
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان 
 

های درختی، های درختی، چکیده دستورالعمل استفاده ازگونهچکیده دستورالعمل استفاده ازگونه

  ای و زینتی مناسب در فضای سبز شهری خوزستان ای و زینتی مناسب در فضای سبز شهری خوزستان درختچهدرختچه
 



 گفتار:پیش

شهناتتی شههرها های زیبائیامروزه فضای سبز شهری بعنوان یکی از مهمترین جنبه 

افزائی از جمل  مهمتهرین های صوتی و نشاطرود. تلطیف هوا، کاهش آلودگیبشمار می

گونهاگونی در سههاتتارهای فیزیکههی و شههونض. اثهرا  مییههض فضههای سهبز می ههو  می

ها، از الزاما  اصلی یک فضای سبز شههری زیبها و در نهین  ها  بخشی در گون تنوع

های سهازگار بها شهرایق املیمهی و پویا است. طرا ی نلمی ساتتارها و تنوع در گونه 

ها، ههها، گل ههتانههها، تیرجهاههههای فضههای سههبز از جملهه  پار متناسههب بهها زیربخش

های زیباسههازی و همینههین شناسههی، از جنبهه هههای گیاهههها، آیلنههضها و با بوسههتان

رونض. با شناتت دمیه  و برداری از فضای سبز بشمار میبخشی در استیاده و بهرهتنوع

نلمی شرایق فعلهی فضهای سهبز شههری در اسهتان توزسهتان از یهک سهو و اصهلا  

هری متناسههب بهها های فضههای سههبز شههبخشههی در گونهه سههاتتارهای موجههود و تنوع

رود با یک  رکت پویها، سهازنضه و جمعهی، های املیمی از سوی دیهر، امیض میظرفیت

های اساسی در جهت هرچ  زیباتر شضن فضای سبز شههری در اسهتان توزسهتان گام

برداشههت  شههود. اگرچهه  وظییهه  مطالعهه  نلمههی فضههای سههبز شهههری موجههود و ارائهه  

نظار  بهر بهبهود فضهای سهبز شههری و  نظرا  مشورتی در طرا ی و همینیننقط 

های جضیض بهر نههضه مرکهز تیقیقها  و آمهوز  پژوهش برای ارزیابی سازگاری گون 

کشاورزی و منابع طبیعی توزسهتان گااشهت  شهضه اسهت، امها در ایهن م هیر، ارائه  

نظرا  کارشناسی و ارشادی از سوی دانشهاهیان، متخصصین فضای سبز، و بویژه نقط 

توانض در بهبهود هرچه  بیشهتر نهاد و آ اد مردم شریف توزستان میمردمهای سازمان

این  رکت سازنضه و بنیادی مثمرثمر، سازنضه و راههشا باشهض. به  امیهض فضهای سهبز 

 شهری زیبا و شای ت  مردم شریف و آگاه توزستان.

 مقتدائی
 استاندار خوزستان
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 مقدمه:
افزایش تنوع گیاهی با در نظرگرفتن شرایق املیمی و تنهوع منظهر در سهیمای شههر، 

سههازد. جلههه  ناپههایر میگیههری از گیاهههان جضیههض و مناسههب را اجتنهها ضههرور  بهره

 معرفیآیض. تشک دنیا ب  شمار میتوزستان از نظر املیمی جزء مناط  تشک و نیم 

دارای کاربردهای متعضد در  ایجاد و توسع  گ ترده ک  هایی با انعطاف اکولوژیکیگون 

باشهض. توسع  فضای سبز شههری می یک راهبرد مهم درپوشش گیاهی سازگار باشنض، 

های متیاو  املیمهی، ویژگیفضای سبز ب  تصوصیا  بیوکلیماتیک منطق  و  تنوع در

سهبز  مهضیریت فضهایبها توجه  به    اسهیت در دارد. ب تهی ادافیکی و جغرافیایی 

، شوری تها و بالا  دمایکمبود نزولا  آسمانی،  ب  دلیلتشک مناط  تشک و نیم 

. در ایهن گرددناپایر میهای اجرایی و تیقیقاتی اجتنا ریزی بلنض مض  دستهاهبرنام 

بیهان  سازگار با شرایق منطق ، پاسهخی همینین راستا توج  ب  نناصر گیاهی بومی و 

باشض. در این مجمون  سعی شضه اسهت نلهاوه بهر ی میبرای مضیریت فضای سبز شهر

و بها ههضف  گیاهی با پتان هیل بالهاجضیض های تعضادی از گون های شناتت  شضه، گون 

سهازگاری  دوره هاشونض. این گون  بهبود فضای سبز شهری معرفی بخشی بیشتر وتنوع

نظیر  های مییطیتنش شناتتی و بردباری ن بت ب  انواعاز نظر نیازهای بوم را موفقی

در را های منظر و مرا ل فنولهوژیکی ها و...، ویژگیبیماری آبی، آفا  وگرما، سرما، کم

های بعضی برای اصلا  ساتتار فضای سبز در طرا ی .انضتیقیقاتی گاارنضه ای تهاهای

شهری درتور مردم شریف استان توزستان، هرگون  ارشاد، راهنمائی و ارائ  رهنمود و 

از طریهه  شههماره ن و کارشناسههان، انظرسههاز و کههار از سههوی دانشهههاهیان، صهها ب

و مابههل سههازنضه  http://khuzestan.areo.irو تارنمههای  130-77373733تلیههن

  تواهض بود.تقضیر 
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 :اقليم
بنضی املیمی ب  رو  آمبرژه، اغلب امهالیم همیهون معتهض ، مرطهو  سهرد، در طبق 

املیم ارتیانا  و نیم  تشک سرد هم با فراوانی کهم در سهطا اسهتان مشههود اسهت. 

 وسیع در استان نبارتنض از : گ تر  با لیکن امالیم نمضه 

 

  ز، املیم فراتشک گرم: در مرکز و جنهو  اسهتان شهامل شههرهای اههوازیر

، امیضیه ، سوسنهرد، ترمشههر، آبهادان، شهادگان، ماهشههر، ب هتان، ههویزه

 و هنضیجان آغاجاری

  املیم نیم  تشک گرم: در بخش میانی استان از شما  غر  تها جنهو  زیر

شرق شامل شهرهای انضیمشک، دزفو ، شو ، م جضسهلیمان، رامهرمهز و 

 بهبهان

  شما  شرمی شامل شهرهای : در بخش شمالی و گرم ایمضیتران املیم زیر

           سردشت، انضیکا، باغملک، ایاه و دهضز
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 عهای مثمر قابل توصیه برای کشت در حاشیه مزارگونه -1جدول

 توصیه شده برای زیراقلیم

 نام علمی
نام 

 فارسی
 ردیف

ای مدیترانه

 گرم

نیمه 

  خشک

  گرم 

 

فراخشک 

 گرم

 

+ + + Ficus carica 1 انجیر 

+ - - 
Punica 

Granatun 
 2 انار

+ + + Morus alba 
توت 

 سفید
3 

+ + - 
Olea 

europaea 
 4 زیتون

+ + - 
Elaeagnus 

angustifolia 
 5 سنجد

- + + Cordia myxa 6 سپستان 

+ + + 
Ziziphus 

spina - christi 
کنار، 

 سدر
7 

+ + - Citrus limon 8 لیموترش 

+ + - 
Citrus 

Aurantium 
 9 نارنج

- + + 
Phoenix 

dactylifera 
نخل 

 خرما
11 

+ + - Prunus 

armeniaca 
  زردآلو

+ + + 
Malus 

domestica 

سیب 

 شتر
 

 جمع 6 00 01
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 های مناسب در ساختارهای فضای سبز شهریتعداد گونه -2جدول

 ساختارهای فضای سبز

 زیر اقلیم

 

 فراخشک گرم نیمه خشک گرم ای گرممدیترانه

 01 01 5 آیلند

 06 06 00 بوستان

 12 16 06 گلستان

 10 11 01 بلوار

 14 10 15 میدان و ادارات

 12 14 11 پارک شهری

 11 15 11 پارک ساحلی

 06 01 01 باغ ایرانی

 01 02 01 پارک خانواده

 14 14 05 منازل

 01 05 1 جاده ورودی شهر

 01 11 01 پارک جنگلی
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 های مناسب فضای سبز شهریگونه های فنیتوصیه ای از معرفی و چکیده -3ل وجد

 نام علمی نام فارسی دیف
 شکل رویشی

 تکثیر گلدار
زمان 

 کاشت

 جانمائی

 درختچه درخت

 ساحلی میدان، پارک، بهار بذر -  + Terminalia Arjuna آرجون 1

 پارک، میدان، بلوار پاییز بذر +  + Acacia cyanophylla آکاسیا برگ آبی 2

 پارک، میدان، ساحلی پاییز بذر + +  Acacia sclerosperma ایترکهآکاسیا برگ 3

 ادارات و منازلمحوطه  -پارک پاییز بذر -  + Acacia salicina آکاسیا بیدی 4

 پارک جنگلی -کمربند سبز پاییز بذر -  + Acacia saligan آکاسیا مجنون 5

 منازل -ادارات -پارک شهری زمستان-پاییز قلمه - بذر + +  Caesalpinia Gilliesii ابریشم مصری 6

 کمربند سبز -پارک شهری و ساحلی بهار بذر -  + Eucalyptus citriodora لیمویی اکالیپتوس 7

 منازل-ادارات-بلوار-بوستان-پارک زمستان قلمه + +  Punica Granatun انار 8

 میادین-گلستان-پارک-بلوار بهار قلمه - بذر + +  Tecomella Undulata انار شیطان 9

 کمربندسبز-پارک شهری و جنگلی زمستان قلمه -  + Ficus carica انجیر 11

 بلوار-پارک-میادین زمستان قلمه -  + Ficus microcarpa انجیر برگ کوچک 11

 بلوار-میادین-پارک شهری و ساحلی زمستان قلمه -  + Ficus religiosa انجیر معابد 12

 ادارات-منازل-بوستان-پارک زمستان قلمه - +  Vitis vinifera انگور 13

 میادین-بلوار-پارک  بهار بذر -  + Albizzia lebbeck برهان 14

 ادارات -گلستان-میادین-بلوار-پارک  بهار بذر + +  Cassia auriculata برهان گلی، سنا 15

 ادارات -گلستان-میادین-بلوار-پارک  زمستان قلمه + +  Euphorbia pulcherima بنت قنسول 16

 ادارات -بوستان-میادین-بلوار-پارک  زمستان قلمه - بذر + +  Vitex pseudo negundo بنگله،جاز 17

 ادارات و منازل -گلستان-میادین-پارک  زمستان قلمه + +  Hamelia patens بهشتی 18

 ادارات -بلوار-پارک  پاییز بذر +  + Bauhinia Purprea بهیمه 19
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 های مناسب فضای سبز شهریهای فنی گونهای از معرفی و  توصیهچکیده -3ل وجدادامه 

 نام علمی نام فارسی ردیف
 شکل رویشی

 تکثیر گلدار
زمان 

 کاشت

 جانمائی

 درختچه درخت

         

 ادارات و منازل-میادین-پارک زمستان-بهار قلمه-بذر + +  Stenolobium stans اناری زردپیچ 21

 ادارات و منازل-میادین-پارک زمستان-بهار قلمه-بذر + +  Campsis grandiflora قرمزاناری پیچ 21

 کمربندسبز-پارک شهری و جنگلی زمستان قلمه -  + Morus alba توت سفید 22

 کمربندسبز-بلوار-پارک زمستان-بهار قلمه-بذر -  + Eegenia jambos جمبو، اوجن 23

 کمربندسبز-جنگلیپارک شهری و  بهار -زمستان قلمه -  + Conocarpus erectus چنار دریایی 24

 ادارات-پارک-میادین-بلوار زمستان قلمه + +  Hibiscus rosa sinensis ختمی چینی 25

 ادارات-پارک-میادین-بلوار زمستان قلمه + +  Malvaviscus arboreus ایختمی زنگوله 26

 ادارات-پارک-میادین-بلوار زمستان قلمه + +  Nerium oleander خرزهره 27

 ادارات-پارک-میادین-بلوار زمستان قلمه + +  Thevetia peruviana رنگی خرزهره 28

 ادارات-میادین-پارک پاییز بذر -  + Ceratonia siliqua خرنوب 29

 منازل-میادین-بلوار-پارک پاییز قلمه + +  Duranta repens دارایی 31

 کمربندسبز-جنگلیپارک  بهار بذر +  + Porkinsonia aculeata درمان عقرب 31

 کمربندسبز-میادین-پارک پاییز بذر -  + Casuarina equisetifolia یدم اسب درخت 32

 ادارات و منازل-بوستان-پارک زمستان قلمه + +  Rosa centifolia رز زینتی 33

 ادارات-پارک شهری و ساحلی بهار-زمستان ریشه-قلمه -  + Salix acmophylla زرد بید 34

 کمربندسبز-پارک شهری و جنگلی زمستان قلمه - +  Olea europaea زیتون 35

 کمربندسبز-پارک شهری و جنگلی زمستان-پاییز قلمه-بذر -  + Cordia myxa سپستان 36

 ادارات-میادین-بلوار-پارک شهری پاییز بذر - +  Thuja orientalis ایسرو خمره 37

 ادارات-میادین-بلوار-پارک شهری پاییز بذر -  + Cupressus sempervirens سرو شیرازی 38
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 های مناسب فضای سبز شهریهای فنی گونهای از معرفی و  توصیهچکیده -3ل وجدادامه 

 نام علمی نام فارسی ردیف
 شکل رویشی

 تکثیر گلدار
زمان 

 کاشت

 جانمائی

 درختچه درخت

 کمربندسبز-پارک جنگلی بهار-پاییز بذر -  + Prosopis juliflora کهور -سمر  39

 ادارات-بلوار-پارک شهری بهار-پاییز  + +  Cassia nemophila سنای بیابانی 41

 ادارات-میادین-پارک شهری زمستان-پاییز قلمه-بذر -  + Elaeagnus angustifolia سنجد 41

 بلوار-جنگلی و ساحلی پارک بهار-پاییز بذر -  + Leucaena leucocephala سوبابل 42

 ادارات-میادین-بلوار-پارک زمستان قلمه + +  Lanata camara پسندشاه 43

 بلوار-پارک جنگلی و ساحلی زمستان-پاییز قلمه-بذر -  + Dalbergia sissoo ششم، جغ 44

 ادارات-میادین-بلوار-پارک بهار-پاییز بذر + +  Callistemon salignus شورشیشه 45

 ادارات-میادین-بلوار-پارک زمستان-پاییز قلمه-بذر -  + Ziziphus  jujuba عناب 46

 کمربندسبز-پارک جنگلی بهار-پاییز بذر + +  Acacia farnesiana عنبر، مشک 47

 ادارات-بلوار-پارک شهری بهار-پاییز بذر +  + Cassia fistula سنا فلوس، 48

 ادارات-میادین-بلوار-پارک پاییز بذر -  + Pinus eldarica کاج 49

 میادین -پارک شهری پاییز بذر - +  Ricinus communis کرچک 51

 کمربندسبز-پارک شهری وجنگلی پاییز بذر -  + Ziziphus spina - christi کنار، سدر 51

 میادین-پارک شهری و ساحلی زمستان-بهار قلمه-بذر -  + Terminalia catappa گارم زنگی 52

 کمربندسبز-پارک جنگلی زمستان قلمه -  + Tamarix aphylla شاهی گز 53

 Bougainvillea کاغذی گل 54

spectabilis  + + ادارات-میادین-بلوار-پارک زمستان قلمه 

 ادارات-میادین-بلوار-پارک زمستان قلمه + +  Rosa damascena گل محمدی 55

 میادین-پارک شهری و ساحلی زمستان قلمه -  + Ficus benghalensis لول 56

 ادارات-میادین-بلوار-پارک زمستان-پاییز بذر -  + Citrus limon لیموترش 57
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 های مناسب فضای سبز شهریهای فنی گونهای از معرفی و  توصیهچکیده -3ل وجدادامه 

 نام علمی نام فارسی ردیف
 شکل رویشی

 تکثیر گلدار
زمان 

 کاشت

 جانمائی

 درختچه درخت

 ادارات -میادین -پارک شهری زمستان قلمه + +  Cestrum nocturnum محبوبه شب 58

 ادارات -میادین -پارک شهری زمستان ریشه-قلمه + +  Russelia equisetiformis مرجانی سرخ 59

 بلوار-ادارات-پارک شهری زمستان قلمه - +  Clerodendron inerme مورد آبادانی 61

 میادین-ادارات-بوستان-پارک زمستان-پاییز قلمه-بذر + +  Myrtus communis معطر مورد 61

 ادارات-بلوار-گلستان-پارک زمستان-پاییز قلمه-بذر +  + Citrus Vulgaris نارنج 62

 بلوار-میادین-پارک زمستان-پاییز پاجوش-بذر - +  Nannorrhops ritchiana نخل ایرانی )داز( 63

 ساحلی-میادین-بلوار-پارک زمستان-پاییز پاجوش-بذر -  + Phoenix dactilifera خرمانخل  64

 بذر -  + Washingtonia filifer نخل زینتی 65
-پارک جنگلی و ساحلی-بلوار پاییز

 کمربند سبز-بلوار

 قلمه +  + Millingtonia hortensis یاس درختی 66
-بلوار-ادارات-پارک شهری زمستان

 بوستان

 قلمه + +  Jasminum sambac یاس رازقی 67
-منازل–ادارات -پارک شهری زمستان

 گلستان

 قلمه +  + Jasminum grandiflorum یاسمن چمپا 68
-منازل -ادارات -پارک شهری زمستان

 گلستان

 بذر +  + Delonix regia درخت مشعلی 69
-بلوار-ادارات-پارک شهری پائیز

 بوستان

 

 


