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 چکیده
بررسی جنبۀ  باهدفکاربرد گیاهان بومی در فضای سبز از جمله مواردی است که در منظرسازی کمتر به آن توجه شده است. لذا این پژوهش 

گونۀ درختی بومی موجود در منطقۀ مورد  55های میدانی روی  . بررسیاسانۀ گیاهان درختی بومی زیر حوزۀ هیرکانی انجام پذیرفتزیباشن

های مختلف  برداری از اندام های زیباشناسی به کمک مشاهدۀ درختان در طبیعت و عکس بررسی به مدت یک سال انجام شد. ثبت ویژگی

ها به کمک روش خوشه )کالستر(بندی در  های زیباشناسی امتیازدهی انجام شد، سپس ارزیابی داده شاخصصورت پذیرفت و با توجه به 

اند. در مرحلۀ پایانی  های زیباشناسی تفکیک شدههای درختی بومی منطقۀ هیرکانی بر پایۀ شاخص گونه تیدرنهاانجام شد.   SPSSافزار نرم

گونۀ درختی  10ها،  گونه مناسب بوستان 42گونه مناسب مناظر خیابانی،  23 تیدرنهاندی شدند؛ بگروه  های برتر بر پایۀ نوع کاربری گونه

های مرطوب  ها و مکان گونه برای حاشیۀ رودخانه 7گونه برای استفاده در ایجاد پرچین و دیوارسبز و  19دار، های میوه مناسب برای ایجاد منظره

های درختی بومی هیرکانی  گیری کرد که از دیدگاه زیباشناسی برخی از گونه توان چنین نتیجه ق میبندی نتایج این تحقی معرفی شدند. از جمع

 شود. های پیشنهادی با محیط شهری توصیه می های سازگاری گونه های شهری دارند. لذا انجام پژوهش قابلیت باالیی به جهت استفاده در منظره
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ABSTRACT 
Using native plants in landscape is an issue that has been neglected in the field of landscaping. Therefore, this 

research took place with the aim of examining the aesthetic aspect of the native tree plants of the Hyrcanian area. 

Field studies were carried out on 55 native tree species in 9 paths in Sari in the studied area for one year. These 

studies included recording appearance and aesthetic features. Registration of aesthetic features was done by 

observation of trees in nature and taking picture of various organs. Scoring was done according to the aesthetic 

indexes and then data were analyzed by SPSS software and the use of clustering method. Eventually, native tree 

species of the Hyrcanian region were classified based on aesthetic indexes. In the final stage, superior species was 

classified according to their application; finally 23 species were introduced as suitable species for street sights, 42 

species for parks, 10 species for creation of productive landscapes, 19 species for use in making hinges and walls and 

7 species for the margin of rivers and wet places. Summing up the results of this research, it can be concluded that, 

from the aesthetic point of view, some native Hyrcanian species are highly suitable for use in urban landscapes. 

Therefore, compatibility research for suggested species in urban environments is recommended. 
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 مقدمه

از دیرباز تاکنون هدف از احداث فضای سبز در طول 

ست. آرمانی بشر ا جهانای از  تاریخ، ایجاد منظره

ناپذیر در  گریزامروزه نیاز به احداث فضای سبز از موارد 

آید. در جهان ما که به طرز  طراحی شهری به شمار می

شود، ارزش زیبایی گیاهان  ای مصنوعی می فزاینده

رود. در این میان انتخاب  منظر به مقدار زیادی باال می

درختان به دلیل ابعاد زیاد و عمر طوالنی و مراقبت از 

گیاهان درختی با . دفضای سبز اهمیت باالیی دار در

امکان ایجاد  ارزش باالی زیباشناسی خود به خاطر

در طراحی  با رنگ و بافت و اشکال مختلف، یدتأک

. در میان (Clouston, 2013)ند شوتوانند استفاده  می

های گیاهی بومی نقش بسیار با  انبوه گیاهان، گونه

استفاده در فضای سبز  برایاهمیت و جایگاه باالیی 

در . (Fallahian, 2010; Yilmaz et al., 2003) دارند

 ۀناحیبین نواحی رویشی مختلف در کشور ایران، 

 دریا سطح از متر+ 5671 تا -26 از ارتفاعی هیرکانی

 میزان و دارد وجود سالطول  همۀ در بارندگی. ددار

 میزان یانگینم .است متغیر زمانی و فصلی لحاظ به آن

 متر یلیم 2200 تا 550 بین ناحیه این در ها بارندگی

بارندگی سالیانه  نیانگیممیزان . است سال طول در

 در .(Lahmiyan et al., 2014) است متر یلیم 642

 در رطوبت یانگینم میزان ،ساری شهرستان ةگستر

 تیرماه در و است درصد 75/82 بیشینه ورماهیشهر

این  دمای میانگین. رسد می درصد 2/68 به کمدست

ۀ درج 12/1 کمینه و 5/34 بیشینه بین شهرستان

 یبند طبقه نظام پایۀ است و بر نوسان در سلسیوس

 معتدل مرطوب ساری شهرستان اقلیم ةآمبرژ اقلیمی

 و فراوان رطوبت . وجود(Pouraghniaei, 2011)است 

 تشکیل اصلی عامل درپیپی یها بارندگی نیز

 چنین. رود یم شمار به ناحیه این در انبوه یها جنگل

 از باالیی تنوع آوردن وجود به باعث اقلیمی شرایط

 حتی و برگان پهن تا داران مخروط از گیاهی یها گونه

 این غالب گیاهی پوشش. شود می ای مدیترانه گیاهان

 شده تشکیل زیر برگ یها جنگل از هعمدطور به ناحیه

 .(Shahsavari, 1988) است

 

 
 ساری( شهرستان )حوزة بررسی مورد شۀ منطقهنق .1 شکل

Figure 1. Map of the studied area (city of Sari) 
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 امتداد در قوسی صورت به هیرکانی یها جنگل

 کشور از که دارند قرار خزر دریای جنوبی های ساحل

 در را البرز کوه رشته شمالی ۀدامن و آغاز آذربایجان

 گلستان و مازندران ن،گیال یها استان در ایران شمال

 هیرکانی های جنگل گیاهی غنای. پوشانند می را

 148 و جنس 856 از گیاهی گونه 3234 با یطورکل به

 Akhani et) اند شده گزارش آوندی گیاهان از خانواده

al., 2010) .جنس 75 نزدیک به اکنونهم یطورکل به 

 اند شده گزارش خزر دریای جنوبی ۀناحی از چوبی گیاه

(Shahsavari, 1988). 

تاکنون تحقیقات چندی در ارتباط با ابعاد مختلف 

کاربرد گیاهان بومی هیرکانی در صنایع مختلفی مانند 

 Eidi)داروسازی، چوب، آرایشی و ... صورت گرفته است 

et al., 2011) افزون بر خواص دارویی، درختانی مانند .

به علت کیفیت باالی چوب برای کاربرد در  راش

 تیرتجا نبرگا پهن ینتر مهم از یکیمصنوعات چوبی 

 ,.Golbabai et al)آیند  های هیرکانی به شمار می جنگل

، اما در ارتباط با امکان کاربرد درختان بومی در (2004

فضای سبز و ارزیابی بعد زیباشناسی دیگر درختان 

های گیاهی متنوع موجود  ویژه گونه جنگلی بومی ایران به

ویشی هیرکانی تحقیقات چندانی صورت در منطقۀ ر

نگرفته است این امر ضرورت توجه به غنای باالی 

های بومی و لزوم استفاده از توانمندی باالی این  گونه

شهری و  ینبها برای کاربرد در فضای سبز شهری و  گونه

سازد. لذا این پژوهش  ی را آشکار میشهر برونحتی 

ظر برخی از درختان ارزیابی بعد زیباشناسانۀ من باهدف

ها و  ة هیرکانی و سنجش میزان برتری گونهحوز یرزبومی 

  صورت پذیرفت. ها آنگذاری  ارزش

ینۀ کاربرد گیاهان بومی کشور در فضای سبز درزم

های بومی منطقۀ اصفهان و  پژوهشگران، شماری از گونه

و  (Janighorban, 1988)چهارمحال و بختیاری 

Poursakhi & Feizi (2011) های  برخی از گونه

های  شورپسند بومی استان اصفهان را بررسی و گونه

در  مطلوب را برای کاربرد در فضای سبز معرفی کردند.

 و بومی یها درختچه و درختان از شماری تحقیقی دیگر،

سبز با توجه به  فضای مناسب خشکی به مقاوم غیربومی

ند بررسی شد ها آنشناختی )اکولوژیک(  نیازهای بوم

(Noghani et al., 2014).  گروهی از محققان مانند 

Irani- Behbahani & Shafie (2007)  با رویکرد استفاده

 های کوهستان برای احداث منظرهبومی  نگیاها از

 ومیـب ناـگیاهروی را  نیامید یهاسیربرو  شتهادابر

 حطر حیاطر یتدرنهاانجام دادند و  جمشیدیه درة

از  دهستفاا اـب ،جمشیدیه یکوهستان ركپا توسعۀ

 یمنظرساز یلگوهاو ا لصوا عایتدره و ر بومی یگونهها

را  محیط با رگازساو  طبیعی یمنظر نتیجهدر  طبیعی

  Aminzadeh & Kavehارائه کردند. در بررسی دیگری

های مختلف ناحیۀ هیرکانی گیاهان  ینۀ گونهدرزم (2006)

کردند و  سازگار با اقلیم هیرکانی را بررسی دقیق

های مناسب را برای کاربرد در فضای سبز پیشنهاد  گونه

های  با بررسی گونه Irmak & YIilmaz (2008)دادند. 

 گیاهی یها گونه از استفاده قابلیت بومی ترکیه با تعیین

 با رابطه در زیباشناختی و کاربردی استفادة برای چوبی

کاربرد های مناسب را برای  منظر، شماری از گونه معماری

در منظر معرفی کردند. در مبحث کاربرد گیاهان بومی در 

پس از ارزیابی میزان استفاده از  Irmak (2013)منظر، 

در  با ارزروم شهرستان بومی در فضای سبز چوبی گیاهان

 معماری منظر، درها  آن از استفاده مزایای نظر گرفتن

 های درختی تنها شمار محدودی از گونه که اظهار داشت

بومی در فضای سبز شهری منطقۀ مورد بررسی راه پیدا 

های بومی را  که این امر لزوم توجه بیشتر به گونه اند کرده

 سازد. آشکارتر می

 طراحان توجههای بومی  گونه اخیر چند سال در

 توجه لزوم است داشته معطوف خود به را سبز فضای

 از ات است محیط با سازگار و پایدار سبز فضای ایجاد به

 جلوگیری اه آن نگهداری برای باال یها هزینه صرف

 نظام بوم در پایدار و اقلیم با سازگار منظری و شود

 آن به پرداختن با که نگرشی. کرد ایجاد (اکوسیستم)

 و زیستی تنوع حفظ مانند ای یهثانو نتایج به توان یم

. کرد پیدا دسترسی (پالسم ژرمذخایر توارثی ) حفظ

 ویژه به گیاهی یها گونه که است آن عینی واقعیت

قابلیت و ظرفیت  هیرکانی، ۀناحی درختی یها گونه

 گیاهی یها گونه یریکارگ به برای باالیی (پتانسیل)

لذا  ،ددار شهری سبز فضای یژهو به سبز فضای در بومی

بررسی گیاهان درختی بومی  باهدفاین پژوهش 

ی سنج نامکاهیرکانی بر پایۀ معیارهای زیباشناسی و 

 برای افزایش زیبایی منظر انجام شد. ها آنکاربرد 
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 ها مواد و روش
 بررسیمورد  ۀمعرفی منطق

شهرستان ساری از نظر موقعیت عمومی طبیعی در 

و کوهستانی در  بند یانمجلگه در دشت،  ۀمنطق

و ارتفاعات  خزرکوهپایه در حدفاصل سواحل دریای 

 Yaghobi et)البرز واقع شده است  کوه رشتهشمالی 

al., 2013; Lahmiyan et al., 2014) .کل  گسترة

 2/3685 ساری( )شهرستان بررسیمورد  ۀمنطق

 47′تا  35⁰  58′بین شهرستان این. است یلومترمربعک

طول  53 ⁰ 59′تا 52⁰ 56′بین و شمالی عرض 36⁰

  .(Anvari et al., 2014)است  شده شرقی واقع

 

 ها داده یگردآورروش 

 افزار نرم یا ماهوارههای  نقشه کمک ول بها ۀدر مرحل

Google earth کل  ةشده از ادار هوایی تهیه ۀنقش و

 ۀمنابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران نقش

تهیه شد.  1:250000 مقیاس با بررسیمورد  ۀمنطق

 برای تصادفی صورت بهمسیر انتخابی  چندین ،آنگاه

 در ساری شهرستان بومی درختی یها گونه یگردآور

است که در برخی از  یادآوریشد، شایان  نظر گرفته

این نواحی، در صورت وجود پوشش گیاهی طبیعی در 

مسیر دسترسی به مکان اصلی نیز بررسی صورت 

مشاهده و بررسی  منظور به باالگرفت. مسیرهای 

گیاهان درختی بومی شهرستان ساری در هر بخش از 

 یبردار نمونه نظورم بهکشوری شهرستان و  های تقسیم

دوم با  ۀدر مرحل .از کل منطقه انتخاب شدند درست

آوری اطالعات  گرد ةای، نحو ی کتابخانهها انجام فعالیت

آوری اطالعات  گردکه شامل مشاهده و  شدتعیین 

هر  ۀنمون ۀتهیمشاهدة درختان و میدانی اعم از 

ی مختلف درختان ها از قسمت یبردار عکس ی وومیبار

 پوشش تاج ریخت از کلی تصویر -1: ملبومی شا

 ۀتن تصویر -3درخت  ۀطوق ۀتصویر ناحی -2 درخت

به  و امتیازدهی درخت ۀسرشاخ تصویر -4درخت 

 در هر یک از این مسیرها در نظر گرفته شد. ،درختان

 دوباره مشاهدههای دیگر  در مسیر گونه کی که یدرحال

 ریختبرداری در صورت تفاوت در  شد، عکس می

  درخت تکرار شد. دهتا سقف رخت د

 ادراك به وابسته ای زیبایی پدیده آنکه به توجه با

 منظور به لذا ،دیآ یم شمار به کیفی ویژگی و است

 و کیفی های(پارامتر) فراسنجه این ارزیابی و سنجش

 Amerine)امتیازدهی  روش از در این پژوهش، چشمی

et al., 1965; Zhang et al., 2003) شد  هاستفاد

 های شاخص همۀ امتیازدهی ی کها گونه به

انجام بر پایۀ این روش  10 تا 1 از یشناس ییبایز

امتیاز  کمترین مبین 1 امتیاز گرفت. در امتیازدهی

زیبایی ) امتیاز بیشترین مبین 10 امتیاز و (زیبایی کم)

نظر  در زیبایی بر ناظر های فراسنجه برای (زیادخیلی 

 درختانبر پایۀ هر ویژگی به  یطورکل به، شد گرفته

 با درختان ،(5/7-10در محدودة ) باال امتیازبسیار زیبا 

 امتیاز با درختان ،(5-5/7در محدودة ) باال امتیاز

 کم امتیاز با درختان تیدرنها و (5/2-5) متوسط

 بیترت نیا بهکه  هایی ( داده شد. ویژگی5/2-1)

یبایی ز -2زیبایی تنه  -1امتیازدهی شدند شامل: 

زیبایی گل و  -4زیبایی برگ  -3بندی الگوی شاخه

زیبایی منظر در فصل بهار  -6زیبایی میوه  -5شکوفه 

زیبایی منظر در  -8زیبایی منظر در فصل تابستان  -7

 .استزیبایی منظر در فصل زمستان  -9 و فصل پاییز

 رگذاریتأثکه روی زیبایی  ها عامل دیگردر مورد 

وجود ندارد و  ها آنری برای هستند ولی مالك برت

 شمارتوانند برتری به  هرکدام در شرایط خاص می

گزارش  ها در جدول یگردآورها پس از  داده ،آیند

 یده پاجوشعادت  -1شامل:  ها عاملاین  خواهند شد.

 منظور به. استبافت درختان  -3 خار دیتولعادت  -2

ارزیابی دقیق ابعاد زیباشناسی درختان در هر فصل 

طول  همۀاطالعات در چندین مرحله و در  یگردآور

بر موارد در نظر گرفته  افزونسال انجام شد. در ضمن 

 GPSبه کمک  شده هیتهگیاهی  ۀشده، برای نمون

ها و ارتفاع از  نمونه یگردآورموقعیت جغرافیایی مکان 

امتیازدهی در  صورت نهاییو  شدسطح دریا نیز ثبت 

سپس به کمک تصاویر  میدانی و هایهزمان مشاهد

ی ها . پس از انجام مسافرتشدشده تکمیل  تهیه

 و مرجع شده به کمک کتب ی خشکها صحرایی نمونه

فلور ایرانیکا : مانند معتبر یشناس اهیگ منابع

(Rechinger, 1963)، درختان کتاب فلور ایران و فلور 

شناسایی  (Mozafariyan, 2011)ایران  یها درختچه و

 شده یگردآوری ها داده تجزیۀبعدی  ۀلشدند. در مرح
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 تحلیل روش کمک به ،SPSS افزار نرم از استفاده با

 بومی درختی گیاهان (بندیکالستر) ی، خوشها خوشه

ناظر  ارزیابی مورد صفات همۀ پایۀ بر بررسی مورد منطقۀ

 جداگانه یها خوشه قالب در زیباشناسی یها بر ویژگی

ا بر پایۀ اطالعات و ه ی و دلیل تمایز خوشهبند گروه

 افراد ی کها گونه به شد، تحلیل شده یگردآورمستندات 

از لحاظ ( بررسی مورد درختان) خوشه یک در موجود

 های گروه با و هستند هم به صفت مورد ارزیابی همسان

  .زندی( متماها خوشه دیگر) دیگر

 

 و بحثنتایج 

 درختی گیاه گونه 55شده،  یگردآورهای بر پایۀ داده

شناسایی و  ساری شهرستان محدودة در هیرکانی بومی

ها ثبت شد )گیاهان یا فلور منطقه بر پایۀ نام ویژگی

 ماتریس آمده است(. در مرحلۀ بعدی 1 علمی در جدول

 برای ستون و سطر قالب در اکسلافزار  نرم درها  داده

و به کمک روش تحلیل  تهیه زیباشناسی صفات مختلف

و با  1های وارد روش ادغام گروهی کالستر و ا خوشه

انجام شد و از مربع فاصلۀ  استانداردشدههای  داده

ها استفاده  بندی معیار همانندی در گروه عنوان بهاقلیدسی 

 صورت به آمده دست بهشد. سپس در مرحلۀ بعدی نتایج 

نمودار درختی )دندروگرام( ترسیم شد. همچنین در 

در زیبایی در کنار  ذاررگیتأثهای  به دیگر مؤلفه 1جدول 

 گیاهان بومی اشاره شده است.

های مرتبط با زیبایی  ی مربوط به ویژگینمودار درخت

ها و معیارهای در نظر گرفته شده  درختان بر پایۀ تعریف

ناظر بر  های شاخصها برای همۀ  در بخش مواد و روش

زیبایی درختان شامل: زیبایی تنه، زیبایی الگوی 

یی برگ، زیبایی گل، زیبایی و جذابیت بندی، زیبا شاخه

میوه، زیبایی منظر بهاره، زیبایی منظر تابستانه، زیبایی 

ترکیبی و  صورت بهمنظر پاییزه و زیبایی منظر زمستانه، 

برای هر درخت،  گرفته تعلقگروهی، بر پایۀ امتیازهای 

( ترسیم شده است. نتایج گویای آن است که 2شکل )

ه در این نمودار درختی بر مبنای گونۀ درختی ک 55برای 

یکجا  صورت بههای مختلف و زیبایی فصول  زیبایی اندام

، در فاصلۀ اقلیدسی تبدیل Ward’sارزیابی شدند، روش 

                                                                               
1. Ward 

واحد درختان به چهار گروه جداگانه  5/5شدة  مقیاس

. نتایج گویای آن است که اغلب (2شکل )تفکیک کرد 

می ناحیۀ هیرکانی های درختی بو گونۀ درختی( گونه 23)

به لحاظ معیارهای زیباشناسی در زمره گیاهان با زیبایی 

گیرند و دیگر درختان در گروه، درختان  متوسط قرار می

گونۀ درختی( و  6گونۀ درختی( و یا زیبا ) 18بسیار زیبا )

گونۀ درختی در گروه درختان با زیبایی کم قرار  8

 گرفتند.

، درختانی قرار در گروه اول 2با توجه به جدول 

های مختلف سال  ای در فصل های ویژه گرفتند که زیبایی

که  ییازآنجایژه فصل رشد )بهار و تابستان( دارند و و به

های رویشی و  ها وابستگی زیادی به اندام زیبایی فصل

ها پوشیده از  زایشی درخت دارد و درختان در این فصل

ان در فصل برگ و گل و میوه هستند، لذا اغلب این درخت

)مانند:  (3)شکل  کنند بهار گل و برگ زیبایی تولید می

 Cercis ، ارغوانAlbizia julibrissin Durazzخسب شب

siliquastrum L. ازگیل جنگلی ،Mespilus germanica 

L.  و تلکاPyrus boissieriana Buhse آلوچۀ جنگلی ،

Prunus spp. خود ها به اوج رشد  ...( و در تابستان برگ و

ی ها شکلهای زیبا، جالب و  ها با رنگ رسند و میوه می

، ممرز .Crataegus sppها  متنوع )انواع زالزالک

Carpinus betulus L.  و آلوچۀ جنگلیPrunus spp.) 

کنند و در پایان فصل تابستان با تغییر رنگ  تولید می

های درختی این گروه  کنند. گونه رشد خود را تکمیل می

ها تنوع شایان پذیرشی دارند.  ع در ریخت گلاز نظر تنو

) ازگیل جنگلی  گل تکآذین، مانند:  چندین ریخت گل

L. Mespilus germanicaآذین  (، چندین گل در گل

و  Cornus australis C.A.Meyدیهیم ) مانند سیاه ال 

ای  ین خوشهآذ گلو  (.Crataegus sppها  انواع زالزالک

( .Robinia pseudoacacia Lاقاقیا  )مانند

(Mozafariyan, 2011) توان از  وجود دارد، لذا می

های موجود در این گروه به جهت داشتن منظر بهارة  گونه

های شهری و ضمن در نظر  زیبا در طراحی بوستان

یرگذار برای ایجاد تنوع تأثهای  گرفتن دیگر فراسنجه

هایی  کاشت در مکاندیگر در طراحیاستفاده کرد. ازسوی

های جاذب  های جنگلی که نیاز به منظره انند پاركم

و به دنبال آن حفظ تنوع  افشان گردهپرندگان و حشرات 

 بهره گرفت. ها گونه نیازا توان یمجانوری وجود دارد، 
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 شهری سبز فضای در کاربرد برای رگذاریتأث معیارهای برخی همراه به ساری شهرستان حوزة بومی درختان گیاهان . معرفی1جدول 

Table1. Introduction of flora of Sari's native trees along with some influential criteria for application in urban landscape 

No. Scientific name Suckers* Texture** Crown form*** 

1 Acer campestre L. 1 2 Round to oval 

2 Acer cappadocicum Gleditsch 1 2 Round to oval 

3 Acer hyrcanum Fisch. & C.A.Mey. 1 2 Round to oval 

4 Acer monspessulanum L. 1 3 Round 

5 Acer platanoides L. 1 1 Round to oval 

6 Acer velutinum Boiss. 1 1 Round to oval 

7 Albizia julibrissin Durazz 0 2 Horizontal bangs 

8 Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 1 1 Ovate to pyramidal 

9 Alnus subcordata C.A.Mey. 1 1 Conical 

10 Betula pendula Roth 1 2 Ovate 

11 Buxus hyrcana Pojark 1 3 vase 

12 Carpinus betulus L. 0 2 Ovate 

13 Carpinus orientalis Mill. 0 2 Conical 

14 Celtis australis L. 0 2 Round 

15 Cercis siliquastrum L. 1 1 Round to vase 

16 Cornus australis C.A.Mey 0 2 Round to vase 

17 Crataegus atrosanguinea A. Pojark 1 2 vase 

18 Crataegus melanocarpa 1 2 vase 

19 Crataegus pontica 1 2 vase 

20 Crataegus pseudomelanocarpa 1 2 vase 

21 Crataegus songarica C. Koch 1 2 vase 

22 Cupressus sempervirens L. Var.horizontalis (Mill) Gord. 1 3 Pyramidal 

23 Diospyros lotus L. 1 1 Ovate 

24 Fagus orientalis Lipsky. 0 1 Ovate 

25 Ficus carica L. Ph DML Ir-Tur. Medit. 1 1 Ovate 

26 Fraxinus excelsior L 0 2 Round 

27 Gleditsia caspica Desf. 0 2 Ovate to wide 

28 Juglans regia iaciniata jacques. 0 1 Round 

29 Juniperus excelsa M.Bieb. 0 3 Pyramidal 

30 Laurocerasus officinalis Roemer 0 1 Round, wide or horizontal 

31 Malus orientalis Uglitzk 0 2 Pyramidal 

32 Melia azedarach 0 2 Round 

33 Mespilus germanica L. 1 1 Wide round-up 

34 Morus alba L. 0 1 Ovate to broad, rounded 

35 Parrotia persica (DC.) C. A. Mey 1 1 Round, pyramidal to oval 

36 Populus alba L. 1 2 Round to oval 

37 Prunus divaricata Ledeb 1 3 Pyramidal to oval 

38 Prunus spinosa 1 3 vase 

39 Pterocarya fraxinifolia (Poir.) Spach 1 1 Round to oval 

40 Punica granatum L. 1 3 Wide round-up 

41 Pyrus boissieriana Buhse 1 3 Ovate to cylindrical 

42 Quercus castaneifolia C. A. Mey. 0 1 Wide and round 

43 Quercus macranthera Fisch. & C. A. Mey. . 0 1 Round 

44 Quercus petraea (Mattuschka) Lieblein 0 1 Round 

45 Robinia pseudoacacia 1 3 Oval 

46 Rosa canina L. S. Str. 1 3 vase 

47 Salix alba L. 1 2 Extended to the semi-insane 

48 Salix caprea 1 2 Round 

49 Salix excelsa J.F.Gmel 1 2 Ovate to wide 

50 Sorbus torminalis (L.) Crantz. 0 1 Ovate to pot 

51 Taxus bacata 0 3 Pyramidal to cylindrical 

52 Tilia platyphyllos Scop. 0 2 Rounded to pyramidal to columnar 

53 Ulmus glabra Hudson 1 1 Round to oval 

54 Ulmus minor Mill. 1 2 Ovate to vase 

55 Zelkova carpinifolia (Pall.) Dipp 1 3 vase 

 داده شد. 0و بدون خار عدد  1(: به گیاهان دارای خار عدد Suckersدهی) عادت پاجوش *:

و بافت ریز  2(کد عدد Medium، بافت متوسط)1( کد عدد  Rough(:زبری یا نرمی چشمی تودة گیاه است که در جدول باال بافت درشت )Textureبافت )**: 

(Soft کد عدد )نسبت داده شد. 3 

 حجم و توده ایجاد به که ییها بخش و در حقیقت تجمع شود می تعیین آن نیمرخ محیطی خطوط با گیاه یک (: شکلCrown formدرختان)ریخت تاج ***: 

 .(Scarfone, 2007)کند  می اشغال را یبعد سه فضای گویند و این حجم یک را ریخت تاج می ،شود می منجر
* Suckers: Producing suckers mostly considered as a negative characteristic, so producing less suckers was considered as an advantage in urban 

landscapes. As a result for trees with suckers the score of 0 and for trees without suckers the score of 1 were considered. 

** Texture: trees with coarse texture scored 1, trees with medium texture scored 2 and trees with fine texture scored 3. 

*** Crown Form: Crown form was considered separately for each tree, and the criterion of superiority was up to the situation. 
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 های ناظر بر زیبایی درختان بومی منطقۀ مورد بررسی بندی فراسنجه از خوشه آمده دست بهی نمودار درخت. 2شکل 

Figure 2. Dendrogram of cluster analysis of parameters of the beauty of native trees in the study area 
 

 هیرکانی )منبع: نگارندگان( منطقۀ بومی درختان زیبایی بر ناظر های فراسنجه بندی خوشه ازآمده  دست به گروه . چهار2جدول 
Table 2. Four clusters grouping of native trees for aesthetic parameters of Hyrcanian native trees 

No
. 

The first group 
(very beautiful) 

The second group  
(beautiful) 

The third group  
(average beauty) 

The fourth group  
(low beauty) 

1 
Acer platanoides L. Laurocerasus officinalis 

Roemer 
Acer campestre L.  Alnus glutinosa (L.) 

Gaertn. 

2 
Albizia julibrissin Durazz 

Melia azedarach L. 
Acer cappadocicum Gleditsch  Alnus subcordata 

C.A.Mey. 

3 
Carpinus betulus L. Parrotia persica (DC.) C. A. 

Mey 
Acer hyrcanum Fisch. & C.A.Mey.  Carpinus orientalis 

Mill.  

4 
Cercis siliquastrum L. Pterocarya fraxinifolia (Poir.) 

Spach 
Acer monspessulanum L. 

Gleditsia caspica Desf. 

5 Cornus australis C.A.Mey Sorbus torminalis (L.) Crantz.  Acer velutinum Boiss. Morus alba L. 
6 Crataegus atrosanguina Tilia platyphyllos Scop. Betula pendula Roth Salix alba L. 
7 Crataegus melanocarpa   Buxus hyrcana Pojark Salix caprea  
8 Crataegus pontica    Celtis australis L. Salix excelsa J.F.Gmel 

9 
Crataegus 
pseudomelanocarpa 

  
Cupressus sempervirens L. Var.horizontalis 
(Mill) Gord. 

  

10 
Crataegus songarica C. 
Koch 

  
Diospyros lotus L. 

  

11 Malus orientalis Uglitzk   Fagus orientalis Lipsky.   
12 Mespilus germanica L.   Ficus carica L.   
13 Prunus divaricata Ledeb   Fraxinus excelsior L.   
14 Prunus spinosa   Juglans regia iaciniata jacques.   
15 Punica granatum L.   Juniperus excelsa M.Bieb.   
16 Pyrus boissieriana Buhse   Populus alba L.    
17 Robinia pseudoacacia L.   Quercus castaneifolia C. A. Mey.    
18 Rosa canina L. S. Str.    Quercus macranthera Fisch. & C. A. Mey. .   
19     Quercus petraea (Mattuschka) Lieblein   
20     Taxus bacata L.   
21     Ulmus glabra Hudson   
22     Ulmus minor Mill.   
23     Zelkova carpinifolia (Pall.) Dipp   

 

 
 Albizia خسب : شبRosa canina L. S. Str. ،b: نسترن وحشی aهای درختی در منطقۀ مورد بررسی ) منظر بهارة برخی از گونه .3شکل 

julibrissin Durazz، cازگیل جنگلی : Mespilus germanica L.  وd آلوچۀ جنگلی :Prunus spinosa.) 
Figure 3. Spring view of some tree species in the studied area (a: Rosa canina L. S. Str.; b: Albizia julibrissin Durazz.; 

c: Mespilus germanica L.; d: Prunus spinosa). 
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های بومی با  گونه گروهیدیگر کاربرد  سویاز 

با ایجاد همپوشانی زمانی در منظر در  تواند یمیکدیگر 

ای مختلف سال زیبایی مداومی ایجاد کند ه ماه

جنگلی، ازگیل جنگلی،  ۀکه کشت آلوچ یا گونه به

نسترن وحشی و شب خسب در منظر به دلیل تقدم و 

مورد مثال، قادر به  ۀچندگوندر گلدهی در این  تأخر

ای که در ایجاد توالی در زیبایی منظر خواهد بود، نکته

ط کلیدی موفقیت فضای سبز توجه به آن از جمله نقا

 .(Scarfone, 2015)آید  در طراحی منظر به شمار می

گروه دوم؛ شامل گیاهان درختی بوده که افزون بر 

زیبا بودن در فصل رشد، در فصل خزان نیز زیبا هستند، 

 Parrotia persicaها مانند درخت انجیلی ) برخی از آن

(DC.) C. A. Mey زیبایی گل در اواخر زمستان و )

هایی با رنگ قرمز  ل بهار دارد که به دلیل ظهور گلاوای

زیبایی  ةها منظر از ظهور برگ پیششرابی بسیار زیبا 

ها در طول فصل بهار  دهد. همچنین برگ به درخت می

 کنند که های زیبایی را ایجاد می و تابستان نیز رنگ

کند.  را به سمت خود جلب می بینندگاندید و  توجه

زیبایی درخت انجیلی در فصل همچنین اوج و شکوه 

ها روی هر درخت  )الوان( برگ چندرنگپاییز با خزان 

ی مختلفی مانند زرد، حنایی، ها که رنگ دهد رخ می

دیگر را  همسانی گرم ها و رنگ سرخ، ارغوانی، جگری

را به سمت خود  ای ینندهبکه چشم هر  کند میایجاد 

بسیار باالیی  چشمیکند و ارزش و وزن  جلب می

زیبایی فصل  ۀواسط بهکند. درخت جل نیز  ایجاد می

بودن  سبز یشههمها و  بهار و تابستان و حفظ برگ

زیبایی خود را به دلیل دوام برگ و میوه تا اواخر پاییز 

در  گونه ینازاشود  کند. لذا توصیه می نیز حفظ می

گیاهان  دیگرهایی که  طراحی کاشت در مکان

، به دلیل زیبایی در اند هشدکار گرفته  هب کننده خزان

بر  افزون ،ها فصل پاییز و زمستان به علت دوام برگ

درخت  که ییازآنجاد. شوبهار و تابستان استفاده 

های  دوانی عمیق است و ریشه ۀانجیلی درختی با ریش

 Khakpourmoghadam)یست نسطحی آن یکدست 

et al., 2007) مقدم و  خاکپورپژوهش  پایۀ، لذا بر 

میدانی  های هو مشاهد ها بررسیهمچنین  نهمکارا

شود در  صورت گرفته روی درخت انجیلی، توصیه می

نواحی که محدودیت برای رشد ریشه وجود ندارد 

روستایی،  های منظرههای سبز،  )مانند کمربند

شهرهای شمالی  دار یبش، اراضی شهری ینبمسیرهای 

 طور بهویژه به دلیل ریشه دوانی قوی،  به  کشور(

ای برای ایجاد بادشکن استفاده شود. دیگر  گسترده

 Pterocaryaدرختان موجود در این گروه )مانند لرگ 

fraxinifolia (Poir.) بارانک ،Sorbus torminalis (L.) 

Crantz.تلخ  یتون، زMelia azedarach  و نمدارTilia 

platyphyllos Scop.آذین و میوه  ( افزون بر جذابیت گل

ها )درخت نمدار(،  و حتی معطر بودن گل در فصل رشد

( دارند که زیبایی زردرنگطور عمده  خزان برگ رنگی )به

 کند. و جذابیت پاییزی را در این درختان ایجاد می

شود که برخی از  گروه سوم؛ شامل درختانی می

ها ارزش زیباشناختی متوسط دارند و در هر  های آن اندام

کنند. اغلب درختان  فصل سال زیبایی خاصی ایجاد می

این گروه ارزش زیبایی منظر پاییزة بسیار باالیی دارند، 

 Fagus، راش .Betula pendula Rothمانند توس 

orientalis Lipsky.  و درخت آزادZelkova carpinifolia 

(Pall.) Dipp بندی و رنگ تنه )مانند رنگ  و الگوی شاخه

و سپیدار   .Betula pendula Rothتنۀ سفید در توس 

Populus alba L. ها  و رنگ تنۀ مسی در درخت آزاد( آن

توان از این ویژگی برای ایجاد منظر  ، لذا میاستجذاب 

کاربرد در  منظور بهزمستانه در کنار منظر پاییزة زیبا، 

ها، ایجاد کمربند سبز و جنگل  ها و پارك طراحی باغ

 های جنگلی با شهری و یا حتی برای کشت در پارك

های  های فضا و امکانات و محدودیت توجه به خواست

موجود استفاده کرد. درختان متوسط و بزرگ، اگر 

معماری  آهنگ ضربامتداد دادن خطوط یا  منظور به

توانند  هایشان می ی فضای خارج کاشته شوند، تنهسو به

ای را در منظر وارد سازند، در یک چنین  ویژگی معمارانه

های فضای سبز  ستون صورت بهان های درخت حالتی تنه

، در نتایج (Hekmati, 2013)عمل خواهند کرد 

برخی از درختان موجود در این گروه قابل  آمده دست به

استفاده برای این منظور هستند که بنا بر نتایج 

از درختانی مانند توس، انجیلی، ممرز، افرا  آمده دست به

... قابل  یدار وشیردار، بلوط بلندمازو، توسکا، آزاد، سپ

های  هستند. گونه آهنگ ضربکاربرد برای ایجاد ریتم و 

زیبایی  باوجود گنجشک زباندرختی مانند ارس و 

های  هایی مناسب برای کاربرد در منظره متوسط گونه
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و در  (Karimian, 2015)خشک و خشک هستند  یمهن

های میدانی و  راستای نتایج پژوهش بیان شده ،در بررسی

ی نیز این درختان در مناطق خشک و اراضی اختشن بوم

دادند، لذا  ای و سنگالخی به رشد خود ادامه می یهکوهپا

شهری و  ینبهای  شود برای کاربرد در جاده توصیه می

منتهی به نقاط خشک و اقلیم همسان استفاده شوند تا 

 های ناشی از آبیاری را برطرف کنند. چالش

انی قرار گرفتند که به گروه چهارم؛ در این گروه درخت

ها امتیاز  های مختلف و زیبایی فصل لحاظ زیبایی اندام

را ایجاد  حد واسطبسیار باالیی را نگرفتند و اغلب زیبایی 

کنند. بیشتر گیاهان این گروه گل و میوة زیبا تولید  می

کنند و به لحاظ چشمی جذابیت کمتری در مقابل  ینم

تان موجود در گروه برگ، گل و میوة تولیدشده در درخ

 Acerدرختان افرا ) 1اول دارند. برای مثال میوة دی سامار

spp.)  موجود در این گروه، وزن چشمی کمتری در

زالزالک خونین  قرمزرنگای و  ، حبه2مقایسه با میوة پوم

(Crataegus atrosanguinea A. Pojark که در گروه )

 ,Scarfone)د کن اول قرار گرفتند، در دید بیننده ایجاد می

لذا نتایج تحقیق باال با نظر اسکارفون در مورد  (2015

سامار  ارزش چشمی باالی میوة پوم در مقابل میوة دی

ی درختان بعد تکاست. مثال دیگری از زیبایی  راستا هم

 Celtis australisموجود در این گروه، درخت داغداغان )

L.) تن نداش باوجود، این درخت در اوایل بهار است

هایی به رنگ  جذابیت چشمی گل و میوة خود با برگ

سبز روشن و ریخت تاج منظم و تا حدودی گرد، باعث 

شود. همچنین  ایجاد جذابیت چشمی در فصل بهار می

رنگ  شدن یرهت باوجوداین درخت در فصل تابستان 

 بادوامهای نورسته با رنگ سبز روشن و  ها سرشاخه برگ

طول فصل تابستان تا اوایل احدودی در همۀ تطوالنی )

ها در فصل  از رشد جدید شاخه آمده دست بهپاییز( 

رنگ  یرهتینۀ زم پسکند که در  تابستان ایجاد می

های تولیدشده در آغاز فصل رویش، منظرة زیبایی را  برگ

کند. تنۀ درخت زیبایی متوسطی دارد و صاف،  ایجاد می

زیبا و یکدست و خاکستری است و در فصل پاییز خزان 

های نورسته  جذابی ندارد و در تابستان تنها سرشاخه

ها به  کنند و میوه کمی زیبایی در منظر درخت ایجاد می

                                                                               
1. Disamar 
2. Pome 

سیاه جذابیت  رنگ به رنگعلت رنگ سبز و سپس تغییر 

کنند. درختان گروه چهارم  ای ایجاد نمی چشمی ویژه

امتیاز باالیی را به لحاظ زیبایی کسب نکردند و توصیه 

یرگذار در تأثهای  د با در نظر گرفتن دیگر فراسنجهشو می

های  طراحی برای موارد خاص استفاده شوند. کاربری

توان برای درختان این گروه مانند داغداغان  خاصی که می

توان در مناطق خشک به  متصور شد؛ از این درخت می

دلیل مقاومت باال به شرایط خشکی و برای کاربرد 

ها به دلیل مقاومت به  در پارك درخت مناسب عنوان به

های محیط  خرداقلیم )میکروکلیمای( شهری و آلودگی

ها بهره جست  شهرها و مقاومت به آفات و بیماری

(Aminzadeh et al., 2006) نتایج این پژوهش با نتایج .

Aminzadeh & Kaveh (2006) ای که داغداغان را گونه

کرده بودند  ها معرفی مقاوم و مناسب کاربرد در پارك

و ( .Salix alba Lبود. درختانی مانند بید سفید ) راستا هم

(و توسکا قشالقی Salix excelsa J.F.Gmelبید سیاه )

(Alnus glutinosa (L.) Gaertn.و )  هایی  ... گونه

های این پژوهش نیز در  هستند و در مشاهده دوست آب

ها  خانهها و کنار مسیر رود اغلب موارد در نزدیکی آبراهه

)در مسیر رودخانۀ روستای رودبارکال، چشمه خارخون( 

های  مشاهده شدند. با توجه به رطوبت پسند بودن گونه

یادشده، از دو بعد باید به استفاده از این درختان در 

های  طراحی منظر نگریست، نخست آنکه؛ از این گونه

یی که دیگر گیاهان درجازیبایی منظر کم  باوجوددرختی 

آسانی تحمل ماندآبی و رطوبت  بهتوانند  ی نمیدرخت

باالی خاك را داشته باشند، در کاهش جریان آب، 

پاالیش )فیلتر( ذرات موجود در آب و حتی جذب برخی 

تواند  یمی آب ساز روند پاكاز عنصرها از آب و آغاز 

های  شود. نکتۀ دوم در ارتباط با این گونه  سودمند واقع

آبی است که با توجه  ه به بحث کمپسند، لزوم توج رطوبت

به اینکه کشور ما از جمله کشورهای خشک و 

آید، لذا در انتخاب  خشک جهان به شمار می یمهن

های  از کشت گونه حد امکانهای گیاهی باید تا  گونه

توسکا  (،.Salix sppپسندی مانند بیدها ) گیاهی رطوبت

(Alnus spp. )ازمند های کم آب و نی در فضای سبز مکان

 به آبیاری دست پرهیز کرد.

های زیباشناسی  از بررسی ارزش آمده دست بهنتایج 

های درختی بومی برای کاربرد در فضای سبز پس از  گونه
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 ساری شهرستان محدودة در میدانی های انجام بررسی

این مهم را  شده یگردآوردرختی  گونه گیاه 55 روی

ۀ هیرکانی در های درختی ناحی نشان داد، برخی از گونه

های الزم برای کاربرد در  ویژگی منطقۀ مورد بررسی

های درختی منتخب بر  فضای سبز را دارند. از میان گونه

 42 خیابانی، های منظره مناسب گونه 23، 2پایۀ جدول 

 برای مناسب درختی گونۀ 10 ،ها بوستان مناسب گونه

 ایجاد در استفاده برای گونه 19 دار،میوه های منظره ایجاد

 وها  رودخانه حاشیۀ برای گونه 7 و دیوار سبز و پرچین

 ازآمده  دست به نتایج. شدند معرفی مرطوب یها مکان

 زیباشناسی لحاظ به داد، نشان گرفته صورت های بررسی

 به باالیی قابلیت هیرکانی بومی درختی های گونه از برخی

 3دارند. جدول  شهری های منظره در استفاده جهت

های  های منتخب را بر پایۀ کاربری ی گونهبند میتقس

پیشنهادی در فضای سبز مناطق شهری، حاشیۀ شهری و 

 های منظره مناسب درختی های های جنگلی )گونه جاده

ها،  بوستان برای مناسب درختی یها خیابانی، گونه

 پارك و شهری جنگل برای مناسب درختی های گونه

 حاشیۀ و سبز ربندکم مناسب درختی های جنگلی، گونه

 دیوار و پرچین برای مناسب درختی های شهرها، گونه

 درختی های خوراکی و گونه مثمر درختی های سبز، گونه

دهد، بسیاری از  ( نشان میها رودخانه حاشیۀ برای مناسب

استفاده در  منظور بهها چندین قابلیت همزمان  گونه

ه بیشتر فضای سبز دارند که این امر خود مبین لزوم توج

و تمرکز کافی بر کاشت، اصالح، نگهداری و ترویج 

 های درختی بومی است. گونه

 
 کاربری نوع تفکیک به شهری سبز فضاهای برای کاربرد در انواع پیشنهادی درختی های. گونه3جدول 

Table 3. Suggested tree species for use in a variety of urban green spaces to separate use type 
No. Suitable species for street landscape Species suitable for parks Species suitable for urban forest and park 
1 Acer appadocicum Gleditsch  L. Acer campestre L.  Acer campestre L.  
2 Acer velutinum Boiss.,  Acer cappadocicum Gleditsch  Acer cappadocicum Gleditsch  
3 Acer platanoides L.  Acer monspessulanum L. Acer hyrcanum Fisch. & C.A.Mey.  
4  Albizia julibrissin Durazz Acer velutinum Boiss. Acer monspessulanum L. 
5  Betula pendula Roth Albizia julibrissin Durazz Acer platanoides L. 
6 Carpinus betulus L. Betula pendula Roth Acer velutinum Boiss. 
7 Cercis siliquastrum L. Buxus hyrcana Pojark Albizia julibrissin Durazz 
8 Celtis australis L Carpinus betulus L. Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 
9 Cornus australis C.A.Mey. Celtis australis L. Alnus subcordata C.A.Mey. 
10 Fraxinus excelsior L. Cercis siliquastrum L. Betula pendula Roth 
11 Malus orientalis Uglitzk Cornus australis C.A.Mey Buxus hyrcana Pojark 
12  Melia azedarach L. Crataegus atrosanguina Carpinus betulus L. 
13 Mespilus germanica L. Crataegus melanocarpa Carpinus orientalis Mill.  
14 Prunus divaricata Ledeb Crataegus pontica  Celtis australis L. 
15 Prunus spinosa Crataegus pseudomelanocarpa Cercis siliquastrum L. 
16 Parrotia persica (DC.) C. A. Mey Crataegus songarica C. Koch Cornus australis C.A.Mey 
17 Rosa canina L. S. Str.  Diospyros lotus L. Crataegus atrosanguina 
18   Ficus carica L. Crataegus melanocarpa 
19   Fraxinus excelsior L. Crataegus pontica  
20   Juglans regia  iaciniata jacques. Crataegus pseudomelanocarpa 
21   Juniperus excelsa M.Bieb. Crataegus songarica C. Koch 
22   Laurocerasus officinalis Roemer Cupressus sempervirens L. Var.horizontalis (Mill) Gord. 
23   Malus orientalis Uglitzk Diospyros lotus L. 
24   Melia azedarach L. Fagus orientalis Lipsky. 
25   Mespilus germanica L. Ficus carica L. 
26   Parrotia persica (DC.) C. A. Mey Fraxinus excelsior L. 
27   Prunus divaricata Ledeb Juglans regia iaciniata jacques. 
28   Prunus spinosa Juniperus excelsa M.Bieb. 
29   Pterocarya fraxinifolia (Poir.) Spach Laurocerasus officinalis Roemer 
30   Punica granatum L. Malus orientalis Uglitzk 
31   Pyrus boissieriana Buhse Melia azedarach L. 
32   Quercus castaneifolia C. A. Mey.  Mespilus germanica L. 
33   Quercus macranthera Fisch. & C. A. Mey.  Morus alba L. 
34   Rosa canina L. S. Str.  Parrotia persica (DC.) C. A. Mey 
35   Sorbus torminalis (L.) Crantz.  Populus alba L.  
36   Tilia platyphyllos Scop. Prunus divaricata Ledeb 
37   Ulmus glabra Hudson Prunus spinosa 
38   Ulmus minor Mill. Pterocarya fraxinifolia (Poir.) Spach 
39   Zelkova carpinifolia (Pall.) Dipp Punica granatum L. 
40     Pyrus boissieriana Buhse 
41     Quercus castaneifolia C. A. Mey.  
42     Quercus macranthera Fisch. & C. A. Mey. . 
43     Quercus petraea (Mattuschka) Lieblein 
44     Robinia pseudoacacia L. 
45     Rosa canina L. S. Str.  
46     Sorbus torminalis (L.) Crantz.  
47     Taxus bacata L. 
48     Tilia platyphyllos Scop. 
49     Ulmus glabra Hudson 
50     Ulmus minor Mill. 
51     Zelkova carpinifolia (Pall.) Dipp 
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Continued table 3. Suggested tree species for use in a variety of urban green spaces to separate use type 
No. 

Suitable speciesfor  

suburbanandgreen belt 

Suitable species for 

hedge and greenwall 
Edible fruit tree species  Tree species suitable for side rivers 

1 Acer cappadocicum Gleditsch  Acer campestre L.  Crataegus melanocarpa Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 

2 Acer velutinum Boiss. Buxus hyrcana Pojark Diospyros lotus L. Alnus subcordata C.A.Mey. 

3 Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Carpinus betulus L. Ficus carica L. Carpinus betulus L. 

4 Alnus subcordata C.A.Mey. Cornus australis C.A.Mey Juglans regia iaciniata jacques. Pterocarya fraxinifolia (Poir.) Spach 

5 Carpinus betulus L. Crataegus atrosanguina Mespilus germanica L. Salix alba L. 

6 Celtis australis L. Crataegus melanocarpa Morus alba L. Salix caprea  

7 Diospyros lotus L. Crataegus pontica  Prunus divaricata Ledeb Salix excelsa J.F.Gmel 

8 Fraxinus excelsior L. Crataegus pseudomelanocarpa Prunus spinosa   

9 Juglans regia  iaciniata jacques. Crataegus songarica C. Koch Punica granatum L.   

10 Melia azedarach L. Gleditsia caspica Desf. Pyrus boissieriana Buhse   

11 Parrotia persica (DC.) C. A. Mey Mespilus germanica L.     

12 Pterocarya fraxinifolia (Poir.) Spach Parrotia persica (DC.) C. A. Mey     

13 Pyrus boissieriana Buhse Punica granatum L.     

14 Quercus castaneifolia C. A. Mey.  Pyrus boissieriana Buhse     

15 Quercus macranthera Fisch. & C. A. Mey. . Robinia pseudoacacia L.     

16 Quercus petraea (Mattuschka) Lieblein Rosa canina L. S. Str.      

17 Tilia platyphyllos Scop. Tilia platyphyllos Scop.     

18 Ulmus glabra Hudson       

19 Ulmus minor Mill.       

20 Zelkova carpinifolia (Pall.) Dipp       

 

 گیری کلی نتیجه

-Aminzadeh & Kaveh (2006) ،Iraniکه  گونه همان

Behbahani & Shafie (2007)  وPoursakhi & Feizi 

اند،  های خود گزارش کرده در نتایج بررسی (2011)

های باالیی برای کاربرد  های بومی کشور قابلیت گونه

 باوجود کهآن حالند، دار در عرصۀ فضای سبز کشور

های اولیه در  پژوهش آغازسپری شدن چند دهه از 

های  شاهد کمترین حضور گونه متأسفانهاین زمینه، 

در این  که ییازآنجاشهری هستیم.  هایبومی در منظر

 اریبسها با زیبایی متوسط، زیبا و  پژوهش، اغلب گونه

با توجه به معیار  ها آنبودند، در نتیجه کاربرد  بایز

 نیتر ییابتداو  نیتر مهمله زیباشناسی که از جم

ضرورت ، استمعیارهای کاربران در استفاده از منظر 

افزایش زیبایی  برایهای درختی بومی  که از گونه دارد

 های شهری بوستانو احیای  یشهر نیبمنظر شهری و 

. در چند شودهای جنگلی استفاده  بوستانو احداث 

سبز و  اخیر استفاده از گیاهان یکنواخت در فضای ۀده

بعد زیباشناسی منظر باعث یکنواختی و  نکردن بررسی

ه است، در نتیجه شدشهرهای کشور  ةدر چهر یکرنگی

های سازگار و زیبای بومی منجر به ایجاد  کاربرد گونه

بر  افزونتنوعی شگرف در فضای سبز خواهد شد. 

های پیشنهادی  مبحث زیبایی از جمله نقاط قوت گونه

شناختی کشاورزی بوم در نظر داشتن مسائل

های  و سازگاری اقلیمی است، که گونه ک(اگرواکولوژی)

به علت بومی بودن سازگاری کامل به اقلیم  شده یمعرف

ن امهندس مسئوالن و منطقه دارند، لذا یوهوا آبو 

ها  فضای سبز با چالش کمتری در کاربرد این گونه

 اغلب که ییازآنجارو هستند. از دیدگاهی دیگر هروب

طبیعی گیاهان و  یها شکلمردم ایران استفاده از 

پسندند، با استفاده از  هرس را در منظر می بدون

ی کاربران  اقبال، توجه و عالقه توانمیهای بومی  گونه

دیگر با  سوی. از ردرا به فضای سبز شهری دوچندان ک

 ۀدرختان بومی سای بیشترتوجه به این نکته که 

 عنوان به گستر هیساان ند لذا درختداشتگسترده 

محدودیت قابل  بدونهای  در خیابان انداز هیسادرختان 

استفاده هستند. در مبحث نیاز این درختان به آب این 

را دارند و  دستیها کمترین نیاز به آبیاری  گونه

مشکالت  رگیردکشور در چند سال اخیر  که ییازآنجا

ت و آبی اصلی خود اس های منبع نیتأم برایفراوانی 

اصفهان و  رود ندهیزا مانندآبی  های منظرهبسیاری از 

های آبی زیرزمینی خشک  و سفره ها بسیاری از قنات

 ۀ، این مهم یادآور این نکته است که در پهناند شده

ند توانمیهای بومی  فضای سبز کشور گونه

با این بحران  رویارویی برایهای مناسبی  جایگزین

 باشند.

سازگاری باال، مقاومت باال به های بومی با  گونه

به کوددهی و  نداشتن های محیطی، نیاز تنش

ی فصلی ها باران با اتکاء به ،، نیاز آبی اندكیپاش سم

 درهای مناسبی  ند گزینهتوانمیشمالی و...  ۀناحی

ی سبز هادر فضا برای کاشت انانتخاب بهترین گیاه
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 سپاسگزاری

کارشناسی ارشد  ةدور نامۀ یانپابرگرفته از  نوشتار ینا

کل  ةادار مسئوالن وکارشناسان از وسیله ینبد. است

 برایمنابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران 

همکاری در انجام پژوهش و از جناب آقای دکتر 

ی گیاهی و ها مظفریان که در شناسایی نمونه اهلل یول

ی دکتر محسن کافی، دکتر مسعود قاسمی جناب آقا

قهساره، دکتر حسین زارعی و دکتر سید علی رضوی 

 ، تشکر ودندکرکه در انجام این تحقیق ما را یاری 

 . گرددمی قدردانی
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