چند نمونه از گونه هاي بررسي شده
طرح آدابتاسيون

سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري اهواز

نام فارسي  :زرشك زينتي
berberisنام علمي :
thunbergii
berberidaceaeنام خانواده :
مشخصات مورفولوژيكي  :درختچه اي هميشه سبز با ارتفاع حداكثر  3متر كه
شاخه هاي آن به اطراف متمايل مي شود .برگها به رنگ سبز برنزي و شاخه
هاي جوان قرمز رنگ مي باشند گل بصورت خوشه اي و زرد تا نارنجي رنگ
كه در اواخر بهار ظاهرميگردد .بسيار متحمل به سرماي زمستان است.
نتايج آدابتاسيون  :آنچه مارا بر آن داشت تا اين گياه را در برنامه آدابتاسيون
گونه هاي گياهي در شرايط اهواز قرار دهيم متفاوت بودن فرمت اين گاياه از
نظر نحوه رشد و رنگ قرمز ميوه ها و شاخ و برگ آن بود و همچنين هرس
پذير بودن و سرعت رشد مناسب اين گياه ،همچنين با توجه به استفاده بسيار
چشمگير از اين گياه در اكثر شهرها و توليد شدن اين گونه گياهي در دزفول
توسط يكي از توليدكنندگان نهال استان باعث شد كه تعدادي از اين نهال
خريداري و شرايط مختلف كاشت آن بررسي شد كه متاسفانه اين نهال در
شرايط تابستان اهواز از بين رفتند .و اين گياه مناسب كاشت در اهواز نيست .

نام فارسي  :پامپاس گراس
cortaderia selloanaنام علمي :
poaceaeنام خانواده :
مشخصات مورفولوژيكي  :گياه علفي دايمي و هميشه سبز حداكثر بلندي 2.5
متر و گستردگي  1.5متر ،گياهي  2پايه كه گلهاي پايه ماده زيباترهستند .برگها
باريك با لبه هاي خيلي برنده به طول  1.5متر .گل آن به صورت خوشه اي نقره اي
رنگ و پر مانند افراشته به طول  60سانتيمتر كه در آخر تابستان ظاهر مي شود
.مكان آفتابي يا تاحدودي سايه مي خواهد .متحمل به گرما است و سرماي تا  -5را
تحمل مي كند .

فرم نهايي گياه پس از گلدهي
(در تهران)

نتايج آدابتاسيون  :آنچه ما را بر آن داشت تا اين گياه را در برنامه آدابتاسيون
گونه هاي گياهي مناسب شرايط آب و هوايي اهواز قرار دهيم ،مشاهده گونه هاي
وحشي و خود روي آن در حاشيه هاي رودخانه كارون بود و پس بررسي شهرهايي
همانند شيراز كه از اين گيا ه در فضاي سبز خود استفاده كرده اند پيشبيني شد
كه اين گياه را مي توان در اهواز وارد فضاي سبز كرد لذا تعدادي از اين گياه
خريداري شد ودر نهالستان سازمان نگهداري گرديد كه فعال پس از گذشت سرما و
گرما دچار مشكل خاصي نبوده واز روند رشد مناسبي برخوردار است در حال
حاضرتعدادي از اين گياه در سايز هاي رشدي متفاوت به مناطق جهت كاشت در
فضاي سبز تحويل گرديده است .

نام فارسي  :سوسن مشعلي
نام انگليسي:
agapanthus headbourneنام علمي :
liliaceaeنام خانواده :
خصوصيات مورفولوژيكي  :گياهي دايمي است با برگهاي كشيده و كمي گوشتي
كه در اطراف توليد پاجوش هاي فراوان ميكند كه از آن براي تكثير استفاده مي
شود .اين گياه نسبت به سرما و گرما مقاومت خوبي نشان مي دهد .توليد گلهاي
سفيد بزرگ و زيبايي در زمستان و بهار مي كند .

بوته سوسن موجود در نهالستان
سازمان

نتايج آدابتاسيون  :تعدادي بوته مادري از اين گياه در نهالستان سازمان موجود است
كه از حدود  8سال قبل كاشته شده اند كه در حال حاضر از طريق پاجوش هاي
توليد شده اين گياه تكثير شده و بعد از يكسال نگهداري در نهالستان آماده تحويل
به مناطق ميشود .كاربرد اين گياه به صورت كاشت توده اي در محوطه چمن ،يا
كاشت در باغهاي صخرهاي پيشنهاد مي گردد .همچنين در صورت موجود بودن
بركه جهت كاشت در اطراف آن بسيار گياه مناسبي است .

نام فارسي :پيراکانتا
pyracantha coccinaeaنام علمي :
roemer
rosaceaeنام خانواده :
مشخصات مورفولوژيكي  :درختچه اي هميشه سبز و خاردار با بلندي  3تا 4
متر و كامالً هرس پذير برگها كشيده با پهن به رنگ سبز تيره گل آن كوچك
و سفيد كه در اوايل تابستان ظاهر ميشود .ميوه كروي كوچك به رنگ قرمز و
نارنجي تا زرد كه در فصل پاييز ظاهر ميشود براي رشد بهتر مكاني آفتابي مي
خواهد .سرماهاي ناگهاني و شديد را به خوبي تحمل ميكند و مقاومت نسبي
خوبي نيز به گرما دارد .
نتايج آدابتاسيون :آنچه ما را بر آن داشت تا اين گياه را در برنامه آدابتاسيون در
شرايط آب و هوايي اهواز قرار دهيم مقاومت اين گياه به دماهاي باال و شدت
آفتاب ميباشد  .به عالوه اين گياه فوق العاده هرس پذير بوده و در زمان توليد
ميوه بسيار منظره زيبايي ايجاد ميكند كه همين حالت اين گياه را از ديگر گونه
هاي موجود كامالً متمايز ميكند  .اين گياه همچنين توسط يكي از توليد
كنندگان استان در دزفول كاشته شده و از رشد مناسبي نيز برخوردار است لذا
تصميم گرفته شد تعدادي نهال خريداري شده و به طور آزمايشي در فضاي
سبز بكار برده شود .نتيجه گيري نهايي در مورد سازگاري اين گياه با شرايط
اهوازتا  2سال بعد از كاشت مشخص مي شود .

نام فارسي  :ليزوماکيا
lysimachia nummulariaنام علمي :
primulaceaeنام خانواده :

مشخصات مورفولوژيكي :گياهي هميشه سبز ،خزنده ،دايمي به ارتفاع 7
سانتيمتر برگها گرد و متقابل و به رنگ سبز –زرد (فسفري)روشن .با سرعت
رشد مناسب .براي رشد هم مكان سايه و هم مكان آفتابي را مي پسندد .از
طريق تقسيم بوته تكثير مي شود .تا سرماي صفر درجه را تحمل ميكند و تا
حدودي به گرما نيز مقاوم مي باشد .
نهال موجود در نهالستان
سازمان

نتايج آدابتاسيون  :آنچه ما را بر آن داشت تا اين گياه را در برنامه آدابتاسيون
جهت كاشت در شرايط آب و هوايي اهواز قرار دهيم نياز فضاي سبز ما به
گياهان پوششي مي باشد .اين گياه به دليل رشد خزنده و پوشش مناسبي كه
ايجاد ميكند و همچنين رنگ كامالً متمايز آن و همچنين فرم برگها ي گرد خود
پس از ايجاد سطح پوششي منظره بسيار زيبايي را ايجاد مي كند .لذا با توجه
به خصوصيات مورفولوژيكي اين گياه و همچنين مقاومت آن به سايه و افتاب
و تا حدي مقاومت به گرما،تعدادي از اين گياه خريداري شده و در نهالستان
سازمان مورد بررسي قرار گرفت .متاسفانه اين گياه با آب و هواي اهواز
سازگاري نداشته و اكثرآنها در شرايط حتي كنترل شده نهالستان نيز از بين
رفتند .با توجه به نتايج حاصل شده استفاده ار اين گياه پوششي مناسب اهواز
نمي باشد .

نام فارسي  :فرانكنيا
ferankeniaنام علمي :
thymifolia
ferankeniaceaeنام خانواده :
مشخصات مورفولوژيكي  :گياهي هميشه سبز ،كركدار و به هم پيچيده با
ارتفاع 7سانتيمتر،برگها كوچك وكركدار و سه گوش كه در طول ساقه هاي
كركدار ظاهر مي شوند .گل به صورت مجتمع و بسيار كوچك به رنگ قرمز
–صورتي .براي رشد نياز به مكان آفتابي دارد .دماهاي بسيار باال و بسيار پايين
را به راحتي تحمل ميكند .ازدياد آن با قلمه ساقه و تقسيم بوته و به راحتي
انجام مي شود .
نتايج آدابتاسيون  :اآنچه ما را بر ان داشت تا استفاده مجدد از اين گياه فوق
العاده مقاوم و پوششي را در برنامه تكثير خود قرار دهيم نباز به گياهان مقاوم
به چاخوري و پوشش دهنده سطح خاک مي باشد كه ابتوان آن را جايگزين
چمن كنيم لذا بعد از مشاهده رشد بسيار خوب اين گياه در محل هايي كه از
قبل كاشته شده شده بود تعدادي از اين گياه خريداري و در اختيار مناطق
جهت كاربرد در فضاي سبز در كنار چمن يا در محل هايي كه كاشت چمن
با مشكل مراقبت و چمن زني و آبياري منظم مواجه است استفاده گردد .

نام فارسي  :ناز فرانسوي يا ناز ماکاروني
portulacaنام علمي :
grandiflora
portulacaceaeنام خانواده :

مشخصات مورفولوژيكي  :گياهي دايمي و رونده است كه به سرعت سطح
اطراف خود را مي پوشاند از اوايل تابستان تا اواخر پاييز مملو از گلهاي
صورتي الكي پررنگ و بسيار پرپر مي باشد كه بسيار منظره زيبايي ايجاد
ميكند .فوق العاده مقاوم به گرما است و در سرما نيز مقاومت خوبي دارد .تكثير
آن از طريق كاشت قلمه و تكثير بوده در اواسط بهار انجام مي شود .
نتايج آدابتاسيون  :اين گياه در بعضي مناطق هشتگانه فضاي سبز اهواز از
مدتها قبل كاشته شده و در سطح محدود مورد استفاده قرار مي گرفته لذا با
توجه به قابليت ها ي اين گياه و نياز مبرم فضاي سبز اهواز به استفاده از
گياهان مقام و پوششي و گلدار اين گياه را در برنامه تكثير انبوه قرار داده ايم
تا پس از آماده شدن در اختيار مناطق هشتگانه قرار مي دهيم تا در سطح
فضاي سبز خود بكار برند  .الزم به ذكر است كه در كيش از انواع گونه
هاي ناز هاي رونده در محل هايي كه پاخوري زيادي ندارد جايگزين چمن
استفاده كرده اند .

برهان گلي
نام فارسي :
cassiaنام علمي
suratensis
cesalpiniaceaeنام خانواده :

درخت  5ساله –موجود در
اهواز

نهال  2ساله –نهالستان
سازمان

مشخصات مورفولوژيكي  :گياهي با عادت رشد چند تنه اي كه قابليت هرس و تبديل
شدن به درختي با ارتفاع حدوداً  3متر با تاجي متراكم و فشرده مملو از گل هاي زرد رنگ
كه در فصل گلدهي كه تقريباً تمام طول سال را شامل مي شود و اوج آن از مهر ماه تا دي
ماه بوده و مجداً از اسفند ماه تا خرداد ماه ودر تمام طول شاخه ها از پايين تا باالي تاج را
مي پوشانند .داراي سرعت رشدي مناسبي بوده و بعد از استقرار در زمين اصلي ساختار ريشه
اي استواري را تشكيل مي دهد .
نتايج آدابتاسيون  :آنچه ما را بر اين داشت اين گياه را جهت آدابتاسيون و تكثير در
شرايط آب و هوايي اهواز در برنامه خود قرار دهيم مشاهده درخت چند ساله اين گياه كه
رشدي مناسب و شادابي كافي و فصل گلدهي مورد انتظار را نشان مي داد بود .از مزاياي
اين گياه مقاومت بسيار عالي آن در برابر گرماست به طوري كه در صورتي كه گرم شدن هوا
همراه با رطوبت باشد تعداد گلها و ميزان شاخه دهي به طور چشمگيري افزايش مييابد.
مقاومت مناسبي نسبت به كم آبي پس از سال اول كاشت در محيط اصلي دارد .از سال دوم
شروع به رشد سريع ميكند و از همان سال اول گادهي را شروع مي كند .تنها مشكل ازدياد
اين گياه عدم ريشه دهي مناسب قلمه هاي آن مي باشد وهمچنين به دليل عدم توليد بذرسالم
در اقليم خوزستان و مشكل تامين بذر از خارج كشور روند ازدياد اين گياه فوق العاده زيبا و
مقاوم به كندي پيش مي رود.همكنون گياهان توليد شده در نهالستان سازمان از طريق بذر و
قلمه پس از گذراندن سرما و گرما و تنش هاي رطوبتي از رشد مناسبي برخوردار بوده و در
سال اول شروع بع گلدهي كرده اند .لذا با توجه به مشاهدات و بررسي هاي صورت گرفته
اين درخت مناسب آب و هواي اهواز و كاربرد در فضاي سبز ميباشد .

