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پارک جنگلی خرگوش دره، فرودگاه و فرح آباد تهران-1343
چیتگر تهران و پارک جنگلی کرمان=       =    -1345
طرق مشهد، تخل خدای بندرعباس و آزادی شیراز=       =    -1347
کاشمر، طبس و بیرجند خراسان=       =   -1353
جهان نما و فرودگاه تبریز=        =   -1354
انقالب شیراز و تیسکوپان چابهار=        =   -1355
چاه کوتاه بوشهر=        =  -1356



Man Made forest

جنگل های انسان ساخت

 )Afforestation )

Forest development

افزایش سطح جنگل های طبیعی

جنگلکاری پیشاهنگ

جنگلکاری فقط با
گونه های بومی

Wood plantation

Wood cultivation

زراعت چوب و توسعه درخت کاری

زراعت چوب

کشت تلفیقی

(آگروفارستری ) 

کاشت چند 
منظوره

Green space

فضای سبز

متمرکز

)(

کنار جاده ها 

(برون شهری) 

اماکن نظامی، 
فرهنگی 

،آموزشی و 
عمومی

محاوط کارخانجات 
و مناطق صنعتی

Man made forest park

پارک جنگلی دست کاشت







انتخاب گونه

گونه های درختی و درختچه ای بومی منطقه اکولوژیکی ایران و تورانی•

گونه های پیشنهادی•



ردیفنام علمینام خانوادهنام فارسیفرم رویشی

AceraceaeAcer monspessulanum subsp ibericum1کیکمدرختی

AceraceaAcer monspessulanum subsp persicum2کیکمدرختی

PapilionaceaeAmmodenderon persicum               3گرگ خاردرختی

RosaceaeAmygdalus Arabica4وامچکدرختچه ای

RosaceaeAmygdalus eburna 5بادام عاجیدرختچه ای

RosaceaeAmygdalus elaeagnifolia 6بادام برگ سنجدیدرختچه ای

RosaceaeAmygdalus erioclada 7بادام پرسپولیسیدرختچه ای

RosaceaeAmygdalus Haussknechtii 8بادام اراکیدرختچه ای

RosaceaeAmygdalus lycioides 9تنگرسدرختچه ای

RosaceaeAmygdalus orientalis 10ارژندرختچه ای

RosaceaeAmygdalus scoparia 11بادامکدرختچه ای-درختی

EuphorbiaceaeAndrachne fruticulsa12ناز بیابانی درختچه ایدرختچه ای

PolygonaceaeAtraphaxis spinosa13کاروان کشدرختچه ای

BerberidaceaeBerberis integerrima14زرشک زرافشانیدرختچه ای

BerberidaceaeBerberis vulgaris15زرشکدرختچه ای

PolygonaceaeCalligonumاسکنبیل کرمانیدرختچه ای Bungi16

PolygonaceaeCalligonum comosum 17اسکنبیلدرختچه ای

PolygonaceaeCalligonumاسکنبیل یزدیدرختچه ای denticulatum18

PolygonaceaeCalligonumاسکنبیل ایرانیدرختچه ای persicum19

CapparidaceaeCapparisکَِور–کِبَر درختچه ای spinosa20

UlmaceaeCeltisداغداغاندرختی caucasica21

RosaceaeCerasusمحلبدرختی mahaleb22

RosaceaeCerasus microcarpa23راناسدرختچه ای

RanunculaceaeClematis ispahanica24کلماتیس اصفهانیدرختچه ای

RanunculaceaeClematis orientalis25کلک،کلیماتیس شرقی درختچه ای

PapilionaceaeColutea persica26دغدغکدرختچه ای

ConvolvulaceaeConvolvolus fruticosus27پیچک درختچه ایدرختچه ای

ConvolvulaceaeConvolvolus leiocalycinus28سگ جازدرختچه ای

گونه های عمده درختی و درختچه ای جنگل های منطقه اکولوژیکی ایران و تورانی



RosaceaeCotoneaster numularia29شیر خشتدرختچه ای

RosaceaeCotoneaster ovate30شیر خشت خراسانیدرختچه ای

RosaceaeCotoneaster persica31شیر خشت ایرانیدرختچه ای

RosaceaeCrataegus atrosanguinea32زالزالک خونیندرختی

RosaceaeCrataegus aronia38زالزالک زرددرختی

RosaceaeCrataegus melanocarpa 39زالزالک سیاهدرختی

RosaceaeCrataegus Meyeri40زالزالک ارمنستانیدرختی

RosaceaeCrataegus microphylla41زالزالک برگ ریزدرختی

RosaceaeCrataegus persica42زالزالک ایرانیدرختی

RosaceaeCrataegus pontica43زالزالک گرجیدرختی

RosaceaeCrataegusturkestanica44زالزالک ترکستانیدرختی

CupressaceaeCupressus sempervirens var.horizontalis45زربیندرختی

ThymelaeaceaeDaphne mucronata46خیش–خوشک درختچه ای

ThymelaeaceaeDaphne oleoides47توربیددرختچه ای

ThymelaeaceaeDaphne stapfii48توربید کرمانیدرختچه ای

PapilionaceaeEbenus stellata49جوسیخدرختچه ای

ElaeagnaceaeElaeagnusسنجددرختی angustifolia50

EphedraceaeEphedra foliate51ارمک رونده-ریش بزدرختچه ای

EphedraceaeEphedra major52ارمک کبیر درختچه ای

EphedraceaeEphedra procera53ریش بز–ارمک درختچه ای

MoraceaeFicus carica54انجیردرختچه ای

MoraceaeFicus johannis55انجیردرختچه ای

OleaceaeFraxinus rotundifolia56زبان گنجشکدرختی

PapilionaceaeHalimodendron halodendron57شور درخت–اشک درختی

ChenopodiaceaeHaloxylon Ammodendron58سیاه تاغدرختچه ای-درختی

ChenopodiaceaeHaloxylon persicum59زرد تاغدرختچه ای-درختی

CupressaceaeJuniperus excels60ارسدرختی

CupressaceaeJuniperus polycarpos61ارسدرختی

CaprifoliaceaeLonicera iberica62پالخور-شندرختی

CaprifoliaceaeLonicera nummulariifolia63پالخور–شن درختی

SolanaceaeLycium depressum64گرگ تیغدرختچه ای



RosaceaeMalus orientalis65سیب جنگلیدرختی

AsclepiadaceaeMarsdenia erecta66خیار گرگدرختچه ای

MoraceaeMorus alba67توتدرختی

MyrtaceaeMyrtus communis68مورددرختچه ای

ApocynaceaeNerium indicum69خرزهرهدرختچه ای

ApocynaceaeNerium oleander70خرزهرهدرختچه ای

ZygophyllaceaeNitraria schoberi71قره داغدرختچه ای

OleaceaeOlea aucheri72زیتوندرختی

AnacardiceaePistacia atlantica subsp.cabulica73بنهدرختی

AnacardiceaePistacia atlantica subsp.mutica74بنهدرختی

AnacardiceaePistacia khinjuk75کلخونگ–خنجک درختی

AnacardiaceaePistacia vera76پسته معمولیدرحتی

PlatanaceaePlatanus orientals77چناردرختی

SalicaceaePopolus euphratica78پدهدرختی

MimosaceaeProsopis farcta79جغجغه–کهورک درختچه ای

RosaceaePrunus divaricata80آلوچهدرختچه ای

PolygonaceaePteropyrum aucheri81پرنددرختچه ای

PolygonaceaePteropyrum olivieri82پرنددرختچه ای

RosaceaePyrus salicifolia83گالبی برگ بیدیدرختی

RhamnaceaeRhamnus pallasii84ارجنکدرختچه ای

RhamnaceaeRhamnus persica85ارجنکدرختچه ای

AnacardiaceaeRhus coriaria86سماقدرختچه ای

GrossulariaceaeRibes orientalis87قره قاتدرختچه ای

RosaceaeRosa spp88انواع نسترندرختچه ای

RosaceaeRubus anatolica89تمشکدرختچه ای رونده

SalicaceaeSalix acmophylla90زرد بیددرختی

SalicaceaeSalix aegyptica91بید مشکدرختی

SalicaceaeSalix alba92بید سفیددرختی

RosaceaeSorbus graeca93دیو آلبالودرختچه ای

RosaceaeSorbus persica94دیو آلبالوی ایرانیدرختچه ای

TamaricaceaeTamarix aphylla95گز شاهیدرختی

TamaricaceaeTamarix stricta96شاه گزدرختی

TamaricaceaeTamarix spp97انواع گزدرختچه ای

UlmaceaeUlmus boissieri98نارون برگ ریزدرختی

VerbenaceaeVitex pseudonegundo99بنگرودرختچه ای

ZygophyllaceaeZygophyllum atriplicoides100قیچدرختچه ای

ZygophyllaceaeZygophyllus eurypterum101قیچدرختچه ای



برخی گونه های مناسب باتوجه به منطقه اکولوژیکی و اهداف
• Pistacia atlantica

• Pistacia khinjuk

• Amygdalus Arabica

• Amygdalus scoparia

• Amygdalus orientalis

• Amygdalus elaeagnifolia

• Amygdalus communis *

• Celtis caucasica

• Cerasus mahaleb

• Cotoneaster nummularia

• Crataegus pontica

• Elaeagnus angustifolia

• Lonicera nummularifolia

• Malus orientalis

• Morus spp.

• Rhus coriaria



:درختچه ای های بومی زینتی 

• Pteropyrum aucheri

• Convolvolus leiocalycinus

• Amygdalus lycioides

• Cerasus microcarpa

• Berberis integerrima

• Clematis ispahanica

• Sorbus persica



























گونه های بومی ترکیب فعلی

• Amygdalus scoparia

• Celtis caucasica

• Cercis siliquastrum

• Morus alba

• Nitraria schoberi

• Holoxylon sp. 





مراقبت و نگهداری
حفاظت

آبیاری

عملیات پرورشی شامل برش های تنک کردن، اصالحی 
وبهداشتی





:الزامات مدیریتی و اقتصادی سازی  فضای سبز مجتمع فوالد مبارکه.

برشهای تنک کردن با هدف دستیابی به تولید بیشتر مورد نظر

برش های اصالحی ، بهداشتی وهرس موردی جهت تامین سالمتی توده های موجود

:اصالح ترکیب توده های موجود با اهداف

ایجادآمیختگی، پایداری توده ها با تنوع گونه ای و کاهش امراض و آفات

اصالح سالمتی بستر رویش و جلوگیری از روند تخریب خاک

کاهش ضریب احتمال آتش سوزی ها

افزایش ارزش اقتصادی توده های جنگلی موجود

ایجاد منظر و چشم انداز های برتر فضای سبز




