
كاربرد گياهان در آرامستان

سرپرست و عضو هيات مديره اتحاديه آرامستانهاي كشور–مهندس هاشم نوروزي فرد 
34ماهنامه خودرو و خدمات شهري شماره 

:مقدمه 
امروزه توسعه و گسترش فضاي سبز با توجه به گسـترش روزافـزون سـاخت و سـازهاي     

فضاي سبز، بطور چشمگيري رو به افزايش است و شهري و نياز ضروري شهروندان به مقوله
كمتر اتفاق مي افتد كه با احداث خيابان ، بلوار، ميادين و ساير ساخت و سازها، محوطه هـايي  
براي كاشت پوشش گياهي منظور نشود به عبارت ديگر شكل گيري معماري و شهرسازي در 

اسـت اولـين گـام در    بـديهي . گرو زيباسازي محوطه هاي فضـاي سـبز درون شـهري اسـت    
منظرسازي شهري ، توجه به وضعيت پوشش گياهي نقاط فـوق الـذكر مـي باشـد كـه بعضـاً       
همزمان با اتمام عمليات جدول كشي و بسترسازي محوطه هاي فضاي سبز، انجام مي گيـرد  
آن چه كه در زيباسازي محوطه هاي شهري به ويژه مسيرهاي اطـراف خيابـان هـا و رفيـوژ     

امطرح بوده است ، استفاده از عناصر گياهي مقاوم به آلودگي هاي زيست محيطي مياني بلواره
مي باشدتا عالوه بر كم بودن نيازهاي ) گرماو كم آبي(و بردبار در برابر استرس هاي محيطي 

.اكولوژيك ، به راحتي بتوان فضاي سبز شهري را سامان دهي كرد

شناسي گياهي فضاهاي سبز شهريگونه

مشاهدات . شودميهاي گياهي موجود در آن تشكيلگونهي يك منطقه از انواعپوشش گياه
جغرافيـايي گيـاهي   هاي مختلف زيستي و تقسيماتبندي، موقعيتو تحقيقات الزم درباره نوع

گياهي را به طور كلي شود، بلكه بايد واحدهاي سيستماتيكتك موجودات نميتنها متوجه تك
اين زمينه نزديكي با يكديگر ين ترتيب، تمام موجودات يكسان را كه درابه . مد نظر قرار دارد

كـه  يـك تاكسـون  . گوينـد مـي »تاكسـون «كنند كه به آن دارند، در يك واحد خالصه مي
زيرگونه، جهش يا حتي يك تيـره را  تواند يك گونه،شناسي است، ميبندي گياهواحدي از رده

گـر محـدوديت قـدرت    هـا نشـان  تاكسونشماري ازبيمحدود بودن دايمي تعداد. شامل شود
اكولـوژيكي در  _امكانات مساعد اقليمياين زماني امكانپذير است كه. گسترش هر گياه است

تنـوع  . ها به راحتي بتوانند رشـد و نمـو كننـد   نهالها وها موجود است تا بذرها، جوانهزيستگاه



اي بـه منطقـه   و هوايي گونـاگون از منطقـه  وضعيت آب محيط جغرافيايي ايران و حاكم بودن
 .جامعـه گيـاهي و رويشـي متنـوعي شـده اسـت      ديگر در پهنه وسيع كشـور، سـبب رويـش   

در مورد . شودنوع برآورده مي8000گياهي به بيش از هاي جوامعبر پايه برخي مطالعات، گونه
ها ها، باغديد از پاركبررسي قاعده كاشت، باز. تصميم گرفتگونه انتخاب شده نبايد عجوالنه

.گيـري در انتخـاب گونـه مفيدنـد    مواردي هستند كه بـراي تصـميم  ها،و آشنايي كلي با گونه

هـايي  گياهان، درختان به عنوان عناصري از فضـاي سـبز، داراي ويژگـي   بنديدر زمينه دسته
ار معيار اندازه، بندي درختان چهاين طبقه. شوندبندي ميآنها به آساني طبقههستند كه بر پايه

هـا و گياهـان   بنـدي دوم گياهـان، بوتـه   در دسـته . شكل و برگ را بايد در نظر گرفـت تراكم،
هـا، گياهـان،  مانند گـل . اين گياهان كوتاه قد هستند و رشد سريعي دارند. قرار دارندپوششي

تواننـد  ميتيهاي متفاوهاي مختلف گياهان به راهگونه. هاها و چمنخزنده باال رونده، پرچين
هـوا،  آلـودگي هاي مناسب بـراي از اين ميان گونه. در برابر فضاي سبز خود ايفاي نقش كنند

.توان نام بردرا مي... آلودگي صوتي و

فضاهاي سبز شهريريزيمعيارهاي برنامه

محيطـي و مكـاني و   ريزي براي توسعه سبز شـهري، بايـد معيارهـاي   پيش از هر نوع برنامه
به كاربري فضاهاي سبز ضوابط و مقررات مربوط .ردهاي توسعه فضاي سبز معين شوداستاندا

شامل مقررات و ضوابطي  «ضوابط عام«. شوندشهري، كه به دو دسته عام و خاص تقسيم مي
االجـرا اسـت؛ مثـل    زمالنامه در سطح همه شهرهاي كشورشود كه به شكل قانون و آيينمي

شـهرها، مصـوبات شـوراي    انوني حفظ و گسترش فضاي سـبز در قها، اليحهقانون شهرداري
شـود كـه   ضوابط و مقرراتي ميشامل» ضوابط خاص«اماعالي شهرسازي و معماري ايران و

ربـط رسـيده و بـه    مراجـع ذي گر بـه تصـويب  هاي جامع و هدايتهمراه با تمامي اسناد طرح
اين باره جزء ضوابط و مقررات درمصوبات شوراهاي اسالمي شهرها نيز . شهرداري ابالغ شود

.شوندبندي ميخاص طبقه



كاربرد گياهان در آرامستان 
:گياهان نقش بسيار مهمي در طراحي آرامستان بعهده دارند مهمترين آنها عبارتند از 

درختان -5گياهان با برگ زينتي -4گياهان زينتي -3گياهان معطر -2گياهان پرچيني -1
گياهان علفي و اشكوب زيرين-7تان سايه انداز درخ-6هميشه سبز 

:گياهان پرچيني
پرچين ها يكي از عناصر اصلي فضاي سبز در طراحي مناظر محسوب مي شوند و با توجه بـه  

،براسـاس  ضرورتهاي زيست محيطي و اجتماعي و نقشي كه در چشـم انـدازها ايفـا مـي كنند    
طراحـي منظـر و ايجـاد    –تحديـد حـريم   در ابعاد مختلف به منظور جداسازي و اهداف كشت

كنترل هاي ترافيكي و جنبه هاي بازي كودكان –حركت هاي خط و محور -عمق چشم انداز
ضمن آنكه آنچه پايداري اهداف مذكور را تامين مـي نمايـد، در ابعـاد    . تقسيم بندي مي شوند

مسائل فني ،دقيق مديريتي منوط به رعايت سازگاري اقليمي در گزينش گونه گياهي و رعايت 
.و مستمر تيمارهاي نگهداري آنهاست

:پرچينها مي توانند از انواع گياهان زير باشند
پيراكانتـا و رزمـاري تفـاوت    –پيچ امين الدوله -شيرخشت-ترون–به ژاپني -شمشاد–زرشك 

.موجود در بين انواع پرچين ها از لحاظ بافت و تراكم انها مطرح است
:بندي كلي به دو نوع دسته بندي مي شوندپرچين ها در يك تقسيم 

خزاندارها) هميشه سبز برگ ريز      ب)الف
:عالوه بر زيبايي استفاده هاي پرچين عبارت است از 

محافظت از يك محدوده -1
ايجاد محيط خصوصي-2
جدا كردن بخش هاي مختلف با ايجاد يك محيط بسته -3
مشخص كردن مرزها-4
س زمينه براي گلها و گياهان كاشته شده در حاشيه هابوجود آوردن پ-5
مانع فيزيكي -6
مانع بصري -7
مانع صوتي -8
باد شكن-9



. انتخابي بستگي به سبك طراحي ،آب وهوا ،خاك ، مكـان و هـدف مـورد نظـر دارد    نوع گياه 
داشـتن  رشـد انبـوه و   درميان گونه هاي مختلف گياهي گياهان زيادي وجود دارد كه به دليل 

.خاصيت شكل پذيري بوسيله هرس براي ايجاد پرچين مناسب است
با تركيب چند گونه گياهي مي توان پرچين هايي متنوع از نظر شـكل ، انـدازه و رنـگ بـراي     

مقاصد مختلف پديد آورد
دراورد يا به صـورت  ) formal(سازنده پرچين را مي توان هرس كرده به شكل منظم گياهان 

عي باقي گذاشت و از حالت طبيعي رشد و زيبـايي گـل و ميـوه هـاي آنهـا      هرس نشده و طبي
)informalنامنظم (استفاده كرد

دار يا بـدون گـل   پرچين ها ممكن است هميشه سبز يا خزان كننده ،كوتاه ،متوسط يا پابلند،گل
هميشه سبزها به اين دليل حائز اهميت هستند كه در تمام فصول حتـي زمسـتان بـرگ    .باشند
سوزني برگ ها نيز در اين گروه قرار مي گيرند خزان كننده ها شامل درختان و درختچه . دارند

هايي هستند كه در فصل زمستان برگ هاي خود را از دست مي دهند اين گياهان در صورت 
عايت فاصله كاشت و هرس صحيح يه صورت انبوه در مي آيند و براي ايجاد پرچين مناسب ر

. اين گروه در طول سال با تغيير رنگ برگها جلوه هاي خاصي به پرچين مـي بخشـند  . هستند
رنگ برگ هاي بعضي از گياهان خزانن كننده مانند راش در پاييز تغيير مي كند اما بـرگ هـا   

روي گياه باقي مي مانند تعدادي از خزان كننده هـا ماننـد گـل آويـز بـه      در طول زمستان نيز 
عنوان پرچين فصلي به كار مي روند و در نواحي سردسير در فصل زمستان اندام هوايي آنها از 

پرچين هـاي گلـدار را   . رود ، ولي در بهار و تابستان گل هاي فراواني توليد مي كنند بين مي
لدار و هرس سبك انها ايجاد مي شوند مي توان در آرامستان بـه  كه با كاشت درختچه هاي گ

كار برد درصورت هرس شديد و بي موقع ايجاد فرم هاي هندسي منظم ، اين درختچـه هـاي   
.بدون گل را به وجود مي اورند

:كاربرد و موارد استفاده از پرچين در آرامستان

به منظور ايجاد مانع فيزيكي -1



ضاي سبز و جلوگيري از ورود عمـوم بـه داخـل آن از گياهـاني ماننـد      براي حفظ قسمتي از ف
زرشك و تمشك استفاده مي كنند به علت داشتن خارهاي زياد مانع فيزيكي غير قابل عبوري 

.تشكيل مي دهند
ايجاد موانع بصري-2

ـ  ا براي پوشاندن مناظر نازيبا بسيار حائز اهميت است براي اين منظور از پرچين هاي متوسط ت
.بلند استفاده مي شود

مانع صوتي -3
براي جلوگيري از ورود سر و صدا به درون محيط هاي اداري  يا مسكوني با كاشت دو رديف 
درخت دور محدوده آرامستان و ذو رديف درختچه پرچيني با ارتفاع متوسط در دو طرف رديف 

ايي با جذب صداهاي نامطلوب درختان مي توان ديوار سبز متناسبي بوجود آورد تا عالوه بر زيب
.محيط آرامي را بوجود آورد

براي ايجاد بادشكن در مناطق بادخيز-4
به منظور كاهش جريان هواي ورودي به يك محدوده و در نتيجه حمايـت سـاير گياهـان ان    

برابر ارتفاع بادشكن باالترين درجـه كـاهش   5در مسافتي حدود (منطقه از گزند بادهاي شديد
.بدين منظور پرچين هاي بلند مناسب است) ست مي آيدشدت باد بد

در كنار وسايل بازي كودكان -5
مي توان با گياه پرچيني هميشه سبز و بدون خار مانند برگ نو ، شمشاد و يا انواعي از سوزني 
برگ ، محيطي جهت بازي كودكان ايجاد كرد كه اين پرچين عـالوه بـر انتشـار اكسـيژن در     

.بيعي و بي خطر براي تفريح كودكان خواهد بودمحيط وسيله اي ط
ايجاد محيطي فرح بخش با كاشت گياهان خوشبو-6

با كاشت گياهان پرچيني معطر مانند اسطوخدوس و سنتولينا مي توان محيطي فرح بخش 
.ايجاد كرد

:گياهان معطر
و برگ گياهان يكي از موارد كاربرد گياهان در طراحي بهره گيري از رايحه گل ها و يا شاخ 

معطر است كه اهميت ويژه اي دارد زيرا تنها انسانهاي داراي سالمت كامل جسماني نيستند 
كه حق استفاده از فضاي سبز را دارند افراد سالم مي توانند از تمامي عناصر موجود در فضاي 

ل سبز مثل مناظر زيبا، صداي اب ، پرندگان و حركت باد بين شاخ و برگ درختان و عطر د



انگيز گياهان معطر استفاده كنند در ميان اين موارد ديدن مناظر زيبا خود به تنهايي تأثير 
ولي انساني كه از نعمت بينايي محروم است تنها از . بسيار مثبتي در روحيه فرد مي گذارد 

وبوييدن عطر دلپذير گياهان مي تواند از .... طريق شنيدن آواي خوش پرندگان ، صداي آب و 
عت لذت ببرد به عالوه وجود اين عوامل براي انسان هاي سالم نيز مكمل تأثيرات حاصل طبي

از حس بينايي خواهد بود بنابراين تقويت اين دو عامل در طراحي آرامستان ضروري به نظر 
گياهان معطر گياهاني هستند كه برگها، شاخه ها ، گل يا ميوه آنها داراي اسانسهاي . مي رسد
.معطرند
رد گياهان معطركارب

كاشت گياهان معطر در محل تردد عابران پياده توصيه مي شود زيرا كاشت اين گياهان -1
تنها به خاطر ظاهر زيبايشان نيست بلكه عطر دل انگيز آنهاست كه در انسانها احساس 

آرامش همراه با شادي و مسرت به وجود ميزاورد با كاشت اين گياهان در فضاهاي سبز تنها 
از جنبه هاي طراحي كه استفاده از زيبايي گياهان است در نطر گرفته مي شود و از يكي 

.استشمام عطر دل انگيزشان بي بهره خواهيم ماند
را مي توان در آرامستانها و در اطراف اماكني كه ممكن است در انها بوي گياهان معطر -2

.نامطبوع ايجاد شود كاشت
در اطراف محل قبور مي تواند با ايجاد رايحه اي ماليم كاشت گياهان معطر در قطعات و-3

و طبيعي حال و هواي زيارت را براي زائرين دو چندان نموده و ارامش در روحيه انان داشته 
.باشد

در صورتي كه ارامستان ساختمانهاي اداري نيز داشته باشد مي توان در باغچه هاي -4
تراس ساختمانهاي مسكوني كاشت تا عطر آن به اطراف اين ساختمانها و يا درون گلدان در

.درون ساختمان راه پيدا كند
تقسيم بندي گياهان معطر

:گياهان معطر را مي توان به دو گروه تقسيم كرد
.گياهان با برگ هاي معطر شامل درختان،درختچه ها و گياهان علفي و پوششي) الف
تقسيم مي شوند                             گياهان با گل هاي معطر كه خود به چهار گروه ) ب
گل هاي پيازي -4گل هاي فصلي          -3درختچه ها          -2درختان         -1



گياهان با برگ هاي معطر ) الف 
اين گروه شامل گياهان هميشه سبز يا خزان كننده است كه برگ هاي معطر دارند برگ هاي 

شردن يا هرس درختچه اسانس معطر ترشح مي كنند و رايحه اسانس تعدادي از انها بعد از ف
.انها بدون فشردن برگ ، بخصوص بعد از آبياي در فضا مي پيچدتعدادي از 

از گياهان با برگ هاي معطر مي توان به برگ بو ، مورد ، سنتولينا ، سوزني برگان مانند    
.غيره اشاره نمودسرو ها ، اسطوخدوس ، آويشن ، رزماري ، بومادران و

گياهان با گل هاي معطر ) ب
اين گروه شامل گياهاني است كه در فصل مشخصي از سال گل هاي معطر توليد مي كنند و 
عطر آنها در فضاي آرامستان مي پيچد اين گروه شامل درختان ،درختچه ها ، گل هاي فصلي 

به شب بو مجلسي ، شب بو از گياهان با گل هاي معطر مي توان .و گل هاي پيازي است 
، قرنفل ) ريشو(زعفراني ، آليسوم ، گل عنكبوتي ، تنباكوي زينتي ، مغربي ، ميخك بوقلمون

شاه پسند و غيره اشاره نمود 
معطر پيازيگياهان با گل هاي) ج

از گياهان با گل هاي پيازي معطر مي توان به فريزيا ، گس شيراز ، كالغك ، مريم ، سنبل ، 
.غيره اشاره نمودسوسن و
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