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نقشبستردرفضایسبزپارکها
پیرامون رابطه اقلیم و خاک شناختی )adaphic( سایت احداث پارک ها با درنظر گرفتن بازده بهره وری آن به ویژه در بخش سازه های سبز و 
گیاهان، توجه به اصل سازگاری اکولوژیکی گیاهان )Ecological Adaptation( مهم است؛ موضوعی که به طور مستقیم شاخص های کیفی 
گیاهان )سبزینگی، نشاط، گلدهی، مقاومت در برابر آفتاب و بیماری ها( و شاخص های کمی )کاهش ضایعات، آماری و قطع درخت های مریض( 
را تحت تأثیر قرار می دهد. به عبارتی، گیاهان در پارک ها، مشابه تمامی موجودات زنده نیازمند بهره گیری از محیطی سازگار جهت رشد بهینه 

هستند. این موضوع در شرایط کنش زای محیط های شهری 
که آلودگی هوا، خاک و آب در کنار بهره برداری مردم، میزان 
بیشتری  اهمیت  می دهد،  افزایش  را  گیاهان  به  وارده  تنش 

دارد.
از یک سو، عدم توجه به شرایط اقلیمی پارک سبب می شود 
تا میزان مقاومت گیاهان در شرایط آب و هوایی موقت حاکم 
می افتد،  اتفاق  استثنایی  سال های  در  معمواًل  که  منطقه  بر 
کم سابقه  سرمای  در  وضعیت  این  مصداق  شود؛  کمتر 
شده  کاشته  گیاهان  از  بسیاری  که  افتاد  اتفاق   1386 سال 
برخی  و  انجیر  زیتون،  جمله  از  سرما  برابر  در  مقاوم  غیر  و 
شرایط  به  توجه  عدم  دیدند.  صدمه  به شدت  سوزنی برگان، 
 EC و PH ادافیکی )خاک شناختی( از جمله سازگاری با شرایط
خاک سبب می شود که ضمن اختالل در جذب عناصر غذایی، 
رشد  سرعت  کاهش  با  و  یابد  تقلیل  گیاهان  شادابی  میزان 
با  موضوع  این  شود.  تقویت  بیماری ها  و  آفات  حمله  فرایند 
کلروز شدید برگ ها و خزان زودرس آنها قابل مشاهده است. 
آب های  کیفیت  و  آبی  منابع  محدودشدن  با  دیگر  سوی   از 
مورد استفاده، اثرات عدم سازگاری اقلیمی بیشتر خودنمایی 
می کند، در این موقع نمی توان انتظار داشت که میزان بازدهی 
گیاهی  عبارتی  به  باشد.  مطلوب  حد  در  گیاهان  اکولوژیکی 
به  زندگی بخشی  توان  می کند  زندگی  سختی  به  خود  که 
شهروندان را نخواهد داشت. در چنین شرایطی محاسبه سرانه 
فضای سبز که مبتنی بر توزیع فضاهای سبز )با کیفیت قابل 

پارک، حیاط سبز شهر
الزامات برنامه ریزی و طراحی فضای سبز پارک
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یادداشت

1 : انتخاب اصولی گونه های گیاهی در پارک، متضمن 
کاهش هزینه های نگهداری و به نوعی اقتصادی شدن 
فرآیند نگهداری خواهد بود. پارک شفق تهران، عکس، 

علی عاشوری، 1386.
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قبول( به ازای هر شهروند است، در پردۀ ابهام قرار می گیرد.

جنبههاینگهداریواقتصادطرحکاشت
 در این رابطه دو نکته باید بیش از سایر موارد توجه شود : 

اکولوژیکی،  تطابق  مطابقت   : )Plant Selection( گیاه انتخاب
کم توقعی )Low malntenance(، مقاومت در برابر آفات و بیماری های 
منطقه، کم آلرژی زا بودن، نیاز آبی پایین و.... متضمن کاهش هزینه های 
بود  خواهد  نگهداری  فرایند  اقتصادی شدن  نوعی  به  و  نگهداری 

.)1 )تصویر 
با  تناسب  در  و  یکدیگر  با  گونه ها  : )Composition( ترکیب
سازه های معماری و کاربری پارک مدنظر است. عدم توجه به موضوع 
ترکیب گونه ها در پارک ها به ویژه با رویکرد نیازهای فیزیولوژیک آنها 
نامناسب  موجب بروز مشکالت زیادی می شود. به عنوان مثال ترکیب 
گونه ها از نقطه نظر نیاز آبی سبب می شود تا برنامه آبیاری یک گونه، 
با  چمن  ترکیب  مشکل  همچنین،  شود.  گونه ها  سایر  تخریب  موجب 
و  مکرر  آبیاری  اثر  در  تا  می شود  سبب  پارک ها  در  درختی  گونه های 
کم عمق چمن، تارهای کشندۀ ریشه درختان، جهت بهره  برداری از آب 
استقرار  میان مدت  در  و  کند  حرکت  باال  سمت  به  سطحی  الیه های 
درخت تقلیل یافته و در اثر باد ریشه کن شود که این حالت در بسیاری 

از پارک های تهران و شهرهای بزرگ قابل مشاهده است )تصویر 2(.
مدیریت  موضوع  باید  ناهمگن،  گونه های  ترکیب  صورت  در 
مورد  در  مثاًل  گیرد.  قرار  دستورکار  در  آنها  نگهداری  مستقل 
مطرح شده باید سیستم آبیاری درختان با فتیله گذاری عمقی به 
آبیاری تحت االرضی تغییر یابد تا ریشه ها به سمت باال حرکت 
نکنند و آبیاری چمن به صورت بارانی انجام شود. این مثال مبین 
توجه به ترکیب گونه ها در طرح کاشت پارک ها و مدیریت علمی 

آنها است.

مالحظاترشدوعمرگیاهانشهری
اصواًل سرعت رشد گونه های گیاهی رابطه مستقیمی با میزان 
سوخت و ساز و رابطه ای علمی با دوام و عمر آنها دارد. معمواًل 
گونه های با رشد سریع دیرزیستی پایین تری دارند )البته استثنا 
هم وجود دارد(. انتخاب گونه های گیاهی باید براساس شرایط 
رشد آنها صورت پذیرد. در بسیاری از موارد در شرایط کنش زای 
از  عبور  قدرت  سریع،  رشد  با  گونه های  شهری،  محیط های 
مرحله جوانی )Juvinaility( را دارا هستند. از جمله این گیاهان، 
توت کاکوزا در رفیوژ بزرگراه های تهران را می توان نام برد که 
برابر آلودگی های شدید  به علت سرعت رشد، توان مقاومت در 
بزرگراه را دارا است، در حالی که بسیاری از گیاهان با سرعت 
رشد پایین، توان تحمل چنین شرایطی را ندارند. از طرفی رشد 
سریع به معنای فتوسنتز بیشتر و در واقع جذب دی اکسیدکربن 
و آالینده های بیشتر هوا است. لذا ایجاد یک تعادل بین سرعت 
رشد و دیرزیستی باید براساس محاسبات علمی شرایط رشد گیاه 

و کاربرد آن صورت پذیرد.

فضایسبزمدرنیاسنتی!
است،  طرح  قابل  آنچه  گیاهان  سنتی بودن  یا  مدرن  خصوص  در 
گونه های  ویژه  به  جدید  اصالح شدۀ  گیاهان  از  بهره گیری  موضوع 
هیبرید F1  است که بر اساس پدیده هتروزیس )heterosis( به فضاهای 
سبز معرفی می شوند. این گونه ها، بیشتر گل های فصلی هستند که در 
سال اول براساس اهداف اصالحی اولیه، دارای گل های زیاد، درشت و 
خوش رنگ هستند ولی در صورت نورگیری و کاشت مجدد، این ویژگی 

از بین می رود.
اصالح  گونه های  مدرن،  گیاهان  عنوان  با  جدید  گونه های  برخی 
 )phytoremediation(گیاه پاالیی علم  اساس  بر  که  هستند  شده ای 
یا  جاذب  ابر  گیاهان  آنها  به  و  دارند  را  هوا  آالینده های  جذب  قدرت 

)Hyperacamulator( اطالق می شود. 
لذا علی رغم اینکه تعریف مشخصی از گیاهان سنتی وجود ندارد، ولی 
اصواًل گیاهانی که در روزهای طوالنی و بدون انجام عملیات اصالحی 
در سطح شهر کشت می شوند را می توان »سنتی« و گیاهانی که تحت 
 )Biotechanological( و بیوتکنولوژیکی )breeding( فرایندهای اصالحی
را  می شوند،  معرفی  شهری  سبز  فضای  به  خاصی  اهداف  منظور  به 

می توان »گیاهان مدرن« نامید.  

2 : مشکل ترکیب چمن با گونه های درختی در پارک ها سبب می شود تا 
در اثر آبیاری مکرر و کم عمق چمن، تارهای کشندۀ ریشه درختان، جهت 
بهره  برداری از آب الیه های سطحی به سمت باال حرکت کند و در میان مدت 
استقرار درخت تقلیل یافته و در اثر باد ریشه کن شود. پارک شهر تهران، 
عکس : سیما کواکبی، 1389.


