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  چكيده
ها در اي از عناصر اصلي به وجود آورنده فضاي سبز شهري هستند، استفاه مطلوب از آندرختچهعلفي و  كه گياهاننظر به اين

اي را در يك طراحي كاشت اصولي و صحيح قطعاً بايد گياهان علفي و درختچه. هاي فضاي سبز بسيار حائز اهميت استغالب طرح
اي در پارك هشت بهشت شهر اصفهان مورد ان علفي و درختچهدر اين تحقيق، چيدمان گياهي و كاربرد گياه. مورد نظر قرار داد
طبق . نظر و مجريان فضاي سبز شهر اصفهان جمع آوري گرديدهاي تعدادي از افراد صاحبسپس نظرات و توصيه. ارزيابي قرار گرفت

دليل چنين بههم. ت نشده استطور مناسب رعاينتايج اين پژوهش در چيدمان گياهي پارك مورد مطالعه، اصول علمي طراحي كاشت به
در . ها در الويت اول و گياهان علفي در الويت بعدي قرار دارندها در پاركمحدوديت آب در شهر اصفهان، كاشت درختان و درختچه

گردد و در ها فراهم مياي پاركضمن اگر بودجه كافي در اختيار مسئولين قرار گيرد، امكان تغيير و تنوع در گياهان علفي و درختچه
شناسي هم به اصول علمي و زيباييمناسب در يك طراحي  .نتيجه طراحي فضاهاي سبز شهري بسيار مطلوب و دلپذير خواهد بود
   .شودهاي آب و هوايي و فرهنگي پرداخته ميگياهان و هم ارتباط بين گياهان و ارتباط هر دوي اين موارد با ويژگي

 .هان علفي، درختچه، پارك هشت بهشت، اصفهانچيدمان گياهي، گيا :واژگان كليدي

  مقدمه
ها نسبت به يكديگر در جهت رسيدن به طرحي زيبا و كارا در فرآيند طراحي كاشت، توجه به نوع گياهان و نحوه قرار گرفتن آن

ترين عناصر در محوطه غالباً مهمساله و چند ساله هاي يكهاي زينتي، گياهان پوششي و گلها، پيچدرختان، درختچه. رسدضروري به نظر مي
درختچه ها به . سازندها در تركيب با درختان، اسكلت يا چهارچوب پارك را كامل ميدرختچه. روندسازي و طراحي فضاي سبز به شمار مي

مه، باغچه گياهان اي براي مجسعنوان پرچين سبب ايجاد چهارچوب يا ديوارها، حفاظت، افزودن رنگ و بافت شده و به عنوان پيش زمينه
- دهند و در تابستان به بار ميها در فصل بهار گل ميبرخي درختچه). 1999لشچينسكي،(كنند ها يا فضاي پارك عمل ميچند ساله در حاشيه

كنند ي فضا كمك ميبرخي نيز هميشه سبزاند و در پاييز و زمستان به زيباي. كنندهاي رنگين منظره جالبي در تابستان ايجاد مينشينند و با ميوه
. بخشندهاي زياد و بدون مراقبت ويژه ايجاد كرده و به منظر جذابيت ميگياهان چند ساله، رنگ، فرم و بافت را براي سال). 2001هوگو،(

تواند علفي ميها و گياهان كه تغيير رنگ گلرسند، در صورتيبسياري از مناظري كه داراي گياهان هميشه سبز هستند سراسر دلگير به نظر مي
اي از پارك در هر قطعه. ها به كاربرد صحيح گياهان علفي رنگارنگ در طرح بستگي داردزيبايي باغچه). 1989ولچ،(مناظر را زيباتر نمايد 

كنون هشت بهشت اصفهان كه ا). 1371روحاني،(شود هايي با چند رنگ مكمل استفاده ميبراي ايجاد تنوع و زيبايي از گياهان علفي و گل
در دهه اخير پارك زيبايي به همت . در فهرست آثار ملي ايران ثبت شده است 227بيشتر به يك پارك خانوادگي شبيه است، با شماره 
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 .هاي مشهور شهر اصفهان استشهرداري اصفهان در اطراف اين كاخ تاريخي طراحي و ساخته شده است كه در حال حاضر از گردشگاه
رغم بازديدكنندگان بسيار، از نظر چيدمان گياهي و تنوع گياهان ن بود كه بررسي شود آيا پارك مورد مطالعه عليهدف از چنين پژوهشي اي

  .طور كه بايد برآورده نمايد يا خيرتواند انتظارات كاربران را آناي مطابق با اصول علمي طراحي بوده و ميعلفي و درختچه
  مواد و روش  

 گياهي چيدمان با ارتباط در نظران شهر اصفهانصاحب و متخصصان با مصاحبه و توصيفي ارزيابي و بررسي اساس بر حاضر پژوهش

 چيدمان گياهي آن به راجع ابتدا از پارك مورد مطالعه بازديدي جهت گردآوري اطالعات مورد نظر. هشت بهشت شكل گرفته است پارك

 و نظرات اساس بر پژوهش اين مهم و اعظم قسمت انجام شد كه شهر اصفهانكارشناسان فضاي سبز  با هاييمصاحبه صورت گرفت و سپس
  .ها بوده استآن  تجربيات و عقايد

  نتايج و بحث
ها با شده اما طراحي آنها، گياهان علفي بكار گرفته ميهاي مختلفي از درختچهبه عقيده كارشناسان از قديم در باغ هشت بهشت گونه

در قديم به . انداي تغيير كرده اما درختان اصلي باقي ماندهه در باغ تاريخي به جا مانده، گياهان فصلي و درختچهامروز. امروزه متفاوت است
مسلماً در مكاني كه محدوديت آب وجود دارد درختان . شددليل اقليم خشك اصفهان در باغات از درختان مقاوم مانند درخت كاج استفاده مي

توان و نبايد از گياهان علفي و به گفته كارشناسان در هر مكاني نمي. . ها دارندسبت به گياهان علفي و گلها دوام بيشتري نو درختچه
اي گياهان علفي و درختچه. ها نيز در نظر گرفته شودها بايد امنيت، ديد ناظر، امنيت كاربران و هزينهاي استفاده كرد بلكه در كاربرد آندرختچه

از جمله گياهان . شود مانند اطراف سرويس بهداشتي كاشتها بوي نامطبوع استشمام ميارك و اطراف بناهايي كه از آنتوان در پمعطر را مي
هاي فصلي در ترين گلرايج. توان به هميشه بهار، اسطوخدوس و رزماري اشاره كرداند مياي كه در اين پارك كاشته شدهدارويي علفي و بوته

پيراكانتا، زرشك، ياس زرد، : ها در اين پارك شامل ترين درختچهابري، ميناي چمني، داوودي و گازانيا است و رايجسلوي، : اين پارك شامل 
اي در ايران و اكثر كارشناسان عقيده دارند كه در واقع طراحي كاشت گياهان علفي و درختچه. باشندياسمن، نسترن رونده، پيچ امين الدوله مي

هاي شهري اصفهان از بنابراين اولين نقص در طراحي كاشت پارك. هاي غير بومي آغاز گرديدنيز با استفاده از گونه بالطبع در شهر اصفهان
اي سازگار با هاي گياهي علفي و درختچهجمله پارك هشت بهشت عدم توجه به ظرفيت و پتانسيل كشور و عدم آگاهي نسبت به گونه

ها با شرايط اقليمي اي جديد به فضاي سبز اصفهان، آزمايش و بررسي تطابق آنهاي علفي و درختچهوارد كردن گونه. هاي منطقه استويژگي
اي فضاي ها و اجرا در فضاهاي سبز از جمله اقداماتي است كه نقش بسزايي در بهبود چيدمان گياهان علفي و درختچهاين شهر، توليد انبوه آن
تنوع اندك گياهان موجود در بازار : اي شاملهاي علفي و درختچهي جهت كاشت و انتخاب گونههايالبته محدوديت. سبز شهر اصفهان دارند

هاي بسيار در نتيجه اقتباس. باشدهاي نو كه حاصل سفر و بازديد مديران و طراحان از شهرها و كشورهاي مختلف است ميايران، مد و ايده
در رابطه با گياهان علفي مناسب براي پارك هشت بهشت از تعدادي گياه روتين . گيردهاي كاشت انجام ميهاي گياهي و شيوهسطحي از گونه

. ها در فضاهاي سبز شهري استفاده كردتوان از آناي از گياهان علفي وجود دارد كه مياستفاده شده در حالي كه در طبيعت اصفهان تنوع گونه
 و رنگ نظر از فصلي متنوع هايگل ها واي از درختچهويژه كاشت ي شهري دارايهاپارك برخي كارشناسان اذعان نمودند كه مسلما احداث

 طراحي هزينة كه اين بر عالوه. دارند اي توجه قابل شهروندان و گذران اوقات فراغتي مطلوب و حتي جذب توريست نقش جذب در فرم،

 فضاهاي احداث و امكان بوده هاشهرداري براي منبع درآمدي عنوان به گردد،مي جبران تأسيس از بعد چند سال اوليه در ها اين نوع پارك

ها اي براي پاركبيشتر كارشناسان بر اين موضوع تاكيد نمودند كه اصوال انتخاب گياهان علفي و درختچه. گردندمي موجب را بهتري آتي سبز
اما متاسفانه عواملي بر . د نوع گياه و محل كاشت را تعيين كنندچه در نظر داربايد بر عهده طراحان فضاي سبز باشد و با توجه به طرح و آن

باشد كه حتي ممكن است به مرحله طراحي كاشت نرسد و هر چه در ها محدوديت زماني براي اجرا مياين روند مؤثرند كه يكي از آن
است كه در اين صورت عوامل اجرايي به خاطر عامل ديگر عدم وجود گونه گياهي مورد نظر طراح در بازار توليد . دسترس است كاشته شود
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برخي مواقع سليقه كارفرما يا مجري كار نيز در . كارنداي مشابه آن و قابل دسترس را انتخاب كرده و ميعدم وجود گونه مطرح شده، گونه
طراح بر اصول علمي طراحي كاشت اي مد و سليقه متاسفانه امروزه در طراحي كاشت گياهان علفي و درختچه. گذارداجراي طرح تأثير مي

  . ارجحيت دارد
  نتيجه گيري كلي

 اي به طورگياهان علفي و درختچهاصول طراحي كاشت در مورد هاي شهر اصفهان طبق نتايج اين تحقيق متاسفانه در احداث پارك
اي به صورت علمي و گياهان علفي و درختچهچه در زمينه چيدمان پيشنهاد كاربردي اين پژوهش اين است كه چنان. رعايت نشده است علمي

  .  با برنامه ريزي صحيح كار شود نقش بسزايي در بهبود فضاي سبز شهر اصفهان دارد
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Abstract 
Considering that herbaceous plants and shrubs are of the main elements of urban green space, their 

usage in green space projects is very important. In a well designed green space the role of herbaceous 
plants and shrubs should be considered with special attention definitely. In current study, plant layout and 
application of herbaceous plants and shrubs in Isfahan Hasht behesht parks were been investigated. 
Several comments and recommendations from experts and executives of those green spaces have been 
collected. The results showed that in overal layout of the mentioned park some basic principles of plant 
layout has not been properly addressed. Moreover because of  lack of enough water for irrigation in the 
city of Isfahan, planting trees and shrubs in parks are on the first priority and herbaceous plants are the 
next priority. In addition, if sufficient funding can be provided to authorities, then possibility of changing 
the variety of herbaceous plants and shrubs will provide a good and pleasant park. In a well desined parks 
all scientific, aesthetic, cultural, horticultural and climate aspects should be considered all together.   

Keywords: planting design, herbaceous plants, Shrub, Hasht behesht park, Isfahan. 


