا حداقل 
تعداد درخت در نظر گرفته شود و یا ایجاد زیرزمین 
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با  ماشین ها  ارتباط  ماشین ها،  پارکینگ  به عنوان 
پارکینگ از طریق یک رمپ و از یک درب ورودی 
صورت پذیرد و از تعبیه درب های اضافی ماشین رو 

جلوگیری شود.
ملک  محدوده  داخل  در  درختان  جایگاه  -چنانچه 
باشد حتی االمکان طراحی ملک به صورتی باشد تا 
همچنین  گیرد.  قرار  ملک  آزاد  فضای  در  درختان 
حتماً فضای 60 به 40 )60 درصد بنا و 40 درصد 
فضای آزاد( رعایت شود تا درختان داخل محدوده 

حتی االمکان حفظ شود.
-ضوابط احداث کنسول رعایت شود: احداث کنسول 
درمعابر با عرض کمتر از 8 متر مجاز نبوده و درمعابر 
با عرض بیش از 8 متر، عرض کنسول 1/18 عرض 

معبر و حداکثر 1/2 متر محاسبه می گردد.
پیاده رو  عرض  و  هست  جنوبی  ملک  مواردی  -در 
کمتر از 2/5 متر هست و تاج درختان درگیر با نمای 
ملک است، حتی المکان سعی شود کنسول مجاز به 
صورتی طراحی شود تا در قسمت هایی که کنسول با 
تاج درختان درگیر می شود کمی انحناء پیدا کند و 
به تاج درخت آسیبی وارد نشود یا در صورت موافقت 
شود. اجرا  پلکانی  به صورت  ساختمان  نمای  مالک 
می بایست  شهرداری  سوی  از  تشویقی  )تسهیالت 

لحاظ شود.(
-از کلیه درختان واقع در امالکی که تقاضای پروانه 
سازمان  کارشناسان  توسط  نموده اند  ساختمانی 
پارک ها یا اداره فضای سبز منطقه ذیربط به همراه 
کارشناس شهرسازی، شناسنامه کامل )تعداد، نوع، 
سن و موقعیت درختان( تهیه و ضمن اخذ تعهد از 
مالک مبنی بر حفظ و حراست از کلیه درختان واقع 
در محدوده ملک یک نسخه از شناسنامه مذکور در 
پرونده شهرسازی ثبت شود تا موقعیت درختان در 
زمان تأیید نقشه های ساختمانی مدنظر قرار بگیرد و 
نسخه دیگر به سازمان پارک ها و فضای سبز ارسال 
گردد تا با بازدیدهای مستمر نیز از هرگونه آسیب 
به درختان جلوگیری شود و در صورت الزام به قطع 
درخت مراتب به کمیسیون ماده 7 مستقر در سازمان 

پارک ها و فضای سبز ارجاع گردد.
مجدداً  درختان  تعداد  کار  پایان  صدور  هنگام  -به 
برداشت و در صورت عدم تطابق با بازدید اولیه در 
و عدم  عوارض قطع درختان  پرداخت  صورت عدم 

عمل به تعهد اخذشده از صدور پایان کار ساختمان 
جلوگیری و جهت تعیین و بررسی نهایی پرونده به 

سازمان پارک ها و فضای سبز ارجاع گردد.
-ازآنجاکه جهت بهبود وضعیت ترافیکی هنگام صدور 
از  قانون عقب نشینی ساختمان ها  مجوز ساختمان، 
معابر اجرا می گردد، الزم است به منظور ایجاد فضای 
رشد و نور مناسب برای گیاه، مسئله تناسب بین ارتفاع 
و تاج درخت با عرض پیاده رو و ارتفاع ساختمان نیز 
به عنوان برگ خرید مهمی در امر اصالح عقب نشینی 

معابر مدنظر قرارگرفته و رعایت گردد.
تاج درختان  از شکسته شدن  -به منظور جلوگیری 
درخت  عملیات ساختمانی، هرس  اجرای  در حین 
به قدر کافی و به اندازه تأمین نیاز و زیر نظر کارشناس 
فضای سبز توصیه می گردد. این هرس صرفاً به منظور 
تأمین نیاز مالکین و ناظرین ساختمان ها نبوده بلکه 
در آن می بایست کلیه اصول علمی هرس با توجه به 
گونه و وضعیت عمومی درخت قبل و بعد از هرس، 

موردتوجه قرار گیرد.
-به منظور حفظ درختان واقع در حریم ملک، بسته 
به نوع و سن درخت، توسط کارشناسان فضای سبز 
یک حریم عملیاتی برای درخت در نظر گرفته شود 
تا در این حریم از هرگونه عملیات ساختمانی نظیر 

پی کن، بتن ریزی و... خودداری گردد.
مواردی که باید موردتوجه مالکین متقاضی 

پروانه های ساختمانی قرار گیرد:
-تمامی درختان که داخل ملک و در حاشیه حداقل 
الینفک  جزء  هستند،  واقع  ملک  زمین  متری  یک 

درختان حریم ملک به حساب می آیند.
-درختان داخل ملک یا حریم ملک باید توسط مالک 
به طوری که  نگهداری شود،  به خوبی  وی  عامل  یا  و 
ادامه  خود  ارتفاعی  و  قطری  رویش  به  همه سال ها 

دهد.
-در حین انجام عملیات ساختمان سازی، از ریختن 
و...(  آجر  گچ،  )ماسه،  ساختمانی  مصالح  هرگونه 
در  است  بدیهی  شود.  خودداری  درختان  پای  در 
صورت بی توجهی به این عمل، جرائم متناسب با آن 

پیش بینی خواهد شد.
-از اجرای هرگونه عملیات ساختمانی تا فاصله حداقل 
حفر  بتن ریزی،  پی کنی،  نظیر  درخت،  از  متری   2
رفاهی  امکانات  و  تجهیزات  انتقال  )به منظور  کانال 
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و... به داخل  تلفن ولوله های گاز  نظیر کابل برق و 
ساختمان( به دلیل تراکم زیاد ریشه ها جداً جلوگیری 
گردد. در غیر این صورت باید جهت جلوگیری از وارد 
شدن صدمه به ریشه های درختان، عمل خاک برداری 
از کانال های حفرشده در حریم موردنظر با دست و 
بدیهی  گیرد.  ماشین آالت صورت  از  استفاده  بدون 
است در این حالت لوله های قرارداد شده در داخل 
کانال می بایست از زیر و یا قسمت میانی ریشه های 

درخت و بااحتیاط الزم عبور داده شود.
-از رفت وآمد ماشین آالت ساختمانی و تخلیه مصالح 
و آهن آالت در شعاع حدوداً 2 متری از تنه درختان 

)با توجه به بن درخت( جلوگیری گردد.
-به منظور جلوگیری از صدمات وارده به تنه درختان 
در حین انجام عملیات ساختمانی، الزم است درختان 
از محل طوقه تا ارتفاع 6 متری با محافظ پوشیده 
و مناسب شامل  ایده آل  شوند. سیستم محافظتی 
نمد چندالیه یا قطعات تخته )الوار(، گونی و طناب 
هست، در این حالت قرار دادن تخته )الوار( در سه 
جهت تنه درخت، پیچیدن گونی به اندازه الزم به دور 
آن و بستن آن ها با طناب می تواند محافظ ایده آلی 
در اطراف درخت به وجود آورد. این عمل تا پایان 

عملیات ساختمانی بایستی ادامه یابد.
مقابل  درختان  آبیاری  امکان  که  شرایطی  -در 
ساختمان های در دست احداث به دلیل وضعیتی که 
در اثر عملیات ساختمان سازی ایجاد گردیده، توسط 
کارکنان شهرداری امکان پذیر نباشد، این وظیفه بر 
عهده مالکین و یا ناظرین این ساختمان ها بوده و تا 
پایان عملیات ساختمان سازی و طبق برنامه منظم 
باید درختان آبیاری گردند. بدیهی است تناوب در 

آبیاری خصوصاً در فصل گرما اجتناب ناپذیر هست.
موجب  ساختمانی،  عملیات  از  حاصل  -گردوخاک 
مسدود شدن روزنه های برگ گیاهان شده که بدین 
فعالیت های حیاتی  اختالالتی در  بروز  باعث  طریق 
گیاه می گردد که در این رابطه شست و شوی برگ ها 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
تاج  زیر  در  و  اطراف  در  آتش  کردن  روشن  -از 
درختان به منظور تهیه آسفالت یا هر دلیل دیگر جداً 
خودداری شود. عمل فوق الذکر عالوه بر اینکه ممکن 
است در خشک شدن قسمتی از تاج درختان مؤثر 
باشد، بلکه در سطح وسیع تر، با توجه به شرایط فصل 

صدمات کلی تری به درخت وارد خواهد ساخت.
بحثونتیجهگیری:

اجرای  به منظور  و  موضوع  اهمیت  به  توجه  -با 
مصوبات قانونی و تعیین خط مشی در راستای حفظ 
فضای سبز معابر به ویژه درختان که از وظایف مهم 
شهرداری ها است الزم است کنترل الزم در خصوص 
اجرای کنسول ها به عمل آمده و در صورت مشاهده 
سریعاً  ضابطه،  از  بیش  و  غیرمجاز  کنسول  اجرای 
ملک پلمپ گردیده و دبیرخانه گروه ماده صد نیز 
ضمن برخورد جدی با تخلفات ساختمانی از تعیین 
مبالغ تخلف خودداری نموده و در صورت صالحدید 

رأی قلع بنا صادر نماید.
ورودی  تعبیه  ساختمان  اولیه  طراحی  هنگام  -به 
تعداد  کمترین  یا  درخت  فاقد  محل  در  پارکینگ 
اضافی  درب های  تعبیه  از  و  گیرد  انجام  درخت 

ماشین رو جلوگیری شود.
و  نقش  خصوص  در  مردم  مشارکت  و  -آموزش 
و  شهری  هوای  تلطیف  جهت  در  درختان  اهمیت 
ضرورت حفظ و مراقبت از درختان در حین اجرای 
انجام عملیات ساختمانی و اعطای تسهیالت تشویقی
درختان  خصوص  در  زراعی  به  عملیات  -انجام 

آسیب دیده در اثر اجرای عملیات ساختمانی
درصورتی که به علت هرگونه سهل انگاری و عدم توجه 
مالکین در حین عملیات ساختمانی درختی خشک 
شود یا صدمه ببیند، از طرف منطقه ذیربط پایان کار 
بر اساس ماده 6 آیین نامه  صادر نشده و متخلفین 
قانونی حفظ و گسترش فضای سبز به محاکم معرفی 
و نسبت به اخذ خسارت اقدام خواهد گردید. مالک 
سازمان  کارشناسان  نظر  وارده،  صدمات  تشخیص 

پارک ها وادارات فضای سبز مناطق هست.
دارای مجوز قطع  مالکین  اخذ جریمه در خصوص 
درخت از کمیسیون ماده 7، برابر تعرفه وزارت کشور 
می باشد. در خصوص مالکینی که در اثر سهل انگاری 
یا سهواً نسبت به قطع درخت اقدام کرده اند )به صورت 
غیرمجاز( بر اساس ماده 6 آیین نامه قانونی حفظ و 
گسترش فضای سبز و بسته به سن و نوع درخت 

جرائم سنگین تری در نظر گرفته خواهد شد.
اقداماتبهزراعیپسازاتمامعملیات

ساختوساز:
فصل  در  است  ممکن  درخت  به  آسیب  پیامدهای 
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بعدی رشد و یا دو تا سه سال دیگر پدیدار گردد. 
آب  نمی تواند  درخت  ریشه ها،  به  آسیب  اثر  در 
جذب  ساقه  همه  تغذیه  برای  کافی  غذایی  مواد  و 
کند. نتیجه این رویداد، خشک شدن سرشاخه ها در 
باالی درخت و نوک ساقه هاست، زیرا این قسمت ها 
دارای بیشترین فاصله از ریشه ها هستند. در برخی 
از درختان به خاطر کمبود مواد غذایی برگ ها زرد 
می شوند. برگ ها کوچک و تنک شده و رشد درخت 

نیز ممکن است کاهش یابد.
برای حیاط بخشیدن به درختانی که در اثر عملیات 
ساختمانی آسیب دیده اند، می توان کمی تاج درخت 
را تنک کرد و پیرامون سیستم ریشه ای را مالچ دهی 

نمود و عملیات تغذیه )کود دهی( انجام 
داد. هرس تاج مؤثرترین راه برای 

در  درخت  یک  به  کمک 
یک  زیرا  است  زوال  حال 
داشتن  با  درختی  چنین 

آسیب دیده  ریشه های 
و  ساقه ها  همه  نمی تواند 

برگ ها را نگهداری کند. حذف 
در  یا  خشک شده  ساقه های 

حال خشک شدن به ایجاد 
ریشه های  بین  توازن 

ساقه ها  و  باقی مانده 
این  می کند.  کمک 
روند شانس ساقه ها 
را برای زنده ماندن 
می دهد.  افزایش 
توجه  باید  البته 

ساقه های  که  کرد 
حال  در  و  سالم  زنده، 

رشد حذف نشوند.
ریشه  پیرامون  دهی  مانند مالچ  موادی  با 

خرده های چوب یا خاک اره یا دیگر مواد آلی، سبب 
تحریک و تشویق فعالیت میکروارگانیسم های مفید 
اطراف محیط رشد می شود. افزون بر این، پوشش نرم 
و حاصلخیز باعث تحریک رشد تازه تارهای کشنده 
اکسیژن  و  غذایی  مواد  آب،  می توانند  که  فعال 

بیشتری جذب کنند، می گردد. کود دهی مناسب 
می تواند موجب بازگشت حیات به این درختان 

زیرا که رشد خیلی خوب شاخسارها  شود 

توجه کرد که  باید  لیکن  دارد.  پی  در  را  برگ ها  و 
اگر ریشه ها به سختی آسیب دیده باشند، کود دهی 

به هیچ عنوان نمی تواند سودبخش واقع شود.

منابع مورداستفاده:
ــات  ــام عملي ــگام انج ــان در هن ــت از درخت ــی- حفاظ ــت، عل 1-نيكبخ
http:/agrobreed-bu.blogfa.com/( شــهری  عمرانــی  و  ســاختمانی 

)992/post

ــول  ــبز در ط ــای س ــت از فض ــن حفاظ ــول و قواني ــام- اص ــدون ن 2-ب
)parks.tehran.ir/default.aspx( اجــرای عمليــات عمرانــی 

ــبز  ــای س ــترش فض ــظ و گس ــون حف ــاح قان ــون اص ــه قان 3-آیين نام
ــوب 88/05/13  ــاب مص ــورای انق ــال 1359 ش ــوب س ــهرها مص در ش
ــازی و  ــررات شهرس ــط و مق ــام و ضواب ــع تشــخيص مصلحــت نظ مجم

ــهرداری مشــهد. ــاری ش معم
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 )Rosmarinus officinalis L.( گیاه رزماری

سوسن کریم نژاد 1محمدرضا داللیان2 امیر هوشنگ حسین زاده مقبلی 3سیروس ابوذری4 نادر محمودی5

کارشناسی ارشد  فیزیک خاک دانشگاه آزاد تبریز،سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری  -1

استادیارگروه کشاورزی دانشگاه آزاد تبریز -2

استادیار گروه کشاورزی دانشگاه آزاد تبریز -3

کارشناس ارشد باغبانی دانشگاه آزادمهاباد  -4

کارشناس ارشد باغبانی دانشگاه ارومیه، سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری -5

 چکیده
      بـه منظـور بررسـی اثـر بافـت خـاک و نـوع کـود بـر اجـزای عملکـرد و اسـانس گیـاه دارویـی رزمـاری، 
آزمایشـی بصـورت فاکتوریـل در قالـب طـرح کامـاًل تصادفی در نهالسـتان شـهرداری ارومیه و در فصـل بهار و 
تابسـتان سـال 1395 انجـام گرفـت. فاکتـور اول شـامل کالس بافت خاک در سـه سـطح لومی، لومی رسـی و 
لومـی شـنی و فاکتـور دوم شـامل نـوع کود در پنج سـطح کـه عبارتنـد از بدون کود )شـاهد(، کود شـیمیایی 
کامـل )NPK( )4 گـرم در گلـدان(، کـود شـیمیایی کامـل )2 گرم در گلدان(، کمپوسـت گیاهـی )10 درصد 
وزنـی(، کمپوسـت گیاهـی )20 درصـد وزنـی( بـود. ارتفـاع و وزن تـر بـرگ بوتههـای رزمـاری مـورد بررسـی 
تحـت اثـر متقابـل بافـت خاک و مقـدار کود در سـطح احتمـال 5 درصد معنیدار شـدند. بیشـترین مقدار وزن 
تـر بـرگ در تیمـار 4 گـرم در گلـدان کـود کامـل و پـس از آن در تیمارهـای 20 درصـد وزنی کمپوسـت و 4 
گـرم کـود بدسـت آمـد و کمتریـن مقـدار وزن تـر برگ نیـز در نمونه شـاهد مشـاهده شـد. با تجزیه اسـانس، 
تعـداد 21 ترکیـب شناسـایی شـد کـه مجموعـاً 94/49 درصـد کل اسـانس را شـامل شـد. بافـت لومی شـنی 
سـبب افزایـش درصـد اسـانس، کامفـور، کامفـن و 1 و 8 سـینئول شـد. درصـد اسـانس در تیمار 4 گـرم کود 
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شـیمیایی بیشـترین مقـدار بـود. بـا افزایـش مقدار کـود شـیمیایی و یا آلـی مقدار درصـد کامفن نیـز افزایش 
نشـان داد. در نهایـت نتایـج نشـان داد کـه اسـتفاده از کودهـای شـیمیایی و آلـی در بافـت خاک لومی سـبب 
بهبـود صفـات رشـدی رزماری شـد و افزایـش درصد برخـي از ترکیبهاي اسـانس باعث کاهش برخـي دیگر از 

اجـزاء تشـکیلدهنده اسـانس گردید.

واژگان کلیدی: اسانس، بافت خاک، رزماری، کامفور، کود شیمیایی.

مقدمه
      رزمـاري بـا نـام فارسـي اکلیل کوهـي، از قدیمي تریـن گیاهـان مـورد اسـتفاده ي بشـر اسـت. مـردم 
از زمان هـاي دور از ایـن گیـاه در مراسـم هاي مختلـف اسـتفاده مي کردنـد و آن را نمـاد عشـق، محبـت و 
دوسـتي مي دانسـتند. فعالیـت ضـد میکروبـی روغـن فـرار رزمـاری علیـه طیـف گسـتردهای از باکتریهـا مثل 
 Pintore et al.,( اسـتافیلوکوکوس اورئوس، اشریشـیا کوالی و پسـودوموناس آئروژینوزا گزارش شـده اسـت

.)2002

اگرچـه تولیـد متابولیتهـاي ثانویـه تحـت کنتـرل ژنهـا هسـتند ولـی میـزان تولیـد آنها بـه طور قابـل توجهی 
تحـت تاثیـر شـرایط محیطـی قـرار میگیـرد کـه از جمله مهمتریـن عوامـل خصوصیـات فیزیکی و شـیمیایی 
خـاک و عناصـر غذایـی کـم مصـرف و پرمصـرف هسـتند )Sharifi Ashurabadi et al., 2002(. کمبـود 
کلـی مـواد غذایـی در محیـط یـا ازدیـاد نسـبی آن، همچنین کاهش یـک عنصر غذایـی بدون کاهـش عناصر 
دیگـر موجـب تغییـر نـوع و مقـدار متابولیتهـاي ثانویه میشـود و این مطلب به ویـژه در مورد سـه عنصر اصلی 
ازت، فسـفر و پتاسـیم مسـلم اسـت )Peyvandi et al., 2009(. بدیـن ترتیـب، بـا توجـه بـه اهمیـت بافت 
خـاک و کاربـرد کودهـای زیسـتی و شـیمیایی کامـل بـر رشـد گیاهان الزم اسـت تـا مطالعاتی در مـورد تأثیر 
انـواع و سـطوح مختلـف ایـن کودهـا بـر گونههـاي گیاهـی تحـت شـرایط متفـاوت محیطـی و بافتهـاي خاک 
انجـام گیـرد. هـدف از ایـن مطالعـه بررسـی تأثیر بافت خـاک و نوع و مقـدار کود بر رشـد و ترکیبات اسـانس 

گیـاه رزمـاری بود.

مواد و روشها
     بـه منظـور بررسـی اثـر بافـت خاک و نوع کود بـر اجزای عملکرد و اسـانس گیاه دارویی رزماری، آزمایشـی 
بصـورت فاکتوریـل در قالـب طـرح کامـاًل تصادفـی در نهالسـتان شـهرداری و در فصـل بهـار و تابسـتان سـال 
1395 انجـام گرفـت. فاکتـور اول شـامل کالس بافـت خاک در سـه سـطح بصـورت لومی، لومی رسـی و لومی 
شـنی، و فاکتـور دوم شـامل نـوع کود در پنج سـطح کـه عبارتنـد از بدون کود )شـاهد(، کود شـیمیایی کامل 
)NPK( )2 گـرم در گلـدان(، کـود شـیمیایی کامـل )4 گرم در گلدان(، کمپوسـت گیاهـی )10 درصد وزنی(، 
کمپوسـت گیاهـی )20 درصـد وزنـی( بـود. قلمههـای ریشـه دار شـدهی رزمـاری )تهیـه شـده از شـهرداری( 
در گلدانهـای پالسـتیکی 20 سـانتیمتری کشـت گردیـد و در یـک محیـط سـبک به مدت سـه ماه ریشـهدار 
گردیـد. عمـق کاشـت 15 سـانتیمتر در نظـر گرفتـه شـد. کود کمپوسـت گیاهی از شـرکت بهروان سـبز تهیه 
گردیـد و مـورد تجزیـه آزمایشـگاهی قـرار گرفت تا مشـخصات فیزیکـی و شـیمیایی آن از نظر درصـد عناصر، 
شـوری، pH و ... مشـخص شـوند. کـود شـیمیایی همزمـان با آبیـاری و بصـورت محلـول در آب در یک نوبت 
بـرای هـر گلـدان مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. اندازهگیـری عناصر خـاک و کمپوسـت با اسـتفاده از دسـتگاه 
جـذب اتمـی و بـا روش Garrido et al., )2005( انجام شـد. اندازهگیری بافت خـاک به روش هیدرومتری 
صـورت پذیرفـت. pH خـاک توسـط pHمتـر و قابلیـت هدایـت الکتریکـی در عصـاره گل اشـباع بـا دسـتگاه 
هدایـت سـنج )Gupta, 2004( اندازهگیـری شـد. صفاتـی کـه مـورد بررسـی قـرار گرفـت شـامل دو بخش 
اجـزای عملکـرد و صفـات بیوشـیمیایی بـود. صفـات رشـدی شـامل وزن تر اندام هوایی، وزن خشـک قسـمت 
هوایـی، وزن تـر بـرگ، وزن خشـک بـرگ، ارتفاع بوتـه، قطر یقه و تعداد سـاقه فرعـی، مـورد اندازهگیری قرار 
گرفـت. درصـد اسـانس بـا روش تقطیـر با آب توسـط دسـتگاه کلونجـر مـدل HM6-500 اندازهگیري شـد. 
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در نهایـت بـا توجـه بـه الگـوي خـروج آلکانهـاي نرمـال، شـاخص بـازداري، اندیـس کوآتـس و تطبیـق آنها با 
الگوهـاي کتابخانهـاي، طیفهـاي مربـوط بـه هـر جسـم تفسـیر و ترکیبات تشـکیل دهنده اسـانس شناسـایي 
شـدند. رزماری دارای حدود 1تا 1/5 درصد اسـانس اسـت و از جمله ترکیبات موجود در اسـانس آن بورنئول، 
لیمونـن، کامفـن، 1و8 سـینئول، کامفـر و آلفاپینـن اسـت که درصد آنها به محل و شـرایط کشـت ارتباط دارد 
)Bakhshi Khaniki et al., 2010(. نمونهبـرداری زمانـی انجـام گرفـت کـه بوتههای رزمـاری در مرحله 

گلدهـی بـوده و به حداکثر رشـد خـود رسـیده بودند. 

تجزیه و تحلیل آماری
    در مجمـوع تعـداد 45 گلـدان کـه شـامل 15 تیمـار در 3 تکـرار بـود، مـورد مطالعـه قـرار گرفـت. تجزیـه 
تحلیلهـای آمـاری توسـط نرم افـزار SPSS 19 انجام گرفت. مقایسـه میانگینها توسـط آزمون چنـد دامنهای 

دانکـن و در سـطح 5 درصـد انجام شـد.

نتایج 

 Cala et al.,( قابـل قبـول و مناسـبی برخـوردار بـود pH خـاک مـورد بررسـی از هدایـت الکتریکـی و   
2005(. هدایـت الکتریکـی کمپوسـت کمتـر از خـاک بـود و درصد مواد آلی آن بیشـتر از خاک گزارش شـد .

صفات رشدی
        تجزیـه واریانـس نشـان داد کـه وزن تـر انـدام هوایـی تحـت تأثیر اثر اصلـی بافت خاک و مقـدار کود در 
سـطح 1 درصـد تغییـرات معنیـداری داشـت. اثـر متقابل بافت خـاک در نوع کود در سـطح احتمـال 5 درصد 
معنیـدار شـد )جـدول 1(. در تیمارهـای اثـر متقابـل، بیشـترین مقـدار وزن تـر انـدام هوایـی در تیمارهای اثر 
متقابـل 20 درصـد کمپوسـت در بافتهـای لومـی و لومـی شـنی و کمتریـن مقـدار در تیمـار بـدون کـود و در 
خاک لومی رسـی مشـاهده شـد )جدول 3(. بیشـترین مقدار وزن خشـک قسـمت هوایی در تیمار بافت لومی 
و لومـی شـنی و کمتریـن مقـدار در تیمـار خاک لومی رسـی مشـاهده شـد )جـدول2(. از نظر تیمـار نوع کود 
نیـز تیمارهـای 20 درصـد وزنـی کمپوسـت و 4 گـرم در گلـدان کـود NPK بیشـترین مقدار وزن خشـک را 

نشـان دادنـد و نمونـه شـاهد کمترین مقدار را داشـت )جـدول 3(. 

جدول 1- تجزیه واریانس برخی صفات رشدی و مورفولوژی بوتههای رزماری تحت تأثیر بافت خاک و نوع و 
مقدار کود

درجه منابع تغییر
آزادی

میانگین مربعات

وزن تر قسمت 
هوایی

وزن خشک 
قسمت هوایی

تعداد شاخه ارتفاع
فرعی

وزن خشک وزن تر برگقطر یقه
برگ

6/459ns 0/163* 3/459* 1/489 *10/679 **80020/5 *54/72 **2بافت خاک

**2/336**17/334*0/934**27/33**91610/950/854 *220/9 **4کود

49/25ns 49100/37/018*ns 2/03ns 0/112* 4/513ns 0/307 *8بافت*کود

2813/08541278/21/5421/530/0530/7830/152خطا

Ns ,* ,** به ترتیب نشان دهنده تفاوت معنیدار سطح 1 و 5 درصد و عدم تفاوت معنیدار.

اثـر متقابـل بافـت خـاک در نـوع کـود بر ارتفـاع بوتـه در سـطح احتمالـی 5 درصد معنیدار شـد )جـدول 1(. 
بلندتریـن بوتـه در اثـر متقابـل تیمارها در تیمار 20 درصد وزنی کمپوسـت در خاک لومی )38/74 سـانتیمتر( 
بدسـت آمـد. کوتاهتریـن بوتههـا در تیمـار بـدون کـود و در خـاک لومی رسـی با میانگیـن 33/04 سـانتیمتر 
بدسـت آمـد )جـدول 3(. تجزیـه واریانـس نشـان داد کـه تیمـار اصلـی بافـت خـاک اثـر معنیداری در سـطح 
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احتمـال 5 درصـد بـر تعـداد شـاخه فرعـی در رزماری داشـت. تیمار نـوع کود اثـر معنیداری در سـطح آماری 
1 درصـد بـر تعـداد شـاخه فرعـی نشـان داد و اثـر متقابـل تیمارهـای بافت خـاک و نوع کـود بر تعداد شـاخه 
فرعـی معنیـدار نبـود )جـدول 1(. خاکهـای لومی به دلیل ترکیب مناسـب ذرات خاک شـرایط بهتـری را برای 
رشـد گیاه فراهم میکنند و در این تحقیق نیز مشـاهده شـد که در خاک لومی تعداد شـاخه بیشـتری نسـبت 
بـه خـاک هـای دیگـر بوجـود آمد )جـدول 2(. نتایـج مقایسـه میانگینها نشـان داد کـه تعداد شـاخه فرعی در 
تیمـار کمپوسـت 20 درصـد و 4 گـرم کود بیشـتر از سـایر مقادیر کـود بود )جـدول 2(. اثر اصلـی تیمار بافت 
خـاک بـر میـزان قطـر یقـه در بوتههـای رزماری معنیدار نشـد، اثـر اصلی مقدار کـود بر قطر یقه سـبب تفاوت 
معنیـداری در سـطح احتمـال 5 درصد شـد )جدول 1(. بیشـترین مقدار قطـر یقه )با میانگیـن 4/02 میلیمتر( 
متعلـق بـه تیمـار 4 گـرم در گلـدان کـود NPK بود و پـس از آن تیمارهـای 20 و 10 درصد وزنی کمپوسـت 
و 2 گـرم کـود NPK قـرار گرفتنـد، کمتریـن مقـدار قطر یقـه در نمونههای شـاهد )3/13 میلیمتر( مشـاهده 
شـد )جـدول 3(. اثـر متقابـل بافـت خـاک در نـوع کـود بـر وزن تر بـرگ رزمـاری در سـطح آمـاری 5 درصد 
معنیـدار شـد )جـدول 1(. در تیمـار اثـر متقابـل بافت خاک در مقدار کود مشـاهده شـد که تیمارهـای متقابل 
4 گـرم کـود در هـر سـه نوع بافت خاک بیشـترین مقـدار وزن تر برگ را نشـان دادند و کمترین مقـدار نیز در 
نمونههـای شـاهد )بـدون کـود( در هر سـه نـوع بافت خاک بدسـت آمد )جـدول 4(. اثر اصلی نـوع بافت خاک 
و نـوع کـود بـر مقـدار وزن خشـک برگ به ترتیب در سـطح آمـاری 5 و 1 درصد معنیدار شـد. اثـر متقابل این 
دو تیمـار تغییـرات معنیـداری را بـر مقـدار وزن خشـک برگ بوتههـای رزماری نشـان نداد )جـدول 1(. مقدار 
وزن خشـک بـرگ بوتههـای رزمـاری در بافت خاک لومی بیشـتر از لومی شـنی و آن نیز بیشـتر از بافت خاک 
لومـی رسـی بـود )جـدول 2(. مقـدار وزن خشـک بـرگ در تیمار 4 گـرم در گلـدان کـود NPK )4/6 گرم در 
بوتـه( بیشـتر از سـایر تیمارهـا بـود و کمتریـن مقـدار وزن خشـک بـرگ در تیمـار نوع کـود در نمونه شـاهد 

)3/22 گـرم در بوتـه( مشـاهده شـد، سـایر تیمارهـا در حـد بینابینی این دو مقـدار قرار گرفتنـد )جدول 2(. 

جدول 2- مقایسه میانگینهای صفات رشدی رزماری اندازه گیری شده، تحت تأثیر بافت خاک )بر اساس 
آزمون دانکن در سطح %5(

g/( وزن خشک برگ
)bush

تعداد شاخه فرعی g/( وزن خشک قسمت هوایی
 )bush

بافت خاک

a 4/2 13a/33 a 15/73 لومی
b   3/5 b 11/82 b  12/51 لومی- رسی 
ab 3/96 ab 12/66 ab 14/35 لومی- شنی

میانگین های دارای حروف متفاوت در سطح 1% تفاوت معنی داری با هم دارند



47

جدول 3- مقایسه میانگینهای صفات رشدی رزماری اندازهگیری شده، تحت تأثیر نوع کود )بر اساس آزمون 
دانکن در سطح %5(

)g/bush( وزن خشک برگ )mm( قطر یقه تعداد شاخه فرعی وزن خشک قسمت هوایی 
)g/bush(

کود

3/c22 3/c13 9/c66 12/b33 شاهد

3/b74 3/b59 12/b33 15/ab01 )کود شیمیایی )2 گرم در گلدان

4/a6 4/a02 13/ab75 16/a22 )کود شیمیایی )4 گرم در گلدان
3/b77 3/b48 13/b1 14/ab36 )کمپوست )10 درصد
 b4 3/b71 14/a33 16/a3 )کمپوست )20 درصد

میانگین های دارای حروف متفاوت در سطح 1% تفاوت معنی داری با هم دارند

جدولظ 4- اثر متقابل بافت خاک و کود بر میانگین صفات رشدی رزماری مورد مطالعه )بر اساس آزمون 
دانکن در سطح %5(

)g/bush( وزن تر برگ )cm( ارتفاع بوته )g/bush( وزن تر قسمت هوایی بافت خاک × کود

ef 11/95 fg 34/8 ef 53/42 a1×b1

bcd 13/61 cde 36/3 cd 56/8 a1×b2

a 15/79 ab 37/75 bc 62/3 a1×b3

cd 13/56 bc 2537 bc 57/1 a2×b4

bc 14/27 a 38/74 a 64/35 a1×b5

f 11/05 h 33/04 f 49/11 a2×b1

de 12/3 fg 34/93 def 55/13 a2×b2

ab 14/25 de 36/16 cd 59 a2×b3

de 12/88 ef 35/79 cde 58/24 a2×b4

cd 13/44 cde 36/88 ab 60/78 a2×b5

ef 11/83 g 33/91 f 51/74 a3×b1

cd 13/1 ef 35/5 cde 55/84 a3×b2

ab 15/62 bcd 36/77 bc 57/9 a3×b3

cd 12/8 cde 36/46 cd 57/03 a3×b4

bc 14/06 ab 37/85 ab 59/6 a3×b5

 a1= لومی، a2= لومی – رسی، a3= لومی – شنی، b1= شاهد، ، b2= کود NPK )2 گرم در گلدان(، b3= کود NPK )4 گرم در گلدان(، ، 
b4= کمپوست )10 درصد وزنی(، b5= کمپوست )20 درصد وزنی(. میانگین های دارای حروف متفاوت در سطح 1% تفاوت معنی داری با 

هم دارند

صفات فیتوشیمیایی
 تعـداد 21 ترکیـب شناسـایی شـد کـه مجموعـاً 94/49 درصـد کل اسـانس را شـامل گردیـد .از کل ترکیبات 
شناسـایی شـده مقـدار 22/3 درصد مربوط به هیدروکربنهـای مونوترپنی، 69/4 درصد مربـوط به مونوترپنهای 
اکسـیژندار، 1/45 درصـد مربـوط بـه هیدروکربنهـاي سسـکویي ترپنـي و 1/34 درصد مربوط به سـایر گروهها 
بودنـد. تجزیـه واریانـس درصـد اسـانس و مقدار برخـی ترکیبات شـیمیایی غالب اسـانس رزماری تحـت تأثیر 

بافـت خـاک و نـوع و مقدار کـود در جدول5 آمده اسـت.  
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جدول 5- تجزیه واریانس درصد اسانس و مقدار برخی ترکیبات شیمیایی غالب اسانس رزماری تحت تأثیر 
بافت خاک و نوع و مقدار کود

درجه منابع تغییر
آزادی

میانگین مربعات
بورنئولکامفورلینالول1، 8 سینئوللیموننکامفنآلفاپینندرصد اسانس

0/068ns 5/445* 0/308ns 0/0333/948*ns 0/906* 0/87ns 0/054 **2بافت خاک

ns 7/2510/914**0ns/0792/339**1/719*0/606**ns 0/001*40/018کود

ns 6/8010/914 ns0ns/0792/339 ns1/719 ns0/606**ns 0/001*80/013بافت*کود
280/0035/6460/0280/0620/110/3070/0830/082خطا

 Ns ,* ,** به ترتیب نشان دهنده تفاوت معنیدار سطح 1 و 5 درصد و عدم تفاوت معنیدار.

مقایسـه میانگیـن اثـر متقابـل تیمارهـا نشـان داد کـه اسـتفاده از کودهـای شـیمیایی و آلـی در خاکهـای بـا 
بافـت لومـی شـنی، بیشـترین درصـد اسـانس را داشـتند  بیشـترین درصد اسـانس در اثـر متقابـل تیمارها در 
تیمارهـای خـاک لومـی و مقادیـر 4 گـرم در گلدان کود و 20 درصد وزنی کمپوسـت مشـاهده شـد و کمتربن 
مقـدار اسـانس در تیمارهـای متقابـل خاک لومی و بدون کود مشـاهده شـد )شـکل 1(. نتایج تجزیـه واریانس 
نشـان داد کـه مقـدار آلفاپینـن تحـت تأثیـر هیـچ کـدام از تیمارهـا تغییـرات معنیـداری نداشـت و درصد آن 
در مقـدار کل اسـانس ثابـت بـود . Ahmadian et al., )2010( گـزارش کردنـد کـه اسـتفاده از کـود آلـی 
)1/21%( سـبب کاهـش مقـدار آلفاپینـن در اسـانس گیـاه زیـره سـبز نسـبت به عـدم اسـتفاده از کـود دامی 

)1/34%( شـده است.

شکل 1- مقایسه میانگین مقدار درصد کل اسانس رزماری تحت اثر متقابل بافت خاک در کود

مقـدار درصـد کامفن در اسـانس تحت تأثیر بافت خـاک تغییرات معنیداری در سـطح احتمال 5 درصد 
نشـان داد. در خـاک لومـی شـنی مقـدار این مـاده بیشـتر از دو نوع بافـت خاک دیگـر بود . درصـد کامفن در 
مقـدار کل اسـانس در اثر اسـتفاده از کودهای شـیمیایی و آلـی تغییرات معنیداری در سـطح احتمال 1 درصد 

نشـان داد و بـا افزایـش مقـدار کود شـیمیایی و یا آلـی مقدار درصـد کامفن نیز افزایش نشـان داد .

مقـدار لیمونـن تحـت تأثیـر هیچ کـدام از تیمارها تغییـرات معنیداری نشـان نـداد .لیمونن یکـي از ترکیبهاي 
اصلـي اسـانس رزمـاری بـا فرمول بسـته C10H16 یـک منوترپن تک حلقهاي اسـت کـه به فرمهاي راسـتگرد، 
چپگـرد و فـرم راسـمیک وجـود دارد )Abbas Zadeh et al., 2006(. نتایـج تجزیه واریانس نشـان داد که 
مقـدار مـاده 1 و 8 سـینئول تحـت تأثیـر بافـت خـاک در سـطح آمـاری 5 درصد معنیدار شـد . مقـدار 1 و 8 
سـینئول در تیمـار بافـت خـاک لومـی شـنی بیشـتر از بقیـه بـود و بعـد از آن بافت لومی قـرار داشـت. مقدار 
ایـن ترکیـب در تیمـار نـوع کود نیـز تغییرات معنیداری در سـطح احتمال 1 درصد نشـان داد . مقـدار ترکیب 
1 و 8 سـینئول تحـت تأثیـر کـود آلی بیشـتر از شـیمیایی قـرار گرفـت و در تیمارهـای 20 و 10 درصد وزنی 

مقدار بیشـتری را نشـان داد.

بحث
استفاده از مواد آلی نظیر کودهاي حیوانی و فاضالبی، در باروري خاکهاي زراعی، از دیر باز در تمام نقاط جهان 
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متداول بوده است. با توجه به کمبود مواد آلی در خاکهاي مناطق خشک و نیمهخشک، کاربرد ترکیبات آلی در 
این مناطق باعث بهبود خواص فیزیکی، شیمیایی و حاصلخیزي خاک میگردد )Cala et al., 2005(. بافت 
لومی خاک به دلیل تناسب بین مقدار آب، حفرات هوا و سایر نیازهای گیاه محیط مناسبتری نسبت به بافتهای 

.)Gupta, 2004( سنگین و سبکتر برای رشد گیاهان است

استفاده از کودهای شیمیایی و آلی در این تحقیق در خاک لومی سبب افزایش درصد اسانس رزماری شد. در 
این رابطه Peyvandi et al., )2009( اثر استفاده از کودهای شیمیایی نیتروژن و فسفر را بر میزان و درصد 
اسانس گیاه درمنه مورد بررسی قرار دادند و گزارش کردند که بیشترین مقدار اسانس )1/097%( در تیمار 80 
کیلوگرم در هکتار نیتروژن و کمترین مقدار اسانس )0/653%( در تیمار 120 کیلوگرم نیتروژن و 120 کیلوگرم 
فسفر مشاهده شد. در مطالعه دیگری گزارش شد که مصرف مقادیر کم کود شیمیایی )60 کیلوگرم در هکتار( 
سبب افزایش درصد و عملکرد اسانس گردید و با افزایش مقدار نیتروژن مصرفي از درصد اسانس و عملکرد 
اسانس کاسته شد. در صورتي که با افزایش نیتروژن تا 120 کیلوگرم در هکتار عملکرد پیکر رویشي خشک 
افزایش یافت )Hamisi et al., 2012(. کاهش درصد اسانس احتماالً به دلیل افزایش سرعت رشد گیاه و 
افزایش تولید مواد پروتئیني، چربي و قندها )مواد اولیه( میباشد نتایج حاصل نشان داد که با افزایش مقدار 
کود کمپوست درصد اسانس افزایش یافت. دلیل این امر به علت اثرهاي مثبت فیزیکي و شیمیایي کود آلی در 
خاک است، که عالوه بر افزایش ظرفیت نگهداري آب و باال بردن ظرفیت تبادلي خاک، عناصر غذایي مورد نیاز 
گیاه را برخالف کود شیمیایی بتدریج در اختیار گیاه قرار میدهد و شرایط تغذیهاي مناسب را براي رشد گیاه 
فراهم میکنددر این تحقیق مشاهده شد که کودهای آلی سبب افزایش ترکیب لینالول شد در حالیکه با افزایش 
مقدار کود شیمیایی مقدار این ترکیب کاهش پیدا کرد. لینالول یکي دیگر از ترکیبهاي اصلي رزماری و گیاهان 
هم خانواده از قبیل بادرنجبویه با فرمول بسته C10H120 و با وزن مولکولی 154/24 میباشد. لینالول و استر 
آن جزو ترکیبهاي اصلي بسیاري از اسانسها بوده و بوي بسیار خوب دارند )Mirza et al., 1996(. اگرچه 
تولید متابولیتهای ثانویه تحت کنترل ژنها هستند ولی میزان تولید آنها به طور قابل توجهی تحت تأثیر شرایط 
محیطی قرار میگیرد که از جمله مهمترین این عوامل خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عناصر غذایی کم 
مصرف و پرمصرف هستند. نتایج بدست آمده از تأثیر کود آلی بر اجزاء تشکیل دهنده اسانس رزماری حکایت 
از آن دارد که استفاده از کود دامي به دلیل مطابقت داشتن با شرایط رشد طبیعي گیاه سبب افزایش درصد و 
کیفیت ترکیبهاي اسانس میشود. نتایج نشان داد افزایش درصد برخي از ترکیبهاي اسانس باعث کاهش برخي 
دیگر از اجزاء تشکیلدهنده اسانس گردید. از طرف دیگر، با توجه به استفادههاي متنوعي که از اسانس رزماری 
میشود، نمیتوان خواص این اسانس را به یک ترکیب نسبت داد. به طورکلي، باتوجه به نوع استفاده از هر اسانس 

و خاصیت دارویي مورد نظر، برخي از ترکیبهاي خاص در آن اسانس از اهمیت باالتري برخوردار میشوند. 
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مقدمه  :

فضاهــاي ســبز از لحــاظ زیســت محیطي بــه عنوان 
شــریان هــا ی حیاتــي شــهر  هــا محـــسوب مـــي 
شـوند و بـا توجـه بـه رشـد روز افـزون شهرنشیني، 
ایجــاد فضاهــاي ســبز کالن بــه عنــوان مهمتریــن 
تعـــدیل کننــده زیســت محیطــي شــهرها، ضروري 
مــي باشــد . امــا در ســال هــاي اخیــر و بخـــصوص 
بــا اقلیــم بیابانــي و نیمــه بیابانــي، بــه دلیــل 
کمبـــود آب با کیفیت مناسب، گـــسترش و ایجـــاد 
فـــضاهاي ســـبز جدیـد بـــا محدودیت هـاي جدي 
روبــرو گردیـــده اســـت بنـــابراین، انتخـــاب گونــه 
هاي متحمـــل بـه خـــشکي کـه نیـــاز آبـي کمـي 
دارنـــد ازراه حــل هــاي مقابلــه بــا مشــکل کــم آبي 

باشــد .

تحمــل برخــي ازگیاهــان بــه ســرماي زودرس 
پاییــزه و و یــا ســرمای زمســتان ســبب بقــاء 
ــس از  ــا پ ــب آنه ــد مناس ــپس رش ــتانه و س زمس
ــرما،  ــه س ــل ب ــرو تحم ــود . از این ــتان میش زمس
ــر  ــي نظی ــو گیاهان ــد و نم ــت خاصــي در رش اهمی

ــق دارد. ــن مناط ــي در ای ــاي چمن ــف ه عل

ــام  ــه ارق ــن و مقایس ــش تعیی ــن آزمای ــدف از ای ه
مــورد نظــر از نظــر مقاومــت بــه  تنــش خشــکی و 

ســرما مــی باشــد.

مواد و روش : 

آمــاده ســازی زمیــن در  و  عملیــات تســطیح 
ــو  نهالســتان ارغــوان  واقــع در محــل حاجــی پیرل
در تاریــخ 96/1/17 انجــا م شــد . عملیــات کاشــت 
بــذور در تاریــخ 96/2/9 انجــام گردیــد. بذور توســط 
شــرکت NAN  در اختیــار مجری طرح قــرار گرفت 
ــه صــورت  طــرح  . ایــن آزمایــش در ســه تکــرار ب
اســپلت پــالت  در قالــب طــرح بلــوک هــای کامــل 
تصادفــی انجــام شــد . کــرت هــای اصلــی آزمایــش 
ــاری  ــطح )آبی ــه س ــکی در س ــطوح خش ــامل س ش
روزانــه ،آبیــاری هــر3 روز یــک بــار و آبیــاری هــر 
ــام  ــار (و کــرت هــای فرعــی شــامل ارق 5 روز یکب
 NAN چمــن در دو ســطح)چمن هفــت بذرشــرکت
ــه خشــکی روکــش دار شــرکت  ــاوم ب و چمــن مق

NAN( مــی باشــد.

ــش  ــل و افزای ــد از تشــکیل پوشــش  ســبز کام بع
ــری  ــانتی مت ــدود 25-30 س ــا ح ــن ت ــاع چم ارتف
ــد  ــام ش ــخ 96/3/20 انج ــی اول در تاری ــن زن چم
.بدیــن ترتیــب  هــدف از چمــن زنــی اول کاهــش 
ــودن ارتفــاع چمــن هــا قبــل از  خطــا و یکســان ب
ــاد  ــه ایج ــدام ب ــپس اق ــود . س ــکی ب ــار خش تیم

ــد . ــق روش کار گردی ــکی طب ــش خش تن

ــخ  ــه خشــکی در تاری *جهــت بررســی مقاومــت ب
96/4/20 نمونــه بــرداری بــه صــورت تصادفــی 
انجــام گردیــدوداده  از کــرت هــای آزمایشــی 
ــر  ــب وزن ت ــن ترتی ــدند . بدی ــع آوری ش ــا جم ه
و خشــک چمــن ،وزن ریشــه و ارتفــاع بوتــه و 

ــذر  ــت ب ــن هف ــن )چم ــم چم ــه دو رق مقایس
شــرکت NAN  و چمــن مقــاوم بــه خشــکی روکــش 
ــبت  ــک نس ــاظ مورفولوژی ــرکت NAN( از لح دار ش
بــه مقاومــت بــه تنــش خشــکی  و مقاومــت بــه ســرما

مجری طرح :فهيمه هالی،دکتری فيزیولوژی، سازمان سيما، منظر وفضای سبزشهری اروميه
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ریشــه چمــن انــدازه گیــری شــدند. و از نظــر رنــگ 
ــدند.  ــه ش ــن مقایس ــه جم ــری دو گون ظاه

ــخ  ــرما در تاری ــه س ــت ب ــی مقاوم ــت بررس *جه
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــر م ــورد نظ ــام م 96/7/20 ارق

ــد. گرفتن

نتایج آزمایش :

طبــق  داده هــای جمــع آوری شــده دو نــوع چمــن 
ــه  از  ــورد مقایس ــات م ــرکت NAN  از نظرصف ش
نظــر مقاومــت بــه تنــش خشــکی تفــاوت چندانــی 
ــبت  ــن نس ــر دو چم ــتند و ه ــر نداش ــا همدیگ ب
ــوده  ــل ب ــاری 3 روز و 5 روز متحم ــه آبی ــه فاصل ب
ــاوت  ــد تف ــی ش ــاری م ــه آبی ــه روزان ــاهد ک وباش

ــتند . ــی داری نداش معن

بــا توجــه بــه اینکــه در چمــن گرمســیری روکــش 
دار بــا اســتفاده از تکنولــوژی کوتینــگ، بذر توســط 
ــری  ــای زیســتی ، باکت ــی ، محــرک ه ــواد معدن م
ــی  ــواد بیولوژیک ــک و م ــید هیومی ــوم ،اس ریزوبی
پوشــش دار شــده هســت ایــن نتایــج قابــل توجیــه 

هســت.

همچنیــن در چمــن هفــت بــذر بــه دلیــل اســتفاده 
ــه خشــکی و  ــاوم ب ــه مق ــذر ک ــوب ب ــام مرغ از ارق
آفتــاب مســتقیم هســت ایــن نتایــج قابــل توجیــه 

مــی باشــد. 

ــذر  ــت ب ــن هف ــرما چم ــه س ــت ب ــر مقاوم از نظ
ــورد  ــذر م ــب ب ــه ترکی ــا توجــه ب شــرکت NAN ب
اســتفاده کــه شــامل گونــه هــای مختلــف از ارقــام 
فســتوکا40 درصد،لولیــوم50 درصــد و پــوآ10 
ــه  ــاوم ب ــام مق ــز ارق ــه ج ــد ک ــی باش ــد  م درص
ــه  ســرما مــی باشــند مقاومــت بیشــتری نســبت ب
چمــن مقــاوم  بــه خشــکی روکــش دار  نشــان داد.

ــرکت   ــش دار ش ــکی روک ــه خش ــاوم ب ــن مق  چم
NAN بــا توجــه بــه ترکیــب بــذری فســتوکا 
ــد  ــوآ 10 در ص ــوم 10 در صد،پ ــد ،لولی 70 درص
ــا  ــه ب ــد. ک ــی باش ــد م ــراس 10 درص ــودا گ و برم

ــن  ــراس در ای ــودا گ ــذر برم ــود ب ــه وج ــه ب توج
ــوده  ــیری ب ــای گرمس ــن ه ــز چم ــه ج ــب ک ترکی
ومقــاوم بــه ســرما نیســت ،در نتیجــه در اثــر ســرما 
زرد شــده  وباعــث گردیــده چمــن روکــش دار 

ــد .  ــان نده ــرما نش ــه س ــادی ب ــت زی مقاوم

ــج تحقیــق پیشــنهاد  ــه نتای ــا توجــه ب پیشــنهاد: ب
ــه  ــرکت NAN ک ــذر ش ــن 7 ب ــود از چم ــی ش م
مقــاوم بــه خشــکی و مقــاوم بــه ســرما هســت در 
فضــای ســبز اســتفاده گــردد. بــا توجــه بــه اینکــه 
هــر متــر مربــع چمــن معمولــی روزانــه بــه 12-8 
ــم چمــن 7  ــا اســتفاده از رق ــاز دارد ب ــر آب نی لیت
بــذر شــرکت NAN بــه طــور متوســط در هــر 3 روز 
یکبــار آبیــاری حــدود 160-240 لیتــر آب صرفــه 
جویــی مــی گــردد. کــه بــا توجــه بــه شــرایط آب 
و هوایــی منطقــه مقــدار قابــل توجهــی مــی باشــد. 
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