


 

 

 

 گونه مرتعی بومی در فضای سبز شهر مشهد ارزیابی میزان استقرار و نیاز آبیاری شش

 

 دانشگاه فردوسی مشهدگروه مرتع و آبخیزداری، دانشیار اکولوژی و احیا طبیعت، ، فرزاممحمد 

 دانشگاه فردوسی مشهدکارشناسی ارشد مرتع داری، گروه مرتع و آبخیزداری،  ،سعیده حیدری

 دانشگاه فردوسی مشهدکارشناسی ارشد مرتع داری، گروه مرتع و آبخیزداری،  ،مقدم محمود قربانی

 

 چکیده 

امّا کمبود منابع آب از موانع جدی  ؛شهرها استسعه فضای سبز شهری، از الزامات مهم زندگی امروزی در کالنوت

 بنابراین با اهلی .ندیرویمشهر  های طبیعیبدون نیاز به آبیاری در عرصه. گیاهان بومی شودیماین توسعه محسوب 

های و اندامبذر . شودیم ییجوصرفهسازی و کاشت این گیاهان، ضمن توسعه فضای سبز، در مصرف آب آبیاری نیز 

طبیعی محل  یهاعرصهاز زنبق وحشی ، علف شور، قیچ، توت روباه و ، علف جاروگیاهی برگ آردی یهاگونهرویشی 

و مراقبت از گیاهان در طی دو  3131آوری شد. عملیات کاشت در اسفند ن رضوی جمعدر استان خراسا هاآنرویش 

درصد استقرار، فنولوژی و . در نهالستان غدیر شهرداری مشهد انجام شد 3131و  3131فصل رویشی در بهار و تابستان 

قرار در دو ماه اول است هاهالنصفات مرفولوژی گیاهان کاشته شده به مدت دو سال ارزیابی و ثبت شد. بیشترین تلفات 

( مشاهده %1/31( و کمترین برای گیاه قیچ )%51مشاهده شد، در انتهای آزمایش بیشترین استقرار مربوط به گیاه زنبق )

گیاه ) استفاده از گیاهان بومی، در مقایسه با گیاه ترون صورت درنشان داد که آبیاری  ازیموردنارزیابی میزان آب شد. 

 .ابدییمدر هکتار در سال کاهش  ریالمیلیون  10درصد و هزینه آبیاری به میزان  15، مصرف آب آبیاری ری(رایج شهردا

گونه این پژوهش، اطالعات کاربردی در مورد بهترین زمان کاشت، اندام تکثیر، ارزش زیبایی، دفعات  6برای هر یک از 

 شد.  ارائههای هرس مناسب کاشت و نیازمندی یهامحلآبیاری در ماه، 

 

 شهری ، منظر کم آبیاری، تکثیر گیاهان، پیاسکیزر واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

                                                           
   :و محیط زیست  دانشکده منابع طبیعی-دانشگاه فردوسی مشهد-میدان آزادی مشهد،  نویسنده مسئول-   mjankju@um.ac.ir -

83058883150 

 این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی معرفی گونه های مرتعی بومی برای فضای سبز شهر مشهد می باشد
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 مقدمه

 منابع وضعیت در شهرها، سبز فضاهای توسعه ریزانبرنامه و طراحان روی پیش مسائل ترینبحرانی از یکی امروزه

 چالش به کشور مناطق اکثر سالی درخشک پدیده بروز و جوی نزوالت اخیر کاهش هایسال در .هست موجود آب

 گذشته موردتوجه از بیشتر شهری سبز فضاهای در پایدار الگوی کشت ایجاد نگرش روازاین و شدهتبدیل توجهیقابل

ها برای اینکه بتوانند پایداری خود های تمرکز، فعالیت و زندگی انسانعنوان کانونشهرها بهاست.  داده قرار امر انیمتصد

در  سبز فضای اثراتترین های طبیعی ندارند. مهمی جز پذیرش ساختار و کارکردی متأثر از سیستمارا تضمین کنند چاره

در شهرها نقش  سبز فضای تگردوغبار است. سایر اثرا جذب وشهرها تعدیل دما، افزایش رطوبت نسبی، تلطیف هوا 

ها بدون وجود آن کهیطورکند بهمی ریناپذا را در شهرها اجتنابهحضور آن سبز فضای نسبی دارند ولی مجموعه اثرات

در منظرسازی که هدف، ایجاد منظر با  است یدیجدمنظر طبیعی، رویکرد  ؛ممکن نیست شهرها پایدار باقی بمانند

طبیعی  در منظر(. 3155جلیلی و جم زاد،  (هستی اکولوژیک هاتیحساسهای گیاهی بومی مبتنی بر استفاده از گونه

حداقل  به هابیماریی طبیعی، نیاز به تقویت خاک و کنترل شیمیایی آفات و هاستمیسبا توجه به نزدیک بودن به 

در این روش از گیاهان بومی و . هستاین سیستم بسیار پایین  ( آب مصرفی10، 5001می و همکاران، ( رسدیم

 شود. اده میبرای توسعه فضای سبز شهرهای مناطق خشک استف پسندیخشک

-می مهیا حساس هایواریته برای را زمینه هاآن کاشت و سازگارند اقلیمی حداکثر و حداقل با بومی هایگونه

 اقلیم با سازگار و گیاهی مناسب مختلف هایگونه حقیقیدر ت) 3156(همایون، و امین زاده.  (5006کالستن، )سازد

 کاربردی بندیطبقه به مبادرت آنگاه و شد داده قرار دقیق وردبررسیرا م  (خزر دریای جنوبی حاشیه)هیرکانی معتدل

 فلور از کلی شناخت از پس( ، 3156) شفیعی و بهبهانی ایرانی کردند.  شهری منظر طراحی در استفاده برای هاگونه

 خشکی، به مقاوم گونه چندین مختلف، هایزمان در گیاه فنولوژی ثبت ( و کوهستانی تورانی و ایرانی منطقه)منطقه 

در یک بررسی  کردند. معرفی بومی منظرسازی در تهران  جمشیدیه پارک را برای استفاده در زینتی ارزش یدارا و آبیکم

 با سبز فضای ایجاد برای های مناسبگونه انتخاب چهارمحال، و اصفهان هایاستان بومی گیاهی هایاز گونه از تعدادی

 ریزیبرنامه عنوان با تحقیقی در(. 3130موردتوجه قرار گرفت)جانی قربان،  سبز فضای حیطرا ازنظر گوناگون کاربردهای

 مناطق بومی هایاز گونه استفاده که رسیدند نتیجه این به ایران جنوب خشک و گرم مناطق بر دیتأک با شهری سبز فضای

 سازگاری و کمتر نیازهای دلیل به وا،و ه صوتی آلودگی کاهش همچنین و زیبایی و تنوع ایجاد بر عالوه خشک و گرم

( 3135) پاریزی نژادرانیا و جوزی. (3153همکاران،  و اذانی) شوند واقع مؤثر توانندمی نیز نگهداری هزینه ازنظر بیشتر

 خود دوام برای که گیاهی گونه 13 مختلف سال، فصول در منظر بودن دارا و خشکی به مقاوم معیار دو نمودن بامنظور

 شناسایی بندرعباس منطقه در نمایدمی جلوگیری هدر رفت رطوبت از ویژه هایاندام داشتن با و ندارند آبیاری به جاحتیا

و  درختی هایگونه از تعدادی خشکی به مقاومت در مورد تحقیقی در (،3153) همکاران و . شبان کردند معرفی و

 و آذربایجان شرقی استان در ارسباران جنگلی طقهمن دو در را خشکنیمه و خشک مناطق احیاء جهت ایدرختچه

 چوبی هایگونه خشکی به مقاومت بررسی. این محققان همچنین با قراردادند موردبررسی قزوین استان در آبادحسین

  پرداختند.  خشکی به حساس و مقاوم هایبندی گونهاصفهان به طبقه سبز فضای توسعه برای مناسب

زیادی  تنوع بذر و میوه گلدهی، زمان اندازه، و ابعاد رنگ، شکل، ازنظر ذاتی، زیبایی بر عالوه های طبیعیعرصه گیاهان

 هایعرصه کاشت گیاهان با  .شودمی سبز فضای مناظر کیفی بهبود باعث گیاهی هایمجموعه تلفیق کهطوریبه دارند

 جدایی احساس شهروندان کار با این و آورد وجود به را طبیعی مناظر انواع توانمی سبز فضای قالب در شهرها در طبیعی

(.  3135اوجاقی،) رودمی بین از محیط بودن حس یکنواخت و برد خواهند استفاده آن مزایای از و نکرده را طبیعت از

 شرقی ایالت جنوب در بومی گیاهان بازاریابی از سبز صنعت بررسی سهم  به تحقیقی در (،5001همکاران ) و بروزک

 جنوب در و پیمانکاران سبز فضای معماران توسط بومی گیاهان از استفاده که اندداده نشان مطالعات .پرداختند متحده

http://www.sabzbanan.ir/articles/122-types-of-green-space.html
http://www.sabzbanan.ir/articles/122-types-of-green-space.html
http://www.sabzbanan.ir/articles/122-types-of-green-space.html
http://www.sabzbanan.ir/articles/122-types-of-green-space.html
http://www.sabzbanan.ir/articles/122-types-of-green-space.html
http://www.sabzbanan.ir/articles/122-types-of-green-space.html


   

 

همکاران  و هلفنداست.  شدهگیاهان بومی انتخاب در مشتریان عالقه و میل میزان افزایش باعث متحده ایالت شرقی

 این تحقیق درند، پرداخت مسکونی منظرسازی ر طراحید بومی گیاهان کردن اقتصادی بررسی به تحقیقی در( 5006)

 تمایل و شوندمی جذب مردم باعث که شوند استفاده هاجاده اطراف در توانندمی منازل محوطه گیاهان که داده نشان

 سنگیز.  .بپردازند بیشتری هزینه که مردم حاضرند و دهندمی نشان را طراحی در بومی گیاهان از بیشتر استفاده به مردم

 هایپتانسیل تعیین )ترکیه(، جهت ترابزون طبیعی مناطق بومی پوششی گیاه گونه 53 یقی( در تحق5005، )مصطفی و

 کوهستانی مناطق وحشی گیاهان با بررسی (5003)  چن قراردادند. ارزیابی مورد شهری را سبز فضای در کاربرد و زینتی

 بررسی با ( 5001، )همکاران و دوو .باشندمی زینتی صفات باارزش دارای نگیاها این از گونه 35 که داد نشان ونزو )چین(

 شهری سبز فضای در کاربرد جهت را هاییگونه )چین(، آن هون بومی گیاه پوششی گونه 105 خصوصیات و رشدی عادات

 معرفی کردند. چین گرمسیر

 نیازهای با رابطه در اطالعات کمبوداستفاده از گیاهان بومی در فضای سبز شهری،  تیاهمآگاهی از  باوجود

 مناسب باکیفیت تکثیر اولیه مواد به دسترسی عدم نیز و ی بومیهاگونه از بسیاری تکثیر و کشت هایروش اکولوژیکی،

 کشت و اهلی سازی . (3331، کند )پروهیت محدود هاآن نمودن اهلی فرایند نهیدرزم را موفقیت که شده است باعث

 خاص، خاکی نیازهای کند، رشد سرعت از قبیل خاص اکولوژی و محیطی نیازهای دلیل به وحشی هایگونه از بسیاری

. به همین بیشتر مطالعاتی است مشکل بسیار یا و نبوده پذیرها امکانبیماری و آفات به حساسیت کم، زنیجوانه سرعت

 هاآنگیاهان بومی و سپس معرفی  نهیدرزمموجود  آوری اطالعاتجمع انددادهمحققان ایرانی انجام  ژهیوبهکه محققان، 

 اهدفبدر فضای سبز بکارند بسیار اندک است. بنابراین، این تحقیق  عمالًکه گیاهان بومی را  ییهاپژوهشبرای کاشت. 

 بومی برای کاشت در فضای سبز شهری به مدت دو سال در نهالستان غدیر شهر مشهد انجام شد.  یهاگونهاهلی سازی 

 هااد و روشمو

رگ ببومی  های، بذر گونه3131و سپس بهار و تابستان  3131طی بازدیدهای مکرر صحرایی در تابستان و پاییز 

بذر و پیاز  (Salsola rigida)علف  شور  ،(Kochia prostrata)علف جارو  ،(Eurotia ceratoides)آردی 

 Zygophylum)قیچ   ،و(Sanguisorba minor) بذر گیاه توت روباهی ،(Iris songarica)زنبق وحشی 

atriplicoides)  زنی بذرها جوانه آزمون. گردید یآورجمعراف شهرستان مشهد طبیعی محل رویش اط یهاعرصهاز

گونه تیمار شکست زنی بذرها بدون اعمال هیچها جوانهانجام شد. در اغلب گونه 3131و زمستان  3131در زمستان  

یچ به . بذر گیاه قبسیار کمی داشت، لذا برای تکثیر آن از پیاز استفاده شد یزنجوانهنبق وحشی زخواب انجام شد. بذر 

 .گراد( داخل را یخچال تجربه کرددرجه سانتی 1هفته تیمار سرمادهی )دمای  5مدت 



 

 

اختیار  ها درمترمربع در نهالستان غدیر مشهد توسط سازمان پارک 100قطعه زمینی در حدود  3131در اسفندماه 

های به یک دستگاه تراکتور  انجام گرفت. کرتپروژه قرار داده شد. تسطیح زمین توسط یک دستگاه گریدر و شخم آن

ها انجام شد. در برخی گونه 3131اسفند  51-50کاشت اصلی گیاهان در تاریخ  صورت دستی ایجاد شد.متر به 35ابعاد 

اشته های کومیر نهالده بود، در برخی گیاهان دیگر )توت روباه و کوچیا( مرگ)سالسوال( از ابتدا تعداد نهال کمی سبز ش

باز کاشت  3131اردیبهشت  5های گیاهی داخل کرت و گلدان در تاریخ شده زیاد بود. بنابراین تقریباً برای تمام گونه

های هرز عمل وجین علفجام شد. ها انی یا محل خالی کرتهای خالانجام شد. باز کاشت از طریق بذر و در داخل گلدان

ترین گیاهان هرز ( انجام شد. سوروف و سلمه تره مهم3131خرداد  31اردیبهشت و  1صورت دستی و در دو مرحله )به

انجام گرفت که در طی آن از هرگونه  3131ماه رس گیاهان تنها در یک مرحله و در بهمنمزرعه در این مراحل بودند. 

 ها مورد هرس قرار گرفتند.دانها و گلنیمی از کرت

، 3131ماه دی6آبان ماه، 33شهریورماه،  50مردادماه،  35، 3131تیرماه  53های   های ابعاد گیاهان در تاریخارزیابی

انجام شد  3131خردادماه  1، 3131ماه اردیبهشت 5، 3131ماه فروردین 33، 3131اسفندماه  31، 3131ماه بهمن 5

ها، ی زمین، طول و عرض برگدهندهمانده، طول و عرض گیاهان، سطح پوششوه بر تعداد نهال باقیکه در هر بار عال

ی برای هر گیاه طول و زمان رشد رویشی گیاهان، مرحله گیری گردید.ها و همچنین ارتفاع گیاهان اندازهطول و عرض گل

ی سرمای زمستانه و رشد رویشی مجدد و دوره ی رسیدن بذر، خزان احتمالی گیاه درگلدهی، شروع بذر دهی، مرحله

 های زندگی گیاهان ثبت شد.تکرار دوره

 ییجوصرفهدر این تحقیق و میزان  شدهیاهلمیزان مصرف آب گیاهان  در خصوصبه منظور رسیدن به ایده ای 

ی سبز شهرداری است( گیاهی با گیاه ترون )که از گیاهان پرچینی رایج در فضا هرگونه، میزان مصرف هاآناحتمالی 

( 3151احمدیان، در شهرداری مشهد ) اجراشدهاطالعات مربوط به نیاز آبی گیاه ترون از نتایج طرح پژوهشی  .مقایسه شد

ستخراج ا موردنظراستخراج شد. در این پژوهش، ابتدا نیازهای اکولوژیک گیاه ترون با گیاه هدف مقایسه شد،  سپس اعداد 

(، بنابراین در گزارش 3153است )مقیمی  شدههیتوصبرای گیاه برگ آردی، خاک مناسب لومی  مثالعنوانبهگردید. 

و  بارکیمعتدل هر پنج روز  یهاماهطرح به جدول نیازهای آبیاری ترون برای خاک لومی مراجعه شد که دور آبیاری در 

لیتر در هر بار آبیاری  51و   31بازه به ترتیب بود، که مقدار آب آبیاری برای این دو  بارکیگرم هر سه روز  یهاماهدر 

معتدل،  یهاماهروز در  30، با احتساب دور آبیاری دیرویمکه در خاک لومی  یآردبود. برای گیاه برگ  شدهینیبشیپ

 میزان نیاز آبی عبارت بود از:

     1)دفعه(  × 1)ماه(  × 31)لیتر(  × 30000( مترمربع= )3500000)لیتر(   

  .مطابق شرح فوق انجام شد هاگونهسایر  ییجوصرفهبه نیاز آبی و میزان محاس

 نتایج

روز پس از کاشت آغاز شد. همه گیاهان در ابتدای کاشت  35از  هاکرتارزیابی استقرار گیاهان بومی کاشته شده در 

 علف(،  %50ن عبارت بودند از قیچ )مواجه شدند،  که به ترتیب از بیشترین به کمتری هانهال ریوممرگ)سه ماه بهار( با 

تا مرداد  3131از تیرماه ( بود. %1/30( و زنبق وحشی )%56(، برگ آردی )%11(، توت روباه )%15(، جارو )%16) شور

 ریوممرگ گونهچیه 3131از اردیبهشت تا مرداد  کهیطوربهبسیار کاهش یافت ،  هاگونههمه  یهانهالنرخ مرگ و  3131

 (.  3)شکل  مشاهده نشد

 



   

 

 
 

 کاشته شده در طی زمان این پژوهش اهانیگ. استقرار و بقا 3شکل 

 

 

 
این اساس،  شد، بر یریگاندازهگیاهی این پژوهش در زمان حداکثر رشد  یهاگونهمشخصات مرفولوژیک رشد 

 (. 3اختصاص داشت )جدول  و کمترین ابعاد به گیاه زنبق وحشی یآردبه گیاهان قیچ و برگ  یکانونبیشترین ابعاد 
 

 در زمان حداکثر رشد رویشی شدهیمعرفصفات مرفولوژی گیاهان  : 3 جدول

 

 صورت در( بر این اساس 5در این تحقیق با نیاز آبی گیاه ترون مقایسه شد )جدول  شدهیاهلنیاز آبی گیاهان بومی  

. بر شودیم ییجوصرفهدرصد در مقدار آب آبیاری  15متوسط  طوربهاستفاده از گیاهان بومی در فضای سبز شهری 

کاشت  صورت درمیلیون ریال باشد.  1/35، اگر هزینه آبیاری یک هکتار گیاه ترون 50ل واساس داده سطر آخر جد

اهان استفاده از گی صورت در گریدعبارتبهمیلیون ریال خواهد بود.  1/11گیاهان بومی در همین مساحت هزینه آبیاری 

 آبیاری خواهد شد.  نهیهزدر  ییجوصرفهمیلیون ریال(  1/13میلیون تومان ) 1بومی در هر هکتار حدود 
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عرض  طول برگ ارتفاع عرض کانونی قطر کانونی نام گونه گیاهی

 برگ

طول 

 گل

 عرض گل

 1/3 5 3 13 11 10 10 توت روباهی

 1/0 3 5 1 13 61 65 قیچ

 1/0 1/0 3 5 330 63 11 برگ آردی

 1/0 1/0 3/0 3 16 10 15 وجار

 1/0 1/0 1/0 3 15 15 11 علف شور

 1 3 1/0 11 15 31 50 زنبق وحشی



 

 

 در این پژوهش با گیاه رایج  در فضای سبز شهر مشهد )ترون(  شدهیاهل اهانیگآبی  ازین یسهیمقا 5جدول  

 

 

توسط کارشناسان بخش اجرا و  یراحتبهکاربردی و ساده است که  صورتبهایه نتایج از اهداف اصلی این پژوهش ار 

جداگانه خالصه شد. در این جدول  1در جدول  هرگونهباشد. بدین منظور اطالعات  استفادهقابلکاران فضای سبز پیمان

برای سبز شدن، عمق کاشت و بهترین  ازیموردن یزنجوانهبذر، نوع تیمار  نیتأماطالعات کاربردی در مورد  محل و زمان 

است. زمانی از  شدهارائهگیاهی نیز  هرگونهفضای سبز  یهاارزشدر مورد  ییهاشنهادیپاست.  شدهارائهزمان کاشت آن 

بز ، های کاشت در فضای سسال که هر گیاه بیشترین زیبایی را دارد، اندامی که بیشترین زیبایی را دارد، بهترین محل

 یهاهجنباست. در خصوص برخی  شدهمشخصویژه آن در فضای سبز نیز  یهاارزشهر گیاه به ترتیب زیبایی و  یهااندام

 گیاه، مقاومت در برابر پاخوری یهایماریبکاربردی اهلی سازی گیاهان بومی از قبیل نیاز به آبیاری، نیاز کودی، آفات و 

ردی مستلزم انجام مطالعات علمی دقیق و آزمون تیمارهای پیشنهادهای کارب ارائهو هرس پذیری، قضاوت علمی و 

 شدهارائهدر شرایط مختلف است که خارج از شرح خدمات طرح پژوهشی حاضر است، لذا اطالعات  درازمدتآزمایشی 

 و استفاده از منابع علمی موجود است.  نویسندهبر مبنای تجربه کارشناسی  عمدتاًدر مورد این پارامترها 

 

 

 

 

 

 

 

آبیاری در هکتار  هانهیهز

 )میلیون تومان(

کاهش 

هزینه 

آبیاری 

 رصد()د

 اختالف

 ترون در فصل رویش یآبنیاز  نیاز آبی گیاه بومی در فصل رویش
نوع 

 خاک
 نام گیاه

 اختالف
گیاه 

 بومی
 معتدل گرم کل معتدل گرم کل ترون

5/1  
5/1  6/5  53/11  لومی 1600000 1000000 5600000 3500000 500000 150000 150000 

برگ 

 آردی

5/1  5/1  6/5  53/11  150000 015000  جارو لومی 1600000 1000000 5600000 3500000 500000 

5/1  5/1  6/5  53/11  لومی 1600000 1000000 5600000 3500000 500000 150000 150000 
علف 

 شور

1/1  5/1  1/5  53/11  110000 150000 510000 5100000 5100000 1100000 1000000 
 سیلتی

 لوم
 قیچ

1/1  3/1  6/5  53/11  110000 130000 100005  لومی 1600000 1000000 5600000 5100000 
توت 

 روباه

3/1  3/1  35 31/11  130000 130000 510000 5100000 3500000 1100000 1100000 
لوم 

 شنی

زنبق 

 وحشی

31/1  11/1  51/3  31/13  میانگین  1550000 1110000 3510000 5300000 551000 111000 131000 



   

 

 های کاربردی برای استفاده از گیاهان این پژوهش در فضای سبز شهریتوصیه -1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیاز به  نکات ویژه

 هرس

ی مناسب هامحل

 کاشت

دفعات آبیاری 

 در ماه

اندام  تیمار بذر اندام زیبا

 تکثیر

 نام گیاه زمان کاشت

 روباهی توت پاییز -بهار بذر ندارد گل، برگ  1 ها و بلوارها پارک زیاد جایگزین چمن

مقاوم به خشکی و 

 ای گچیشوری و خاکه

ها و کمربند پارک کم

 سبز

 قیچ بهار قلمه-بذر  سرمادهی گل، برگ  5

ها و کمربند پارک زیاد مقاوم به خشکی 

 سبز، پرچین

 برگ آردی پاییز بذر ندارد میوه، برگ  5

مقاوم به خشکی و 

 شوری

ها و کمربند پارک متوسط

 سبز

 جارو پاییز بذر اردند ساقه، برگ 5

مقاوم به خشکی و 

 شوری، گیاه پوششی

ها و کمربند پارک متوسط

 سبز

 علف شور پاییز بذر ندارد میوه، برگ  5

 زنبق وحشی پاییز -بهار پیاز نامشخص گل، برگ  1 ها و بلوارهاپارک کم حساس به پاخوری



 

 

 

 ی کاربردیریگجهینتبحث و 

 بری سبز شهری مورد آزمون قرار گرفت. فضا درگونه مرتعی بومی برای کاشت  6زی در این پژوهش امکان اهلی سا

مرحله استقرار گیاهان بومی در فضای سبز سه ماه اول پس از کاشت است. یکی از دالیل  نیتریبحراننتایج،  اساس

در  معموالًت گیاهان ی طبیعی مرتع کاشهاعرصهباشد، در  اسفندماهدر  هاآنممکن است کاشت  هانهال ریوممرگ

ی نورسته در معرض تغییر شدید دمایی در نیمه دوم بهار هانهالکاشت در بهار،  صورت در. شودیمی پاییز انجام هاماه

 -ها در فصل پاییز )مهر گونه کاشت اینشود که توصیه می (. به همین دلیل3155)جنگجو،  شوندیمو تلف  قرارگرفته

 آبان( انجام شود. 

پذیر است، گیاه زنبق وحشی را بهتر است از طریق تقسیم کالف بوته گیاه قیچ هم با قلمه ساقه و هم با بذر امکانکاشت 

ها ی گونهپذیر است. ارزش زیبایسادگی امکانها از طریق بذر بهو گیاه بومادران توسط ریزوم تکثیر شود. تکثیر سایر گونه

های میوه ها ووت باشد، بر اساس نظر نویسندگان تحقیق، گیاهانی که گلممکن است برحسب دیدگاه افراد مختلف متفا

تر و پایا داشتند رتبه زیبایی بیشتر اخذ کردند. بیشترین رتبه زیبایی به توت روباه داده شد، در رتبه بعدی گیاه درشت

ت را ازلحاظ زیبایی منظر دریاف کمتریرتبه قیچ و زنبق وحشی قرار داشتند، گیاه برگ آردی، و دو گیاه جارو و علف شور 

وه علف شور عال دو گیاه برگ آردی وشود. در ها محسوب میترین جنبه زیبایی آنکردند. در اکثر گیاهان گل و برگ مهم

 باشند.  های براق و پرزدار دارای ارزش زیبایی میبر برگ،  میوه

شهد م یاهانی است که در حال حاضر در فضای سبز شهرطورکلی نیاز آبی گیاهان این تحقیق بسیار کمتر از اکثر گبه

شدند. اثر  بندیآبی کم طبقه با نیازعلف شور و  نیاز آبی متوسط، برگ آردی، جارو باقیچ و  شوند. توت روباهیکاشته می

ی و مقاوم به خشکی ها و فضای سبز شهری کشت نمود، کاشت گیاهان چوبتوان در پارکگیاهان این پژوهش را می

شود. هرس برخی از انواع گیاهان این تحقیق باعث افزایش شادابی قیچ در کمربند سبز نیز توصیه می جارو، علف شور و

 تأثیر است.که عملیات هرس برای سایرین کم تأثیر یا بیشود درحالیها مییی آنبایزو 

ون( ه با یک گیاه رایج در فضای سبز شهری )ترارزیابی کلی از میزان نیاز به آب آبیاری گیاهان بومی این تحقیق در مقایس

های . سایر مزیتشودیم %10یی در مصرف آب حداقل به میزان جوصرفهنشان داد که استفاده از گیاهان بومی باعث 

 فاتآاستفاده از گیاهان در فضای سبز از قبیل هماهنگی با شرایط اقلیمی و فرهنگ بومی، مقاومت به نوسانات اقلیمی و 

در این پژوهش  هاآنها ، سازگاری به خاک و ..نیز در استفاده از گیاهان بومی وجود دارد که ارزش اقتصادی ماریو بی

محاسبه نشده است. آخر سخن اینکه، هدف اصلی این پژوهش بررسی امکان اهلی سازی و استقرار گیاهان بومی در 

به محیط شهری، نیازمند  هاآناز اثبات سازگاری است. گیاهان بومی، پس  شدهانجامفضای سبز شهری بود،  که 

بررسی قابلیت هرس پذیری، برسی دقیق نیاز آبیاری و کود،  ازجملهی بیشتر برای ورود به فضای سبز است، هایبررس

سبز شهری  فضایی پژوهش قبل از ورود گیاهان بومی به هایازمندینی شهری از هایماریبو  آفاتمقاومت به پاخوری و 

 .شوندیموب محس
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Abstract 

Green space development a critical need for today’s life style in the grand cities, 

however concerns on water shortage is from the main constraints against such 

developments. Native plant species naturally grow in the urban counties, only by using 

the rainfed irrigation. Therefore, less water would be used if we domesticate and introduce 

native plant species into the urban green spaces. Seeds and propagules of Eurotia 

ceratoides, Kochia prostrata, Slasola rigida, and Iris songarica were collected from their 

natural habitats in Khorasan Razavi Province.  They were sown at March 2015, and were 

grown during two growing seasons in spring and summer of 2015 and 2016. 

Establishment rate, phenological stages and morphological traits of the established plants 

were measured and recorded for two consecutive growth seasons. Highest seedling 

mortality rate was found in the first three months after the cultivation. The most and least 

establishment rates were respectively found for Iris and Zygophyllum, respectively being 

85% and 17.5 %. Evaluating the irrigation requirement indicated about 52% water 

conservation and 50 million rials/ha money conservation, in the case of sowing native 

range plant species, as compared to a common green space shrub (Ligustrum vulgare). 

Applied information is provided on the best time of sowing, reproductive organ, 

ornamental value, irrigation times per month, and tillering requirement and the best places 

for cultivation of the six plants of this study.  

Keywords: Xeroscape, plant propagation, low water irrigation, urban landscapes   
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