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  ها ترین یافته مهم
   بومی منطقه از پتانسیل کافی براي استفاده به عنوان گیاهان پوشـشی و یـا چمنـی در فـضاي      هاي برخی از گونه 

 .باشند سبز برخوردار می
  

 . مانی و توانـایی  ، میـزان سـبز  )طولی(رت بودند از میزان رشد ارتفاعی     گیري عبا  هاي مورد اندازه   مهمترین شاخص
 .گیري قرار گرفتند رما مورد اندازهکه در دو مرحله اوج گرما و س) تراکم( ایجاد پوشش سطحی

  

 نتایج بدست آمده نشان از قابلیت مناسب چمن اسپورت، یال اسبی، پنجول و مرغ داشته است.  
 

         علت تغییر رنگ، خواب و یا خـشک مانـدن، بـدترین کیفیـت را جهـت           هانواع پوآ و اویارسالم، خزه و جگر واش ب
  . عنوان گیاهان چمنی یا پوششی از خود نشان دادنده استفاده ب

   )شرح مساله(قدمه م
ایـن  . د هـستن برخـوردار شهري از ضریب سازگاري باالیی براي شرایط آب و هوایی  منطقه  برخی از گیاهان بومی     

  . توانند جایگزین مناسبی براي انواع گیاهان وارداتی باشند گونه با کمی مراقبت و کشت و کار می

  میت موضوعاه
 در بیـشتر نقـاط   هامـروز . ند هـست هاي بومی از باالترین ضریب سازگاري با منطقه رویشگاهی خود برخوردار           نهگو

هـاي   عنوان جایگزینی براي گونه ههاي بومی در فضاهاي شهري و روستایی ب  جهان تمایل بیشتري در استفاده از گونه      
   . ین خصوص انجام نشده استدر کشور ما تحقیق چندانی در ا. خارجی وجود دارد
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 )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 

مـورد سـنجش   )  بهمـن 15(و سـرمایی  )  مـرداد 15(مهمترین فاکتورهاي مورد بررسی که در دو پیک گرمـایی          
) تـراکم ( وشـش سـطحی   مانی و توانایی ایجـاد پ     ، میزان سبز  )طولی(میزان رشد ارتفاعی    : قرار گرفتند عبارت بودند از    

نتایج بدسـت آمـده نـشان از قابلیـت مناسـب      . گیري قرار گرفتند بودند که در دو مرحله اوج گرما و سرما مورد اندازه          
آوري شـده انـواع پـوآ و     هـاي جمـع   در بـین گونـه  همچنـین  . چمن اسپورت، یال اسبی، پنجول و مرغ داشته اسـت         

 خواب و یـا خـشک ماندنـد در بـیش از شـش مـاه از سـال، بـدترین          علت تغییر رنگ،   هاویارسالم، خزه و جگر واش ب     
اي  ترشـک شـبدري در دسـته   . عنوان گیاهان چمنی یـا پوشـشی از خـود نـشان دادنـد              هکیفیت را جهت استفاده ب    
  . حدواسط قرار گرفته است
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