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  و مقدمه پيشگفتار
  را آفريد ، خاكي كه انسان نام گرفت ، انساني كه عشق مي ورزدبه نام آنكه خاك 

  
حمد وسپاس ايزد منان كه توفيق تاليف اين كتاب را فراهم نمود تا شايد به عنوان منبع درسي دانشـگاه  

  . بتواند كمكي به دانشجويان كند 
ل هـواي گـرم و   آب، درخت، گل و سبزه اجزاي تشكيل دهنده فضاي سبز هستند و از دير بـاز بـه دليـ   

از اين رو بين فضاي سبز ايـران و كشـورهاي اروپـايي كـه     . خشك ايران مورد توجه ايرانيان بوده است
زيـرا مـردم اروپـا بيشـتر     .  ، تفاوت بسـيار اسـت  وان برخوردارندسراسر سال از هواي معتدل و آب فرا

مي كنند تا بتوانند از نـور   عالقمند پرورش گل و بوته هستند و تعمدا از كاشتن درختان زياد خودداري
كردنـد فضـاهايي بـا درختـان     لي است كه ايرانيان قديم كوشش مياين در حا. دآفتاب بيشتر استفاده كنن

ها بيشتر بر تر بودند، صاحبان باغتر، تنومندتر و سايه افكنفراوان ايجاد كنند و هر قدر اين درختان كهن
هاي ملي در آمد و بدين وسـيله مـردم   صورت يكي از جشنباليدند، به حدي كه درختكاري به خود مي

  . كردندرا به كاشتن درخت و پرورش نهال تشويق مي
اند كه با آب هاي اخير در كشور ما از طراحي باغ و پارك اروپاييان به شدت تقليد كردهمتاسفانه در سال
هـاي قـديمي ايـران    ريج از بـاغ و اين مسئله باعث خواهد شد كه به تد. ا تناسبي نداردمو هواي كشور 

  . اثري بر جاي نمانده و اين ميراث بزرگ ملي از بين برود
انـداز  ايجاد دو طراحي فضاي سبز، پارك و باغ در شهرها و مناطق پيراموني آن با هدف گسترش چشـم 

مناسب، ايجاد آرامش رواني شهروندان، بهبود كيفيت هوا، كـاهش آلـودگي صـوتي، جلـوگيري از آثـار      
سـازي و طبيعـي تـر جلـوه دادن محـيط      ترين اقـدامات سـالم  امطلوب زندگي ماشيني يكي از با ارزشن

  . زندگي انسان است كه خود ممد حيات و مفرح ذات است
رشد و توسعه روز افزون شهرها، عوارض مدرنيسم و زندگي شهرنشيني، اهميت احداث فضاي سبز را 

  . دهدهاي گرم و خشك نشان ميبه ويژه در اقليم
ايجاد پارك و فضاي سبز بايد در راستاي ضروريات زندگي شهري، پاسـخ بـه انتظـارات شهرنشـينان و     

  .دار زندگي و بر اساس مفاهيم فرهنگ ملي جامعه صورت پذيردتامين الگوهاي با ارزش و معني
هاي بـالقوه  منديگيري از توانريزان در بهرههاي توسعه يافتگي هر جامعه رويكرد برنامهيكي از شاخص
هاي طراحي فضاي سـبز،  نگرشي همه سويه در تقويت زير ساخت. هاي تخصصي استعلمي در زمينه

باغ و پارك با توجه به شرايط اقليمي، اقتصادي و اجتماعي كشور تضمين كننـده يـك رشـد متعـادل و     
  .باشدپاسخگوي نيازهاي آينده مي

ه وافـر باعـث ايجـاد افـراد بـزرگ در هـر كشـوري            سه خصوصيت دانش تئوري، تجربه عملي و عالق
هايي كه بتواند دانش تئوري را به تجربه عملي نزديك نمايد، باعث در اين راستا نگارش كتاب .گرددمي

گـردد كـه بـه نظـر نگارنـدگان ايـن مطلـب در دروس مهندسـي         نزديك شدن به بحث كـارآفريني مـي  
ت دانشجويان كارآفرين مهندسـي كشـاورزي بسـيار مهـم     كشاورزي بسيار حائز اهميت است و در تربي

  شش  .است
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دانيم از رياست محترم دانشكده علوم كشاورزي دانشگاه پيام نور جنـاب آقـاي   در پايان وظيفه خود مي
دكتر شوكت فدائي و مهندس امير سرداري سپاسگزاري كرده و از زحمات زياد و دلسوزانه جناب آقاي 

اينجانبـان را بسـيار كمـك نمودنـد     ... يرايش تصاوير، تهيـه تصـاوير و   محمد جليلي كه در ويرايش، و
  .صميمانه تقدير و تشكر نماييم

كنيم كه براي شرافت و مام ميهن، هستي خويش را فـدا كردنـد   تاب را تقديم به گلگون كفناني مياين ك
وجود كوشش فراوان  اين اثر با. و همچنين تقديم به آناني كه هدف نهاييشان توسعه ايران اسالمي است

توانـد باشـد، لـذا اميـدوارم صـاحب نظـران و       كه صرف تدوين آن شده اسـت، خـالي از اشـكال نمـي    
  . هاي اين اثر كمك كنندها و انتقادات خود ما را در رفع نقايص و كاستيدانشجويان با راهنمايي

  
  

  جمشيد حكمتي          سيد محمد رضا سيفي        
  عضو هيئت علمي دانشگاه تهران                                 يام نور   عضو هيئت علمي دانشگاه پ

  
 
 
 
 

 هشت
  هفت
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  اولفصل 

  تاريخچه

  اهداف كلي

  .هاي آنآشنايي با تعاريف باغ، پارك وعناصر تشكيل دهنده -1
ها در اين ها و پاركاحداث باغ شناخت دوران مختلف پادشاهان ايران و بررسي و -2

  .دوران
ي مهم در طراحي كاشت و هاي دنيا به عنوان يك جنبهي تاريخي باغنهبررسي پيشي -3

  .سازي در دنياهاي مختلف باغي سبكمعرفي اجزاء تشكيل دهنده
  

  كليات وتعاريف
، باغ را محل يك باغبان. شخص تعريف معين ومشخصي ازآن داردباغ لغتي است كه هر

راي نشستن، استراحت كردن و به اي بگوشه باغ راشاعر . داندرشد گياهان باغي مي
يك معمار فضاي سبز آن را محل . داندمي تفكر فرو رفتن و در نهايت يك تفريحگاه

  . داندهاي اصلي و فرعي ميهاي زيباييها همراه با جلوهپياده كردن طرح
گيرد كه طبق مكان يا فضايي پوشيده و محصور از درختان را در بر مي» باغ «  يواژه

كه در فرهنگ ايران به  كندتجلي مي» فردوس«ي اساطيري لغت، در ذهن واژهتفسير 
هاي رنگارنگ و اين خود ها، گلها، درختمعناي باغي است با استخرها، بركه

  . باشدنمايانگرعالقه و وابستگي ايرانيان به طبيعت مي
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  طراحي باغ و پارك 2

 

هاي شستاني خوزستان به دفعات و به طور پراكنده و بخاهاي بدر تورات از باغ
   در ايران، در بيشتر شهرها « :گويدعنوان شده است، مخصوصاً گزنفون مي مختلف

اند كه برخي محققين بر اين عقيده(» شونديس ناميده ميدهايي وجود دارد كه پرباغ
هاي در جاي ديگر گزنفون، تاريخ باغ. )از لغت فارسي مشتق شده است» پارادايز« واژه

  .رساندنت كورش ميايران را به قبل ازسلط
هاي پيوسته از طال و ياقوت را در فردوسي از وجود درختان باروراز نقره و شاخه

شايد بتوان تصور كرد كه پيدايش گل و گياهان . دوران كيخسرو ياد كرده است
اي كه مصنوعي از رهگذر تاريخ ايران باستان جان گرفته و گسترش يافته است، به گونه

با توجه به عاليق ايرانيان به باغ و . كندي مستقل وارزنده تجلي ميامروز به صورت هنر
هاي كه امروزه به صورت باغ يبستان، پرورش و تربيت درختان، ابداع و ابتكارات خاص

  .شود، در طول زمان در ايران باستان شكل گرفته استسنتي عنوان مي
تجسم اشكال طبيعي از ايرانيان از طبيعت،  ناپذير براساس طبع حساس و ظريف جدا

هاي آب، بهره جستن از كاريزها و ريشه دادن به مظهر قنوات در قبيل ايجاد كانال
     هاي آرتزين و فورانبا الهام از انواع چاه. باغات به تدريج مرسوم گشته است

اي زيبا و سرگرم كننده هاي ايرانيان پديدههاي آب معدني، خلق فواره در حوضچشمه
تي، در ايران قديم تنوع زياد نبوده نحتي در مورد گسترش كشت گياهان زي .بوده است

شب بو  هاي رنگين، ياس، شقايق، سوسن، بنفشه، ميخك، و بيشتر شامل انواع نسترن
در قرن هفدهم از ايران بازديد كرده ( 1شاردن يولي بر اساس سفرنامه. بوده است... و

بررسي  .شودد دارد در ايران نيز يافت ميهايي كه در فرانسه وجوتمامي گل) است
 هاي دور و آثار تاريخي، بيانگراينآثارمينياتوري موجود، قاليبافي وارتباط آنها با گذشته

  .باشدهنر مي
 هاي قديم ايران استخرها و بر اساس شواهد موجود، آثاري بدست آمده كه در باغ 

  به ندرت چند  و هشدداث مياي احنماهاي متعدد به اشكال مستطيل و دايرهآب
دهد كه حوض و نشان مي 19و برخي آثار موجود بعد از قرن . اي بودندگوشه

                                                                                                                                                                                                     
 sharden1   
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ها را در آثار و اي متداول گشته است كه اين طرحاستخرهاي هشت و دوازده گوشه
الدين محمود بن مسعود بنابراشاره عالمه قطب. توان يافتها به طور وضوح مينقاشي

الدين ابوالحسن فارسي در قرن هفتم هجري چنين آمده است؛ تاب كمالشيرازي از ك
ها و گياهان سازي، تركيب رنگ گلهاي ايران از اصول قرينهبسياري از باغ

. باشدمند ميبرخورداربوده و خود از سبك وروش خاص در زمينه آرشيتكت باغ بهره
از جمله در . ان وجود دارندهاي مختلف در تاريخ ايرمدارك زيادي مدلل بر وجود باغ

برگفته چاردين در دست است و بنا هاي مصفا درهايي از باغزمان زرتشتيان، نشانه
زرتشتيان عالوه . استه هاي زيبايي موجود بوداصفهان باغآباد نزديك دهكده نجف

رساني به طريقه حفر قنوات مهارت بسياري داشتند و داري، در آببركشاوزي و باغ
اي تشكيل زآب، درخت، گل و سبزه، كه اج. مدلل بر اين موضوع دردست استاثراتي 
هم هواي گرم و  اند و علت آنباغ هستند، از ديرباز مورد توجه ايرانيان بوده يدهنده

هاي ايران و باغ هاي كشورهاي اروپايي، كه بين باغ از اين رو .خشك اين كشوراست
قدر كه ما  آن.برخوردارند، تفاوت بسيار استسراسر سال از هواي معتدل و آب فراوان 

در اين سرزمين به مكان سايه و پر درخت و خنك احتياج داريم مردم اروپا ندارند، 
هاي خويش خودداري هاي زياد در باغبلكه در بعضي موارد عمداً از كاشتن درخت

اين  .ار شوندپردازند تا از آفتاب و نور بيشتر برخوردكنند و پرورش گل و بوته ميمي
ايجاد كنند،  هايي با درختان فراوانكردند باغدر حالي است كه ايرانيان قديم كوشش مي

ها بيشتر به تر بودند، صاحبان باغافكنتر و تنومندتر و سايهو هرقدر اين درختان كهن
هاي ملي درآمد و كاري به صورت يكي از جشنباليدند، به حدي كه درختخود مي

  .كردندمي ه مردم را به كاشتن درخت و پرورش نهال تشويقبدين وسيل

شدت از  بهمتاسفانه در ساليان اخير مردم كشور ما در باغ سازي و طراحي باغ نيز 
ورزند، يعني در هايي به سبك اروپايي مبادرت ميكنند و به ايجاد باغاروپائيان تقليد مي

پردازند و از ايجاد يك باغ پر ي ميتنهاي خود بيشتر به پرورش گل و گياهان زيزمين
   وهواي اين كشور تناسب بيشتري دارد، خودداريدرخت به سبك قديم، كه با آب

هاي قديمي ايران اثري بر جاي نخواهد ماند و بدين ترتيب به تدريج از باغ. كنندمي
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  .هاي ملي بر نخواهد آمداين ميراثكسي هم در صدد حفظ 

مشكالت بيشتري نسبت به كشت و پرورش گياهان بدون  پياده كردن يك طرح جذاب
به طور كلي دو . شود دائمي استطرح دارد اما لذتي كه از زيبايي طراحي شده برده مي

بيشتري نسبت به ديگر  فقيتت كه موسا موجودو پارك نوع روش براي ايجاد باغ 
   :ها دارندطرح

نگاه كنيد از محور اصلي دو طرف اگر به طرح منظم : 1باغ و پارك منظم هايطرح – 1
هاي جفت گونه ها وهندسي، فرمهاي هاي مستقيم، طرحخط. اندطرح مربوطه قرينه

بنابر اين اساس طرح منظم، قرينه . خورندها به چشم ميدرهمه نقاط مهم در اين طرح
  ).1-1شكل ( بودن آن است

  
  ).2م(آب نما و فواره) مجسمه(ربرد هنر اي از پارك منظم هانور و كاگوشه:  1-1شكل 

هاي باغ ها و لبهحاشيه. گياهان قرينه نيستند:   2باغ و پاركنامنظم  هايطرح – 2
هاي مستقيم كشت ندارند، بدون پرچين و حصار ها خططرحاين . مشخص نيستند

  ).1-2شكل (داطراف باغ و داراي خطوط آزاد هستن
                                                                                                                                                                                                     

1  Formal  
2 Informal    
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س كه به صورت يك جفت درخت بزرگ دوتنه درخت زيباي نراد دوگال:  1-2شكل

  ).13م(دهنداند و نامنظم بودن صحنه را نشان ميطبيعي قرار گرفته

  هاي ايرانباغ
هاي قديمي ايران به حدود سه قرن قبل بر اساس اسناد و مدارك باقيمانده، تاريخچه باغ

اخته ها در شوش ساند كه نخستين پرديسبرخي براين عقيده .رسداز ميالد مسيح مي
  .شده و در دوران خود به اعالي درجه زيبايي رسيده است

ها در ادوار تاريخ كامالً تحت تأثير مسائل محيطي، اقتصادي هنر طراحي و معماري باغ
   ئي رسيده و گاهي كامالً مورد و سياسي قرار داشته، در طول تاريخ به اوج و اعتال

  .ميلي قرار گرفته استتوجهي و بيبي

  :تيمور  يهاباغ
خوانند، يكي از فاتحان و رهبران بزرگ مي 1تيمور، كه مردم مغرب زمين او را تامر لَن

به احداث  ،وي در اطراف و نزديكي پايتخت خود، سمرقند. نظامي جهان بوده است
                                                                                                                                                                                                     

چون تيمور در اثر اصابت  .است)) تيمورلنگ((، كه همان ز فارسياقتباس ا Tamerlaneبه انگليسي  1
  .شد، در ايران به اين نام خوانده ميلنگيدتير مي
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باغ شمال، : ها عبارت بودند از گاهاين تفرج. هاي سلطنتي مبادرت ورزيداي از باغحلقه
باغ تخت جهان، نقشباغ نما، جهان باغنو، باغ دلگشا، باغ چنار، هشت، باغ رم، باغ باباغ 

  .قراتوپه و باغ قراچه، باغ دراز

 به وجود آورد و نام شهرهاي معروف اسالمي از قبيل قاهره و باغبه عالوه كمربندي از 
طه كرده شهر سمرقند را احا هااين باغ. ها نهاددمشق و بغداد وسلطانيه و شيراز را بر آن

معدودي از اين  يطبق اسناد و مدارك به جامانده از آن دوره، عده .)1-3شكل(بودند
ها از ولي اكنون همه آن ،د را تا بيش از يك قرن حفظ كردندها شكوه و جالل خوباغ

سازي در اين دوره شده اي كه از هنر باغو توصيف كلي اندميان رفته و ويران شده
. است هاي قبلي به عمل آمدههاي دورهصيفي است كه از باغتر از توبسيار مفصل

هاي اين توان استنباط كرد كه قاليهاي ظريف دوره تيموري مييهمانطور كه نقاش
  هاي موجود آميزي بسيار عالي و پركار و از كليه قاليدوره از حيث نقش و رنگ

و اشخاصي  ها موجودنداين نقاشي هاي خود درهاي مزبور نيز با ناماند، باغتر بودهقديم
كه با داشتن مصالح الزم  طوريه ، باندها را توصيف كردهزيستند آنآن دوره مي ركه د
  .ها را از نو ايجاد كردها و چادرها و كوشكتوان اين باغمي

ها بطور كناري و ايجاد ها وسعت زياد، احداث ساختماناز خصوصيات اين باغ 
شود مي در برخي از آثار ديده. باشدهاي محصور شده اطراف باغ ميديوارتزئيناتي بر 
كند، هايي پر از آب احاطه ميها را خندقها در وسط باغ واقع و اطراف آنكه ساختمان

دار پوشانده هاي وحشي از نوع تمشك و گياهان تيغها از درختچهدر اطراف خندق
  . شدندمي

هاي بلند و شده با فوارهرا كه توسط انهار پر مي هاي بزرگيها حوضگونه باغدر اين
هاي متقاطع و خيابان ها،فرش خياباناحداث سكوبندي، سنگ. اندكردهفراوان ايجاد مي

     معمول ها به منظور ايجاد سايهآن يمستقيم با كاشت درختان غير مثمردر كناره
           داري اهلي شده نگاهها پرندگان خانگي يا گاهي در اين گونه باغ. استبوده
  .)1- 4شكل(اندكردهمي
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  )22م( )هاي تيموريباغ(ها و چمنزارهاي اطراف سمرقند در قرن پانزدهم ميالدينقشه باغ:  1-3شكل 

  
  )22م( )باغ دلگشا(اي از باغ هاي تيمور نمونه:  1-4شكل 

  
  
  :دوره صفويه  هايو پارك هاباغ

تيموريان  يصفويه همانند زنجيري به دوره يباغ در دوره در سير تحول تاريخ طراحي
شايد بتوان گفت سبكي پديد آمده . مرتبط بوده و منحصراً تغييرات كوچكي يافته است

باغ فين كاشان كه از آثار دوران : به عنوان مثال . كه به نام سبك صفوي معروف است
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گي داراي جيوه بوده و درخشندآب آن (باشد نماهاي زيبايي مياست، داراي آب هصفوي
هاي بلند محصور شده و در محل ورودي آن ديواره اين باغ). و زيبايي خاص دارد

هاي موازي با فضايي به عنوان فضاي تجمع احداث شده و عمود بر اين سطح، خيابان
در قسمت انتهايي . دار ايجاد شده استهاي نامنظم پلهدار و با فاصلههاي شيبجوي
اختمان كوشك مانند ساخته شده و در وسط باغ حوض بزرگي كه درختان باغ، س

تي كه در فضاي سبز آن اامروزه با تغيير. گرددتنومند در اطراف آن است مشاهده مي
اند ولي روي هم در طرح هاي عمود بر يكديگر و منظم درست كردهخيابان ،اندداده

ان قاجاريه اين باغ از معروفيت در دور. است اصلي آن تغييرات زيادي داده نشده
جايي كه برخي احداث آن را به دوران تا آن. است تاريخي خاص خود برخوردار بوده

متعلق نبوده بلكه ي رسد اين باغ به شخصبطور كلي به نظر مي. دهندقاجار نسبت مي
يكي از خصوصيات طرح در اين دوران آن . نوعي پارك عمومي و نظرگاه بوده است

    اند و از كردهمي و خارج به نحوي ارتباط برقرار ه بين دو فضاي داخلاست ك
نماهايي همراه با فواره در داخل ساختمان خانه و آبهاي جالب آن ايجاد حوضنمونه

ها و ميادين و و همچنين سبك صفوي در طراحي خيابان. باشدل ميگهاي با گلدان
ها از طرح منظم و قرينه ي بوده و خيابانمعابرعمومي به نوعي متأثر از سبك تيمور

برخوردار است و يا به عبارت ديگر چهار باغ كشي، خود پديده نويني در سبك 
. هاي ارتباطي شهري احداث شده استمعماري صفوي است و به منظور تفرجگاه و راه

. است شدهاستفاده مي هدر اين گونه بلوارها از درختان به صورت چهار تا هشت رديف
به عنوان مثال چهار باغ اصفهان كه هنوز به صورت آثار مشخصه آن دوره باقي است، 

هاي تراشيده و شكل هاي مختلف و سنگها معموالً از نهرهايي با عرضدر اين خيابان
نماهاي كوچك با تعدادي فواره به طور منظم آب دداده شده در كف نهرها و گاهي ايجا

    ها را هاي داخلي خيابانها معموالً قسمتن گونه طرحدر اي. شده استاستفاده مي
هايي كه به منظور در رديف. كاشتندمي... هاي زينتي، انواع گل سرخ، ياس، درختچه

محل عبورعابرين و تردد افراد بوده در كنار آن درختان تنومند از انواع چنار، تبريزي، 
  .است شدهبه منظور سايه افكن استفاده مي... نارون و
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عباسي هاي شاهطراحي باغ، باغ) مخصوصا در زمان شاه عباس(در اين دوره از تاريخ  
طرح از جمله در فرح آباد كاخي است به نام جهان نما ساخته شده  كه  .معروف است

دراين طرح  سعي شده است آالچيقي . ها فرق داردتزئيناتي بيروني آن با ديگر طرح
اي با ارتباط پلي هاي درياچه مانند و شبه جزيرهجاد بركهپوشيده از گل همراه با اي

    اي ديگر آن در بهشهر از آثار اين دوره به نام كاخ نمونه. متحرك ساخته شود
 شدهداده   هايي كه به اين دوره ارتباطباغ اسامي(الزمان و باغ چشمه باقي است صاحب

ريب، باغ تپه، باغ چهل ستون، باغ است باغ خلوت، باغ حرم، باغ زيتون، باغ هزار ج
نماهايي كه در آب  ).اندها از بين رفتهكه تقريبا اكثر آن... الزمان و، باغ صاحبشمهچ

هاي نقاشي ها با رنگ آبي يا كاشياست از بهترين كاشي ها احداث شدهاين گونه باغ
هايي در باغ .استدهها بر روي يكديگر بوهاي ايراني و چيني و يا تأثير آنطرح شده با

شده انواع پرندگان اهلي و وحشي را به هاي سلطنتي احداث ميكه در اطراف كاخ
ها و جالب در اين دوره ايجاد النه ينكته. اندكردهداري ميعنوان سرگرمي و تفنن نگاه

باشد و انواع ديگر هاي چيني ميهاي كوچك براي پرندگان است، كه متأثر از طرحقفس
عرفي خواهيم كرد كه امروزه هم كم و م هايي در فصول بعد وا را به صورت طرحهآن

 1بنابر گزارش پيتر دوال واله. هاي ايراني و اروپايي و ژاپني مرسوم استبيش در باغ
جام داده، در ندر بازديدي كه از تهران ا) در دوران صفويه(سال پيش  348ايتاليايي  كه 

اين . است بسيار نموده و تهران را چنارستان ناميده فمورد چنارهاي تهران توصي
زند در شيراز، در تهران و برخي از خانسازي در ايران و در دوران كريمتحوالت باغ

از قبيل باغ جنت در تهران و باغ ( هاي تاريخي ديگرشهرهاي ايران به صورت باغ
  .استپديد آمده)  2دلگشا در شيراز بنابر گزارش جيمزموريه

زند به وجود آمده باغ هفت تن و باغ خانهاي معروف كه در زمان كريمز ديگر باغا
خصوصيات . هر دو باغ داراي ساختمان كاله فرنگي و استخر هستند. باشدچهل تن مي

كنند، خيابان نسبتاً عريض ها كه سبك قديم ايراني را مشخص ميمهم طرح اين باغ

                                                                                                                                                                                                     
1  Pieter dw lavalee 
2 James mourie 
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ها است، در اين خيابان بين س درختان مخلوط مااي و غرمركزي، دو پياده روي حاشيه
  .شده استها از چمن استفاده نميباغ

هاي درخت عباس صفوي نما است كه شاههاي قديمي شيراز باغ جهانيكي ديگر از باغ
 كريم خان زند در همين محل باغ وكيل را احداث كرده. بود سرو در آن باغ غرس كرده

ان زند باغ موزه فعلي است كه در آن زمان حرم سراي كريم از ديگر آثار كريم خ. است
خان زند بوده و عمارت كاله فرنگي آن امروزه به موزه تبديل شده، از اين رو نام باغ 

در . آن است يسازاز خصوصيات مهم اين باغ، طرح منظم و قرينه. اندموزه به آن داده
هاي انبوهي از درختان نارنج، گلها دو رديف درخت سرو شيرازي، اطراف تمام خيابان

نمايي به همچنين آب. شدهرز، گل كاغذي، شمعداني به فراواني در اين باغ كاشته
  .شودميصورت چندضلعي با طرح بسيار زيبا ديده 

  
  

  
باغ عفيف آباد  با وسعتي در (نمونه اي از باغ ها و پارك هاي دوره صفويه :  1-5شكل 

  )اينترنت.م( )22م) (هاي تاريخي شيراز استاز باغمترمربع كه  127000حدود 
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  :دوره قاجاريه  هايو پارك هاباغ
ها فرهنگ سير تكاملي خود را درارتباط و مانداز آن جايي كه تاريخ و هنر متوقف نمي

هايي سبك ،يابد، دردوران قاجاريه به علت ارتباط بيشتر مردم ايران با مردم اروپادر مي
حال در اين چرخه مشاهده خواهيم . افكنده شدز شرق و غرب داشت پيكه آميختگي ا

كه توسط اتابك » باغ تخت « در   ا محمدخان و محمدشاه قاجارغكرد كه در دوران آ
قراچه اساس اوليه آن گذاشته شده بود، تغييراتي پديد آمده و به نام تخت قاجارمعروف 

  .شد
متعدد است و باغ مزبور امروزه مورد  هايها و فوارهحوض ،از خصوصيات اين باغ
  .باشداستفاده پادگان شيراز مي

زار، باغ هاي گلستان، باغ اللههاي متعددي از جمله باغدر دوران قاجاريه، در تهران باغ
ها در اين ترين آناز معروف .هاي متعدد ديگري احداث گرديده استشاه آباد و باغ

پا احداث زمان ناصرالدين شاه پس از بازديد او از ارودوران، باغ دوشان تپه است كه در 
در اين آميختگي . باشدقرينه سازي و نامتقارن ايراني ميهاي و طرح آن تلفيقي از طرح

فضاي سبز و  دار، تعدادي آالچيق، ها بريده و زاويهطرح اروپايي و ايراني، خيابان
بزرگ  جاد حوض يا استخرهايي، ايحشداري ون به صورت بيشه، نگاهپوشيده از درختا

     همچنين. كامالً مشهود بوده است آن كشي اطرافدر نزديك ساختمان و خيابان
هاي زينتي از ش شده و كناره ديوارها با درختچهفرروهاي اين باغ باريك، سنگپياده

، درختان هاي باغدر بعضي از قسمت. قبيل گل سرخ يا درختان ميوه تزئين شده بود
ساختمان كاخ مانند كاخ اروپايي بر بلندي . ميوه به صورت درهم كاشته شده بود متنوع

در . اختمان باشداندازي براي سه نحوي كه منظره باغ به صورت چشمساخته شده ب
 صاحب آباد و قصرهاي مجلل ديگري از قبيل قصر عشرتها و قصرعهد قاجاريه باغ

  .قتباس شده بود احداث گرديده كه از سبك معماري باغ هاي روسيه انيقرا
  اي، هاي زينتي به صورت تودههاي گل، كاشت درختچهسكوها تپه و در اين باغ 

    ها و كاشت اده از گياهان رونده در روي نردهكشي، استفهاي مصنوعي، نردهبركه
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هاي تهران در بعضي از قسمت. نگ، مشخصه اين دوره استرهاي زينتي با تضاد گل
به عنوان مثال باغ . هاي بزرگ براي تفريح مردم وجود داشته استها و پاركاغب ،قديم

ديگري در ضلع شمالي آن كه نظاميه در ضلع جنوبي ميدان بهارستان و باغ معروف 
همچنين در تشريح . شاه آن را آباد كرده به نام نگارستان معروف بوده استفتحعلي

رستان از چهار طرف محدود به خيابان ، باغ نگاديم آمده استشهرشناسي تهران ق
ضل السلطان  يدان بهارستان و در مغرب آن پاركنظامي، خيابان هدايت، خيابان خيام، م

  .بوده است  كه اكنون قسمتي از آن وزارت آموزش و پرورش مي باشد،
ها بوده و به تدريج با افزايش جمعيت و تبديل شهر به به طور كلي شهر تهران شهر باغ

هاي دور از گذشته و اندها سريعاً از بين رفتههاي تجاري و اداري، آن باغفعاليت مقر
آنچه كه باقي مانده به عنوان نمونه محل كنوني سفارت شوروي است كه سابقاً به نام 

قاجاريه احداث باغ و فضاي سبز  يبنابراين در دوره. است پارك اتابك معروف بوده
   از جمله باغ. اندكردهها را توصيه ميآن ه نوعي ايجادمرسوم بوده و حكام ببسيار 

تاريخ احداث باغ مزبور  .باشديهاي اين شهر مگلي در تبريز از مشهورترين باغشاه
     اي از محققين اين باغ را منسوب به دوران قاجاردقيقاً مشخص نيست، ولي عده

وسيع واقع  ير وسط استخركه، ساختمان د گلي ايناز مشخصات باغ شاه. دانندمي
يابد، به عبارت ديگر مانند قسمت بيرون ارتباط مي اي باتوسط باريكه و استشده

ست كه هر ضلع بزرگي استخر به صورتي ا(است  اي درداخل استخرساخته شدهجزيره
هايي احداث گرديده كه اين استخر خيابان در اطراف). باشدمتر مي 650آن حدود 

  ها و آب باغ تراس درفضاي اطراف. است شده ايه افكن پوشيدهتوسط درختان س
بطور كلي طرح آن متقارن بوده و امروزه با . استهاي سنگي احداث گرديدهشُره

هاي اي آميخته از طرحاند، مجموعههاي اين باغ دادهتغييراتي كه در اطراف خيابان
   .دهداروپايي و دوره قاجاري را نشان مي

اين باغ از . سازي در دوران قاجاريه باغ ارم در شيراز استاز شاهكارهاي باغ يكي ديگر
باشد كه در جهت شمال شرقي شيراز كنار رودخانه آثار دوران ناصرالدين شاه مي

شهرت باغ ارم به خاطر سروهاي بلند قامت و موزون آن . است خشكي احداث گرديده
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هاي اين باغ از سبك متقارن طرح. شوداست كه نظيرش در ايران كمتر يافت مي
در مقابل ساختمان، استخر بزرگي احداث شده كه سر ريز آن توسط . برخوردار است

كاري متعددي در طول نهر مزبور هاي كاشيضمناً حوض. كندنهري طول باغ را طي مي
بر اساس خصوصيات شكل زمين، . گرديده است يكاراند كه اطراف آن گلساخته

منظمي تقسيم شده كه بر زيبايي آن افزوده  و هايي به قطعات مسطحوسط پلهسطح باغ ت
باغ  1بنابرعقيده دونالد ويلبر. و شايد بتوان به آن نوعي تراس بندي گسترده نام نهاد

هاي باغر از ديگ .استديگري به نام باغ هشت بهشت در نزديكي باغ ارم احداث شده
امروزه باغ . گلشن استآباد يا باغباغ عفيف است، اواخر دوره قاجاريه كه همچنان باقي
محمدخان علي  ااز واقع شده، اين باغ توسط ميرزمزبور در خيابان قصرالدشت شير

در اين باغ  درختان سرو، چنار، . هجري احداث شد 1284الملك دوم در سال قوام
در اختيار پادگان امروزه ( است صنوبر، بيد و عرعر به طور منظم و قرينه كاشته شده

  .)باشدلشگر فارس مي
  
  
  

                                                                                                                                                                                                     
1  Donalde vilber  
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خانه امين السلطان معروف به خانه (هاي دوره قاجاريه ها و پاركنمونه باغ:  1-6شكل 

اين  .باشدمي باغ هاي دوره قاجاريه داراي اندروني و بيروني –اتحاديه مانند ديگر خانه 
توان به آن ز هر دو خيابان مير گرفته و اقرا بين دو خيابان فردوسي و الله زار خانه

  )اينترنت.م( )وارد يا خارج شد
  

  :پهلوي يدوره هايو پارك ها باغ
در طول سيرتاريخ ايران، پس از انقراض قاجاريه در دوران پهلوي به علت سهولت 
- تردد بين ايران و ديگر كشورهاي اروپايي، احداث باغ و پارك و ويالسازي به سبك

 يدردهه هاپاركها وبيشتر اين باغ. ها ترويج يافتاي از آنيختههاي اروپايي و يا آم
هاي كودك عمومي، پارك يهاها به صورت پاركاين پارك. استاحداث گرديده 1350

هاي ها و پاركدر اين دوران باغ. و يا احداث بلوارها، در سطح شهرها و ميادين است
   .استهاي نيمه اروپايي در آمدهباغ قديمي مرمت شدند وهمراه با تغييراتي به صورت

كه اين باغ در ابتدا قبرستان بوده و  ،هاي اين دوره در شيراز، باغ ملي استيكي ازباغ
كاري منظم بوده كه از اشكال هاي وسيع و درختداراي خيابان. است سپس پارك شده

  .باشدهندسي مشخصي برخوردار مي
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باغ مزبور در زمان كريم خان زند . غ حافظيه استهاي قديمي شيراز، بايكي ديگراز باغ
به طور كلي طراحي اين باغ متأثر از سبك . ترميم و در اين دوره بازسازي گرديد

  .قديمي ايراني است
باغ مزبور متأثر از سبك . باشدباغ خليلي مي ،هاي جديداالحداث در شيرازاز ديگر باغ

باشد كلي بدين معنا ميبه طور ن مفهوماي. هاي شيراز استهاي قديمي ديگر باغطرح
. استكه در اطراف باغ، درختان سرو به طور منظم و گاه به طور چند رديفه غرس شده

باشد كه به شكل داالن درآمده هاي متعدد مييكي از خصوصيات اين باغ وجود آالچيق
استفاده ... ين و و براي پوشش آن از انواع گياهان رونده از قبيل اقاقيا، رز رونده ، گليس

  .استشده
  .شده استهاي اروپايي، ژاپني و سنتي الهام گرفته ميدر اين دوره از سبك

  
  سازي در جهان و پارك تاريخچه باغ

است و سعي در انسان در طول تاريخ تالش در شناسايي و ارزيابي محيط خود كرده
متأثر از محيط زيست  به طور كلي انسان. استارتباط صحيح و مناسب با طبيعت داشته

ها هم نيز در جهت مناسب آلدر بازسازي طبيعت، تخيالت و ايدهخود بوده و گاهي 
د و شرايط و امكانات اكولوژيكي خود تنوع وسيع گياهي را در نگيروموافق آن قرار مي

  .آوردها پديد ميسرزمين
تاريخ معماري . آيدهاي تاريخي يك جنبه مهم در طراحي كاشت به شمار ميپيشينه

باشد و بسياري از طراحان منظر جهت فهم چگونگي اقدام منظر ابزاري در طراحي مي
تاريخ . منظر بيانگر رابطه ميان فرهنگ و طبيعت است. افكنندمي درحال، به گذشته نظر

درك منشاء گياهان . باشدواردسازي گياهان همزمان با تكامل تدريجي سبك باغ مي
چگونگي تقويت زيرا شما را به درك  ،باشدمي كاشت بسيار مفيد درهنگام ايجاد طرح

گياهان و استفاده از آنها در روشي هدفمند  يهاي فرهنگي در طراحي به وسيلهفلسفه
  .نمايدبا توجه به شرايط جوي مناسب، قادر مي
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هاي اساطيري به دقت توجه شود قصه باغ نمرود و شداد، اگر به تاريخ و افسانه
. رسدهزار سال قبل از مسيح مي 3سازي است به حدود بيش از رسير تاريخ باغبيانگ

به  اين كشور. اندسازي را داشتههاي باغباني و باغمصريان باستان يكي از اولين فرهنگ
ي باريك ااي كه در آن رودخانهگرديد و درهوسيله موانع بياباني محكم حفاظت مي

در اين كشور كه در بسياري از سال بي باران . ختسان را محدود ميآجريان داشت، 
هاي اين سيالب. شدهاي ساليانه رودخانه نيل سبب تجديد حيات ميباشد، سيالبمي

ها با تأثير ويژگي اول اينكه سيالب. كردرا ايجاد ميمصري سودبخش دو ويژگي 
رود نيل . اشتندگذمي برمعماري به تسلط هندسه و توسعه زواياي قائم بر معماري تأثير

هاي مصري اي كه در زواياي قائمه با خانهمانند محوري بزرگي است كه در امتداد دره
ريزي راست گوشه در نتيجه طرح. قرار گرفته بودند، از شمال به جنوب امتداد داشت

كه اطمينان ازوجود سيالب ساليانه،  دوم اين. ها منتقل گرديدبه طور طبيعي به مصري
بخشيد و احتماالً بر اين مسئله اشاره داشت كه زندگي بقا به مصريان ميحس ثبات و 

هاي مجلل اين اعتقاد باعث ساخت آرامگاه. يابدپس از مرگ به همين طريق ادامه مي
ها زندگي ها به فناناپذيري و زندگي پس از مرگ، به نظر آنبه دليل اعتقاد مصري. شد

اين ديدگاه مصريان ساخت . گشتز نو آغاز ميدر گورهايشان و پس از مراسم تدفين ا
آرامگاه هر  »1اسپيروكاستوف«گفته مورخ معماري  بر اساس. نمودمقابر مجلل را الزم مي

آرامگاه جهت دوام و بقا تا با اين تفاوت كه اين  ؛شدشخص شبيه خانه وي ساخته مي
چيزهايي شد كه  حفاظت از معماري آرامگاه، سبب ايجاد بسياري از. باشدمي ابديت

  .ها و گياهان وجود داردهاي مصرباستان در زمينه باغامروزه در مورد ديدگاه
در ابتدا باغ در مصر به عنوان پناهگاهي در برابر گرما و بادهاي سوزان و طاقت فرساي 

و  هاي آب خنكدرختان باغ براي مردم سايه ايجاد كرده و كانال. كردبيابان عمل مي
به عنوان مثال در . ود در آن در تقويت و شاداب ساختن روح نقش داشتندهاي موجميوه

شود كه در اطراف يك محوراصلي كه بر هوتپ سوم ديده ميطرح نقاشي آرامگاه آمن
كه اين مسئله حس نظم مصريان را . اندروي آن عناصر باغ به طور متقارن قرار گرفته

                                                                                                                                                                                                     
1  Spiro castof 
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دين و سود مندي خاص در فرهنگ نماهريك از گياهان داراي اهداف . كندمنعكس مي
آيد و نماد فراواني و حاصلخيزي منبع غذايي به شمار مي 1نخل خرما .باشندمصر مي

نماد فراواني و  3درخت انار. به روز رستاخيز داللت دارند 2گياهان پاپيروس. است
دم هايي مفيد بوده و سايه در اختيار مرو انگور ميوه 4درخت انجير. خيزي استحاصل

 ساله باشد، اما گل گندم يكهاي بومي غني نمياگر چه مصر از نظر وجود گل. دهندمي
  .كننددر اين كشور به خوبي رشد مي 6و خشخاش  5آبيهاي گل با 

هاي سازي در سير تاريخ، يكي از عجايب هفتگانه باغاگر توجه كنيم در مورد هنر باغ
خود در ششصد سال قبل از  يل براي ملكهمعلق بابل بوده كه بخت النصر پادشاه باب

ها پنج طبقه بوده و است اين باغها آمدهكه در داستانطوريآن. است ميالد مسيح ساخته
اند كه در هرطبقه آن درختان بزرگ و گياهان به فاصله پنجاه پا بر روي هم قرار داشته

  .استاند ولي اكنون آثاري از آن بر جاي نماندهزينتي كاشته بوده
هاي تفريحي پارسيان و مصريان در طول تاريخ اند كه باغبرخي ازمحققين بر اين عقيده
ترين منبع الهام بخش هنر باغ سازي در يونان قديم بزرگ ،مخصوصا قبل از ميالد مسيح

 ، يونانيان در زمينه فلسفه، نمايش .به ويژه در دوران افالطون و ارسطو بوده است
يونانيان در دنياي . اندسازي و معماري پيشگام بودهه نقاشي، مجسم ريزي شهري،برنامه

ها براي خردونظم، نتايج نتيجه جستجوي آن. كردندتنش و خشونت زندگي مي
اصل اساسي هدف كالسيك يونان اين بود كه . دهدگوناگون و بسيار خوبي را نشان مي

به غلبه  عنا كه توانايي بشر قادربدين م. توان به حيات نظم داده و آن را كنترل كردمي
آنها . باشداي متعادل ميود در جهاني طبيعي و ايجاد جامعهبرهرج و مرج آشكارو موج

باشند كه دو كردند كه مردم نماد و ميزان سنجش نظم و هماهنگي مياحساس مي

                                                                                                                                                                                                     
1  Phoenix dactylifera 
2 Cyperus Papyrus 
3  Punica granatum 
4 Ficus carica 
5 Centaurea despressa 
6 Optium popples 
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را با يكديگر ) خيل و بي نظمي در مقابل خرد ونظميعني ت(گرايش متضاد طبيعت 
از . استها محل تجمع فالسفه بودهها و باغدر يونان قديم، پارك. نمودندمي تلفيق

در چهارصد سال قبل از ميالد مسيح در  ندر مورد باغي كه در آت 1جمله اظهار پالتو
  .پرداخته استبوده و در آنجا با سقراط به بحث مي 2شهر ويولت

هاي بزرگ و ي دارد، از باغشناسي خود كه مبناي گياهدر كتاب تاريخ طبيع 3پليني
   و در آن  است وسيعي كه در روزگاران روم قديم وجود داشته سخن به ميان آورده

  .كندبندي و نوعي طرح قرينه بحث ميها، جدولهاي پوشيده از گلباغ
هاي ديگر، وفق دادن و اقتباس از چيزهايي كه ها در گرفتن تأثيرات از فرهنگرومي

گواه اين . و ايجاد چيزي جديد و منحصراً رومي مهارت داشتند ها بودمناسب آن
       هاي مغلوب ها از ملتباشد كه آنها و در گياهاني ميمطالب در معماري، باغ

هاي قديم باغ كبه طور كلي سب. اندو مورد كشت و كار قرار داده اندآوري كردهجمع
بندي مرسوم ها و تراسرت باغچهاي گسترش يافت كه در منازل به صوروم به گونه

هاي تراس بندي توان باغهاي ايتاليا ميكم و بيش در بسياري از قسمت هامروز. گشت
  .مشاهده نمود ،است متأثراز تاريخ كه شده را

آثار آن . است هنر پارك و باغ سازي از اوايل قرن سيزدهم به تدريج رو به تكامل نهاده
در اواخر قرن . شودهاي انگلستان و فرانسه ديده ميموزهبه صورت تابلوهاي نقاشي در 

زرگ علوم طبيعي و فلسفه است، ب هايشانزدهم و اوايل قرن هفدهم كه دوران جهش
سازي اختصاصي در بعضي از ممالك مشخص گرديده و از هاي باغها و روشسبك

محيط  هاي زيبا جهت زيبا سازيهمين قرن حفظ فضاي سبز و طرح و ايجاد مكان
بنابر اين ساختن قصرهايي در ميان انبوهي . براي متخصصين و مردم عادي مفهوم يافت

بتدريج منسوخ گشته و سعي بر آن نمودند كه  هاز درختان جنگلي كه متداول بود
آثار . هاي دائمي احداث نماينداي همراه با گلاطراف ساختمان فضاي باز و گسترده
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ي پديد آمده كه كم وبيش تعدادي از آنها با بازسازي باقتاريخي زيبايي در طول تاريخ 
هاي سبك ، ريئ، لوكزامبورگ و تويلهاي وِرسايبه عنوان مثال  باغ. مانده است

سرزمين هنر معماري و (ها بكار رفته و مشابه آنها در ايتاليا اختصاصي در طراحي آن
   اي آشنايي با سبك مناسب است بر. وجود دارد... ، اتريش و ، انگلستان)طراحي
هايي كه كم و بيش جنبه تاريخي و اصولي دارند و در بسياري از كشورهاي طرح

  :است تعدادي را مورد بررسي قرار دهيم اروپايي و مشرق زمين باقي مانده
  :1سبك باغ سازي در چين باستان – 1

  .اشدبراحي باغ ميهاي پيوسته در طترين سنتفرهنگ چيني داراي يكي از كهن
. گردديجاد دوگانگي در مفاهيم طراحي ميفرهنگي موجود در چين سبب ا يدو فلسفه

دقيق ي اي منظم منجر به هندسهدر جامعه  »2كنفسيوسي«ي اول اينكه رويكرد فلسفه
با يكديگر  را ها رابطه مردمخطوط مستقيم و مستطيل. شودها و شهرهاي چيني ميخانه

هماهنگ با طبيعت، بر طراحي باغ حاكم » 3تائوئيست«، اصل در مقابل. ازدسمربوط مي
شد كه از طريق تفكر در مورد وحدت خلقت، نظم و هماهنگي واقعي تصور مي. بود

ها چيني. دادندمي هاي چيني در فرم نمادين، اساس اين نظم را نشان باغ. ايجاد گردد
ها را در كنار هم در و آندانستند هاي كنفسيوسي و تائوئيست را گرانبها ميفلسفه

اهداف و اعتقادات تائوئيستي از طريق رابطه نزديك با طبيعت،  .بردندطراحي بكار مي
هاي باغ فرم رقابت جهت حركت، نمايش بقاء و وحدت اصول فلسفي و اخالقي بر

 هاي رسمي، هاي دقيق در پالنها از هندسهخالف استفاده غربيبر. گذاشتندتأثيرمي
طبيعت را به عنوان هايي طبيعي بودند كه راز شگفتي چيني داراي فرم هايباغ

هاي منظر اصلي و برجسته چين از قله. ساختند، براي مردم آشكار ميعنصرجزء به كل
  .كردها ايجاد ميهاي لذت بخش آنتصوير و الهامي را براي باغ هاكوه و درياچه

  

                                                                                                                                                                                                     

  پس از ميالد 1279سال قبل از ميالد تا  1600   1
2  Confucian   
3   Taoist   
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  محسوب  و گياهان ابزاري در طراحي ستخرها، اهاز سنگها استفاده ادر طول قرن
  .شدمي

استفاده از . باشدپايداري و دوام جهاني بزرگتر ميي مواد طبيعي مانند سنگ نشان دهنده
ها به دليل فرم و دوام كند كه سنگبزرگ، مشخص مي ييك سنگ در يك مجسمه

  .دگرفتنمي ها دارد مورد توجه قرارخود كه نشان از استحكام و قدرت كوه
شد و سبب متنوع گشتن سفر در طول باغ  مي ظمرهاي نامنسيحركت و گردش در م

تجربيات بو و صوت بالذت . دادبيننده را در تماس مستقيم با مواد گياهي قرار مي
به طور مثال  لذت تحسين حركت ماه بر فراز . گشتبصري جهان طبيعي تركيب مي

اين . تماشاي ماه باغ لذت بخش بودهاي ويژه تماشاي اين منظره از كوشك ،باغ
  .شودمي هايي هستند كه تنها به اين منظور ساخته و در باغ قرار دادهها، سازهكوشك

نيز مورد  هاآن هاي ادبي و نمادينشد و مجموعه ويژگيفرم گياهان به دقت انتخاب مي
استحكام و . داز جمله گياهان باغي مهم بودن» كاج«و » ني بامبو«. گرفتتحسين قرارمي

تركيب درختان . دادظرافت ني، قدرت و كيفيت ارتجاعي هميشه سبزش را نشان مي
به تركيب درخت آلو، . سكوت و تنهايي بود يها در طراحي نشان دهندهكاج با سنگ

هاي هميشه سبز، به دليل تركيب ويژگي(شد مي  ني و كاج، سه دوست زمستان گفته
هاي اصلي كه در باغ چيني گل ).ها با يكديگريباي آنهاي زدهي زود رس و فرمگل

نيلوفر « و» 1گل صد توماني درختي«، » گل داودي«گرفتند شامل مورد استفاده قرار مي
دهي در تابستان به دليل شكوفه. شدها كاشته ميگل داودي پيش از ساير گل. بود» 2آبي

زه و فرم دقيق آن رختي، به دليل اندابه گل  صدتوماني د. و پائيز  نماد عمر  طوالني بود
اي كه در باغ چيني موجود بود، شد و تقريباً در هر درياچهگفته مي» هاپادشاه گل«

هاي هنگامي كه نيلوفر آبي با عظمت و با برگ. شدمي هاي نيلوفر آبي ديدهشكوفه
كمال،  هاي، نماد ايدهخاستهاي معطر و صورتي رنگ از آب برميايستاده و شكوفه
  ).1-7شكل (پاكي و درستي بود

                                                                                                                                                                                                     
1  Paeonia suffruticosa 
2 Nelumbo nucifera 
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  )اينترنت.م( نمونه اي از باغ سنتي چيني:  1-7شكل 

  
  
  1سازي در ژاپن و پارك سبك باغ – 2

بر مبنا و اصول خاصي ) چين و ژاپن(سازي در خاور دور كه سبك باغيي از آنجا
 ،رسدمي  )ندر چي(قبل از ميالد مسيح   قرارگرفته و قدمت تاريخي آن به هزاران سال

مندان ها مبناي فكري و منبع الهام عالقهپرورش گياهان داروئي و حفظ فضاي سبز، قرن
  .استبه طبيعت بوده

     ،نوعي در هنر تأثير نهان استه افكار فلسفي و مذهبي در طول تاريخ خاور دور ب
و، طراحان به و آشنايي هنرمندان با عقايد و افكار فلسفي ا اكه پس از ظهور بود چنانآن

   ها از طبيعتهاي تقليدي آنتر شده و نمايانگر اين حاالت در طرحطبيعت نزديك
هاي آزاد طبيعت ها در مقياس كوچكي از فرمبه طور كلي شايد مناظر باغ. باشدمي

توان چنين دريافت كه هر آنچه در باغ و پارك بكار گرفته بنابراين مي. باشد شكل گرفته
هاي موجود در طبيعت بوده اي از واقعيتمفهوم خاص و بيانگر نكتهشده خود مي
ها بتوانند به شد كه آنسبب مي) ثروتمندان(و بر اساس امكان بهتر زيستن . تاس

                                                                                                                                                                                                     

  پس از ميالد 1600تا  575  1
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سهولت قسمتي از طبيعت زيبا را به مأواي خويش ببرند و از اين رهگذر در اطراف 
. به اشكال مختلف جمع كنندهايي از طبيعت را قصرها و ويالهاي بزرگشان زيبايي

هايي با ها و گلستانهمچنين در اطراف معابد بر اساس انگيزه احترامات مذهبي، پارك
  .كردندها بود طراحي ميخلوص در آني نهايت سليقه كه نشانه

نظير طراحي خاص خود را ي بياما فلسفه ،است باغ ژاپني از باغ چيني سرچشمه گرفته
كه از طريق دست  اي از منظر طبيعي بودندژاپني چكيده هايغبا. استتوسعه داده

اين . شدنديندها و تمجيد از طبيعت محسوب ميرآورزي سنگ، گياهان و آب، نماد ف
به طور مثال لذت تماشاي مهتاب، مانند . يافتباغ، غالباً شبيه صحنه نمايش تجلي مي

نه تنها حركت ماه در  .است حساسيت چيني در طراحي باغ ژاپني تكامل بيشتري يافته
    و  هاي سفيدآسمان شب لذت بخش بود بلكه استقرار گياهان گلده سفيد، ماسه

  .داداين تجربه را افزايش ميو تأثيرات ماه  ،هاي روشن در باغسنگ
ها را كنترل كند تواند تأثيرات ديگر فرهنگباشد ميكه كشور ژاپن جزيره مي ييجااز آن

 اهميت فرهنگ كه در طراحي باغ در غرب موجود نبوده جي مجزايي ازتكامل تدري و
  .است را ايجاد كند

ها و نهرها تشكيل شده گيرها، جزيرههاي اوليه در ژاپن بسيار ساده و از مجموعه آبباغ
در برخي موارد سعي . هاي ژاپني اهميت و معناي خاصي دارندگياهان در باغ. بودند
ها سبب كاهش مقياس باغ(ت را بر مقياس كوچكي بنشانند يعاست كه بزرگي طبشده

هاي مينياتوري خيزد كه به صورت طرحاين خود از ظرافت خاص مردمي برمي). گرديد
ها برمبناي داشتن اين توجه اختصاصي به گياهان و حفظ دائمي آن. آيدبه وجود مي

ازخاور دور خلق را در اين قسمت  1هاي كوچك هنر بونسايطبيعت آزاد با مقياس
شدند، از باغ حذف شده و ها كه به عنوان عناصر جزئي در نظر گرفته ميگل. كرد

هاي هميشه سبز كه نشان از زيبايي ابدي و نه موقتي دارند، درختان و درختچه
  .ها شدندجايگزين آن

ن كه از تعداد زيادي گل و گياه استفاده شود، سعي بر اي هاي ژاپني به جاي آندر طرح
                                                                                                                                                                                                     

1 Bon sai 
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است كه بين عوامل طبيعي كه نقش سمبليك دارند، ارتباط عاطفي برقرار شود و هر 
گياهان در باغ ژاپني در يكديگر  .اي از طبيعت باشدگر گوشهقسمتي از باغ نمايان

  .شودها داده ميكنند بلكه فضاي كافي براي رشد به آنتداخل نمي
، كاج سرخ 1گردد كه كاج سياه ژاپنيباغ غالباً توسط درختان هميشه سبز قاب بندي مي

سبب  5هاي متعدد بامبوگونه. از جمله اين گياهان هستند  4و كاملياها 3آزالياها ،2ژاپني
ها با آب ارتباط دارند و به ها و خزهسرخس. گردندافزودن تضاد بافتي در باغ مي

اي ها نقش عمدههاي ژاپني سنگهمانطور كه گفته شد در باغ. شونددرستي استفاده مي
بلكه . رودكار نميه ها يك سنگ كامالً منظم و صاف بدر طبيعت اين باغ. به عهده دارند

در اين . كندهايي را ايجاد ميها است كه زيبايياشكال نامنظم و سطوح مختلف سنگ
  .دگيرنمي مورد توجه بسيار قراهايي با عناصر با تعداد فرد، ها، نامتقارن بودن و گروهباغ

  
  )اينترنت.م( هايي از باغ و پارك سازي ژاپنينمونه:  1-8شكل 

                                                                                                                                                                                                     
1  Pinus Thunbergiana 
2  Pinus densiflora 
3 Azalea sp. 
4 Camellia japonica 
5 Bambusa spp. 
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  )اينترنت.م( هايي از باغ و پارك سازي ژاپنينمونه:  1-9شكل 

  
برند، معناي بخصوصي را برايش ها هر سنگي را كه در باغ بكار ميبه طور كلي ژاپني

عناي سمبليك خود را حفظ ها ابدي هستند و مشايد به نظر آنها سنگ. گيرندمي در نظر
ها از دو باغ ،مانند ديگر نقاط دنيا) چين و ژاپن(خاوردور  به طور كلي در .كنندمي

 هاي عمومي و ديگري ها و باغيكي به صورت پارك. اندديدگاه مورد توجه بوده
  .هاي كوچك براي منازلباغچه

سنتي خود را كم و  هايهاي چين و ژاپن اصالتتا قبل از جنگ بين المللي دوم، باغ
، غرب  همراه با ديگر پس از اتمام  جنگ بين المللي دومبيش حفظ كرده بودند ولي 

ها و احساس هنرمندان بتدريج نفوذ كرده و نتيجتاً گونه باغهايش در احداث اينتحفه
ه عنوان مثال قبل از ب. هاي غربي و شرقي  شداز طرحاي ها، آميختهطراحي برخي باغ

نكاتي را از قبيل  هاي عمومي سعي بر آن داشتند كهير فرهنگ غربي، در پاركتأث
په مانند همراه با سنگ و تزئينات ديگري از قبيل فانوس، تهاي ، باغچهاحداث چايخانه

   و احداث ) پستي و بلندي(هايي با حفظ شكل طبيعي خود باغچه... آب رو و 
  .شوند مراعات نمايندگي تزئين ميهاي رنهاي پراكنده شني كه با شنباغچه

بايد اضافه كرد هنر باغ سازي خاور دور نيز در باغ سازي غرب به نوعي اثر گذاشته و 
هاي انگلستان و ديگر همانند آنچه امروزه در برخي از باغ. طرفداران بسياري يافته است
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هاي غاحداث با، بر اساس مراجع و مدارك موجود. شودكشورها به وضوح ديده مي
سنگي تقريبا از زمان ملكه اليزابت اول در انگلستان مرسوم و خود نوعي الهام گيري و 

هاي سنگي نتوانست ولي تا قرن نوزدهم احداث باغ. ارتباط با طبيعت واقعي است
در قرن بيستم پس از جنگ  جهاني دوم توسط كساني . مندي مردم را جلب كندعالقه

و با طبيعت منطقه و فلسفه آن آشنايي پيدا كردند، طرح  كه از ژاپن ديدن كرده بودند
يكي از خصوصيات . هاي سنگي با مشخصاتي  كه در ژاپن مرسوم بوده توسعه يافتباغ

درالبالي . باشدمي ها با فواصلي از يكديگرهاي سنگي در ژاپن، قرار دادن سنگمهم باغ
      ظررنگ با تنوع كاشته اي و يكنواخت از نها، گياهان مختلف تودهفواصل سنگ

ها بسيار كم، گاهي هاي سنگي انگليس فواصل بين سنگكه در باغ در حالي. شوندمي
 ن  ها از انواع گياهافاصله بين سنگباشند و در كوچكترين به يكديگر چسبيده مي

ه گونولي نكاتي كه امروزه در احداث اين كارنداي سازگار و تقريباً هميشه سبز ميبوته
ها ها بايد در نظر گرفت، عبارت از رعايت فواصل مشخص و معنا دار بين سنگباغچه

كه در  يطورهب ،هاستهاي مختلف و تعداد آنبه نسبت اندازه گياه و همچنين اندازه
  .البالي توده گياهان پنهان نشود

رزي هاي سنگي نيز تمامي اصولي كه براي كاشت گياهان از نظر كشاودر احداث باغچه
ها و طرز قرارگرفتن كه شكل سنگگفتيم . باشد، بايستي رعايت گرددو باغباني الزم مي

هاي بزرگ و بلند را سنگبنابراين . ي حرف، معنا يا سمبلي استها خود نشانهآن
هاي سنگ هاي مختلف را به معناي آتش،هاي تيره با شكستگي، سنگي كوهنشانه

صيقلي را به و  هاي مستطيلي شكلناي تپه و سنگكوچك و صاف و يا گرد را به مع
  .دانندهاي آرام ميمفهوم آب

هاي جديد بكار هاي ژاپني به صورت تفكيكي در باغامروزه عناصر كاربردي در باغ
هاي فرانسوي و يا باغشوند، گاهي ديده شده كه در يك باغ به سبك انگليس، برده مي

    به عنوان پياده رو و يا احداث نهرها در ، استفاده از قطعات سنگ سنتي ايران
آميخته و دار زمين و نوع ساختمان، زيبايي غربي و شرقي را به همهاي شيبقسمت

  .كنندمشخص مي
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  :1اروپايي در قرون وسطي هايو پارك هاسبك باغ – 3
گرايشات مذهبي، رهبانيت، درك مستقيم و اعتقاد به علوم عقلي سبب هدايت مفهوم 

وم ها در باغباني  پس از سقوط امپراطوري رتخصص رومي. در قرون وسطي گرديدباغ 
 انساني كه در زمان . ها جنگ از دست رفتقرنميالدي و از طريق  476در سال 

س از طبيعت تر. شد، در قرون وسطي بسيار بدوي گشتها متمدن شناخته ميرومي
پائيان اي مرسوم براي رفتار اروها و ترس از انسان به شيوهوحش، ترس از ناشناخته

هاي نظامي و ، تمدني تدافعي ايجاد كرد كه در قلعهفرهنگ قرون وسطي. ل شديتبد
  .شوداجتماعات محصور، شهرها و روستائيان ديده مي

ردم خود م هاي رومي ودر باغ. مفهوم باغ از قرن ششم تا قرن سيزدهم بسيار تغيير كرد
در طول . ديدندكه خود را در حومه شهر مي به طوري نددانسترا باطبيعت يكي مي

ها اساساً در رتبه بعدي نسبت به ديرها و باغ. قرون وسطي، اين ايده از بين رفت
هاي قرون وسطي از دوران بدو خوف، قحطي و طاعون صومعه. ها قرار داشتندصومعه
خود جهت توليد  هايگيريم كه باغبانان رهباني بايد در تالشما نتيجه مي ،گذشتند

هاي باز گرسنه، دهان ندگي، حتي براي اجتماعات بزرگ باغذاي كافي براي حفظ ز
رويي مسقف هاي جداگانه براي راهبان با پيادهدير از تعدادي خوابگاه. بودندموفق مي

  .بود شده تشكيل  ،ساختها را در اطراف فضايي مركزي به يكديگر متصل ميكه آن
باشد، مي  هاي قرون وسطايي شامل زندگي راهبانز اطالعات ما از باغه بسياري اچاگر

  .هاي اختصاصي تفريحي نيز در اواخر قرون وسطي متداول بوده استاما باغ
كرد، پيروان در حالي كه جهان غرب در تاريكي قرون وسطي به آهستگي پيشرفت مي

ريج تا اسپانيا دبه تسرتاسر آفريقاي شمالي از مصر تا مراكش و ) ص(حضرت محمد 
هاي ايران، سوريه و روم باستان در نتيجه باغ. ميالدي گسترده شدند 712در سال 

» 2كردوبا«هاي مغربي در اولين باغ. هاي مغربي در اسپانيا بودندكاملي براي باغ ينمونه
هايي ها و گلهاي اسالمي را به ياد داشتند و تعدادي از ميوهشد كه باغ ابنتوسط افرادي 
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باشند در شرق توسط مسلمانان از شمال ي كشور اسپانيا ميكه براي ما نشان دهنده
شدند و بر اساس مي هاي اين دوره به طور هندسي سازماندهي باغ. آفريقا وارد شدند

باغ . بودند يتجربه احساسي بهشت زميني ها نشان دهندهآن. تعاليم قرآن توسعه يافتند
در تضاد با دنياي شلوغ و خاك  ،زندگي پس از مرگي مل دربارهمكان آرامي براي تأ

مستطيلي بود كه به  در بسياري از مواقع، طرح باغ. آمدآلود خارج از باغ به شمار مي
شد و مركز آن نيز توسط ا جويبارها به چهار بخش تقسيم ميهاي آبي يوسيله كانال

مربع نماد مظاهر طبيعت و دايره نيز نماد . شدا استخر اشغال ميينما به فرم آباي دايره
، منبع زندگي و ابزارهايي براي شاداب ساختن برپاكيكه كانال آب در حالي ،بهشت بود

  .شودي طراحي در فرش ايراني ديده مياين نقش مايه. بدن و روح داللت داشت

  
  )2م( نمونه اي از نقشه باغ و پارك سازي اروپا در قرون وسطي:  1-10شكل 
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  :سازي در ايتالياسبك باغ – 4
، پرورش مده است كه در روزهاي اقتدار رومچنين آ 1در يكي از شش جلد كتاب پليني

هاي رومي باغ  به طور كلي. ها و گياهان فقط به منظور تهيه عطر و دارو بوده استگل
د هايي از گياهاني مانند مورد و شمشاتركيبي از مجموعه درختان زينتي و پوشش

هاي دريايي را براي تزئين ها و انواع صدفها سنگ ريزهدر اين باغ. بوده است 2ايلكس
هاي اطراف ها و پاركمجسمه در باغ بردخ، كاريبردند و به تدريج در طول تاربكار مي

سازي بسيار دور طرحي باغ در ايتاليا و سبك باغ هايدر زمان. قصرها مرسوم گرديد
سبك مزبور به تدريج  تا اوايل قرن . و نوعي تراس بندي بود منحصر به قطعات بزرگ

هشتم در سال  رلزبه عنوان مثال چا. كشورهاي مجاور مثل فرانسه برده شد شانزدهم به
  توانيد تصور كنيد كه چهنمي ":نويسد مي اش در پاريس از ناپل، به خانواده 1495
تعدادي ازافراد ورزيده  رلزچا " .را ديدمها هاي زيبايي در اينجا وجود دارد و من آنباغ

و متخصص در اين زمينه را از ايتاليا به فرانسه برد و باغ قصر سلطنتي فرانسه را همانند 
هاي ايتاليايي خود بنابراين انواع باغ. ديده بود احداث نمود ايتالياهايي كه در آن

ر اروپا شد كه نوعي ها دها و پاركبراي احداث باغ 16و  15راهنمايي در قرون 
از اين تاريخ به بعد در انواع . دهدگسترش فرهنگ و خصوصيات ايتاليايي را نشان مي

ها و هنر ايتاليايي   هاي انگليسي و فرانسوي به خوبي رد پاي سليقه افكارباغهاي طرح
هاي ايتاليايي حال اگر به طور خالصه در مورد معماري باغ .طراحان آن باقي است

هاي هاي با وسعت بسيار، تراس بندي، به نوعي متأثر از سبك، باغمهيم بگوييبخوا
اي در هاي حاشيهكاريهاي دائمي و گلدرختان، درختچه ،هامعماري همراه با مجسمه
  .فضاي باز مرسوم شده بود

  
تغييرات ) دينيمه قرن چهاردهم ميالدر( بايستي دانست كه تولد رنسانس در ايتاليا

اي كه مركز تفكر را از مشغوليت ها ايجاد كرد به گونهدر هنر معماري و باغ بزرگي را
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سانس از اين زندگي تغيير در مورد زندگي پس از مرگ به درك رنقرون وسطايي ذهني 
  .ها مرسوم بوده استسازي در طرحرنسانس رعايت قرينه يهر حال در دورهدر. داد
  

  
  )اينترنت.م( )باغ فلورانس( سازي ايتاليا  نمونه اي از باغ و پارك:  1-11شكل 

  
، تنها بايد شامل گياهاني از گذشتهكردند كه ويالها نه دانشمندان رنسانس تصور مي

به دليل . ، نيز باشندشناخته شده بودندعاملي كه در جهان  نياي از گياهابلكه مجموعه
گياهان بيگانه، علمي ، با ورود ناگهاني جستجو در خاورميانه و كشف آمريكاتجارت و 

كه در  آبه عنوان مثال باغ گياه شناسي پادو. به وجود آمد "گياه شناسي"جديد به نام 
بسترها  هر يك از . ميالدي پديد آمد، به شكل چهار مربع طراحي شده بود 1545سال 

    اين الگوي ساده در  .دادند، اروپا و آمريكا را نشان مييكي از چهار قاره آفريقا، آسيا
هاي عمومي، امالك شخصي در سراسر تاريخ ها، پاركشناسي، درختستانهاي گياهباغ

  . تكرار شده است
لذا هر نوع تغييرات كوچكي كه ممكن است تصور شود و به فكر طراحان خطور 

هاي كالسيك در پارك. باشدنمايد، نشانه ذوق و سليقه خاص هنري مردم ايتاليا مي
   .هاي كوچك حداكثراستفاده را بنمايندشده است كه از مساحتايتاليايي گاهي سعي 
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   در اين باغ . توان نام بردرا مي سدر نزديك فلوران 1به عنوان مثال باغ الگامبريا
در زمان جنگ دوم . كنده ميها جلب توجكاري همراه با پرچينهاي زيباي گلحاشيه
از آن از بين رفته و دوباره بازسازي قسمتي  ،مدآدر اهانماين باغ به تصرف آل جهاني

به عنوان . باشندمي هاي ايتاليا به صورت تراس بنديها و پاركبرخي از باغ. شده است
اين پارك  .كندگري ميمانند پر طاووس جلوه ،كه در دامنه يك تپه 2مثال باغ باروك
در . دارد وجود هاي زيباست و در بلندي آن آبشار زيباييهاي متعدد و پلهداراي چشمه
عبارت  ، زيبايي خاصي را پديد آورده و بهوهاي بلند سر به آسمان كشيدهاين باغ سر

  .رنسانس استي هاي دورههاي ايتالياست كه متأثر از طرحديگر يكي از زيباترين باغ
  :سازي در فرانسهسبك باغ - 5

معماري، مجسمه معماري منظر در قرن هفدهم ميالدي از اشكال مهم هنر بود كه با 
بر خالف  ،فرانسه حاكميت بر طبيعت مطرح بوددر . كردسازي و نقاشي برابري مي

آن زمان عصري بود كه در آن از قدرت، . رنسانسي مفهوم تعامل با طبيعت در دوره
اين مفهوم قوي طراحي، پس از آن . شدثروت، خرد و تسلط انسان بر طبيعت تجليل مي

  .كا منتشر شددر سراسر اروپا و آمري
كرد، قرار هاي تدافعي قرون وسطي احساس نميكه فرانسه ديگر نيازي به مكانزماني

شگفت انگيزي را  دادن قصر را در محدوده وسيعي از زمين آغاز كرده و پيش زمينه
فرانسه تحت حكمراني طبقه . براي نمايش منظره تماشايي حياط بزرگي ايجاد كردند

اف بود، در نتيجه جامعه در اطراف پادشاه و دربار جمع شده قدرتمند و ثروتمند اشر
باغ محلي براي تفكر يا رهايي نبود، بلكه مكاني براي نمايش عظمت محسوب . بودند
ها از آن. بهترين راه نشان دادن عظمت، تأثير وسعت تقريبا نامحدود منظر بود. شدمي

هاي فرانسه زيرا به پستي و بلندي ،شمال ايتاليا الهام گرفته بودند منظر مسطح واقع در
    متقارن تا و مفهوم معماري منظر در فرانسه سبب توسعه مناظر دور محوري. شبيه بود

  .هاي دور گرديدافق
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سازي در فرانسه، استيل جديدي نيست و همان است كه از قرون رنسانس استيل باغ 
ست كه از چند باغچه به باغ فرانسوي عبارت از فضاي بزرگتري ا. باقي مانده است

اند يك نماهايي كه به نظم در آمدهها، آبهاي مختلف و با استفاده از مجسمهاندازه
هاي صاف و هموار و يا در ها را در زمينگونه باغاين. دهدمجموعه را تشكيل مي

  .اندكردهدار در انتهاي يك ساختمان يا يك قصر احداث ميهاي شيبزمين
     كه باالتر از سطح زمين قرار(هاي سنگي ها، گلدانتفاده از مجسمهها اسفرانسوي

  ها را جزئي از تركيب يك باغچه ، غرس درختان در اطراف باغ و خيابان)گرفتندمي
هاي هندسي و تركيب سعي داشتند كه استيل منظم همراه با تناسب در ضمن.دانستندمي

هاي ايتاليايي به نوعي در هنر شانزدهم سبك دراوايل قرن. عايت نمايندرها را رنگ گل
هايي به طرح ،باغ و پارك سازي فرانسه رسوخ نمود به نحوي كه در اطراف قصرها

ها نزديك به يكديگر كاشته ، درختچهتينو در آنجا انواع گياهان زي مرحله اجرا در آمد
ل هندسي در طراحي اشكا. نمودند ها بلند ايجادا همانند پرچينري سبزي هرشده و ديوا

شني، استفاده از شمشادهاي پا كوتاه در تنظيم اشكال كاري، راه روهايكاري، چمنگل(
گيري بكار گرفته چشم به طور) هاسازي در باغچههندسي براي بيان بهتر حاالت قرينه

  كاري و پارترها شامل قطعات گل( گفتندمي 1ها را پارترگونه باغچه اين. شدمي
 كاربرد. )باشدخانه و محل استراحت مينماها، حوضكاري، آباري و درختكسبزي

در . استهفدهم و اوايل قرن هجدهم بسيار متداول بوده قرن گونه طرح تا اواخرينا
كامالً منظم و  ،شودمي ها استفادهند خطوطي كه براي طرحكوشيدآغاز طراحان مي

به نحوي گويا و مشخص نشان داده ) ، مستطيل و زاويه دارمربع(دسي هاي هنطرح
، انحناهايي يافته و گياهان مناسبي انتخاب هاولي به تدريج اين خطوط در طرح. شوند

  .شدند و مناظر بديعي خلق شد
باشد كه در زمان لويي چهاردهم در آن مي 3، باغ ولووي كنت2اولين شاهكار آندره لونتر
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هاي ها و چشمهدر اين باغ از مجسمه. اي از مولير اجرا شده استنامه شباغ نماي
 روهايي كه نسبت به ساختمان شكلكوچك استفاده و همچنين اقدام به ايجاد پياده

  .، كرده استاصلي را دارد محور
طراحي كرد كه » 1ورساي«چهاردهم باغي در قصري واقع در  به عنوان معمار لويي لونتر

شروع و  1661احداث باغ مزبور در سال  .ترين اثر او در طراحي باغ باشدشايد بزرگ
، ايي را در مورد پرسپكتيو و تناسبلونتر نظريه رنسانس ايتالي. پايان يافت 1689در سال 

يكي از . هايش توسعه دادطراحي در باغ ياز ابزارها اياي سادهبا استفاده از مجموعه
در يك سمت مسيري  هاي بزرگ يا رديفي از درختاناين ابزار، استفاده از كوچه باغ

       دقت و كاشت زياد موجب توسعه قدرت پرسپكتيو خطي . واقع در جنگل بود
ساختند و جذاب را در طول محور به يكديگر متصل مي ، نقاطرديف درختان .گشتمي

آيد كه به پارتر بزرگ ابزار ديگري به شمار مي. شدندمناظر دور مي سبب ايجاد توالي
  .هاي زينتي طراحي شده بودمعماري و نمايش طرحعنوان محيطي براي 

هاي آب را به عنوان ابزاري جهت افزايش و توسعه جلوه آسمان تركيب لونتر، جلوه
 ،كردد بسيار بزرگي را در طول تراس فوقاني ايجا آبي هايآينهوي در وِرساي . كردمي

لونتر از . راحي كردشد را نيز طكانالي يك مايلي كه باعث تقويت منظر دور محوري مي
هاي معماري سبز را براساس وي فرم. كردهاي متنوعي استفاده ميگياهان در روش

هاي بسيار اندك بر طرح حاكم گياهان صرفاً سبز با گل. قوانين خاصي جمع بندي كرد
ها را جهت ايجاد كاشت و آنبسيار نزديك به يكديگر مي وي گياهان را. بودند

  .كردهرس مي ديوارهاي سخت سبز،
. ورساي تأثيرات بسياري را در طراحي باغ در سراسر اروپا و امريكا ايجاد كرد

هايي كه صد در صد با تقليد از اين از باغ. ري از باغ ورساي شده استتقليدهاي بسيا
در . توان باغي را در لنينگراد و باغي را در اتريش نام برداند ميمدهآطرح به وجود 

هاي مختلف، حفظ درختان پا كوتاه و هرس هايي با مساحتالچيقآاز  هاي لونترطرح
اي كشيده، طويل و همچنين ها به صورت حاشيهكاريطرح گل. توان نام بردشده مي
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  .شده عرضه شده استهايي كه به بيشه منتهي ميتپه مانند و خيابان
دشاهان و باغ ورساي در طول تاريخ دستخوش تغييرات كوچك و بزرگي توسط پا

هاي كوچكي در باغ احداث مثالً لوئي پانزدهم ساختمان. متخصصين قرار گرفته است
هاي منظم ايراني ايده رسد از طرح باغنظر ميه شود طرح اين باغ بگفته مي. كرده است
  .گرفته باشد

  
  :1سبك باغ سازي در انگلستان – 6

. دادبش باغ منظر انگليسي ميعدم پذيرش باغ رسمي فرانسه توسط انگلستان خبر از جن
هاي منظر ايتاليايي بر اساس مفاهيمي از گذشته بنا شده و منظر فرانسوي نيز اين باغ

اما باغ انگلستان بر خالف هر چيزي بود كه پيش از آن انجام شده . سبك را تقويت كرد
بر فلسفه در انگلستان، هنرمندان، فالسفه، باغبانان و به خصوص نويسندگان در برا. بود

العمل منفي عكس منظرسازي فرانسه كه در حومه شهرهاي انگلستان نفوذ كرده بود،
كرد و اي ساده، زيبا، حقيقي وخوب تصور ميانگلستان طبيعت را پديده. نشان دادند

اعتقاد داشتند اجسام . دانستمي هاي فرانسوي را بسيار صلب، پرشكوه و غير طبيعيباغ
طبيعت ديگر به . شود داراي زيبايي ذاتي و باطني هستندت ميكه در منظري بكر ياف

شد بلكه به عنوان محيطي عنوان چيزي كه بايد رام شده و سازماندهي گردد، تصور نمي
  .شديش بود، تصور ميهاطبيعي كه در برگيرنده  كليه سركشي

، هاآن هاي كاشت بوسيله سوزني برگان بزرگ و درختان سخت چوبي كه در زيرطرح
 ها و چمنزارهاي بزرگ كاشته شدههاي زينتي جهت برقراري تعادل در چمندرختچه

مسير يك ملك غالباً در امتداد پيچ زيبايي طراحي شده بود كه . فرما شدندبودند، حكم
و به . گرديدسبب ايجاد مناظر يكپارچه، در منظري كه به دقت احداث شده بود مي

  .شدروح بخشيده مي آنوسيله آهوها يا گاوها به 
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گياهان به جاي هرس شدن، قيچي شدن و به شكل ظاهري دلخواه در آمدن، به دليل 
در مقابل . شددهنده توجه اندكي ميبه گياهان گل. شدندفرم ذاتي خود تحسين مي

تك « ظمت طبيعي خود به عنوان گياهاندرختان به تنهايي جهت نمايش شكوه و ع
  .شدندانتخاب مي» 1كاشت

  :شوددر انگلستان از طريق كار دو متخصص گيـــاهي تعريف مي 2عصر ادواردين
مخترع حاشيه (معروف است  يسيكه غالباً  به پدر باغ گل انگل »3ويليام رابينسون«يكي 

باشد كه او را معماري بزرگ و مي» 4گرترود جكيل«و ديگري ) كاري در باغ و پاركلگ
هاي پوشيده از خزه و پله ها در باغ، ايجادجسمهآگاه در مورد چگونگي كاربرد م

ه يدهايي سر پوشخانم جكيل ابتكاراتي از قبيل محل. هاي پوشيده از گل نام بردداربست
  .ه استبراي استراحت كه پوشيده از گياهان معطر بود ارائه داد

در قرن هاي خاور دور بي بهره نبوده مخصوصاً هاي انگليسي از تأثير افكارو ايدهباغ
ان مثال به عنو.  هيجدهم اين تأثير با مسافرت اروپائيان به خاور دور شكل گرفت است

اي از طرح مزبور آميخته. شناسي سلطنتي را احداث نموديك باغ گياه 5ويليام چمبر
سازي باغ گونهباشد و امروزه اينهاي خاوردور ميو سبك باغ سبك انگليسي

  .باشدسازي انگليسي معروف مينام سبك باغه درانگلستان ب
شود كه با تكيه بر عدم تقارن هايي اجرا ميهاي انگليسي طرحدر هر حال امروزه در باغ

ر از ي، ايجاد استفاده از وسايل مدرن و تأثهاي كوتاه، حفظ درختان كهنو ايجاد پرچين
ه اين اند كهاي پيشرفته قرن حاضر به نوعي در طبيعت دخل و تصرف نمودهتكنيك

  . شودهاي نامنظم  اطالق ميها به پاركنوع پارك
  
 

                                                                                                                                                                                                     
1 Specimer 
2 Edwardian 
3 William Robinson 
4 Gerturude jekyll 
5 William chamber 
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  خود آزمايي فصل اول

  ؟تعريف كنيدغ را از ديدگاه يك معمار با يواژه – 1
  فردوس چه معنايي دارد؟ يدر فرهنگ ايران، واژه – 2
  منظم و نامنظم چيست؟ هاييا پارك هاهاي باغتفاوت – 3
كه از دير باز مورد توجه ايرانيان بوده است را  پاركو  باغي اجزاي تشكيل دهنده – 4

  نام ببريد؟
  هاي تيمور داراي چه مشخصاتي  هستند؟باغ – 5
  باغ فين كاشان از آثار چه دوراني است و خصوصيات اصلي اين باغ چيست؟ – 6
  ايتاليايي به چنارستان توصيف كرده است؟پيتر دوال واله  كدام شهر ايران را  – 7
  .دوران قاجاريه در كدام شهرهاي ايران باغات زيادي ايجاد شد؟ نام ببريددر  – 8
  باغ خليلي در كدام شهر كشور  احداث  شده است؟ – 9

  هاي ژاپني را توضيح دهيد؟باغ – 10
  هاي فرانسوي در كدام باغ مشهور جهان وجود دارد؟معروفترين سبك باغ – 11
با فرانسه و ايتاليا دارد؟ يسبك باغ سازي در انگلستان چه تفاوت –12
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  دومفصل 

  اصول اوليه طراحي

  : اهداف كلي 
 ...).سايت ، مقياس و (هاي مهم در طراحي معرفي و تعريف واژه -1

 ).باغ و پارك(آشنا شدن با اصول طراحي فضاي سبز -2

 ).نقطه و خط،فرم يا شكل ، بافت و رنگ(توضيح و تشريح عناصر طراحي -3
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موجود در طبيعت، همراه با دخالت دادن ) زنده و غير زنده(عوامل  ب مصنوعيتركي
اي  را پديد آورد، نياز به شناخت احساس و عواطف فردي به نحوي كه اثر جلب كننده

  . دارد هاهريك از آن جداگانه
طراحي، بايستي مدنظر طراحان قرارگيرد، ) 1كمپوزيسيون(عواملي كه در يك تركيب 

  : باشد شامل موارد زير مي
هاي باريك، ها، آبرفت، جوي)خودرو(هاي طبيعي ها و موقعيت رستنيويژگي -1

ها را عناصر و آن باشد كه اصطالحاًمي... ها و هاي طبيعي، تخته سنگشره آب
 . نامندعوامل طبيعي مي

تواند موثر واقع شود، عبارت است عوامل ديگري كه در يك تركيب طرح مي -2
ها را عوامل عاطفي كه آن... اس، ابتكار، خالقيت و از سليقه، هوش، احس

 . نامندفردي مي

اي كه بايد طراحان توجه كنند، شناخت خصوصيات جامعه، سومين نكته -3
...) ها و ، سنتاز قبيل آداب و رسوم(هي به مسائل جامعه شناسي منطقه آگا
 . نامندها را عوامل اجتماعي ميباشد كه مجموعه آنمي

) ...كوتاه كردن و ( ه با دستكاري ياز داريم كه زيبايي طبيعي گياهان را ببينيم، نه اينكما ن
تواند به طور رضايت بخش فرم بگيرد و روش هيچ گياهي نمي. ها را زيبا كنيمآن

  . درست آن است كه گياهان و عناصر طبيعي را به طور آزادانه و طبيعي رشد دهيم
ر و عوامل طبيعي تا آن جا كه ميسر است تغييراتي طراح مجاز نيست در شكل عناص

وارد آورد، زيرا هرگونه دخل و تصرف در تركيب طبيعي باعث بر هم زدن سيستم 
آنچه طراح بايستي توجه كرده و به كار گيرد، تلفيق . اكولوژيكي محيط خواهد شد

يا عدم  هاي پذيرفته شده اجتماعي در رابطه با محيط زيست است، زيرا فقداناحساس
موارد مربوط، موجب عدم توازن و ارتباط بصري در بيننده و محيط به وجود  رعايت

  . آورد و همچنين حفظ اكوسيستم در منطقه و يا ناحيه كامال ضروري استمي

                                                                                                                                                                                                     
1 Composition 
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هاي كوچك و هاي اطراف، درختها، جنگل و درختان، چوببنابراين تنها شكل زمين
و عناصري نيستند كه به تنهايي در طرح پارك و عوامل .. ها و ها و صخرهبزرگ، آب

باغ مورد توجه خاص قرار داشته باشند، بلكه همانطوري كه اشاره شد، الزم است رابطه 
به عبارت ديگر انطباق و . اجزا با همديگر و به طور كامل با تركيب محيط حفظ گردد

  . رسدهماهنگي عوامل و اجزاي يك طرح ضروري به نظر مي
  : پردازيم هاي مهم در طراحي ميمعرفي برخي واژه ابتدا به
كلمه سايت به قطعه زميني كه استعداد انجام يك پروژه را دارد، گفته :  سايت •

ها هر چند برخي از آن. يكسان نيستند هيچ گاه دو سايت با هم كامالً. شودمي
در ظاهر ممكن است با هم شباهت داشته باشند ولي هر كدام تركيبي از 

بنابراين . سازدها را از ديگري مجزا ميها و مشخصاتي هستند كه آنفيتكي
يك طراح بايد در قدم اول داراي يك روش منظم و سازمان يافته باشد كه 

تفكيك و . سازد نها مشخصات مربوط به سايت را براي او آسادسترسي به ده
 مثال .هاي منطقي براي شروع استبندي عوامل يكي از روشتقسيم

هر اندازه . بايد در نظر گرفته شوند... فيزيكي و   ، فرهنگي،موضوعات طبيعي
  . تر خواهد بودتر و مفيدكه توضيحات بيشتر باشد، براي ايجاد طراحي مناسب

نسبت فاصله . باشداولين  مطلب كه بايستي شناخته شود، مقياس مي:  1مقياس •
ن دو نقطه بر روي زمين مقياس افقي دو نقطه بر روي نقشه به فاصله افقي هما

  . نام دارد

متر روي نقشه، چند متر تعيين كنيد يك ميلي. باشدمي  اي مقياس نقشه)  1تمرين
ها از رابطه باشد؟ براي پاسخ به اين سوال بايد توجه شود كه كليه مقياسروي زمين مي

در مخرج كسر  به  1000كه عدد . گيردجهت تبديل مورد استفاده قرار مي 
  .  باشدمتر به متر ميمنظور تبديل ميلي

                                                                                                                                                                                                     
 Scale 1   
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متر روي متر روي زمين است، به عبارتي يك سانتي 2متر روي نقشه، يعني يك ميلي

  . باشدمتر روي زمين مي 20نقشه، 

هاي فضاي سبز روژهو در پ يا   هاي هاي ساختماني بيشتر از مقياسدر نقشه

- هاي با مساحت بيشتر و بزرگتر ميشود زيرا پروژهاستفاده مي يا    بيشتر از 

  .باشند
  : دهيم مقياس را به دو صورت در نقشه نمايش مي

 . باشد و توضيح داده شدكه صورت كسر يك مي:  مقياس كسري ساده  -1

هاي كسري ساده اين است كه در ت مقياسيكي از اشكاال: مقياس ترسيمي  -2
چنانچه فتوكپي دو برابر شده باشد، مقياس كسرهيچ تغييري  ،زمان كپي كردن

 اي با مقياس  به عنوان مثال اگر نقشه. شودكند و باعث اشتباه مينمي
مين يا هر يك متر روي ز 1/0متر روي نقشه ، يعني هر يك ميلي(داشته باشيم 

و بخواهيم به صورت ) انتي متر روي نقشه، يك متر روي زمين استس
متر روي آن، يك ترسيمي مقياس را نشان دهيم، دو خط موازي كه هر سانتي

: متر روي زمين را نشان دهد را به صورت زير ترسيم خواهيم كرد 

 متر

ود كه هر دو ، بايد طوري رسم ش   همچنين براي نشان دادن مقياس ترسيمي 

، هر  متر يك متر را روي زمين نشان دهد و يا براي نشان دادن مقياس سانتي
كردن همانطور كه مشخص است در كپي. دهدمتر يك متر را نشان ميسانتي 5/0

مقياس نيز بزرگ و كوچك خواهد  همين، )چه بزرگ و چه كوچك شود(نقشه 
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  . شد
  

  :وسايل نقشه كشي  •
اعداد و ارقامي كه توسط نقشه برداري به دست آمده كروكي :  كشيشهميز نق -1

شوند كه در كشي منتقل مياي كه تهيه شده است، بر روي كاغذ نقشهساده
اين دستگاه   .)2-1شكل(كشي مورد استفاده است بيشتر دفاتر فني و نقشه

 هاباشد كه در حالت عادي يكي از آنداراي دو خط كش عمود بر هم مي
توان خط كش را تحت هر زاويه دلخواه گيرد و ميخط افقي قرار مي موازي

 . داد تغييرنسبت به افق 
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  )2م( ميز نقشه كشي:  2-1شكل 

  
ن خطوط افقي و عمودي به كار دمعموال براي كشي شكاين خط:  Tخط كش -2

ها كه با يك پيچ آزاد متحرك كش ولي به وسيله يك نوع از اين خط. رودمي
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كش از جنس اين نوع خط. توان خطوط مايل را هم ترسيم نمودند، ميهست
 .)2-2شكل (هاي فشرده شده مي باشد طلق يا فيبر و يا چوب

  
  )2م(  Tكش خط:  2-2شكل 

 
  

  )2م( دو نوع گونيا:  2-3شكل و 
 

گيرد و معموال بر گيري و ترسيم زوايا، مورد استفاده قرار ميبراي اندازه: گونيا -3
ه جدر 60و  30درجه و ديگري با زواياي  45يكي با زاويه : نوع استدو 
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، 60 ،45 ،30توان زواياي و با استفاده از اين دو نوع گونيا مي)  2-3شكل (
براي كشيدن ساير زوايا، در . كرد رسمدرجه را  150، 120،135، 90،105، 75

 .توان از نقاله استفاده نمودصورت لزوم مي

  
  :اصول طراحي 

  1ادگيس - 1

به منظور كاربرد اين اصل، طراح بايد در ابتدا و قبل . سادگي است ،اولين اصل طراحي
هايي كار در نظر داشته باشد كه ممكن است در محل انجام پروژه پيچيدگي به از شروع

براي مثال يك كارفرما داراي يك خانه بسيار آراسته و مزين باشد . از قبل موجود باشد
ها باشد، در اين گونه ها و مجسمهاستفاده از انواع مختلف گياهان، گل و يا عالقمند به

مواقع  وظيفه طراح ايجاد سادگي به نحوي است تا محيط و صورت ظاهري مطلوبي را 
. تواند به چند طريق حاصل شودسادگي مي. براي زندگي در فضاي باز ايجاد كند

داشتن يك ترين راه ساده نگهنگ آساناستفاده از يك نوع گياه، مصالح ساختماني و يا ر
برخالف تصور برخي افراد، براي يك طرح خوب نياز به استفاده كردن  .باشدطرح مي

جمع كردن و تمركز كردن گياهان  يك راه ديگر براي ايجاد . از گياهان متفاوت نيست
 دهد كه دركار به فضاي سبز هماهنگي و يگانگي مياين. گي استدو خلق كردن سا

غير اين صورت ميسر نيست، زيرا گياهان هركدام به تنهايي نبايد براي جلب توجه 
شود كه در يك باغ سادگي به حذف جزئياتي اطالق مي. كردن با يكديگر رقابت كنند

در تركيب كلي آن دخالت چنداني ندارد و تاثير چنداني در بهبود يك طرح نداشته 
  .باشد

تواند طرح مي. ه يك فضاي محدود كسالت آور نيستسادگي در طراحي الزاما اشاره ب
  . ضاي بيروني با گياهان متفاوت باشدفساده بوده و در عين حال يك طرح كامل 

  
                                                                                                                                                                                                     

 Simplicity 1   
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  1توازن يا تقارن - 2

بايست فرض كنيد كه اتاق بيروني براي درك اين اصل مي. باشددومين اصل طراحي مي
ر دو قسمت اتاق بيروني به يك اگ. از وسط نصف و بر دو كفه ترازو قرار گرفته است

به عبارتي همانندي اندازه، فرم و آرايش . اندازه جلب نظر كند، اين طرح در توازن است
  . گوينديك صفحه، خط يا نقطه را تقارن مي مخالفهاي اجزا در سمت

و   2توازن متقارن: باشد مناطق مسكوني دو نوع توازن مورد استفاده مي هايدر طراحي
در توازن متقارن يك طرف اتاق بيروني دقيقا همانند طرف مقابل، . 3يرمتقارنتوازن غ

ها را به يك اندازه در توازن غير متقارن، موضوعات و ويژگي .شودطراحي و كاشته مي
طرح . كند ولي يك طرف كپي دقيق ديگري نيستدر دو طرف اتاق بيروني خلق مي

سازماندهي منظر از طريق تعادل و تكرار  متقارن، نظم و كنترل را ايجاد كرده و سبب
عدم تقارن به آساني و زماني كه عنصر باغ در اطراف يك  .)2-4شكل (گردد مي

  .)2-5شكل(كند د را ايجاد مينباشان نميسصفحه، خط يا نقطه يك
با وجود اينكه حالت متقارن هنوز در طراحي فضاي سبز مورد استفاده است، گاهي 

كند كه ممكن است روح ايجاد مياصطالح خيلي رسمي و بياوقات يك ظاهر به 
  . باشدنامطلوب باشد، به اين دليل توازن غير متقارن بيشتر متداول مي

  

                                                                                                                                                                                                     
 Proportion 1   
 symmetry 2   
 asymmetry 3   
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  )14م( )قرينه(تقارن :  2-4شكل 

  
  )14م( عدم تقارن:  2-5شكل 

  
  
  

 تناسب  - 3

يا اندازه نسبي آن در  جسمواقعي يك  يبه اندازه. سومين اصل طراحي است
 ،هنگام قرار گرفتن دو جسم در كناريكديگر. شودقايسه با جسمي ديگر اطالق ميم

 و به  "تناسب مطلق "يا مقياس يك جسم  به اندازه. آيدبه وجود مي تناسب
        ،يك جسم نسبت به جسمي ديگر در فضا يمشاهده يا ادراك شده ياندازه

ر رابطه با اندازه موضوعات و تناسب د .)2-6شكل (شود گفته مي "تناسب نسبي "
كنار  رد. در نظر بگيريد A,Bدرختي را بين دو خانه . هاي فضاي سبز استويژگي
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ورتيكه همان درخت درخت ممكن است بسيار بزرگ جلوه كند، در ص  Aيخانه
توان در مورد گياهان، اشياي مصنوعي اصل تناسب را مي. باشد  Bمتناسب با خانه

  . ها به كار بردتمانو ساخ) ساخته شده (

  
  )14م( تناسب:  2-6شكل 

  

   
  )14م( تاكيد:  2-7شكل 
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  1تمركز يا تاكيد - 4

اصل تمركز بستگي به دانستن اين موضوع دارد كه توجه چشم انسان هنگام ديدن يك 
 منظره، در درجه اول به يك موضوع و ويژگي خاص جلب شود و سپس تدريجاً

  ترين جسم از كم تاكيد سبب تشخيص مهم .ندموضوعات مجاور را مشاهده ك
يعني از طريق افزايش برتري عناصر خاص و تابع قرار  .گرددترين جسم مياهميت

آن ويژگي كه در مرحله اول توجه بيننده را به خود  .گردددادن عناصر جزئي حاصل مي
، لخاطر شك تواند بهنقطه يا كانون تمركز مي. نام دارد "كانون تمركز"كند جلب مي

رنگ، اندازه، بافت يا تركيب، صدا در نقاطي چون نزديك درب ورودي ساختمان، 
هاي كانون تمركز در البته مثال. جلب نظر كند... وسط فضاي سبز، نوك قله و 

ها و ها، مجسمهگل ،)گياهان بسيار جذاب وغيرعادي(نه گياهان نمو منظرسازي، شامل
بز، ورودي ترين ويژگي در بخش عمومي فضاي سمهم ).2-7شكل(باشدها ميچشمه

يعني كليه اجزا ديگر بايد طوري طراحي شوند كه توجه ) كانون تمركز(خانه است 
هاي ديگر در بخش. بيننده را به نقطه تمركز هدايت كنند، نه آنكه با آن رقابت كنند

اوقات طراحان اكثر  .هاي تمركز را خلق كندتواند آزادانه كانونفضاي سبز، طراح مي
د كه بايد توجه داشت كه در هر نشوند كه نقاط تمركز متعددي طراحي كنوسوسه مي

  .  فقط يك نقطه تمركز كافي است  ،رهمنظ
 :   2تنوع - 5

تنوع، تغيير يا ). 2-8شكل (شود هاي طرح در يك تركيب گفته ميبه گوناگوني ويژگي
سبب جلب توجه بازديد ) رنگ  خط، فرم، بافت و(تضاد ميان يك يا دو عنصر طراحي 

وع زياد سر درگمي پيش نزيرا تنوع كم باعث ايجاد يكنواختي شده و ت.  گرددكننده مي
هاي مختلف تنوع ها و رنگها، فرمآميزي بافتهم. تنوع مخالف تكرار است. آوردمي

را طراح بسته به اينكه منظور و مقصودش از طرح چه باشد، حدود تنوع  .كندايجاد مي

                                                                                                                                                                                                     
 Emphasis 1   
 Variety 2   

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


  طراحي باغ و پارك 48

 

يابد و يا چند شكل و تنوع با چندين خط كه به خوبي در باغ راه مي. كندمشخص مي
  . شودشوند واقع ميبافت و رنگ كه ماهرانه در هم تنظيم و مرتب مي

  
  )14م( تنوع:  2-8شكل 

  
  )14م( تسلسل و توالي:  2-9شكل 

  
   1توالي يا تسلسل - 6

- معين و مشخص جلب گردد، سامان مياي كه توجه بيننده به مسيري طرح را به گونه

باشد كه به يك مسير يا به يك ، حركت يا انتقال يكنواخت طرح ميردهد و توالي تغيي
. گرددتوالي سبب اتصال عناصر طراحي مي). 2-9شكل(گردد مقصد دلخواه منتهي مي

اين . شودتكرار يك عنصر در فواصل منظم به وسيله ورود عنصري متضاد شكسته مي
موفقيت اين توالي به تكرار .  يابد و بسيار موزون استير در كل تركيب ادامه ميتغي

يكي از عناصر شكسته يا تجزيه شده در فواصل  منظم به وسيله عنصري متضاد وابسته 
  . باشدمي
  
  

                                                                                                                                                                                                     
 Sequence 1   
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  1هماهنگي يا تعادل - 7

اين اصل براي ايجاد حركت در چشم بيننده . باشدهماهنگي مي ،آخرين اصل طراحي
يك باغچه  يا چمنزار مسطح و ماليم و يك تركيب خاص . گيردد استفاده قرار ميمور

ها حركت چشم بيننده را در هايي هستند كه توسط آناي، شيوهاز گياهان به روش پله
يا اشيائي در ) گياه(قرارگيري يك شيئ  يتعادل نتيجه. كننديك فضاي باز هدايت مي

اي در هر طرف محور به طور زمانيكه توده. باشدامتداد محور واقعي يك تركيب مي
يك گياه منفرد . شود كه تركيب در حالت تعادل قرار دارديكسان توزيع گردد، گفته مي

دوگياه مشابه در يك صفحه سبب تقسيم . گيرددر يك صفحه در مركز توجه قرار مي
كه يك ناظر وقتي ). 2-10شكل (گردند جذابيت به طور مساوي و برقراري تعادل مي

بايست احساس كند كه طراحي فضاي سبز است كه او را زند، ميدر فضاي سبز قدم مي
  . كنداز يك بخش به بخش ديگر منتقل مي

  
  )14م( تعادل:  2-10شكل 

  
  :عناصر طراحي 

در واقع چهار اصل بنيادين . باشنداجسام، عناصر طراحي مي يهاي قابل مشاهدهچهره
  :باشندبه قرار زير مي در تركيب طرح كاشت

  
                                                                                                                                                                                                     

 Balance 1   
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 :نقطه و خط  - 1

و محيط توانند مفهوم هاي خاصي در تركيب وجود دارند كه ميهنگام طراحي، مكان
بايستي اهميت اين نقاط را بيان كرده و توجه خاصي به . منظر را در خود متمركز كنند

 ضا سرايت به كل ف اندها معطوف كرد؛ زيرا مفاهيمي كه در اين نقاط تمركز يافتهآن
كنند و بر خطوطي اين نقاط به سازماندهي يك تركيب كمك مي ).2-11شكل(كنند مي

معموال در محل . توانند از نظر بصري غالب باشندمانند خطوط ديد داللت كرده و مي
چنين نقاطي  هايي كه از نظر بصري اهميت دارند،ا ساير موقعيتيبرخورد خطوط ديد 

  . شوندمطرح مي

  
  )2م( نقطه داخلي به صورت تمركز مفاهيم:  2-11شكل 
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  )2م( فرم معمارانه در مقايسه با فرم طبيعي آن:  2-12شكل 

  
مثل تقاطع جوي آب با . دهدتقاطع دو ماده مختلف را نشان مي ،1در طراحي، واژه خط

از خط به منظور ايجاد الگوي حركت و جلب توجه . زمين يا تقاطع چمن با پياده رو
انواع خطوط از لحاظ تاثيرات بصري، نتايج حسي مختلفي را به بار . شوداده مياستف
  جسارت را بيان  ودار معموال احساس انرژي، قدرت مثال يك خط زاويه. آورندمي
  برعكس يك خط موجي شكل، احساس آرامش، سكون و استراحت را القا . كندمي
  وردارند و حركت را قوي تر بيان خطوط عمودي از كيفيت ديناميكي برخ .نمايدمي
تواند طراح مي. خطوط قطري و زيگزاكي، بيانگر فعاليت و نشاط روحي هستند. كنندمي

تر طراحي كند فرم زمين را در محوطه به روش معمارانه يا برعكس به روش طبيعي
 ايايكنند كه مستقيم و داراي زوهايي استفاده ميدر فرم معمارانه از خط)  2-12شكل (

                                                                                                                                                                                                     
 Line 1   
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بسيار ساختماني  هابه اين جهت، فرم. باشد ومعموالً در معماري رايج استتيزي مي
ها احساس وحدتي را با عناصر معماري سايت بيان اين فرم. رسندومصنوعي به نظر مي

   . نمايدعناصر را تقويت ميآن شود، اثر تر ميكرده، از آنجا كه كل منظره معماري
تري را القا ط موجدار و منحني استفاده كرده، احساسات ماليمهاي طبيعي از خطوفرم
هاي معمارانه بناها ارتباط چنانچه اين خطوط به صورت سيستمي درآيند با فرم. دنكنيم

تواند برقرار كنند، در اين صورت تقابل پويايي عناصر متضاد و بيان از طريق تضاد مي
د به درستي كليت خود را القا نها نتوانفرماما چنانچه اين . با قدرت مطرح شود كامالً
  ).2-15و2-2،14-13هاي شكل(هاي معماري محل قرار مي گيرد فرم يزير سلطه ،كند

  
                 )2م( لبه توده كاشته شده به عنوان خط مطرح مي گردد :  2-13شكل 

  
  )2م( گياهان به صورت خط واصل عناصر به هم ديگر:  2-14شكل 
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  )2م( شودها استفاده از زواياي تند تويه نميدر گوشه:  2-15كل ش

  
  )2م( هدايت بصري سايت با استفاده از خط:  2-16شكل 

  
ح براي كنترل حركت بصري و اطر. باشدمحور يا خط، الگويي براي كنترل طرح نيز مي

ديد ناظر تواند به اين معني كه طراح توسط خط مي. كندفيزيكي از خطوط استفاده مي
كند، بر ويژگي خطي كه چشم را هدايت مي. را به جسم يا مكاني خاص هدايت كند

به عالوه . نمايدگيرد، تاثير گذاشته، روحيه فضايي را القا ميتصاوير ذهني كه شكل مي
مسير و سرعت حركت بازديدكنندگان از باغ نيز به كمك خطوط يا محور مشخص 

روهاي وسيع، مستقيم و بالمانع براي حركت سريع به هدپيا مثالً .)2-16شكل (شود مي
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  . نمايندتر ميرود و پياده روهاي مارپيچ و خطوط منحني حركت را آهستهكار مي
شود از خطوط هايي كه به سبك انگليسي ساخته ميهاي جنگلي و پاركاغلب در پارك

خود  يروها و حاشيهادهپي يها، ديوارها، لبه و حاشيهپرچين. كنندمنحني استفاده مي
  . آيندگياهان خطوط و محورهاي بارز طرح به شمار مي

بيشتر كساني كه نسبت به . و حركت آشنا شد 1هاترسيم يبايد با واژه جادر اين 
 بسترها را در جلوي آن طراحي باغ ناآگاهند، گياهان را روي رديف كاشته و معموالً

ي كشت آنان خط مستقيم بوده و گاهي منحني هابستردهند كه بيشتر كاشت قرار مي
هاي منظم كه خطوط رسم شده هندسي است، گياهان به در طراحي باغ. باشندمي

هاي نامنظم نيازي به شكل شوند، ولي در طراحي باغصورت منظم و ترتيبي كاشته مي
ان اگر كاشت گياه .گيردهندسي نبوده و كاشت گياهان بر روي خطوط نامنظم انجام مي

كه براي از  .بر روي خطوط نامنظم ناآگاهانه انجام گيرد، باغ ناقصي ايجاد خواهد شد
در ترسيم از طبيعت  .گيردمورد استفاده قرار مي "ترسيم"ين بردن اين مشكل، روش ب

ترسيم با احساس حركت  .توان از خطوط طبيعي الهام گرفتگيرند اما ميكپي نمي
آورند ها به وجود ميهايي كه حصارها يا پرچينترسيم ارتباط مستقيمي دارد، اگر به

دقت كرده باشيد، متوجه خواهيد شد  كه در فصل پائيز با يك باد ماليم، متوسط و تند، 
شوند پشت حصارها جمع مي هاي مختلفي درها در يك زاويه به صورتفرم برف

ها، و در اين ترسيم ها وابسته به نيروي باد بودههركدام از اين ترسيم ).2-17شكل(
  . دهدبرف در حقيقت حركت آن را نشان مي

                                                                                                                                                                                                     
 Drifts 1   
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  )13م( اشكال متفاوت برف در پست حصار و تاثير سرعت باد در آن:  2-17شكل 

  
هاي ثابتي هستند و از هيچ جهتي يك مثلث متساوي االضالع، مربع و دايره شكل

شود ركت آغاز ميهر كدام از اشكال را بكشيم، ح ياگر يك گوشه. حركت ندارند
تبديل به يك مستطيل كرد  ،توان با وجود آوردن حركتيك مربع را مي ).2-18شكل (

  . و يا يك دايره را  به شكل تخم مرغ درآورد
  
  
  
  

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


  طراحي باغ و پارك 56

 

  

  

  
  )13م( .ايجاد حركت در متوازي االضالع ، مربع و دايره:  2-18شكل 

  
  

يابيد ده است توجه كنيد، در ميهاي آن در پاييز افتااگر شما به ترسيم درختي كه برگ
هاي بيروني به وجود آمده است كه ترتيبي هاي شاخهكه چرخش و يا پيچشي با خط

بنابراين استفاده از مثلث  .اندمثلث همچون ترسيم برف قرار گرفتهد و در چند نندار
با كشيدن خط از آن . همچون پايه درست است و نقطه وسط مثلث، منشا حركت است

اين سپس با تغيير هر يك از. )2-19شكل(آيد ها، اشكال زير به دست ميه گوشهنقطه ب
بازوهاي خميده در جهت  بنابراين هريك از. شودخطوط، منحني از مركز شروع مي

توانيد حال مي. كنندعقربه ساعت يا عكس عقربه ساعت در يك جهت حركت مي
هاي ترسيم توانيد فرمدر نهايت ميها را در اطراف اين سه خط به وجود آوريد و ترسيم

ها، چگونگي تركيب و براي بيان ترسيم 2-19شكل. شده را در يك كشت قرار دهيد
ها حتما از مثلث و اين بدان معني نيست كه در طرح و ترتيب نشان داده شد مايجاد نظ
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فقط بدانيد كه مراحل آن چگونه به وجود آمده و جهت حركت چگونه  .استفاده كنيد
  .ستا

  
 حركت بازوهاي مثلث و ايجاد منحني براي به دست آوردن شكل كاشت:  2-19شكل 

  )13م(
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حال اگر شما آن  .هر كس با شكل قطره اشك آشناست كه جهت حركت آشكاري دارد
شكل  ).2-20شكل (را از طول نصف كنيد منحني مشاهده شده حركت را بيان مي كند

ست و داراي حركتي ماليم است را نصف كنيد، حركت قطره اشكي را كه كوتاه و پهن ا
 .آيددر مي 2-21به صورت شكل

  
  

 
  )13م( جهت حركت در قطره:  2-20شكل 

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


 59 اصول اوليه طراحي

 

  
  )13م( جهت حركت در قطره هاي پهن و باريك:  2-21شكل 

  
 .دقت كنيد 2-21كه باريك است و حركت تندي دارد را در شكل  را شكل قطره اشكي

تصور كنيد كه بستر كشت شما  .ها در باغ شما پياده شوندمنحنيحاال اجازه دهيد كه 
  .مشخص شده است 2-22يك منحني است كه به شكل 

  

  
  )13م( جهت حركت در منحني:  2-22شكل 

 
  : ها اصول كلي زير بايد رعايت شوند گونه طرحدر اجراي اين

دقت كنيد،  a 2-23اگر به شكل . هاي برجسته در طراح استفاده كنيداز منحني -1
اشكال اصلي در اين طرح . ها ضعيف استها خيلي پهن  و تنوع گونهمنحني

اين است كه از چمن بيشتر و درختچه كمتر استفاده شده كه باعث كوچكتر به 
هاي خارجي كه برجسته و ، منحنيcولي در شكل  .گرددنظر آمدن محيط مي
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ها ن و درختچههاي برجسته هنگامي كه توسط درختامنحني. اندمشخص
 . آورندشوند، ساختمان اساسي باغ را به وجود ميتقويت مي

  
  )13م( مشخصات يك ترسيم خوب:  2-23شكل 

 
ارتفاع گياه بالغ بايد در  اصوالً .ارتفاع گياه را به عرض بستر ارتباط دهيد -2

براي نمونه اگر بستر  .برابر عرض بستر كشت در نظر گرفته شود 5/1حدود 
متر برسد و هنگامي  5/4ر عرض داشته باشد، ارتفاع گياه بايد به مت 3كشتي 

 . متر باشد 6متر است، ارتفاع گياه بايد در حدود  4كه بستر كشت 

تر خانه بعضي از درختان را كه دوست داشتنيسعي كنيد كه در روبروي پنجره -3
 هاي همسايه هدايتها و باغتر هستند و چشم شما را به طرف كوهو مطلوب

اين تاكتيك جالبي براي بزرگتر نشان دادن  .كنند مورد كشت قرار دهيدمي
 . منظره است

 
  1فرم يا شكل - 2

دو بعدي  يفرم عبارت است از نمود ظاهري يك جسم سه بعدي كه بر يك صفحه
كه از خطوط متعددي را  هر جسمي يشود، يا شكل نهايي خارجي تودهمي هنشان داد

هاي فرم .گرددكلي يك گياه تحت عنوان فرم توصيف ميحجم . تشكيل گرديده است
                                                                                                                                                                                                     

 Plant form 1   
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تاج، درختان شامل گلداني شكل، مطبق، ستوني، هرمي، مخروطي، ستوني پهن، پهن 
هاي ايستاده، قوسي، نامنظم، ها شامل فرمدرختچه .باشدآويخته و مجنون مي ،گرد

وششي و علفي گياهان پ .گيرندآبشاري، گرد، نوك تيز، گسترده و هرمي به خود مي
هاي متعدد بر هاي توده مسطح گياهي، گسترده ،فرش سبز، نيم تخت، ساقهداراي فرم

  .)2-24شكل(باشند روي يك تاج يا نوك تيز مي
  

  
  )14م( هاي مختلف گياهانفرم:  2-24شكل 

  
بايستي به  ،در هنگام بررسي فرم گياه. دنباشمي خاصيهاي هاي گياهي حامل پيامفرم
فرم گياه تركيبي از نماي كلي . آن توجه كرد يه منفرد و هم به فرم مجموعهل گياكش

ها و امكانات طراحي خاص خود را به رشد آن است و هر فرمي ويژگي يگياه و نحوه
  :باشد شرح زير دارا مي
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اين شكل بيشتر بر جهت عمودي يا ارتفاع تاكيد :  1گياهان مخروطي نوك تيز -1
درختان  .نمايدرا از زمين به آسمان تعويض مي دهحالت واحساس بينن.دارد

المت تعجب را در مخروطي نسبت به مقايسه با بقيه اشكال در طرح همان ع
كه مشاهده يك مناره بلند، مسجد معروف و يا  يندنمامي ذهن بيننده مجسم

ها در لزومي به كاشت تعداد زيادي از آن به علت همين خود نمايي، .يك برج
ها آنكاشت تعداد زياد  .ها در طرح كافي استو تعداد كمي از آن طرح نيست

كند كه با نقاط كانوني مختلف ايجاد مي 2در طرح از نظر ديد طرح حالت پرشي
معموال در طراحي  گياهاناين  .دهدگيجي خاصي به بيننده مي و مطلوب نبوده

 .باشدمي  3ازنمونه بارز آن سرو شير .شوندبه عنوان نقاط كانوني مطرح مي

ها شبيه گياهان مخروطي هستند، با اين تفاوت كه نوك آن:   4گياهان ستوني -2
  ها و اصول كاشت نيز همانند مخروطي ها در طرحمدور است و كاربرد آن

 .باشدمي  6و افراي قندي   5هاي اين شكل گياهان سرخدارنمونه  از. باشدمي

با . نظر شكلي بر جهت افقي تاكيد دارنداز :  يا افقي  7گياهان چتري، گسترده -3
ها حالت فراخي خاصي مانند استفاده از هواي صبحگاهي در مشاهده آن

 .كشانددهد و ديد را به اطراف و به حالت افقي ميكوهستان به ناظر دست مي
هاي مخروطي و ستوني يا چتري و گسترده، بسيار زيبا استفاده تركيبي از شكل

هاي صاف و بدون پستي و طبيعت اين درختان با زمين. باشدو ديدني مي

                                                                                                                                                                                                     
Fastigiate 1  

Jumpy 2  
Cupressus Sempervirens 3  

Columnar 4  
Taxus media hichsi 5  

Acer saccharum monumentable 6  
7  Spreading 
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بلندي سازگاري بيشتري داشته و به صورت خطي و طويل و موازي با سطح 
 .باشندمي 2زالزالك و 1نمونه بارز اين گياهان ماگنوليا.دهدافق جواب بهتري مي

ترين اشكال ترين و مهمزيبااين شكل يكي از  : 3گياهان مدور يا كروي -4
برعكس گياهان مخروطي و ستوني كه . دهدفضاي سبز را تشكيل ميدرختان 

    اثر بوده و زمينه خوبي براي كشند، فاقد جهت و بينگاه را به جهات خاص مي
    نقش وحدت بخش و پيوند دهنده به طرح غالباً. دار استهاي جهتفرم
  ياهان را نسبت به گياهان مخروطي و ستوني تعداد زيادتري از اين گ .دهدمي
دار به خود بگيرد با توان در طرح جا داد و براي اينكه باغ حالت موجمي

شود و همان حالتي را به كل صورت مخلوط كاشت ميگياهان اشكال ديگر به
     دارموج هاي با پستي و بلندي ومجموعه خواهد داد كه كاشت در زمين

  را 7و انجير6 ، افرا5ون يا نمدار، زيرف4هاي بارز اين گياهان راشنمونه. دهدمي
 . توان نام بردمي

نمونه جالب توجه . ها به هرم يا كله قند شباهت داردظاهر آن:  8گياهان هرمي -5
به مجموعه طرح، . شكل رسمي و معمارانه دارد. باشدمي 9آن درخت نوئل

. شودبه عنوان نقاط كانوني و تاكيد استفاده مي. بخشداستحكام و دوام مي
براي بيننده جالب توجه  ها با درختان كوچكتر و كروي شكل،كشت مخلوط آن

 . گرددمي

                                                                                                                                                                                                     

1 Magnolia soulangeana 
2  Cratagus 
3 Globular يا Rounded 
4 Fagus sylvatica 
5 Tillia Tomentesa 
6 Acer plamatam 
7 Ficus micro carpa 
8 Conical  يا Pyramidal  
9 Picea 
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درختان مخروطي و ستوني، ديد بيننده را به طرف :  1گياهان مجنون يا گريان -6
كنند ولي هنگامي كه طراح در نظر دارد اين نگاه را به پايين باال هدايت مي

هاي آونگي و آويزان در تركيب شاخهبرگرداند، از قرار دادن گياهان مجنون با 
         كشاند ها به طرف زمين ميكند و نگاه بيننده را با شاخهاستفاده مي

،  3، توت مجنون 2ها شامل بيد مجنونهاي زيباي اين گونهنمونه ).2-25شكل (
 . باشندمي 5و نوعي نارون  4، شير خشت مجنون 3مجنون

اق يك بالكن، تاج گياهي ديگر يا ط(اگر هر عاملي  : 6گياهان بديع يا شكيل -7
را اندام خود  ،نور تگياه براي درياف ومانع رشد گياه شود ) هر عامل طبيعي

اين گياهان . گرددمانند ايجاد ميبي و واركج نمايد، اشكال بديع و مجسمه
منظره بديع و جالب چنارهاي خيابان  .سال هستند 50مسن و باالتر از  اصوالً

هاي اطراف و ها از ساختمانونك به طرف تجريش و فرار آن وليعصر از ميدان
هاي اين ها ايجاد كرده و از نمونهكج شدن به طرف وسط، تونل جالبي از شاخه

ا اين خصوصيت در طرح به عنوان كانون تمركز بيك درخت . شكل است
 ).2-26شكل (باشد كافي مي

  
 

                                                                                                                                                                                                     
1 Weeping 
 Salix babylonica 2   
 Morus alba 3  
 Cotoneaster apiculata 4   
 Ulmus glabra varpendula 5   
 picturesque 6   
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  )1م( هدايت مي كنند درختان مجنون ديد را به طرف پايين:  2-25شكل 

  
 )1م( شكل گياهان بديع يا شكيل:  2-26شكل 

ها سوزني برگ ها و اشكال مختلف درختان و درختچهسازي چنانچه فرمهسدر پردي
هاي كروي و پهن دارند، ايجاد شود، حالت هاي از پهن برگان كه شكلدر ميان توده

هيچ وقت يك سوزني برگ بايد دقت كرد كه . برديكنواخت باغ را از ميان مي
   هايي گرد و پهن و كوتاه قرار نداد؛ زيرا اصال مناسب بزرگ را در وسط بوته

ها هرگز نبايد به موضوع در به وجود آوردن شكل نهايي درختان و بوته. گرددنمي
خصوص خود را به صورت طبيعي هرس متكي شويم بلكه هر درختي شكل به

 . داراست و زيباست
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 : 1 بافت -3

بندي بصري، ميزان لطافت و ظرافت در مقابل زمختي و فشردگي و به طور كلي دانه
 بافت در حقيقت  .است حري سطصبافت به معني زبري يا نرمي ب. بافت نام دارد

ها، نوع آرايش، چوب پوست روي تنه، عادت در رشد، ها و شاخهاندازه برگ ينتيجه
   رخت، نحوه قرار گرفتن برگ روي ها روي دها و شاخهنحوه قرار گرفتن برگ

بيننده تا  يها و به طور كلي زاويه و فاصله، نوع كرك، ميزان فشردگي آن2هاشاخه
كنيم، بافت درك شده نزديك به سطحي نگاه مي يوقتي از فاصله. باشدمي درخت

از فاصله ديد دورتر، ما ديگر قادر به درك بافت سطح . مربوط به تنوعات سطحي است
از فواصل بسيار . كنيمخواهيم بود و در عوض قطعات را به صورت بافت درك مين

  .شودها القا ميدور، ادراك بافت محدود است به آنچه از روي هم قرار گرفتن توده
هاي نرم و متوسط بايد به ميزان مناسب جهت شود، بافتاگر بافتي خشن استفاده مي
كار بردن ضاي سبز هر جا كه صحبت از بهدر طراحي ف. ايجاد تعادل به كار روند
بايد به ورود بافتي نرم براي پوشانيدن سختي  آيد طراح فوراًجسمي سخت به ميان مي

كه قيد و بند رسمي و تشريفاتي هاي محوطه در صورتيفرشدر سنگ .ن فكر كند آ
يا چمن و ها فاصله ايجاد كنيد تا گياهان خودرو و نداريد بين قطعات بتوني و يا سنگ

هاي كنار به برگ گياهان باغچه .يا كاشت نشا، سختي بافت مصالح را جبران كنند
در  .پهن شوند فرشها اجازه دهيد از حد خود كمي تجاوز كنند و روي سنگمحوطه

، بلكه با ي سخت سنگ تماس ندهيدرا به لبه ها به يكبارگي بافت نرم آبحاشيه بركه
دادن بافت يا آجرفرش در نرم جلوه فرشطرح سنگ. شانيدها را بپوكاشت گياهان سنگ

و راست و يا مصالح مخلوط، بيننده  پبا طرح دواير متحدالمركز و يا چ. دخالت دارد
    ها بنماييد تا مجال فكر كردن به بافت سخت پيدا نكندطرح يرا مشغول تماشا

  .)2-27شكل (

                                                                                                                                                                                                     
 Texture 1   
 phillotaxy 2   
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بر تنظيم هدايت ترافيكي، بافت  ها عالوهفرشطرح خطوط و رنگ سنگ:  2-27شكل 

  )9م( .دهدسخت سنگ را نرم جلوه مي
  

شمالي كشور  يالبته از طرفي بايستي گفت كه علت خستگي در سفرهاي به مناطق زيبا
زيرا نرمي بيش از . هاي نرم مربوط دانستبافت يتوان به غالبيت بيش از اندازهرا مي

سازي فضاي سبز به در منظر اصوالً .گردديها نيز باعث خستگي بيننده ماندازه بافت
گويند و بايد مي 2)گياهيمواد غير (و به درب و ديوار و ساختمان  1مواد گياهي و آب

مناسب نيست و بايد تعادل برقرار  ها نيز اصوالًهميشه دانست كه غالبيت نرمي بافت

                                                                                                                                                                                                     
 Soft landscaping 1   
 Hard landscaping 2   
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  . ولي غالبيت نرمي بر غالبيت سختي مقدم است  باشد،
  :  هافتدسته بندي با

اصوال بافت كليه عناصر تشكيل دهنده طرح اعم از آب، سنگ و گياه به سه دسته زير 
  : شود تقسيم بندي مي

منظور از درشتي در اينجا، اندازه نيست بلكه مفهوم  : 1بافت خشن يا درشت -1
اين بافت به خوبي قابل رويت بوده، . رساندرا مي "خشن و زمخت بودن"

 اشيايي با اين بافت معموالً. رسدجسور به نظر ميمشخص، قوي، مطمئن و 
 .گيرندكنند و اولين عناصري هستند كه مورد توجه قرار ميجلب توجه مي

هاي ضخيم و بزرگ با برگ.  داراي خطوط پيراموني نامنظم و پر انرژي هستند
 نهايتاً) هاي ظريف و كوچكبدون شاخه(اي هم و تودههاي كلفت و درشاخه

شاه   توان به چنار،از انواع اين گياهان مي. دهندخاصي به گياه ميفشردگي 
سوزني برگاني با بافتي . ، آگاو و ماگنوليا اشاره كرد 2هابلوط، برخي كاج

تري هستند كه به عنوان هم داراي بافت خشنهاي سفت و دربرگ متراكم،
به نظر  از مشخصات اين گياهان اين است كه. باشندمناسب مي تاكيدنقاط 
كشند و رسد به طرف بيننده پيشروي كرده و نظر ناظر را به طرف خود ميمي

از نظر رواني فاصله بين درخت با بيننده كم شده و فضا را كوچك، تنگ و 
ن علت است كه نبايد از اين گونه درختان در هميدهند و به تر جلوه ميخفه

شوند كه فضا اعث مياين گياهان ب. فضاهاي كوچك يا تنگ استفاده نمود
هاي ساختماني در درجه در بين مصالح ساختماني، سنگ. تر درك شودكوچك

 . گيرنداول و آجر در درجه دوم سختي قرار مي

كنند ولي اين اشيا جلب توجه مي. از نظر احساس خنثي است: 3بافت متوسط -2
خشن و دارند و حد واسط بافت نرمي خطوط پيراموني نسبتاً .مدعي آن نيستند

                                                                                                                                                                                                     
1 Coarse t   
2 Pinus nigar 
3 Medium t   
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ممكن است يك گياه از فاصله نزديك داراي بافت درشت و از . نرم هستند
  ريزه از مصالح كف پوش سنگ. فاصله دور داراي بافت متوسط باشد

 .گيردباشد كه بافت آن در رديف متوسط قرار ميمي هاها و پاسيوگذرگاه

هاي گشود، مشخصاتي مثل برزماني كه از اين بافت صحبت مي: 1بافت نرم -3
هاي باريك و لطيف، رنگ روشن، سطح صاف و هموار و حتي ظريف، شاخه

در يك تركيب، آخرين  عناصري  عموماً. گرددشكننده به ذهن جاري مي
توجه بيننده را  ،شوند ولي در رويت از فاصله نزديكهستند كه كشف مي

بيننده  گياهان با بافت نرم فاصله خود را با. نمايندمدتي به خود معطوف مي
تر و تر، محيط را باززياد كرده و سعي بر غيبت از نظرها دارند و باغ را وسيع

ترين مواد گياهي براي فضاهاي گياهان اين بافت، مهم. دهندشادتر جلوه مي
 ).2-28شكل(كوچك، خفه و گرفته هستند

  
  )1م( 2-28شكل 

  
، شير خشت، ابريشم  2كاجژاپني، نوعي   توان ليلكي، افرااز گياهان با بافت نرم مي
  . مصري و اسپيره را نام برد

براي  .درك شده فضاها نيز استفاده كرد قتوان براي تغيير اندازه و عمها مياز بافت
ها در ثابت بافت توانيم از تركيب نسبتاًاينكه اندازه و عمق واقعي فضا را نشان دهيم، مي

اگر بخواهيم فضا فشرده شده، از . نيماستفاده ك پيش زمينه، قسمت مياني و پس زمينه
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هاي نسبتا درشت را هاي ريز را در پيش زمينه و بافتعمق آن كاسته شود، بايد بافت
براي وسعت دادن به فضا و افزايش طول آن، از  ).2-29شكل(به كار ببريم  زمينهدر پس
يابد، يش ميهاي درشت در پيش زمينه استفاده كرده، هرچه فاصله تا بيننده افزابافت
  )2-30شكل (هاي ريزتري به كار ببريم بافت

  

  
  )2م( استفاده از بافت براي كوتاه تر نشان دادن پيش زمينه:  2-29شكل 

  

  
  )2م( استفاده از بافت براي وسعت دادن به فضا:  2-30شكل 

  
 همانطور كه گفته شد اگر بافت گياهان همواره مشابه و يكنواخت باشد، ناخوشايند 

از . آفريندهاي مختلف، منظره با شكوهي را ميگردد، بلكه تركيب جالبي از بافتمي
هاي درختكاري نيز بايد با دقت طرف ديگر بايد دقت نمود كه تغيير بافت در حاشيه

تواند ناهماهنگي به وجود آورد و يعني تغيير ناگهاني بافت هم مي. خاصي انجام پذيرد
هاي خيلي سبك در كنار هم بايد اي خيلي سنگين و بافتهاز كنار هم قرار دادن بافت
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  . اجتناب كرد و اين كار بايد تدريجي انجام شود
به دو پرچين شكل .  كندها توسط هرس بسيار تغيير ميها يا بافت آنكيفيت سطح برگ

تر و مجزاتر به نظر از توده، تيره يپرچين هرس شده به عنوان بخش .توجه كنيد 31-2
.  باشدتر است و رنگ آن نيز سبز روشن ميو بافت پرچين هرس نشده، نرمرسد مي

برگ و دار در زمستان بيگياهان خزان. گيردبافت تحت تاثير تغييرات فصلي نيز قرار مي
دار وقتي درخت خزان .باشندبافتي متوسط و در تابستان داراي بافتي خشن مي

ار دداراي بافتي ظريف و نرم و زماني كه برگ باشد،دار ميعنبرالسائل و يا انجيلي، گل
  .باشد، بافتي خشن داردمي

  
  )14م( گذاردهرس بر روي بافت و رنگ گياهان اثر مي:  2-31شكل 

  
  

 :   1رنگ -4

رنگ آبي تيره . گذارندها تاثيرات متفاوتي بر روحيه، احساسات و عواطف شما ميرنگ
گردد و از نظر حالت انفعالي و شب ميرنگي است كه در ذهن باعث تداعي استراحت، 
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رنگ زرد . آوردحركتي را ميكند و سكون و آرامش و بيرواني فعاليت را متوقف مي
رنگ قرمز . دهدفعاليت و اميد است و به فعاليت ميدان مي روشن معرف روز، آفتاب،

 سرزندگي، حمله، نماد خطر، .سبب تحريك، هيجان آوردن و روح بخشيدن است
 .گردداين رنگ باعث افزايش ضربان قلب مي. باشدشور و هرج و مرج مي ،هيجان

نماد حاصلخيزي و فراواني و ، رنگ سبز حالت دفاعي را تداعي كرده، تسكين دهنده
. باشدنماد جديت و ابهت مي ها،رنگ بنفش، رنگ سايه. براي چشم آرام بخش است

طراحي رنگ در . كندن ايجاد مياين رنگ، تصاوير سوگواري، غم و معنويت را در ذه
باغ و به طور كلي فضاي سبز و قرار دادن هر رنگ در جاي خود مانند تن در موسيقي 

همانطوري كه اگر يك ساز با بقيه سازها ناهماهنگ و همخواني نداشته باشد  .باشدمي
ها، ها نيز كاربرد مخلوط و شلوغ آندر مورد رنگ نامانوس و مشخص است، كامالً

  .گرددعث حذف شدن يكديگر و سردرگمي و كاهش آرامش ميبا
تن لخت درختان  بلكه رنگ شاخه، چوب، .ها نيستمنظور از واژه رنگ، فقط رنگ گل

ها، رنگ آجرهاي ديوار، سنگفرش و ها با برگها در پاييز، رنگ ميوهو درختچه
ها ر گرفتن آنروها، درب، صندلي، نيمكت و باالخره تركيب قراهاي پيادهسنگريزه

  . داراي اهميت فراوان است
ر زمينه تئوري رنگ و هماهنگي استفاده نتيجه بخش از رنگ در منظره، نيازمند دانشي د

  .باشدمي رنگ
فام، . رنگ توسعه دهد يهخو چر 1هاطراح بايد توانايي خود را جهت تشخيص فام

ش نشاني، قرمز خوني و به طور مثال رنگ قرمز ماشين آت. باشدتنوعي از يك رنگ مي
رنگ . ها در رنگ سبز زياد استتنوع رنگ. قرمز گوجه فرنگي با يكديگر متفاوت است

هاي تازه روييده با رنگ سبز تيره تابستاني در يك گونه در كليه سبز روشن جوانه
به همين علت است رنگ  .شودگياهان باغ و پارك، طيف بسيار وسيعي را شامل مي

  . اندنام نهاده "ينهرنگ زم"سبز را 
استفاده  "رنگ يچرخه"رنگي به نام  يها از دايرهنقاشان و طراحان براي تركيب رنگ
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مخلوط هريك . اندها از سه رنگ اصلي قرمز، زرد و آبي تشكيل شدههمه رنگ .كنندمي
از تركيب . گرددهاي ثانويه مياز دو رنگ اصلي به ميزان مساوي سبب توليد رنگ

 هاي زرد و آبي، سبز و از تركيب قرمز و زرد، نارنجي و از تركيب رنگ هايرنگ
   "، از مخلوط شدن دو رنگ ثانويه .گرددهاي آبي و قرمز، بنفش حاصل ميرنگ
  اين فرآيند ادامه . آيندبه وجود مي) حنايي، خاكستري و ليمويي( "هاي ثالث رنگ
  . رسيممي) يخاكستر(هاي خنثي يابد تا جايي كه به رنگمي

نام دارند  "هاي مكملرنگ"رنگ مقابل يكديگر قرار دارند يهايي كه در چرخهرنگ
سازي وقتي دو رنگ مكمل در باغ). نارنجي و آبي –بنفش و زرد  –مثل قرمز و سبز (

 مثالً. گردندشدن و بارزتر شدن يكديگر مي تررا دركنار يكديگر قرار دهيم باعث زيبا
هاي اگر دقت كنيد رنگ .يابنداي خاص ميسبز چمن، جلوه يزمينههاي قرمز بر گل

و يك رنگ  )آبي، بنفش و سبز كه نماد آرامش بخشي هستند(مكمل از يك رنگ سرد 
و در صورتيكه  اند،تشكيل يافته) قرمز، زرد و نارنجي كه نماد آتش و گرما هستند(گرم 

كانوني و ي نند و براي خلق يك نقطهكتضاد زيبايي را ايجاد مي كنار هم قرار گيرند،
  . جلب توجه سريع بيننده بسيار مناسب هستند

هاي نيز وجود دارند كه به رنگ) مثل ارغواني و صورتي(هاي واسطي در اين بين، رنگ
   ماليم معروف بوده و از تركيب مقادير مختلف رنگ قرمز و آبي به وجود آمده و 

آرامش (هاي سرد و هم در نقش رنگ) هيجان(م هاي گرتوانند هم در نقش رنگمي
  . در محيط ايفاي نقش نمايند) بخش
كشند و بنابراين بايستي نزديك خانه و يا در ا به طرف خود ميرهاي گرم، چشم رنگ
زيرا اگر گلداني پر از الله قرمز يا شمعداني در انتهاي . كار روندهاي اصلي باغ بهمكان

ها كشيده شده و بنابراين حسي از شما به سرعت به طرف آنباغچه قرار دهيد، چشمان 
هاي سرد بايد در محل دورتري از خانه رنگ. كوچكي باغ به شما القا خواهد شد
  . ها را بيشتر نماينداستفاده شوند تا جلوه فضاها و فاصله
 جاها و مواد گياهي از نظر رنگ جايگاه بسيار مهميبه طور كلي همخواني مبلمان، گل
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  .كندها را از ديد گم ميمبلمان رنگ آميزي شده با رنگ سبز، آن مثالً. در طراحي دارد
رنگ سفيد و . كند كه در كنار رنگ تيره كاشت شودرنگ سفيد زماني سفيدتر جلوه مي

باشند و رنگ مبلمان و كرم بهترين رنگ براي نقاط برجسته و مهم از نظر ديد مي
اندام علفي سبز تيره زماني آرامش  .گردددت توصيه ميها به شديوارها با اين رنگ

سبز تيره يك حالت تسلط و . بخش خواهد بود كه زياد از حد مورد استفاده قرار نگيرد
حكم فرماني دارد و اگر در انتهاي ديد كاشت شوند، از نظر رواني درخت يا قطعه مورد 

و ) 2-32شكل (دهد لوه مينمايد و فاصله را كوتاه تر جنظر به طرف ناظر حركت مي
برعكس اگر در انتهاي ديد ناظر اندام سبز روشن به معرض نمايش گذاشته شود 

رنگ  .سازدگيرد و فاصله را زيادتر نمايان ميموضوع از ناظر حالت گريختن به خود مي
كند ولي رنگ روشن نگي سنگين و وزين بوده و به طرف زمين هدايت ميرسبز تيره، 
جهت اتحاد رنگ . كندي سبك و روحاني بوده و به طرف باال هدايت مياز نظر روان

خيلي تيره و خيلي روشن، احتياج به يك رنگ حد واسط داريد كه رنگ خاكستري 
ها نيز زيرا باعث كم شدن شدت رنگ. تواند چنين نقشي را در هماهنگي ايفا كندمي
 يهاآفتابي نسبت به مكان هاي روشن و گرم در نقاطكاشت گياهان با رنگ. گرددمي

-رنگ بنفش نيز مي. باشد و از نكات مهم طراحي استتر ميدار، مناسبتاريك و سايه

تواند فضاي معنوي به محيط باغچه بدهد، البته براي بهتر ديده شدن آن بايستي محيط 
  . مند باشداز نور كافي بهره
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  )1م( 2-32شكل 
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  :خودآزمايي فصل دوم 
لي كه در يك تركيب طراحي بايستي مدنظر يك طراح قرار گيرند، چه معوا -1

 مواردي هستند ؟  

 :واژه هاي زير را تعريف كنيد  -2

  Tخط كش ) ج                  Scale) ب             سايت   )الف
 مزيت مقياس ترسيمي نسبت به مقياس كسري ساده چيست ؟  -3

متر روي نقشه هر متر روي زمين، چند سانتيباشد، مي   مقياس نقشه اي  -4
 باشد؟ مي

توازن غير متقارن را تعريف و . باشدمي) تقارن(يكي از اصول طراحي، توازن  -5
 .با يك تصوير آن را نشان دهيد

چند  )باغ وپارك( كانون تمركز را تعريف كرده و در يك طرح فضاي سبز -6
 نقطه تمركز نياز است؟ 

گردد و تكرار يك عنصر صال عناصر طراحي ميكدام عنصر طراحي سبب ات -7
در فواصل منظم توسط ورود عنصري متضاد شكسته شده و اين مطلب در كل 

 يابد؟ تركيب ادامه مي

 چهار عنصر طراحي را نام ببريد؟ -8

 .هاي زير را تعريف كنيد واژه -9

  ) Drift(ترسيم ) الف 
  ) form(فرم يا شكل) ب
  )Fastigiate( گياهان مخروطي ) ج
  )Picturesque(گياهان شكيل)د
  )Texture(بافت )ه

  باشد و چهحي مياداراي چه نوع فرمي از نظر طر) picea(درخت نوئل  -10
  كند؟هايي در طرح ايجاد ميويژگي
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گياه ابريشم مصري داراي چه نوع بافت   و )پوش پاسيوهااز مصالح كف(سنگريزه -11
  د ؟ نباشاز نظر طراحي مي

 )باغ وپارك( هاي مكمل در كنار يكديگر در طراحي فضاي سبزز رنگاستفاده ا-12
.مناسب است يا خير ؟ مثال بياوريد
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  سومفصل 

  مبلمان باغ و پارك

  :اهداف كلي 
از عناصر اصلي سازنده فضاهاي سبز باغ و ( بررسي مبلمان باغ و پارك  -1

 .هاي متفاوتي كه در يك طرح منظر دارداز نظر كاربري) پارك
 )ها كفپوش، مرزها، پله( مبلمان با كاربري ارتباطي  بررسي -2
ها، ها، تنديسآالچيق و داربست(بررسي مبلمان با كاربري زيبا سازي -3

 ...)نورپردازي، سيماي آب و 

  
  وپارك مبلمان باغ

  :مقدمه 
ها از زندگي زيبا، آرام و سالم از يك سو و زيبايي، آرامش و سالمت زندگي انسان

هاي زيبا ي، انديشهخلق زيباي. ي خالق آدمي استي تفكر و انديشههسوي ديگر زاييد
  .شودتر ميهاي زيبا در فضايي زيبا خالقطلبد و انديشهمي

كند و اگر به زيبا ، آلوده و شلوغ روح آفرينش را تضعيف ميشهرهاي پر سر و صدا
   . شدهاي بصري كمك نكنيم، شهرها داراي مناظري نامطلوب خواهند سازي فضا

هاي ها و نيمكتشر آب نماها، صندليرهاي شكيل، صداي شهاي زيبا، گلدانگل
آرامش را در فضاهاي مختلف به ارمغان ... هاي متفكران و بزرگان و راحت، تنديس

  .آوردمي
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شوند كه ي فضاهاي سبز محسوب ميمبلمان باغ و پارك از جمله عناصر سازنده
از آنجا . دوام و محل استقرار آنها اهميت بسياري دارد كميت، كيفيت، زيبايي، راحتي،

ريزي فضاهاي سبز، سالمت، آسايش و زيبايي است، لذا كه سه هدف اصلي برنامه
  .جهت دستيابي به اين سه هدف، بايد دقت و حوصله فراوان در طراحي آنها انجام داد

: شوندزير تقسيم ميي هاي مختلف به چهار دستهمبلمان باغ و پارك، از نظر كاربري
  .رفاهي -با سازي، خدماتي، تفريحي هاي ترددي و ارتباطي، زيمبلمان با كاربري

  .شوندكه دو مورد اول بيشتر داراي اهميت بوده و در اين فصل بررسي مي
 :مبلمان  با كاربري ترددي و ارتباطي  - 1

ها جدا كنده، )هافرشسنگ(ها كفپوش: باشد اين گروه شامل دو دسته مبلمان مي
  )هامرزها و پله(
  
 ) :1فرش يا داالژسنگ( ها كفپوش - 1- 1

بايستي كار خود را با صفحه زمين يا كف باغ به عنوان نقطه حركت آغاز يك طراح مي
جذابيت و زيبايي فضاها  -1: كنندها دو هدف را در طراحي دنبال ميپوشكف. نمايد

  .  ه چشم بيننده استراحت مي بخشدكه به عبارتي جنبه ديداري كه ب) سطحي زينتي(
سهولت (كند ، محور يا مسيري براي گردش در فضا ايجاد ميحاظ عملكردياز ل -2

دال عبارت است از قطعه سنگ، ). بازي كردن و راه رفتن(يا جنبه عملي كف ) تردد
محل تردد در كه به طور منظم يا نامنظم در سطوحي كه ... چوب، بتن، موزاييك و 

به طور كلي كاربرد سنگ و يا ساير مصالح . رود، به كار مياغ و پارك استفضاي ب
 ).دقت كنيد 1-3به جدول ( ساختماني را داالژ مي نامند 

                                                                                                                                                                                                     
1 Dalle-Dallage 
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  )9م( هامزايا و معايب انواع كف پوش:  3-1جدول 

  
  )9م( كف پوش با طرح هاي سه بعدي: 3-1شكل 
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دوام، نما و شكل : توجه داشت ها بايد به نكات زيرپوشدر انتخاب هر يك از كف
، خصوصيات )سواره يا پياده(ي، نوع استفاده ظاهري، قابليت دسترسي، سازگاري اقليم

از مصالح بومي و ميزان تردد در مكان  اربران آن، عوامل اقتصادي، استفادهجسمي ك
مثال يك محدوده تفريحي نسبت به حياط مسكوني داراي عملكرد متفاوتي . مورد نظر

غ   يا كف ميداني در يك محوطه دانشگاهي در مقايسه با ميدان موجود در بااست 
  .باشدشناسي بسيار پر رفت و آمدتر ميگياه

) ها و گياهان پوششيمثل چمن(بافت نرم : شكيل شده استكف باغ از دو نوع بافت ت
است كه براي سطوح زياد و هواي خشك كاربرد دارد و استراحت خاصي به چشم 

، كه در )ي، آجري و سنگريزههاي سيماني، سنگمثل محوطه(و بافت سخت  دهدمي
باشد و بافت چوب ما بين دو بافت فوق     مي. هواي مرطوب كاربرد بيشتري دارند

به طور كلي احداث سطوح . كندهاي خشن  خود را با گياهان هماهنگ ميبهتر از بافت
. تر استتر و كم هزينهها سادهآن تر ولي نگهداريگران) نسبت به سطوح نرم( سخت

  .در هر صورت هر بافتي اجرا شود، بايستي در نهايت دقت احداث گردد
ي چيدمان قطعات كفپوش، حالت تواند با به كارگيري مناسب رنگ و نحوهطراح مي

  .سه بعدي را در بيننده القا كند
  :هاي زير دقت شود ها و شكلبه طرح
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  )9م( ه طريق ژاپني از تنه چوب در داخل چمندال بندي ب:  3-2شكل 

            

  
  )2م( كف پوش مركب با كاشت درختان در نقطه مركزي:  3-3شكل 
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  )9م( طرح بند رومي پنج دانه:  3-4شكل 

  
  )9م( استفاده مناسب از هماهنگي رنگ ها:  3-5شكل 
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       )9م( استفاده از طرح هاي مدور در كف سازي :  3-6شكل 

                

  
  )9م( استفاده از مصالح مشابه  بدنه ساختمان در كف سازي:  3-7شكل 
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 )1مرزها(جدا كننده ها  -1-2

سبب ايجاد مرزها گشته و . دهندزها جنبه عمودي طراحي را نشان ميديوارها و مر
سازند، كه باعث اتصال نقاط مختلف باغ،پارك و يا يك مانع فيزيكي براي مسير مي
اصوال ايجاد ديوارها براي حريم . گردداز دسترسي به فضاهاي خاص مي جلوگيري

خانواده طبق سنت و رسوم و فرهنگ و يا به خاطر حفظ درختان از حمله حيوانات و 
ولي در رابطه با منظر سازي و فضاي . ها انجام شده استها در باغسرقت احتمالي ميوه

به بيننده ... لطيف و زيبا و  هايمناظر، گلسبز، طراح بيشتر به دنبال به رويت رساندن 
  .دهدباشد و در نتيجه ديوار معني و مفهوم قبلي خود را از دست ميمي

ها ديوارها، پرچين سبز و نرده: شوندتقسيم ميبزرگ مرزها در منظرسازي به سه دسته 
  .هايا فنس

. شودورود صدا ميديوارها جلوي ديد را گرفته و تا حدي مانع از :  2هاديوار- 1-2-1
هاي ناهموار و در يك باغ براي ايجاد تنوع بيشتر در چشم انداز، مخصوصا در زمين

ها عالوه بر زيبايي، از فرسايش خاك به خصوص احداث آن. شوندشيب دار استفاده مي
از طرفي . شوندهاي تند، جلوگيري كرده و به منظورهاي بادگير نيز استفاده ميدر شيب
اگر ديوارها از . آيدارچه قيم خوبي براي گياهان باال رونده به حساب ميديوار يكپ

تر از حصارهاي گياهي، نماهاي سخت و مسطح ساختماني ساخته شده باشند قاطعانه
اگر ارتفاع ديوار . فضا را محدود و از نظر بصري و رواني حالت تجاوزگرانه دارند

ند و وقتي احساس راحتي در بيننده ايجاد كخيلي زياد باشد، بيننده احساس ناراحتي مي
ديوارها از نظر بافت سخت . شود كه بتواند با جزئيات پشت ديوار ارتباط برقرار كندمي

  .كشندهستند، ديد عمودي دارند و چشم را به باال مي
ارتفاع . شودمتر باشند، ديد كامال محدود ميسانتي 183يوارها ارتفاعي بيش از اگر د

د اندازه ارتفاع تا چشم باشد بلكه بايد بيشتر يا كمتر از قد انسان باشد تا ديوار نباي

                                                                                                                                                                                                     
 Boundaries 1   
 Walls 2   
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زيرا بيننده قادر نيست آن سوي لبه را . حالت سردرگمي و گيجي در بيننده ايجاد نكند
از موارد استفاده ). 8-3شكل (كند ببيند و از طرفي براي ديدن آن سوي لبه تقال مي

بر روي ساختمان خصوصاً اينكه ديوار در ضلع شمالي و ها ديوار، استفاده از سايه آن
شمال غربي ساختمان قرار گرفته باشد كه بر عليه آفتاب بعد از ظهر تابستان عالي است 
و در جلوگيري از گرم شدن ساختمان در بعد از ظهر و خنك ماندن هواي داخلي تاثير 

و توده گياهي به همديگر از مشخصات ديگر ديوار، پيوند دو گياه يا د. فراوان دارد
گياهان كاشته شده در زمين بدون ديوار، در ناظر حالت جدا بودن و عدم انسجام . است

هاي گياهي را به هم متصل كرده و به آن كند ولي وجود ديوار اين تودهايجاد مي
  ).3-8شكل (بخشد وحدت مي

  :انواع ديوارها 
 ).3-9شكل (  احداث ديوار با سنگ بدون مالت يا با مالت -1

) مالت(ا با پوشش اتصالي ها و آجرهاز سنگ: ديوار با مصالح ساختماني  -2
 .شوداستفاده مي

توانند به يكي از دو فرم مي:  احداث ديوارهاي ساختماني با پوششي از گل -3
فوق احداث شوند، به طوري كه گلكاري يا كاشت گياهان رونده با افزايش 

 .گرددها ميسر مينگخاك و كود در فواصل و البه الي س
از (كار بردن قطعات چوبي يا بامبو  ، با بههادر برخي شيب:  ديوارهاي چوبي -4

    كه قسمتي از آن را در خاك فرو ) ني هاي طبيعي  درختان وتنه و شاخه
توان به زمين شكل داد و مي). باشدها نيز تقريبا باريك ميقطر آن(برند مي

 ).3-10شكل ( ها را پديد آورد يانواع ديوارها يا تراس بند
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  )1م( 3-8شكل 

  
  )2م( نحوه تهيه ديوار سنگي با مالت:   3-9شكل 
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  )2م( امبونمايش ديوار چوبي با ب:  3-10شكل 

 
ولي . باشدساخت ديوارهاي بتوني بدون گياه جالب نمي:  ديوارهاي بتوني -5

   اهان در داخل ها و كاشت انواع گيهاي داخل آنتوان با ايجاد حفرهمي
هاي گلداني زير دقت كنيد به نمونه. زيبايي را خلق نمود ها، منظرهحفره

 ).3-11شكل(
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توان در داخل انها گياهان يك ساله هاي گلداني جهت ديواره كه ميفرم:  3-11شكل 

  )2م( .ها به منظور ساخت دقت كنيدبه اندازه آن. يا دائمي استفاده كرد
  

  :  1ديوارهاي سبز يا پرچين -1-2-2
آن تا يك  كاشت برخي از گياهان در يك رديف متوالي در اطراف باغ و پارك و آرايش

عوامل مختلفي در انتخاب گياه براي . نام دارد "پرچين سبز"ارتفاع و با عرض معين
ها، سرعت رشد، هميشه سبز يا خزان پذير بودن، تراكم شاخه: پرچين سبز موثرند 

تواند خاصيت ديوار بودن را از ها و بافت كلي گياه و اينكه تا چه خود ميبرگ  تراكم
  .د بروز دهد و يا چند بار در سال به آرايش و سر برداري احتياج داردوخ

با توجه به اينكه هدف از كاشت گياه براي ايجاد ديوار سبز، بافت و رنگ يكنواخت 
واريته باشند تا ديوار اتحاد خود را از دست باشد، كليه گياهان بايد از يك گونه و مي

ها به صورت توجه شود كه براي اخذ نور و هواي بيشتر، بهتر است پرچين. ندهد
  .تر از راس، سر برداري گردندپهن اي و با قاعدهذوزنقه

  
  

                                                                                                                                                                                                     
 Hedge 1   
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  :اندگياهان پرچيني دو دسته

مزيت آن بر . باشدكي از بهترين گياهان اين گروه ميسرخداري : هميشه سبزها -1
باشد كه در شكل سازي به ها، متراكم بودن شاخ و برگ ميديگر پرچين

عيب آن كم بودن . اشكال هندسي، پرندگان و حيوانات بسيار مناسب است
. گيردرشد است كه در ديوارهاي سبز فضاي سبز كمتر مورد استفاده قرار مي

ر است و از نظر از نظر تراكم بافت مثل سرخدا. باشدمي 1خاسگياه بعدي 
هاي بيضي، هميشه سبز با برگ 2برگ نو معمولي. شكل پذيري نيز عالي است

از  4هاترون هاي قطور وبا برگ 3متر، همچنين شمشادهاسانتي 7-3و طول 
هاي معمول ايران هستند كه سهم زيادي در بهبود آلودگي هوا نيز پرچين
ها به سربرداري است كه برگ نعامل مهم در انتخاب گياه ميزان نياز آ. دارند

برداري ند، فقط يكبار در سال نياز به سرانو و ترون كه بهترين جواب را داده
ه اگر البته بايد دقت كرد ك. دارند كه بهترين زمانش در نيمه دوم تابستان است

برداري در نيمه ديوار سبز در معرض نور شديد خورشيد قرار دارد، زمان سر
زيرا سربرداري در زمان تابستان به . اخر بهار انجام گيرداول شهريور يا او

 .كندهاي هرس شده، لطمه وارد ميشاخه
ديوارهاي كامال كه نوعي زالزالك براي ايجاد  5وليك:  گياهان خزان پذير -2

نيز با  7بداغ. آوردمتر به وجود مي 7كه پرچيني حدود  6ممرز. متراكم است

                                                                                                                                                                                                     
1 Ilex aquifolium 
2 Latifolium ovalitolium 
 Euonymusجنس  3
4 Ligustrum vulgaris 
5 Crataegus oxycantha 
6 Carpinus betulus 
7 Vibrunum timus 

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


 91 مبلمان باغ و پارك

 

نيز از گياهان  2هاي قرمز و بنفش و فندقبا برگ 1هاي زيبا و زرشكشكوفه
 .خزان كننده پرچين هستند

 
  : 3نرده يا فنس -1-2-3

تعريف نرده همان تعريف ديوار با تغيير جزيي است و در نهايت همان مرز يا 
گذارد به راحتي به تاسيسات و يا تشكيالت پشت كند ونميحريم را مشخص مي
    نيست و بيننده از خارج و داخل فضا  نرده مانع كامل. آن دسترسي پيدا شود

اگر در منطقه امنيت برقرار باشد و وضع . تواند لذت ديدن مناظر را حس كندمي
هاي زيبا به جاي ديوارها، توان با استفاده از نردهفرهنگي در سطح بااليي باشد، مي

       ها بر حسب كاربرد به چند دسته تقسيمنرده. ناظر بسيار زيبايي خلق كردم
  .هاي تزئيني فايبرگالسهاي چوبي و نردهنرده –هاي آهني و توري نرده: شوندمي

ها اثر عوامل نامساعد محيطي مخصوصاً برف و نكته قابل توجه در احداث نرده
باشد، كه اين خسارت بيشتر با قسمتي كه با خاك تماس دارد ها ميباران روي آن

ا يك اليه محافظ شيميايي ضروري است كه ها بپوشاندن نرده. شودمربوط مي
ها باشد كه براي گياهان سمي است و در صورتي كه نردهبهترين ماده كرئوزوت مي

هاي آهني ابتدا در نرده. با محل كاشت فاصله دارند، استفاده از آن آزاد است
زدگي آميزي براي جلوگيري از زنگشود و سپس دو اليه رنگمي ضدزنگ استفاده

اي بسيار نازك است، ولي بهتر است آن قسمت كه با خاك تماس دارد، با اليه كافي
فروبردن و بيرون آوردن ستون در داخل قير كافي (از قيرجوشان اندود گردد 

  ).است
بايستي به اين نكته . پوشانندها را با گياهان باال رونده زيباي محلي مياصوال نرده

و پوشانيدن كامل ) مثل پيچ امين الدوله(هان توجه كرد كه با رشد كامل برخي گيا

                                                                                                                                                                                                     
1  Berberis 
2 Corylus 
3 Fence 
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ها وجود نداشته باشد، گونه منفذي براي خروج باد از آننرده، از آنجائيكه هيچ
  ).3-12شكل(پذير خواهند بود هاي ضعيف آسيبنرده
ها اعم از چوبي يا آهني هر دو يا سه سال يك بار احتياج به رنگ آميزي دارند نرده

ها را گياهاني بايد كاشت شوند كه بتوان آن. كل آفرين استكه وجود گياهان مش
رزهاي . پس از هرس از روي نرده خارج كرد و سپس در محل خود قرار داد

  .رسندرونده در اين خصوص جالب به نظر مي
با . اي از باغ، محلي براي بازي كودكان را محدود و محصور نمودتوان در گوشهمي

  .توان نوآوري خود را به همگان معرفي كرداستفاده از ني خيزران مي

  
  )1م( 3-12شكل 
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  : 1هاپله -1-3

اگر . ناميممي " 2پلكان يا سطوح شيبدار"وسايل ارتباطي بين دو سطح مختلف را 
  .شيب تند باشد، احتياج به پله قطعي است

  ولي. نمايندها اصوال خطوط عمودي را به بيننده عرضه ميدرختان و ساختمان
به خطوط افقي، خود را تبديل به نقاط  اين خطوط و تبديل ها با شكستنهپل

ها به دليل انسان در زمان باال رفتن از پله .نمايندكانوني و زيباي باغ وپارك مي
ها را بيشتر از ها و زيبايي آنها و جلوگيري از لغزش، فرم و بافت پلهتوجه به گام

ه همين علت ساخت پله براي باغ بايد توام با هنر گذراند، و بنقاط ديگر از نظر مي
ها و تماشاي گپ زدن و راه رفتن و از طرفي نشستن روي پله. طراحي باشد
ها تواند از كاربردهاي ديگر پلههاي ديگر لذت بخش است كه ميحركات انسان

  .باشد
  :ها از سه جز تشكيل شده اند پله
متر بسته به موقعيت سانتي 17تا  12بين ؛ كه مقدار آن  3ارتفاع يك پله يا خيز -1

متر باشد، به سانتي 12كه اگر اين ارتفاع كمتر از . ها متغير استو مكان پله
ها امكان لغزش و سقوط وجود علت عدم ديد كافي و اختالل در تنظيم گام

متر باشد، براي خردساالن و سانتي 17چنانچه اين ارتفاع بيشتر از . دارد
بايد يكسان باشد زيرا در  هاارتفاع همه پله. ل آفرين خواهد شدكهنساالن مشك

 .صورت باعث سردرگمي و گيجي و سقوط فرد خواهد گرديداين غير
حداقل . باشدمحلي براي گذاشتن كف پا براي صعود يا نزول مي:  4هاكف پله -2

در  زيرا كوچكتر از اين مقدار،. متر در نظر گرفته شودسانتي 22مقدار آن بايد 
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موقع باال رفتن، باعث برخورد پاي شخص به پله بعدي و در زمان پايين 
 .باشدمتر ميسانتي 30اندازه معمولي كف پله . آمدن، امكان لغزيدن دارد

؛ بين دو سري از پله براي استراحت و امنيت در  1قسمت وسيع يا سكوب -3
اع، يك محل متر ارتفسانتي 183با پيمودن هر . گرددقدم برداري تعبيه مي

علت آن نيز اين است كه  بيش از اين حركت كردن . باشداستراحت  الزم مي
ها در ارتفاع، براي اكثر مردم مشكل است و از نظر رواني هم تعداد زياد پله

از طرفي . كندحتي قبل از شروع به باال رفتن اوليه پله، انسان را خسته مي
 150ها بهترين اندازه سكوب .دهندها هم استراحت ميها به چشمسكوب
 .متر استسانتي

در يك مكان رسمي كاخ تشريفاتي :  2هاي رسميپله -1: ها دو نوع  هستند پله
ها چنان است كه نيازي به محاسبه فواصل استاندارد پله. گيردمورد استفاده قرار مي

طبيعي و يا هاي پله:  3هاي غير رسميپله -2. ها در ذهن نداردطول و ارتفاع قدم
اي هاي جنگلي صخرهچوبي، چمني و نامنظم كه در بسياري از ويالها و پارك

ها و نوك پاي خود باشد كه به ها رهگذر بايد مواظب قدمدر اين پله. كاربرد دارند
كند كه هايش اين فكر را در رهگذر ايجاد ميگذارد و به خاطر پيچ و خمكجا مي

  ).3-13كل ش(چطوري و به كجا خواهد رسيد
 حمل كالسكه بچه،. ها عالوه بر زيبايي و خاطره آميز بودن معايبي هم دارندپله

دار معلولين، حركت افراد پير و چاق و به طور كلي افرادي كه حركت صندلي چرخ
سطوح    (ل است؛ زيرا ايجاد رمپ ها مشكهاي حركتي دارند، از پلهنارسايي
هاي هاي عمومي اجباري و در   باغا در مكانهايجاد رمپ. نياز است)  دارشيب

  .باشدشخصي اختياري مي
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  :ها هاي مختلف پلهطرح
-هاي منظم كه با اصول معماري ساخته ميپله: هاي  منظم و راست پله -1

شوند كه براي دار و يا داراي سكو ساخته ميها شيبگاهي كناره اين پله.شوند
 ).فال-3-14شكل (شوند گلكاري مناسب مي

ها به منظور تنوع در ديد و زيبايي احداث اين پله: اي دايره و دايرههاي نيمپله -2
 )ب-3-14شكل( گردند مي

- هاي منفرجه يا حاده ساخته ميهايي هستند كه با زاويهپله: دار هاي زاويهپله -3

 )ج-3-14شكل (شوند 
ورت كامل به ها مصالح ساختماني كمتر به صدر آن: هاي باغي يا روستايي پله -4

هاي درخت از روي هم قرار گرفتن قطعات الوار و يا كنده. شوندكار برده مي
 .كنندمناظر زيبايي در باغ و پارك ايجاد مي

  
  )1م( 3-13شكل 
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  )2م( انواع طرح هاي مختلف پله:  3-14شكل 

  زاويه دار دو طرفه: نيم دايره    ج : منظم و راست     ب: الف 
  

  :ها  در نظر بگيريد ر مورد طراحي پلهسه نكته را د
 .ها مناسب است كه فرد انتخاب شودها كم باشد، تعداد پلهاگر ارتفاع پله -1
اگر گياهي در باالي پله قرار گيرد، از نظر بيننده اختالف سطح شديد و خسته  -2

ها قرار گيرد، سبب كاهش اختالف گردد ولي اگر گياهي در پايين پلهكننده مي
 .رددگسطح مي

. باشدبرقرار مي رابطه ) f(و كف پله ها ) h(بين ارتفاع  -3
. باشدمتر ميسانتي 66تا  62دهد كه طول قدم انسان در سطح تجربه نشان مي

 62دارد به انداز يعني اگر روي سطح افقي حركت كند هر دفعه كه قدم برمي
 .كندمتر پيشروي ميسانتي 66تا 

  : ربري زيباسازيمبلمان با كا-2
ها، نور ها، تنديسها و داربستآالچيق: باشنداين گروه شامل شش دسته مي

  .ها و محل استقرار پرندگانها، گل جاينماها و فوارهپردازي، آب
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  : 1هاها و داربستآالچيق-2-1
سقف فضاي باغ و پارك، به طور معمول آسمان است و بنابراين حس و حال و 

وقتي سايبان . كندغيير چيزي كه در باالي آن قرار دارد، تغيير ميمقياس باغ با ت
شوند سبب ايجاد سايبان به وسيله پيچك پوشيده مي)  داربست يا آالچيق(گياهي 

تواند نشان دهنده محل ورود باشند، با سايبان گياهي مي. گردندو سقفي سبز مي
اغ شده يا انتقال از يك فضا ايجاد استراحتگاه، سبب تغيير حالت گام برداشتن در ب

  .دهدبه فضاي ديگر را نشان مي
اي ايتاليايي است، به معني سايبان و عنصري ساختاري است كه خانه آالچيق واژه

دهد و مكاني را براي نشستن و هاي ديوار مانند را به باغ توسعه مييا محصوريت
امل براي نشان دادن همچنين ساختاري ك. كندلذت بردن از منظره فرعي ايجاد مي

  .باشدها يا مجسمه يا جهت غذا خوردن در هواي آزاد ميپيچك
آالچيق به وجود آورنده فضاي هندسي عمودي و نيز محلي براي گياهاني است كه 

. ها را در سطوح افقي كاشت نمود و احتياج به قيمي محكم دارندتوان آننمي
هاي موجود در منطقه يا باغ ثل چوبتر در آالچيق استفاده از مصالح ممسئله مهم

ايجاد . است و محكم بودن آن بستگي به رعايت نكات فني در ساخت آن دارد
. كاربري آالچيق و محل آن بايد تعريف شود. آالچيق و داربست بايد هدفمند باشد

كند و نه محلي براي قدم ايجاد آالچيق در وسط يك باغ كه نه جهت را معرفي مي
اگر به خاطر چند گياه باال رونده . ت است، معني و مفهومي نداردزدن و استراح
شود كه آن اي از باغ، آالچيق احداث شود، از نظر بيننده مشخص ميزيبا در گوشه

بلكه بايد داراي يك نقطه كانوني . حرفي براي گفتن نداشته و بدون هدف است
روج، مجسمه، فواره نشان دادن درب خ. باشد تا نظر بيننده را به خود جلب كند

يا درخت بسيار زيبايي در انتهاي داربست يا آالچيق براي اين مطلب بسيار ) آبنما(
  .اهميت دارد
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از درختان پابلند كه بتواند در باالي آن ) هاآالچيق( هامعموال در وسط اين اطاقك
اهي گ. كنندچتري به منظور ايجاد سايه و تنوع در يكنواختي ايجاد نمايد، غرس مي

در . كنندهاي بزرگ، آب نماها يا بر فراز بلندي باغ بنا ميها را كنار استخرآالچيق
شود و يا به عنوان ها بيشتر در باغات چاي و ميوه ساخته ميشمال ايران آالچيق

  .شوندانبارهاي موقت استفاده مي
داث ها يا پرگوالها در دكوراسيون باغ جايگاه مهمي دارند و هدف از احداربست

هاي اقتصادي، در درجه اول توليد محصول و در درجه دوم ها در اكثر باغآن
پهن شدن . به عنوان سايبان و محل استراحت است) خصوصاً در مناطق گرم(

هايي مثل رز هايي مثل انگور، گلها روي سقف داربست و آويزان شدن ميوهشاخه
ديدني است و حالت آرامش ها و سبزيجاتي مثل كدوحلوايي از سقف و اطراف آن

توانند به صورت تونلي ممتد و ند و ميكو صلح و دوستي را در انسان ايجاد مي
هاي گرم، خنكي و شادابي خاصي به محيط راز آفرين تبديل شوند كه در باغ

  ).3-15شكل (بخشند اطراف خود مي

  
  )2م( طراحي ازپرگوال با تزئينات گياهي:  3-15شكل 

  
ها رز رونده، پيچ گليسين، كلماتيس، پيچ امين استفاده در داربستگياهان مورد 

مثال اگر طراح باغ هدف از . تواند باشدالدوله، انگور، گل ساعتي، پيچ اناري مي
داند، بايد از گياه كامال فشرده مثل پيچ امين الدوله ايجاد داربست را ايجاد سايه مي
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  .يا انگور شمال استفاده نمايد
  : ها و نمادهاتنديس-2-2

... ها، حوادث، اعتقادات و ها معموال بيانگر بازتاب هنري خاطرات، انسانتنديس
اجتماعي مطرح بوده و سيماي  –اين عناصر به عنوان يك سمبل فرهنگي . هستند

هاي طراح خود و در موارد ديگر نمايانگر انديشه) رئال يا واقعي(انساني دارند 
ا طراحان در صددند تا مفاهيم ارزشمند فرهنگي و هدر اين تنديس. باشندمي

اجتماعي جامعه خود را به شكل عيني به نمايش گذاشته و بينندگان را وادار به 
  ها اين است كه بيننده در نگاه نخستهاي اين مجسمهاز ويژگي. تفكر نمايند

بيروني  ببرد، چرا كه مفاهيم ارزشي معموال نمادتواند به مفهوم واقعي آن پينمي
پردازد تا مسير انديشه او با ندارند؛ بنابراين كنجكاو شده و به تفكر درباره آن مي

  ).انتزاعي يا غيرواقعي(طراح يكي گردد و اين غايت هدف طراح است 
هايي از كاوه آهنگر و يا خوارزمي از نوع رئال هستند كه ريشه در باورها و پيكره

يابي انواع از موارد مهم در مكان). 3-16كل ش(اعتقادات بومي مردم ايران دارند
به . باشدها، ارتباط منطقي بين موضوع تنديس و مكان نصب آن ميمختلف تنديس

ها و بناهاي تاريخي، از هاي تاريخي در اطراف موزهعنوان مثال بهتر است از مجسه
هاي سمبليك هر شهر هاي ورزشي در محدوده اماكن ورزشي و از پيكرهمجسمه

به منظور گوياتر شدن هر نوع تنديس، بهتر است . هاي آن استفاده نموددر ورودي
ي در پايه يا محل نصب آن شرحي از موضوع تنديس، واقعيت آن، تفكر و ايده

طراح و ساير موارد الزم درج شود تا بازديد كنندگان را در درك موضوع كمك 
  .نمايد
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  )9م( )نمادي از محصول غالب(نطقه شاهرود از نماد هاي بومي م:  3-17شكل 
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  )9م( تنديس كاوه آهنگر:  3-16شكل 

  
ي نوعي تنديس انتزاعي است كه بيننده را وادار نشان دهنده 3-18تصوير شماره 

تصوير . نمايد براي رسيدن به موضوع مورد نظر طراح بايستد و به آن بينديشدمي
ايران است، با اين تفاوت كه طراح بر  نيز نمايشگر يكي از اساطير 3-19شماره 

  .هاي رئال، او را به صورت سمبليك به نمايش گذاشته استخالف تنديس
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  )2م( تنديس انسان متفكر:  3-18شكل 
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  )2م( تنديس آرش كمانگير:  3-19شكل 

  
   )9م( تنديس كودك كارگر:  3-20شكل 
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  )9م( نمادي از صلح يا پايان جنگ 3-21شكل 

  
همواره هدف طراح از ساخت و ارائه يك تنديس، باال بردن كيفيت فضاهاي باغ و 

بلكه در بعضي موارد نيز بيان مشكالت و دردهاي . پارك و زيباسازي نيست
 3-20شكل(باشد اجتماعي به صورت يك تصوير عيني و غير قابل انكار مدنظر مي

  ).هاي با پيام ويژهتنديس 3-21و
  : 1نورپردازي-2-3
ها در حيات بخشيدن و زنده نگاه داشتن و نشان دادن طبيعت گياهان در شب راغچ

چراغ به طور گسترده و متنوع در باغ و پارك به اشكال مختلف مثل چراغ . موثرند
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ها، آذين هاي ديواري، البالي توده و پوشش برگها، چراغدار در كنار خيابانپايه
استخرها، زير آب در استخرها و آب نماها ها، كنار هاي باغي، در سطح چمنبندي

  ).3-22شكل(كاربرد دارد 

  
  )2م( طرحي چند از انواع چراغ هاي باغ و پارك:  3-22شكل 

  
هاي ژاپني كه اصطالحا فانوس هاي كم نور با طرحبراي روشنايي در باغ از چراغ

  .گرددشود استفاده ميناميده مي
  
  

  :كنندهاي زير تقسيم ميوشنايي را به گروهاز لحاظ ارتفاع و كاربرد، منابع ر
هاي متر داشته و براي زمين 30-18ارتفاعي بين : ي بسيار بلندروشنايي با پايه -1

 .ها كاربرد داردها و فرودگاهورزشي، بزرگراه
متر و براي ميادين بزرگ و  15-6ارتفاعي حدود : ي بلندروشنايي با پايه -2

 .ها كاربرد داردپاركينگ
متر و براي گذرهاي سواره و  5- 3ارتفاعي حدود : ي متوسطي با پايهروشناي -3

 .پياده قابل استفاده است
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اي متر داشته و براي گذره 3 – 8/0ارتفاعي حدود : ي كوتاهروشنايي با پايه -4
 .پياده و فضاي سبز كاربرد دارد

مثل انواع گياهان، (به منظور زيباسازي محيط و عناصر : روشنايي بدون پايه -5
 .شودبدون رويت منبع روشنايي استفاده مي) هاابلوها و تنديست

در دو مورد اخير المپ مورد استفاده در منابع نوري مستقر در باغ و پارك نبايد گرماي 
ها نيز جنس آن. زيادي توليد نمايد؛ زيرا در اين صورت باعث گياه سوزي خواهد شد

همچنين . مقاومت كافي داشته باشد بايد از مصالحي باشد كه در برابر آب و رطوبت،
مخفي باشند كه از ... ها و منابع نوري بدون پايه بايستي در ميان چمن، بدنه تنديس

  .باشدمزاياي آن عالوه بر ايجاد زيبايي در شب، ضريب پايين تخريب نيز مي
هاي گرم و معتدل سال، بيشتر در شب مورد ها اصوال در فصلبايد دقت نمود كه باغ

هاي جالبي را تواند زيباييها ميها و شاخهگيرند و بازي نور با برگتفاده قرار مياس
بايد دقت نمود كه افراد مختلف خانواده و ميهمانان و نوجوانان طالب . پديد آورد

به طوري كه جمع خانواده و سالمندان نور زيادتر و جوانان . نورهاي متفاوتي هستند
و فردي كه خواهان تفكر باشد، نور بسيار كمتري نياز  نور كمتري را خواهان هستند

  .دارد
  : 1سيماي آب -2-4

ربا كه كودك خردسال را به طرف خود تر از آهنآب استخر و حوض با نيروي قوي
شويد كند و در آن ميسالي كه با ديدن جوي آب پاها را لخت ميكشاند و يا بزرگمي

ت و ترين ماده حياهمه از اين مغناطيسي دهد، همه وو سر و روي خود را صفا مي
به شكل بركه، استخر و درياچه، با ظاهري ساكت و  2آب راكد. طبيعت حكايت دارند

در علم منظرسازي آب، با گياه، . آرام و نوازش دهنده انرژي آرام بخش در انسان دارد
  .است پل و پله همراه است كه نبود هر كدام از اين عناصر براي بينندگان مشهود

تواند از عوامل مختلفي مثل صداي ريزش آب، درخشش آن در نور خورشيد، طراح مي
                                                                                                                                                                                                     

 Water features 1   
 Static water 2   
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  .نمايدمناظر بديع خلق ... هاي آبي و تلفيق آن با منابع نوري، استفاده از تنديس
شد كه داراي عمق هاي در منازل ايراني ايجاد ميهاي قديم حوض و حوضچهدر زمان

مربع، مستطيل، دايره، بيضي و لوزي ساخته و در داخل آن قابل توجهي بود و به اشكال 
در حالي كه آب نماها داراي . پرداختندبراي تفنن و زيبايي، به پرورش ماهي قرمز مي

هاي هاي رنگارنگ مخصوص داخل آب، فوارهعمق كمتر با تزئينات مدرن از قبيل چراغ
يا وسط آن و همچنين اشكال    هايي در كنارمتنوع، جايگاهي براي گياهان آبي و باغچه

توان در هاي زير ميآب را به شكل. كنندها كمتر از اصول هندسي منظم پيروي ميآن
  .5، آبشارها 4ها، فواره 3، آبروها 2، بركه 1استخر: طراحي نمود باغ و پارك

؛ يكي طبيعت گرايش موجودات به شودبه دو منظور از استخرها استفاده مي:  استخر
برداري تني و ديگري به عنوان يك آينه يا بازتاباننده اشيا مختلف مورد بهرهآبآب و 
  .گيرندقرار مي

...) مستطيل، بيضي و(استخرها در اوايل قرن بيستم بيشتر با اشكال هندسي منظم 
هاي فراوان شدند ولي در منظرسازي استفاده از اشكال هندسي داراي گوشهطراحي مي

   كند، توصيه نگاه كردن به آن حالت خشونت با انسان القا ميو سخت و تيز كه به 
  ).3-23شكل (گردد نمي

                                                                                                                                                                                                     
 Pools 1   
 Ponds 2   
 Flowing water 3   
 Fountains 4   
 Falling water 5   
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  )2م( اشكال مختلف از طرح هاي استخر:  3-23شكل 

  
حركتي يا استاتيك آب موجود در استخر به خاطر ظاهر آرام و ساكن، انسان حالت بي

ات مهم آب استفاده از آن از مشخص. را به تامل واداشته و از نظر ذهني آرام بخش است
در اين حالت . باشدمي) 1انعكاس خاصيت(به عنوان يك آينه يا عامل بازتاباننده 

چنانچه ابعاد استخر به صورت فني طراحي شوند و يا نور خيره كننده كه مانع ديد 
شوند كه تشخيص شئي از شود، وجود نداشته باشد تصاوير چنان در آب منعكس مي

عمق كافي، تيره بودن كف و بدنه استخر و تراز بودن سطح آن، . گرددتصوير مشكل مي
اگر كاربرد انعكاسي مورد نظر طراح . در انعكاس هرچه بيشتر و بهتر كامال موثر هستند

تواند كمتر باشد و استفاده از مواد تزئيني طبيعي مثل قلوه سنگ نباشد، عمق آن مي
  ).3-24شكل (د افزايرنگي در كف استخر بر زيبايي آن مي

                                                                                                                                                                                                     
 Reflectivity 1   
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  ) 1م( 3-24شكل 
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  )2م( سه طرح از استخرهاي عمومي با اندازه هاي مربوطه:  3-25شكل 
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ها ها، ظروف آب ساكن هستند كه استخرها معمارانه و بركهاستخرها و بركه:  1هابركه
شتن باشند و غالبا با كاطبيعت گرايانه هستند و نمادي از روح روستايي و دهقاني مي

ترين طراز فرم زمين شود و معموال در پايينها تاكيد   ميگياهاني به طور طبيعي بر آن
  .گيرندقرار مي
ابتدا محل آن را انتخاب و با يك طناب پالستيكي، : )بركه(ي ساختن يك آب نما نحوه

شود و خاكبرداري و حفر گودال آب نما شروع مي. كنيمنقشه آن را روي زمين رسم مي
آنجايي كه گياهان مختلف آبزي عمق معيني از آب را دوست دارند، بايد پله مانند و  از

  ).3-26شكل(با ارتفاع مختلف خاكبرداري انجام شود 
. كف بركه بايد كامالً صاف و هموار شود و كوچكترين زائده يا سنگي روي آن نباشد

بپوشانيد و به جاي مالت متر شن نرم سانتي 5اي از ها و كف بركه را با اليهسطح پله
محاسبه سطح آستري . ضخيم سياه استفاده نمائيد) پلي اتيلن(سيماني از مواد پالستيكي 

پالستيكي به اين ترتيب است كه طول آن برابر طول بركه ضربدر دو برابر عمق آن و 
  باشد و چون برايعرض پالستيك برابر با عرض بركه ضربدر دو برابر عمق آن مي

  45باشد، به طول و عرض به دست آمده، ركه احتياج به سطح بيشتري ميي بلبه
پالستيك را ثابت كرده و با قرار دادن شيلنگ آب در وسط . متر اضافه كنيدسانتي

براي تخليه آب در . پالستيك، آب را باز كنيد تا پالستيك خود را به كف عمق بكشاند
  ).3-27شكل(شود ه مياستفاد "موتور پمپ"يا  "زير آب"ها از بركه

  
  )2م( )بركه (مراحل ساخت يك آ بنما :  3-26شكل 

                                                                                                                                                                                                     
1 Ponds 
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  )2م( )بركه(نمونه اي از طرح آب نما:  3-27شكل 

  
برگ درختان برگ . ه كنيدكه يك بركه و باتالق دست ساز است توج 3-28به شكل 

براي  ها در آب، ممكن است بركه راسمي است و با افتادن چند برگ از آن 1بو و خاس
. اندنيز از اين دسته Rhododendronدرختان سرخدار و . ها مسموم سازدماهي

هاي سمي، نيز با برگ 4و شاه بلوط هندي 3با بذور خيلي سمي و بيدها 2درخت پروانه
توان با كاشت براي تامين اكسيژن بركه مي. باشندمي سمي از درختان خزان پذير

كنند و يا افزايش سطح بركه به كه اكسيژن  آزاد مي 6لومو يا سراتوفي 5گياهاني مثل آلودا
بهترين راه براي جلوگيري از  رشد . متر مربع به اين مهم دست يافت 5/4بيش از 
  .تر كردن بركه استها، عميقجلبك

                                                                                                                                                                                                     
Ilex 1   

Laburnum sp 2   
Salix 3   

Aesculus sp 4   
Elodea 5   

6  Ceratophyllum 
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  : 1هاجايگل- 2-5
اي آيد و در مجموعهها از اجزاي اصلي زيبا سازي باغ و پارك به شمار ميجايگل

توان از در عين حال مي. نمايندبا ساير مبلمان، ديد بصري مطلوبي را ايجاد مي هماهنگ
- ي گلواژه. ها جهت ايجاد مانع، حايل يا تعديل آثار ناشي از شيب نيز استفاده نمودآن

جا به هر جسمي با هر حجمي اعم از يك زيرا گل. باشدجا كمي فراتر از گلدان مي
شويي، يك جفت چكمه، اتوي زغالي قديمي و يا بشكه، يك گاري، يك تشت لباس

  .گيردشوند را در بر ميهاي مختلف ساخته ميجاهاي تخصصي زيبا كه به شكلگل
  :توان به سه دسته تقسيم كرد ها را ميجايبه طور كلي انواع گل

روي موقت ق مناظر مقطعي، ايجاد فضاي پياده؛ كه در خلهاي موقتجايگل -1
 .گيرندمورد استفاده قرار ميو موانع ترافيكي 

؛ به قدري سنگين هستند كه به آساني قابل جابجايي نيستند هاي ثابتجايگل -2
جاها بايد در طراحي اين گل .و به صورت انفرادي، زيباتر جلوه خواهند كرد

 .ها تيز دوري جستگوشهها و از لبه
گروهي در ترند و بيشتر به صورت كوچك؛ )قابل جابجايي(جاهاي متحركگل -3

تر از نگهداري جاها مشكلنگهداري گل. شوندويالها و منازل استفاده مي
گياهان داخل خاك است، زيرا مثال آبياري زيادتر باعث شسته شدن مواد 

 .باشدشده و نياز به تغذيه با كودهاي ميكرو مي) بخصوص ازته(غذايي 

  
دار طبيعت است دقت جاي نمادين به صورت انسان دوستبه جاي گل 3-28در شكل 

هاي كتابخانه بسيار مناسب جاي بعدي با طرح كتاب براي استفاده در محوطهگل. كنيد
  .به ابعاد دقت كنيد. است

                                                                                                                                                                                                     
1 Containers 
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  )9م( و طرح كتاب "انسان دوستدار طبيعت"دو نمونه گل جاي نمادين :  3-28شكل 

  
  : محل استقرار پرندگان-2-6

ها توسط جذب پرندگان و نيز حفظ كردن پاركامروزه در برخي كشورها براي زيباتر 
هايي براي استقرار پرندگان در سطح شهر به ها در برابر مخاطرات محيطي، سازهآن

ها در باغ جنبه ساخت آشيانه. شوندها توسط طراحان ساخته و نصب ميخصوص پارك
هاي كنار بركهالنه و آشيانه بايستي نزديك توده درختان، در . تفنني و زيبايي نيز دارد

شكل (طبيعي پوشيده از گياهان بلند و يا در كنار آبشخور پرندگان تعبيه و نصب گردد 
30-3. (  
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  )2م( هايي از انواع آشيانه پرندگاننمونه:  3-30شكل 

  

  
معموال براي جلوگيري از حمله حيوانات خانگي به آشيانه پرندگان، در : 3-31شكل 

  )2م( .كننددارمطابق شكل باال نصب ميهايي خارپايين آشيانه حلقه
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  :خودآزمايي فصل سوم 
  .انواع مبلمان فضاهاي باغ و پارك با كاربري ترددي و ارتباطي را نام ببريد-1
  :هاي زير را تعريف كنيد واژه-2

  Fence)د       Hedge)ج      Boundaries)ب      Dalle-Dallago)الف
ي تقريبي ، اندازه؟ با ذكر نام التين هر موردته استپله از چند جزء تشكيل ياف هر-3

  .متر ذكر كنيداستاندارد هر مورد را نيز بر حسب سانتي
  ؟هاي عمومي اجباري استها در مكانها در كنار پلهچرا ايجاد رمپ-4
    چرا در كف  ؟اي برقرار استچه رابطه) F(و كف پله ) H(بين ارتفاع پله -5

، فاصله شودها درست ميها و پاركاي شكل در باغقطعات دايره هايي كه توسطسازي
  ؟گيرندسانتي متر در نظر مي 66-62ديك هم را مركز دايره در دو قطعه نز

زمي از چه ؟ تنديس كاوه آهنگر و يا خوارهاي رئال و انتزاعي به چه معناستتنديس-6
  ؟نوعي است

يك نمونه با خالقيت و . باشدكوتاه مي ياز انواع منابع روشنايي، روشنايي با پايه-7
  .نوآوري خود طراحي و مثال بزنيد

  ؟كه بايستي رعايت شود را بنويسيد ، سه ويژگي مهمدر مورد روشنايي بدون پايه-8
در فضاي باغ و پارك، خاصيت ) Pools(يكي از موارد استفاده از استخرها -9

Reflectivity اين خاصيت را توضيح دهيد. باشدمي.  
  براي اسامي التين زير، واژه مناسب فارسي بياوريد؟-10
         Platform or landing)ج         Water features)ب          Fountains)الف
 Container)ي           Boundaries)ه          Ramps)د

ا در هنام فارسي و كاربرد استفاده از آن.نام علمي برخي گياهان در زير آمده است-11
  .طراحي باغ و پارك را ذكر كنيد

 Crataegus)ج         Ligustrum vulgaris)ب          Taxus baccata)الف

oxycantha         د(Ceratophyllum sp              ه(Laburnum sp 
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  چهارمفصل 

  هاتزئينات گياهي نماي ساختمان

  : اهداف كلي
براي ...) ها و ساختمان ها، نماهايبالكن(اهميت استفاده از فضاهاي موجود  -1

 .كاريگل

ها و هاي مناسب براي بالكنها، گياهان مختلف با رنگمعرفي انواع گلدان -2
 .هاپنجره

ها بر اساس شرايط ها و پنجرهاده در بالكنفبندي گياهان مورد استدسته -3
 .محيطي مورد نيازشان

  .معرفي تعدادي از گياهان نماي ساختمان -4
ها بر اساس شرايط محيطي ها و پنجرهبندي گياهان مورد استاده در بالكندسته -5

 .مورد نيازشان

 .معرفي تعدادي از گياهان نماي ساختمان -6
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  هاتزئينات گياهي نماي ساختمان
ها از زندگي زيبا، آرام و سالم از يك سو و زيبايي، آرامش و سالمت زندگي انسان 

هاي زيبا  خلق زيبايي، انديشه. خالق آدمي است يهتفكر و انديش يسوي ديگر زاييده
شهرهاي پر سروصدا، آلوده و شلوغ روح . شود تر مي هاي زيبا، خالق طلبد و انديشه مي

كنند و اگر تالش و همت وااليي نباشد كه به زيباسازي   آفرينش را تضعيف مي
ه وبيمارگونه فضاهاي بصري كمك نمايد، شهرها منشاء بروز چشم اندازها و مناظركري

  .خواهند شد
پيشرفت تكنولوژي و ازدياد جمعيت  در جهان امروز و هجوم روستائيان به شهرها 

است و عوارض نامطلوب اين پديده بعلت آپارتمان نشيني سبب كاهش فضاي سبز شده
امروزه براي تأمين فضاي . شود هاي كوتاه يا سر به فلك كشيده مي و زندگي در برج
اي جز اين نيست كه در هركجا و به  ري از اثرات نيكوي آن چارهسبز و برخوردا

ها و پشت پنجره وجود داشته باشد با  ها، تراس اي فضاي مناسبي مانند بالكن هراندازه
اصوالً بهتر است فضاهاي مرده و متروك در نواحي . گل وگياه پوشش داده شود

ها بتواند فضاي سبز جموعه آنهاي زيبا وگياهان آراسته شود تا م مختلف شهرها با گل
بزرگي را تشكيل و به تصفيه و تهويه هواي آلوده و تأمين زيبايي منطقه شهرها كمك 

ها و  ها، تراس ها در سطح بالكن هاي داخل حياط با انجام اين اقدام مفيد، باغچه. كند
د به هاي خاص خو شود و افراد نيز اوقات فراغت خود را با سليقه ها ايجاد مي پنجره

كنند كه اشتغال لذت بخش و  وگياه سپري مي حفاظت از فضاهاي كوچك پوشيده از گل
وسيله نمايشگاه زيبايي در شهرها و حتي روستاها به وجود  آفرين است و بدين شادي
  .شود ها به آن جلب مي آيد و توجه ديگران و حتي توريست مي

- انسان فت تكنولوژي و دور شدناي از پيشر ها نشانههاي بلند وآسمان خراش ساختمان

هاي عصبي، خسته و  باشد و نتيجه اثرات آن وجود انسان ها از طبيعت دست نخورده مي
امروزه متخصصين فن سعي بر اين دارند طبيعت زنده و . باشد به ظاهر متحرك مي

سرسبز را به نحوي  با مظاهر تكنولوژي مدرن پيوند دهند و مناظري زيبا و بديع همراه 
  . اثراتشان خلق كنند با
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دانشمند روسي نشان داد بسياري از گياهان و درختان  1هاي توكيندر اين زمينه آزمايش
ها، اين ماده براي بسياري از باكتري. كنند در هوا پخش مي 2اي به نام فيتونسيد ماده
كا به عنوان مثال درآمري. ها و برخي حشرات نقش كنترل كننده دارد سلوليها، تكقارچ

هاي عصبي  نتيجتاً ناراحتي. استميليون بيمار رواني تخمين زده شده 10حدود 
دكتر . نمايد اثر گذاشته و ساير عوارض نيز بروز مي... بردستگاه گوارش، قلب، پوست و

بهترين دارو براي افرادي كه ناراحتي عصبي ، معده، گردش  1976در سال  3شاوكر
هواي سالم، محيط بي سرو صدا و فضاي سبز  خون و برونشيت دارند، استراحت در

 . كند جنگلي را توصيه مي

هاي  تُن در هكتار گردوغبار و ميكروب 67گياهان قادرند با شاخ و برگ خود هر بار تا 
پس از هر بارندگي، آماده جذب موادآلوده   معلق درهوا را  درخود رسوب دهند و

ها به كيفيات و خصوصيات گياهان، نقش آنبنابراين توجه . هوا را پيدا نمايندي هكنند
تواند ما را بر اين دارد كه از حداقل  در زيبايي، سالم سازي هواي شهر و روستا مي

جهت كاشت گياهان حداكثر استفاده را ... ها و ها، بالكنفضاي  موجود در ساختمان
يز ها نهاي آن ، در انتخاب گياه و رنگاسب است همراه با اين سعي و كوششمن. بنماييم

لذا براي سهولت نكات زير در اين فصل مورد . دقت و توجه كافي به عمل آوريم
  .گيرد بررسي قرار مي

  :ها بالكن
كاري وسيع  كاري و گل اي براي چمن ها فاقد فضا، يا محوطه امروزه بسياري از آپارتمان

و فضاي مناسب،  ها به علت وجود امكانات ساختمانيدر برخي از آپارتمان. باشندمي
ها براي افرادي كه در آنجا زندگي  گونه محل اين. نمايند كاري مي ها را چمنآن اطراف

گونه  ولي وجود اين. شود هاي ساختمان تلقي  مي كنند به عنوان فضاي سبز و شُش مي
ها كه به طور همگاني است، سليقه فردي در آن مؤثر  فضاهاي سبز در اطراف آپارتمان

                                                                                                                                                                                                     
1 Tukin 
2 Phytoncid 
3 Schauwecker 
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تواند نقشي همانند باغچه داشته تا اعمال  كه وجود بالكن و پنجره مي حاليدر . نيست
حال در صورت توجه صحيح در انتخاب گياهان و . سليقه شخصي دقيقا ميسرگردد

تواند زيبايي خاصي در بلوك ساختماني  يا تمام محل و منطقه  ها، مي هماهنگي در رنگ
  .پديد آورد

ن به طريقي انتخاب شوند كه از اول فروردين تا اواخر گونه گياها بنابراين بايستي اين
داري  معموالً نگاه. پاييز بتوانند در اين محيط كوچك، زيبايي خاصي را به وجود آورند

اي در  و حفاظت گياهان آپارتماني كاري سخت و متداوم نيست، بلكه توجه چند دقيقه
آرايي در چنين فضاهايي گل عمل تزئين گل و. تواند سرگرمي مناسبي نيز باشدروز مي

تواند منظره محله و  تنها به معناي يك كار شخصي و خصوصي نخواهد بود، بلكه مي
: هاي بسياري وجود دارد، از جمله لدر اين مورد مثا. شهر و روستا را تغيير دهد

ترين  فرانسه، بديع 3، ايتاليا، يا آلزاس2، سوئيس، نواحي تيرول1روستاهاي امنتال
هاي روستائي هماهنگ كرده و بهشتي زميني  اي طبيعي را با ساختمانشاهكاره
هائي در سطح شهر و روستا، ساكنين  براي ايجاد يك چنين هماهنگي. اند آفريده

ها به تنهايي نقش ايفا كننده ندارند، بلكه مؤسساتي از قبيل شهرداري، يا  ساختمان
لذا اين مؤسسات با . وانند باشندت مسئولين فضاي سبز منطقه، خود مشوق و خالق آن مي

توانند كمك به خلق اين  شان مي ها، برحسب رنگ و تركيبتوصيه و انتخاب انواع گل
راجع به كاشت،  هاي الزم ازقبيل فروش نشاءها، بذورگل و راهنمايي .پديده نمايند

  ).روز به اميد آن(مواظبت و پرورش 
تواند منحصر به  ده توسط گل نميهاي تزئين ش ها و پنجره ايجاد و احداث بالكن

الزم ... هاي دولتي، ادارات و  هاي مسكوني باشد، بلكه ساختمان ها يا  ساختمان آپارتمان
گونه مؤسسات همان  در صورتي كه ميسر باشد، اين. است به نكات فوق توجه نمايند

 خلق و توانند در  كوشند، مي شان مي مندي در حفظ و حراست اموال طوري كه با عالقه
 

                                                                                                                                                                                                     
1 Amental 
2 Tirol 
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  .هاي تزئين شده نيز اقدام نمايند ها و پنجره ايجاد بالكن

گونه  مختلف اروپايي نشان داده است اجراي اين بررسي هاي آمار  در كشورهاي 
ها در سالم سازي محيط، ايجاد زيبايي در شهر و دلبستگي به محيط كار و فعاليت طرح

  .خود نقش مؤثري داشته است
  

  
  )اينترنت.م(گياهي نماي ساختمانتزئين :  4-1شكل 
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  )3م(نمونه اي از تزئين نرده بالكن در فضاي ويال:  4-2شكل 

  
  :هاي تزئيني، بايستي به سه نكتة اساسي زير توجه نمود ها و پنجره براي ايجاد بالكن 

  ي كه بتواند گلدان را در بالكن و پنجره نگاه دارديها ها و يا محفظه انواع گلدان –الف 
  ).ز نظر معماريا(  

  .تنوع و انتخاب گياهان –ب 
  .ها تركيب رنگ –ج 
  

  ها انواع گلدان –الف 
ها، موقعيت  ها، پنجره تواند بر حسب طول  و عرض بالكن ها مي انتخاب و اندازه گلدان

هايي از  در اين مورد گلدان. هاي مختلف باشد ساختمان، نوع گياه، به اشكال و اندازه
ها بر روي ضمناً براي نصب آن. شوند ساخته مي ...و چوب،  فلز گل، سيمان، فيبر،

 استفاده  4-7و  4-6، 4-5هاي مختلفي مطابق تصاوير شماره  ها از پايه ها و پنجره بالكن
  .شودمي
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انواع پايه ها و محفظه هاي مخصوص براي گلدان هاي بالكن و پنجره   : 4-5 شكل
  )3م( )عكس از فوكس(ها

  

  
 12و ارتفاع   15/ 5و عرض  60باكس پالستيكي با گيره ، اندازه باكس طول  :  4-6شكل 

  )3م( .باشد هاي يكساله مناسب مي كاشت گل  سانتي متر كه جهت 
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انواع فرم گيره ها براي نگهداري باكس ها در ديوار و نرده و تراس و  : 4-7شكل 

  )3م( .ها بالكن
  
  .شود به اختصار توضيحاتي داده مي هاي ذكر شدهدر مورد جنس گلدان 

 30الي 20روند به عمق ها به كار مي ه در بالكن و پنجرهگلي ك هاي معموالً گلدان -
هايي به لبه  هاي باغي بوده و با گيره هاي مزبور همانند گلدان گلدان. باشندمتر مي سانتي

  .گردند ها متصل  مي ها يا پنجره نرده بالكن
توان از  ها قرار گيرد، مي ها و پنجره هاي بزرگتري در بالكن د گلدانچنانچه الزم باش -

  .استفاده نمود) بلوط، راش و گردو ( ها از چوب است هايي كه جنس آن انواع جعبه
هاي چوبي به عنوان گلدان، مشكالتي از نظير بيماري و همچنين سنگيني  گاهي جعبه -

توان  ي از مشكالت مربوطه كاسته شود، ميآورد، لذا براي آن كه تا حدود به همراه مي
  .هاي سيماني با قشر نازك يا فيبر و سيمان استفاده كرد از جعبه

توان از فلزات  در مواردي كه كاربرد چوب يا سيمان  مشكالتي به همراه آورد، مي -
 هاجعبه گونه ولي بايد توجه داشت ساختمان داخلي اين. سبك و محكم استفاده نمود

  .بوده و هر پنج يا ده سال يك بار عوض شوندضد زنگ 
تن بالكن وسيع و پرگل مقدور هايي كه از نظر موقعيت، امكان داش در ساختمان -

ها تك گلدان قرار داد استفاده توان از سبدهايي كه در آن، براي ايجاد تنوع مينيست
  .نمود

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


  طراحي باغ و پارك     126

 

هاي داربستي كه بر  گاهي الزم است در روي ديوار  بالكن يا كنار پنجره، از شبكه -
- 8تصوير شماره( گاه استفاده نمود شوند به عنوان تكيه روي ديوار نصب و محكم مي

4(.  
  

  
  )3م(شبكه داربستي جهت گلهاي باال رونده يا نصب تك گلدان: 4-8شكل 

  

  تنوع و انتخاب گياهان  -ب 
رحسب بها، در اين مورد شناخت انواع گياهان  قسمت عمده تزئين بالكن و پنجره

گيرند مي طور كلي گياهاني كه مورد استفاده قرار به. باشدموقعيت ساختمان و منطقه مي
باشد  اي مي هايي كه به صورت آويز توده گياهان رونده، چسبنده و انواع گل: عبارتند از

  .ها ضروري استدهي آن ها و طول زمان گل ضمناً  شناخت و انتخاب دوام گل
هاي آن با سطح  هاي وياليي كه پنجره ب ساختمان يا ساختمانبه عنوان مثال، سر در

اي كه بتوانند زمين اختالف زيادي ندارند ازگياهاني مانند موچسب، گياهان رونده
  .شود ديواره ساختمان را بپوشاند استفاده مي
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  )اينترنت(و تاثير آن بر نماي ساختمان تنوع و انتخاب گياهان:  4-9شكل 

  
  
  
  

  هاهان بر حسب خصوصيات طبيعي آنانتخاب گيا
  نور - 1

گياهان  بر حسب طبيعتشان، برخي نياز به آفتاب كامل و كافي داشته و برخي سايه 
بنابراين . كنندهاي سايه و آفتاب به خوبي رشد و نمو مياي در مكانپسند بوده و عده

براي . توجه شوددر انتخاب گياه بايستي به موقعيت محل، ميزان نور و روشنايي كامالً 
روشن شدن اثر نور و آفتاب در ساختمان، بر حسب موقعيت محل، متخصصين 

اند كه در اين چرخه دامنة مكاني روشنايي به سه قسمت اي را معرفي كرده چرخه
  .شود  تقسيم مي

  Aو گرم،  آفتابيمكانهايB هاي نيمه سايه و مكانC مكانهاي كامالً سايه                    
  ) 4-10تصوير شماره (
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  )20م(چرخه روشنايي براي گياهان :  4-10شكل 
  

A – هاي آفتابي و گرم مكان.  
B -   هاي نيمه سايه مكان.  
C -  هاي كامال سايه مكان.  

توان نوع گياهان را در طول روز با شدت روشنايي  بنابراين با توجه به اين چرخه مي
  .مقاومت انتخاب نمود

ي آفتابي و گرم بيشتر گياهان يك ساله و دو ساله از قبيل تاج خروس، ها در مكان
دار، داودي، تاتوره، جعفري، شب بوي پا كوتاه،  خروس برگي، بگونياي هميشه گل تاج

بهار، آهار،  پرست، رازك ژاپني، گل كاغذي يك ساله، سيلن، خورشيدي، هميشه آفتاب
  .توان پرورش داد را مي... پسند و  انواع شاه
گل حنا، فلوكس، زنبق رشتي، : ه و سايه آفتاب، گياهاني از قبيلهاي ساي در مكان

نمايند و در حالي كه برخي ديگر از  پروانش، پيچ تلگرافي، بنفشه معطر رشد و نمو مي
: ها مانند ها و بالكن راهروها، داخل ساختمان: هاي كامالً سايه از قبيل گياهان در مكان

هاي  كه به نام گل... رون، مارچوبه زينتي، برگ بيدي، مارانتا و فتوس، انواع فيلودند
  .ونمو نمايند توانند به خوبي رشد شوند مي آپارتماني نيز ناميده مي

  رطوبت – 2
وحراست گياهان اهميت به سزايي دارد، مخصوصاً شرايط    ميزان رطوبت در حفظ

: به عنوان مثال. باشد وثر ميها و انتخاب گياهان مكليمايي منطقه در چگونگي رشد آن
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ها كه به طور معمول ميزان  ها، درياچه خانهنشين، مخصوصا در كنار روددر مناطق ده
استفاده ... يا وسهايي نظير شمعداني، بگونيا، فوك توان از گل رطوبت هوا باالست، مي

وا در مناطق شهري كه تراكم ساختمان زياد و وجود بتون و آسفالت در خشكي ه .نمود
توان از گياهاني كه مقاوم به گرما هستند از  باشد مي مؤثر و ميزان تابش خورشيد باال مي

... دار وهاي صورتي، قرمز، بنفش، بگونياي هميشه گل انواع شمعداني با رنگ: قبيل
  .استفاده كرد

  
  خاك  - 3

زيرا كمبود ها بايستي از نظر غذايي كامالً غني باشد،  ها و جعبه به طور كلي خاك گلدان
. گردد هايي در گياه مي ها موجب اختالالت رشد و بد شكلي برخي ميكرو يا ماكروالمان

زيرا گاهي در . ضمناً الزم است هر يك يا دو سال چند بار خاك گلدان را عوض نمود
اثر ترشحات ريشه  واختالالت يوني، مشكالتي در خاك از نظر تغذيه گياه پديد 

معموالً براي . شود ور موجب كندي رشد و مرگ ومير گياهان مياختالالت مزب. آيد مي
يك قسمت كود دامي يا خاك : ملرود كه شا ها فرمولي به كار مي تهيه خاك گلدان

  .ي ماسه همراه با كود شيميايي است، يك قسمت خاك باغچه و كمبرگ
ر شده هايي تحت عنوان تورب يا پيت و غيره از نظر تجارتي وارد بازا امروزه خاك

هاي مرطوب و برخي  در هر حال گياه بر حسب طبيعت شان برخي نياز به خاك(است 
بايستي توجه داشت براي ). هاي غني احتياج دارند هاي خشك و خاك ديگر خاك

كشي يا منفذي براي  ها داراي زه ها و جعبه كاشت گياهان در هر نوع خاك، گلدان
تواند موجب خفگي، پوسيدگي و از بين  يزيرا رطوبت زياد م. خروج آب اضافي باشند

  .رفتن گياهان گردد
  ها اثر هماهنگي رنگ  – 4

، نوعي تناسب ها ارند كه با رنگ ديوار و بالكنها جلوه بيشتري د هنگامي گياهان و گل
به . گيري در انتخاب گياه مؤثر است اين نكته به طور چشم. و هماهنگي داشته باشند

يد در ساختماني كه داراي ديوارهاي سفيد يا روشن است، رنگ گاه نبا هيچ: عنوان مثال
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سفيد بر  گل يا به عبارت ديگر رنگ سفيد مانند اطلسي. ها را سفيد انتخاب نمودگل
هاي سفيد رنگ در  اين بايد از انتخاب گلبنابر. آورد سفيد اثري پديد نمي روي ديوار

روشن   روشن يا زرد  خاكستريدر ديوارهاي سفيد، . اين نوع ساختمان خودداري شود
هايي  گل )انواع زرد( قرمزتيره و بر روي ديوارهاي زرد هايي كه داراي رنگ بايد از گل

از طرف ديگر براي بالكن و . كه داراي رنگ آبي يا بنفش هستند استفاده نمود
به رنگ  هاييكه داراي گل هايي كه به رنگ چوب طبيعي هستند، كاشت گياهاني پنجره
هاي مختلف و متنوع در ديدگاه هر چند كه رنگ. شود جي يا قرمزند توصيه مينارن

گذارد ولي بايستي در اين مورد كامالً  اعتدال را مورد توجه تماشاگر، اثرات مختلف مي
توانند از نزديك قابل  زيرا گياهان الواني كه در يك مكان كاشته شده، فقط مي. قرار داد

اي  گونه ها بايستي جلوه گياهان به ها و بالكني در پنجرهول. رويت و لذت بخش باشند
باشد كه از فاصله دور اين كيفيت بيان گردد و نظر بيننده را به خود معطوف دارد، اين 

رنگ انجام گيرد  سر است كه انتخاب گياهان به صورت يك دست و يكيامر هنگامي م
هاي  گل رنگ بودن دست و يك اند، ثابت شده دست آورده و عمالً برحسب آماري كه به

كه توان دو رنگ را  البته مي. كندهاي الوان نظر بيننده را جلب مي يك جعبه بيشتر از گل
تر از رنگ  ديگر نزديك باشند انتخاب كرد، ولي در هر حال رنگ اصلي بايد قوي يك به

  .دوم باشد 
هاي يك  و پنجرهها  ، در تمام بالكنريبايي بيشتزشود براي ايجاد  لذا توصيه مي

اگر اين نكته در . دست استفاده شود رنگ و يك هاي هم ساختمان چند طبقه از گل
به . نواخت تعميم يابد، خود زيبائي خاصي را پديد خواهد آورد سطح شهر به طور يك

ها از طرف  ها و پنجره در شهر برن همه ساله رنگ گل جهت تزئين بالكن: عنوان مثال
  .شود تخاب و به مردم توصيه ميمتخصصين شهرداري ان

  ها تركيب رنگ -ج 
ها يكسان ها و هماهنگي آن كلي در افراد مختلف احساس و درك رنگ به طور

اي به صورت گرايش به يك يا چند نوع  رنگ  باشد، بلكه با تنوع و تغييرات خاصه نمي
ز، برخي نوعي احساس و برداشت نسبت به رنگ قرم: به عنوان مثال. همراه است
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تنفر، زدگي، تمايل، (تواند به صورت مختلف  رند كه ميدا... اي بنفش، صورتي و يا عده
  .بروز نمايد... ) تفاوتي، سردي و ، بيخوش آمدن

هاي انتخابي  بنابراين  با توجه به خصوصيات فردي، سليقه و شرايط محيطي، بين رنگ
  .نوعي نظم و هماهنگي با مفهوم پديد آيد بايستي و تركيبي

اصوالً ساختمان چشم انسان در هنگام  سالمتي كامل از نظر تشخيص و تفكيك  
تواند به طور كامل از  و آبي را مي اي است كه سه رنگ اصلي زرد، قرمزها به گونه رنگ

هاي اصلي ياد شده در باال به نحوي با يكديگر  حال اگر رنگ.  يكديگرتميز دهد
  :ددگر شوند نتايج زير حاصل مي مخلوط مي

  قرمز ـــــــــــ نارنجي يا آجري+ رنگ زرد  -
  آبي ــــــــــــ بنفش+ رنگ قرمز  -
  زرد ـــــــــــــ سبز+ رنگ آبي  -
حال اگر بخواهيم يك . اي نيازمند است بنابراين هر رنگ به يك رنگ تكميل كننده 

ها  تالوگ رنگگير و جلب توجه كننده به دست آوريم، بايستي از كا تركيبي كامالً چشم
به عنوان مثال رنگ زرد با بنفش، آجري با . عيني كمك بگيريم طورها بهو مقايسه آن

توان آورد،  ترين مثالي كه ميساده. آورد آبي و قرمز باسبزهماهنگي جالبي را پديد مي
ها در متن  قرمز گل  به عبارت ديگر رنگ( باشند هاي قرمز مي رنگ سبز گياهان با گل

تواند به  بايد متذكر شد گاهي تركيب سه رنگ مختلف مي). گذارد ها اثر مي سبز برگ
  .   ر بيننده اثر مشخصي را پديد آوردعلت هماهنگي يا عدم هماهنگي د

  دايره رنگ
توان از دايره رنگ به منظور شناخت انواع  الذكر ميبراي مشخص شدن نكات فوق

  ).4-11شماره  تصوير( ها استفاده نمود آهنگي رنگ تركيب و هم
رديف اول در دايره رنگ، رنگ قرمز با استاندارد اندازه بين المللي مشخص شده است، 

حال رنگ گل شمعداني قرمز را . رسد كه در اولين نگاه رنگ آن سرخ آجري به نظر مي
  .  تر از آن باشد شود رنگ گل شمعداني روشن با آن مقايسه نمائيم مالحظه مي
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  )20م(دايره رنگ : 4-11تصوير شماره 
  

 ها را باتوان آن ها به شكل مثلث نمايش داده شده و مي در رديف دوم برخي رنگ
ها ظاهر و داراي  ها هنگامي كه گل اين رنگ: به عنوان مثال. يكديگر مقايسه نمود

ها  شود، قبل از آن كه جعبه بنابراين توصيه مي. شوند تر مي باشند نمايان هاي سبز مي برگ
ها را به وسيله گياهان پر نماييم، به تناسب رنگ گل  هاي روي بالكن و پنجرهدان ا گلي

  .ها با يكديگر توجه داشته باشيمو برگ آن
رنگ سفيد در دايره رنگ سطحي كوچك و محدود را احاطه كرده ولي كامالً مشخص 

ته باشيم، در هاي بالكن داش حال اگر دوازده رنگ موجود در دايره را در گل. باشد مي
براي آن . شود مجموعه حالت سفيدي خاصي به علت غالب بودن رنگ سفيد ديده مي

اگر در يك سبد گل، به . كنيم شود مثال ديگري را عنوان ميكه نكات فوق بهتر روشن 
تر و ار هم قرار گيرند، رنگ سفيد غالبهاي سفيد و قرمز در كن نسبت مساوي گل

يد در كنار اطلسي قرمز قرار گيرد، اطلسي سفيد اگر اطلسي سف(تر است  مشخص
حال اگر ). گ قرمز تقريباً از بين خواهد رفتباشد و رن گيرتر مي تر و چشم مشخص

تر نشان داده شود بايد در كنار هر سه يا چهار گياه  بخواهيم رنگ قرمز اطلسي قوي
  .سفيد قرار گيرد قرمز فقط يك گل
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  )3م(ساختمان انتخاب گياهان نماي:  4-12شكل 

  
  انتخاب گياهان نماي ساختمان

ها،  ها، گياهاني هستند كه در محيط محدود بالكنمنظور از گياهان نماي ساختمان
هايي كه با ساختمان ارتباط نزديك دارند، مورد بحث  ها و قسمت تراس ،ها پنجره
توان با  مي بنابراين. اصوالً مبدأ غالب اين گياهان مناطق مختلف دنيا است. باشند مي

پي برد  اي به احتياجاتشان از لحاظ خاك، نور و رطوبت شناسايي گياهان مزبور تا اندازه
  .داري و نيازشان به وجود آورد و شرايط و نگه

  ها در چهار فصل بالكن – 1
البته . ها همان چهار فصل وجود دارد كه براي باغ ها و پشت بام ها و تراس براي بالكن
هاي  اما در اينجا نيز با استفاده از گل. هاي تابستانه جلوه خاص دارد ها گل در بالكن

توان  پيازي مثل زعفران زينتي، الله، سنبل، نرگس و گياهان ديگر زينتي درپائيز هم مي
هاي فروردين و ارديبهشت داراي  هاي پيازي در ماه گل. ها را با گياهان تزئين كرد بالكن

تر و راحت  ها ساده از اين گياهان، تزئين نماي ساختمان غنچه و گل هستند و با استفاده
  .و امكان پذيرتر است

ها ارقام بسيار زيبايي وجود دارد يا ، بنفشه سه رنگ كه از آنهاي بهاري مثل ميناگل
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  .فراموشم مكن و ديگر گياهان زينتي از جمله پامچال مورد استفاده  هستند
با اين . پيازي و بنفشه  سه رنگ به عهده دارد هاي نقش اصلي را براي قبل از بهار گل

دهي از ماه اسفند شروع و تقريباً تا اواخر ارديبهشت و شروع خرداد  ها، گل انواع گل
در اين فصل . شود ها نيز  تابستان شروع مي ماه ادامه دارد و از شروع خرداد در بالكن

ان وجود دارد از قبيل به طور فراوهاي تابستانه كه در ايران نيز  توان از تعدادي از گلمي
ها نژادها و كه از آن... آويز، اطلسي، جعفري، سلوي، آهار، الدن و ، گلها شمعداني

ها  توان بالكن كه همه سال مي بطوري. شود استفاده كرد ها و ارقام زيادي يافت مي گونه
ه عالقة خاصي به ك كساني. با گياهان جديد تزئين كرد...  ها و ها و تراس و جلوي پنجره

توانند با كمك متخصصين در بين گياهان بالكني يك بهشت معطر با  گل وگياه دارند مي
هم چنين . ها ايجاد نمايند هاي صحرايي ويك فرودگاه براي زنبوهاي عسل و پروانه گل

در پاييز و روزهاي زيباي آن با داوودي و ميخك گلداني كه در گل كامل باشند و در 
ها و  بالكن. دارد و تا اولين يخبندان قابل نگهداري هستند، استفاده كرد بازار وجود

كنند كه بتوان از سوزني برگان پاكوتاه يا خزنده نيز  هايي بيشتر جلب توجه مي تراس
  .استفاده كرد

كند و  دهي مي توان از اريكا نيز استفاده نمود كه در مهرماه شروع به گل عالوه برآن مي
همه اين پيشنهادها براي كاشت در داخل . دهي آن ادامه دارد ماه گل تا آخر فروردين
ها است و هر چه ظروف بكار برده شده  هاي مختلف از جمله باكس ظروف و گلدان

توان  به عنوان مثال مي. ترخواهد بود بزرگتر باشند، انتخاب گياهان مورد استفاده متنوع
ان پيچنده و باال رونده ويا از سبزيجات، اي زينتي و گياه ساله و درختچه هاي يك ازگل

در اين صورت . كيوي نيز پرورش داد گياهان دارويي، توت فرنگي و حتي سيب و
  .ها دادتا شروع يخبندان به آن) پارتي باغ گل بالكني( ردن پارتي شود اصطالح گا مي
ب، هاي يك ساله مثل كوك دهند از خانواده گل هايي كه در طوالني مدت گل مي گل

آويز و جعفري منظره زيبايي به  دار، شمعداني، گلبگونياي پيازي، بگونياي هميشه گل
ها است و در دهي آن هاي زيادي وجود دارد كه چند ماه دوره گل آورند و گل وجود مي

ها و نوع رشد در هاي آنبه انتخاب گياهان بر اساس خواستههاي بعدي راجع  فصل
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ف مثل يك باغ كوچك كه در هر سال، به هر حال چيزي هاي بالكن و ساير ظرو باكس
  .ها اشاره خواهد شدبراي ديدن و لذت بردن وجود دارد به آن

 :هاي بهاري گل )1
 .اي، شب بوي خيري، مينا رد و قهوهمثل بنفشه، فراموشم مكن، پامچال، شب بوي ز

اولين شروع بهاري قبل از  هايگل هاي ها نسبتاً ساده بوده و شكوفهكارآن و  كشت
  .گردد هاي بهارآغاز مي هفته
بنفشه . شود كه مثل بنفشه تنوع زيادي از رنگ را نشان دهد ندرتاً گلي پيدا مي:  1بنفشه

العاده متنوع داراي هاي فوق هاي تند، روشن و با تركيب رنگ هايي با رنگداراي گل
هاي بزرگ و با  مبنفشه با عالئم چش. باشد هاي متوسط و بزرگ تا خيلي بزرگ مي گل

ست و به آبياري مرتب نيازمند هاي رنگين براي كاشت متنوع مورد پسند عموم ا گلبرگ
  .دقت كنيد 4-13به شكل .است

چندين هفته گل . شود ولي به عنوان يك ساله كشت ميچند ساله است :  2مينا چمني
. باشد تر ميم سانتي 15 – 12ارتفاعش . به خاك غني نيازدارد و پرتوقع است. دهد مي

هايي باز  شود همه گل توصيه مي. كند هاي آفتابي و سايه آفتاب به خوبي رشد مي درمكان
توسط بذر . ها دوباره داراي گل شوند اند را حذف نموده تا بوته و پژمرده شده

را در بستري   در اوخر مرداد ماه بذرآن. باشد داراي خاصيت دارويي نيزمي. شود تكثيرمي
كنند و مثل گل بنفشه، زمستان را در زير  ر مهر و آبان در محل اصلي نشاء ميكارند، د مي

  .)4-14شكل(دهد ماند و دراوايل بهار گل مي برف مي
اي سير و معطر مورد تحسين همگان  هاي زرد روشن تا قهوه با گل : 3شب بوي زرد

كوتاه توصيه  پا هايبا تركيبي از گل. دهد از ارديبهشت تا اواخر خرداد گل مي. است
 كه سربرداري دهي چنان پس از گل. باشد يابد و پايا مي از طريق بذر تكثير مي. شود مي
. كند دهي خود را شروع مي هاي گل ظاهر ودوران گل در بهارسال آينده دوباره ساقه شود

                                                                                                                                                                                                     
 Viola – Wittrockiana – Hybrida 1   
 Bellis perennis 2   

3  Cheiranthus cheirii   
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خاك بايستي ازموادغذايي غني . كند  هاي آفتابي و نيمه سايه به خوبي رشد مي درمكان
دهي آن  رد تا مدت گلهاي باز شده و پژمرده نياز دا به آبياري مرتب و حذف گلباشد و 

  .افزايش يابد
هاي آبي رنگ هماهنگ كننده جالبي با بنفشه زرد رنگ است  با گل : 1گل فراموشم مكن

از اوايل . هاي يكساني دارند كه از نظرارتفاع، نوع خاك و شرايط محيطي خواسته
  )4-15شكل (.متر است سانتي 25تا  15ارتفاعش . دهد د گل ميارديبهشت تا اواخر خردا

هاي  هايش دارد جزء زيباترين گل هاي متنوعي كه در گل با رنگ : 2هاي بهاريپامچال
هاي حرارت درجه اثر است، ونه كه رگبار روي آن بيگ همان. شوند بهاري محسوب مي

گياهي دائمي بوده و داراي . ستباشد نياز آبي آن كم ا اثر ميزير صفر نيز روي آن بي
ازدياد پامچال توسط كاشت بذر و تقسيم بوته . باشد هاي دراز و كمي پهن مي برگ
فصل پائيز در بستر اصلي و يا  اي نشاء كرده، بور را در خزانهدر تابستان نباتات مز. است

سرعت قوة  بذر پريموال به .كنند اين گياهان در بهار سال آينده گل مي. كارند گلدان مي
  .  دهد، در نتيجه بذر تازه بايد كاشته شود نامية خود را از دست مي

  
  : هاي پيازي گل – 2
هاي اسفند، فروردين  باشد در ماه چنانچه الزم . گس، زعفران زينتيمثل سنبل، الله، نر 

بايستي در  شود كه مي هاي پيازي استفاده تا ارديبهشت در باكس گل باشد،  بايد از گل
كنيم، در داخل ظروف كشت  مي گونه كه گياهان پيازي را در باغچه كشت پائيز همان

  .كنيم
هاي  هاي زيادي دارد و سنبل كه واريته باشد مي 4نوع اصلي سنبل، سنبل شرقي : 3سنبل

پيازهاي سنبل جزء پيازهاي برگي يا فلسي . اند مشهور هلندي امروزه را تشكيل داده

                                                                                                                                                                                                     

 Myosotis sylvatica 1   
2  Primula L    
3  Hyacinthus L   
4  H.orientalis 
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اي و معطر هستند و در اول  ها خوشه گل. ن سال دوام داردباشند كه چندي پوستي مي
هايي است  ازدياد آن توسط پيازچه. باشد متر مي سانتي 25ارتفاع سنبل . شوند بهار باز مي

شت پياز اها، درزمان ك جهت توليد زياد اين پيازچه. آيند كه از كنار پياز اصلي بدست مي
يا (كنيم  متر شكاف ايجاد مي د ميليچن اصلي، زير پيازها را با چاقوي تيزي حدود

در اطراف قسمتي كه شكاف ايجاد شده است، تعداد ). و يا شكاف قيفي شكاف بعالوه
  .هاي سبك، قوي، شن و رسي است سنبل طالب زمين. زيادي پيازچه توليد خواهد شد

شد و در بهار هنگام ر. نباتي دائمي و پيازي است كه پياز آن فلسي پوستي است : 1الله
هاي بغلي فلس كامالً داخلي پياز، نيز رشد كرده و مواد  نمو پياز اصلي، يكي از جوانه

تر  هاي بعدش كوچك هاي سال گل. نمايد غذايي در خود ذخيره و توليد پياز جديد مي
در عوض . شوند و به تدريج خواص مادري و اصلي خود را از دست خواهند دادمي

آيد كه براي  وجود مي هايي در اطرافش به ال سوم، پيازچهاين پياز اصلي، خصوصاً در س
  .ازدياد نباتات به كار خواهند رفت

    اراضي سبك وسالم و قوي و رو به جنوب يا نيمه سايه جهت كاشت الله مناسب
  .باشدمي

. رسد متر مي سانتي10هاي متنوعي در گل دارد و ارتفاع آن به  رنگ :2 شقايق نعماني
ها به رنگ سياه بوده و از اواخر اسفند تا  به شكل فنجان كه وسط آن ها تك پر، گل

به طوري كه هر ( ها ازدياد آن توسط جدا كردن بوته. دهند اواخر فروردين گل مي
  .)4-16شكل (شود البته توسط بذر تكثير مي. شدبا مي) قسمت داراي جوانه باشد

ارتفاع . ا ريزوم دار هستند و يا پيازداري. نهايت زيبا هستند بي و نباتاتي دائمي : 3زنبق ها
ي  نحوه. دهند متر است و از ارديبهشت تا آخر بهار گل مي سانتي 80 – 60ها  متوسط آن
باشد كه اين عمل در اوايل پائيز پس از زرد  ها ميها توسط جدا كردن ريزومازدياد آن
  .هستند به رطوبت نياز دارند و به سايه نيز مقاوم. شود ها مي شدن برگ

                                                                                                                                                                                                     
1  Tulipa L 
  Anemone آنمون  2
 Iris  L. 3   
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پيازها چندين سال . پيازها برگي يا فلسي هستند. دار دائمي است نباتي پياز : 1نرگس
   ها به  ها باريك، گلگ بر. گردند تر مي ساله نيز درشتدهند و همه  متوالي گل مي

  هاي مختلف زرد، سفيد، تك پر، پـُرپـَر و معطر هستند و به سمت پايين حفر رنگ
  .شود از طريق تقسيم پياز تكثير مي به آساني. شوندمي

ها  هاي هيبريد بهترين گياه در اكثر نقاط براي تزئين بالكن شمعداني : 2شمعداني
. كنند باشند كه با تنوع رنگ خود مناظر زيبايي را ايجاد مي ها مي ها و پنجره وتراس

  .دهد مي مخصوصاً ارقامي كه ايستاده بوده و سريعاً بوته رشد كرده و زمين را پوشش
و ساير ) گل عقرب(و مارگريت و آفتاب پرست  يهاي ايستاده با اطلس شمعداني

توان در داخل  هاي تابستاني پر رشد با هم تناسب نزديك دارند و در كشت مي گل
ها به راحتي در نقاط آفتابي ساختمان رشد  شمعداني. ها استفاده كرد ها از آن باكس
كه چند ساعت آفتاب بيشتر ندارد نيز قادر به رشدونمو ضمن اينكه در جاهايي . كنند مي

گيري و در مكاني كه  توان قلمه تكثير شمعداني از طريق قلمه بوده كه در پائيز مي.  هستند
  .)4-17شكل (ظ از سرماي زمستان باشد قرار دادمحفو

   
  :هاي تابستانه گل) 3

فيد به طور متراكم و پرگل ها آبي روشن، آبي متمايل به قرمز، صورتي، س گل : 3ابري
 15 – 8ارتفاع آن . باشد دهي از خرداد تا شهريور ماه مي زمان گل. باشد وكوتاه مي

آفتاب پسند . شوددهي طوالني مي هاي پژمرده، عمر گل با هرس گل. متر است سانتي
ردين در شاسي و بذر آن را در اوايل فرو. باشد ازدياد آن توسط بذر و قلمه مي. است
  . )4-18شكل (كنند نشاء مي سپس

ها  گل. هاي تابستانه است متر است و از گل سانتي 100 – 60ارتفاعش  : 4تاج خروس

                                                                                                                                                                                                     

 Narcissus 1   
 Pelargonium 2   
 Ageratum 3   
 Amarantes 4   
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هاي  در محل. دهد از تير و مرداد تا شهريور ماه گل مي. اي دراز و آويزان است خوشه
را شود كه بذر  تكثير آن توسط بذر انجام مي. آفتابي و بدون باد رشد و نمو خوبي دارد

ها به اندازه كافي قوي شد  كه بوته در فروردين و ارديبهشت در خزانه كاشته و پس از آن
   .)4-19شكل ( نياز به رطوبت كافي دارد. كارند ها مي در بستر اصلي يا در باكس

هاي زيادي به رنگ قرمز، سفيد،  هاي زياد و شاداب بوده وگل داراي ساقه :1بگونيا
دار به طور خستگي ناپذيري گل  بگونياي هميشه گل. كند يصورتي و ارغواني توليد م

كند  دهي مي از خرداد تا شروع يخبندان گل. متر است سانتي 25 – 15ارتفاعش . دهدمي
هاي سايه  در مكان. دار است و در داخل گلخانه و پاسيو تقريباً در تمام طول سال گل

برخي بگونياها چون . شود م ميازديادش توسط بذر انجا. كند آفتاب و آفتابي رشد مي
به آبياري مرتب نيازدارند . كنند بايستي از طريق تقسيم بوته تكثير شوند توليد بذر نمي

  . ولي از دادن آب زياد بايستي خودداري كرد
متر ارتفاع دارد  سانتي 20هاي سفيد و خالص بوده و  داراي گل: )گل داودي(مارگريت 

سايه  هاي آفتابي و نيمه در تير و مرداد است و در مكان دهي آن گل. و مقاوم به سرماست
بايد خاك قوي . شود تكثيرآن توسط بذر يا تقسيم بوته انجام مي. به خوبي مقاوم است

هاي پژمرده حذف  دهي بايستي گل پس از گل. و غني باشد و به آبياري مرتب نياز دارد
  .)4-20شكل ( شود

كند و  آپارتماني است كه ايستاده رشد مي چند ساله است و گياهي : 2حسن يوسف
دار و هاي بيضي دندانه گياهي تقريباً خشبي و برگ. متر است سانتي 50 – 30ارتفاعش 
هاي آن است  زيبايي حسن يوسف فقط به رنگ آميزي برگ. باشند ها تيز مي نوك برگ

مل گياه كم توقعي است و گاهي خشكي را نيز تح. باشد هاي آن جالب نمي و گل
امكان ) در بهار(بذر   وكشت) از اسفند تا مهر و آبان ماه(مه كند تكثيرآن بوسيله قل مي

  . پذير است

                                                                                                                                                                                                     
 Begonia  L 1   
 Coleus – Blumei – Hybride 2   
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دهي و دوام  العاده زيبا و پا كوتاه دارد كه به علت طول مدت گلارقامي فوق : 1كوكب
ها تا شروع اولين  كوكب. شود ها توصيه مي ها و تراس ها براي كاشت در بالكن گل

به علت اينكه . پسندد هاي آفتابي و سايه آفتاب را مي مكان. باشند داراي گل مي يخبندان
تر و عمق بيشتري باشد،  به ظروف مخصوصي كه بزرگ رشد ريشه كوكب زياد مي

ها كه هر كدام داراي چشمكي باشند و  تكثير آن توسط جدا كردن غده .دارند، نياز دارد
هاي  اشت بذرآن فقط براي بدست آوردن رنگك. از طريق كاشت بذر امكان پذير است

ازدياد كوكب از طريق قلمه توام با نتايج كامل و قابل توجهي . شود جديد استفاده مي
هاي آن است و بوته يهاي حاصل از قلمه داراي زيبايي و درشتي مخصوص است و گل

  .اشدخاك مناسبش نسبتاً سبك و داراي مواد غذايي بايد ب. شود نيز كوتاه تر مي
. هاي تابستانه تعلق دارد هاي متنوع به زيباترين گل هاي درشت و رنگ با گل : 2گازاينا

قلمه  و تكثير توسط بذر. دهي از اواسط ارديبهشت تا اواسط آبان ماه ادامه دارد زمان گل
ها از قلمه  دهي آن شود ولي از طريق بذر بهتر است زيرا مدت گل انجام مي
بت زياد بايستي بايد جلوگيري اري مرتب نياز دارد ولي از رطوبه آبي. تراست طوالني
  .)4-21شكل (شود
هاي توپي و پر دارد و به  گل. هاي درشت و بوته پا بلند است داراي گل : 3حنا گل

زمان . توان آن را به صورت تك بوته در يك گلدان كاشتمي. فضاي زيادي نياز دارد
. پسندد هاي سايه آفتاب را مي باشد و مكان ن ميدهي از اواسط خرداد تا اواسط آبا گل

تكثير آن توسط قلمه در اواخر . كند دهي بيشتر كمك مي هاي باز شده به گل حذف گل
  .  شود پائيز انجام مي

ارقام گل درشت . وآويز موجود است  گياهي يك ساله، به صورت ايستاده : 4اطلسي
تا   دهي از اواسط ارديبهشت زمان گل. استدار  هاي موج حاشية گل. پـُرپـَر زيادي دارد

                                                                                                                                                                                                     

 Dahlia – Hybrid 1   
 Gazania – Hybrid 2   

  3 Impatiens - Hybriden   
 Pentunia – Hybride4   
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هاي پژمرده و نصب قيم براي  حذف گل. دارد باشد و به آفتاب كامل نياز شروع سرما مي
تكثير آن . به آبياري مرتب ولي نه خيلي مرطوب نيازدارد. ارقام پابلند مناسب است

  .)4-23شكل (شود واسط دي تا فروردين انجام ميباشد كه اين عمل از ا توسط بذر مي
گياهي تابستانه و يكساله كه . نامند جعفري را در آلمان به نام گل دانشجو مي : 1جعفري

دهي  زمان گل. ها دارد ها و باكس همانند شمعداني كاربرد زيادي جهت كاشت در تراس
از ارديبهشت تا شروع سرماست آفتاب دوست وبه خاك غني و كوددهي هفتگي نياز 

شت در شود كه در اسفند تا آخر فروردين اين ك ط بذر انجام ميتكثيرآن توس. دارد
   .)4-24شكل (شود بسترهاي شاسي انجام مي

دهي آن  زمان گل. ساله، تابستانه و داراي ارقام ايستاده و نيمه آويز است يك:  2الدن
ان خاك خواه. دهد هاي آفتابي را ترجيح ميمكان. و تير تا بهمن و آبان است خرداد
تكثير آن توسط . براي آن ضروري است) مثل جعفري(رطوبت يكنواخت . ستغني ا

  .)4-25شكل(شود بذر در فروردين و ارديبهشت انجام مي
دورة . ها بسيار مناسب است ها و داخل باكس ارقام پا كوتاهش براي بالكن : 3آهار
. استگياهي آفتاب دوست كامل . باشد دهي آن از خرداد تا شهريور و مهرماه مي گل

هاي  حذف گل. شود تكثيرش توسط بذر در اسفند و فروردين در گلخانة گرم انجام مي
  . )4-26شكل(به خاك غني نيازمند است. باشد هاي الزم آن مي پژمرده از مراقبت

  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                                     
 Tagetes 1   
 Tropaeolum 2   
 Zinnia haageana 3   
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  )4م(بنفشه در رنگهاي مختلف :  4-13شكل 

  
  )4م( مينا چمني :  4-14شكل 
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  )4م(گل فراموشم نكن :  4-15شكل 

  
  )3م(شقايق نعماني يا آنمون:  4-16شكل 
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  )4م(شمعداني :  4-17شكل 

  
  )4م(گل ابري صورتي پاكوتاه :  4-18شكل 
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  )3م(تاج خروس زلف عروسان جهت تزئين نماي ساختمان :  4-19شكل 

  
  )3م(مارگريت زيبا و مقاوم به سرما :  4-20شكل 
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وي قرمز و ميخك كه تركيب جالبي براي كاشت در گازانيا، سل:  4- 21شكل شماره 

  )3م(ها هستند ها و باكسگلدان

  
  )3م(گل حنا :  4-22شكل 
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  )3م(شود تا برگ ها ديده ميگل اطلسي كه در آن بيشتر گل:  4-23شكل 

  
  )3م(جعفري :  4-24شكل 
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  )3م(گل الدن با حالت طبيعي :  4-25شكل 

  
  )3م(گل آهار :  4-26شكل 
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  :خود آزمايي فصل چهارم 
  چيست؟ )     Phytoncid( فيتونسيد  -1
  كدامند؟ ) محيط زيست ( سه خصوصيت اصلي تاثيرگذاري گياهان در فضاي سبز  -2
اي هستند را نام ببريد و  هاي پنجره هاي بهاري كه مناسب باكس چهار نمونه از گل -3

  . يكي را به دلخواه توضيح دهيد
  گردد؟  ونه تكثير ميمينا چمني چگ -4
  باشد؟  اي مي هاي پنجره سنبل از كدام دسته گياهان مناسب داخل باكس -5
  ازدياد سنبل چگونه است؟  يهنحو -6
  چهار گل تابستانه مناسب جهت كشت در باكس را نام ببريد؟  -7
 تكثير كوكب چگونه است؟ يهنحو -8
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  پنجمفصل 
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  :مراحل تهيه طرح، محاسبه و احداث فضاي سبز

درآغاز . باشدهر حركتي كه منجر به آفرينندگي و ساخت شود، ناشي از نياز بشر مي
 اند، كمتر در حفظ طبيعت و محيطها آنقدر كه نيازمند به تامين غذا و امنيت بودهانسان

  .اندزيست خويش انديشيده
شكل دادن به محيط در قالب هماهنگ نمودن فرم، بافت، مقياس  و سازماندهي خالقانه 

هيچ طرحي موفق نخواهد بود مگر اينكه . هاي محيط زيست، طراحي نام داردسيستم
در . نياز روح مكان و مردمي كه در آن طرح دخيل و سهيم هستند را برآورده سازد

شود كه طراح از روابط متقابل عوامل محيط زيست و نياز برآورده ميصورتي اين 
  . فرهنگي منطقه آشنايي كامل داشته باشد

بررسي  گويند كه شامل شناخت ومي 1ي طرح را در اصطالح معماري آرشيتواژه
يعني وظيفه سنگيني كه بايد طراح روابط . باشدمحيط مورد نظر و برآورد آن مي

ها پديد آورد و در ضمن معناي واقعي درك و هماهنگي در بين آن اكولوژيكي را به
در طبيعت اين هماهنگي با ظرافت معين و دقيقي . ها را نيز بشناسداثرات متقابل آن

هاي رواني را ترين اشتباهي در طرح و برنامه ريزي، عصيانبنيان نهاده شده ولي كوچك
  . دنيا سبب خواهد شد يدر شهرها و كشورها

تعادلي ) خاك، آب و گياه (حي موفق خواهد بود كه بين عوامل طبيعي سه گانه طر
منطقي ايجاد كند و اين تعادل زماني جامه عمل خواهد پوشيد كه خواسته شما، 

در . امكانات اقتصادي و وضع زمين از نظر سطح و شيب كامال مشخص و معين باشد
. گردندتر   ميما روز به روز كاملزيرا اطالعات ش. اجراي يك طرح اصالً عجله نكنيد

قبل از اينكه براي طراحي قلم و كاغذ را در دست بگيريد، احتياج به اطالعاتي است كه 
  .آيندها در زير ميبرخي از آن

  
  

                                                                                                                                                                                                     
1  Archit 

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


  طراحي باغ و پارك 152

 

برحسب اينكه بيننده از كجاي طرح به عناصر . دقت كنيد 5-1به شكل :  چشم انداز
ديد از پايين، : توان تعريف كردديد را مي كند، معموال سه موقعيتتشكيل دهنده توجه 

 .ديد از سطح و ديد از باال

  
  )1م(هاي ديدموقعيت:  5-1شكل 

  
-مناظري كه از باغ. به مناظر باغ نگاه كنيد) از پشت بام تا زير زمين( از هركنج ويال

گردد، بسيار هاي مجاور عايدتان ميها و جنگلهاي دور دست و كوههمسايه، باغ
ترين نماد براي بينندگان است كه در آشناترين و شايع "منظره از سطح". وت استمتفا

مانند  "منظره از پايين". دهدها را تشكيل ميي ديد آندرصد مواد حوزه 80شبانه روز 
برحسب افراد مختلف، احساس امنيت و يا . ناظري است كه از ته دره به باال نگاه كند

  . ي را به همراه خواهد داشتبرعكس حالت غم زده و افسردگ
ي ديد است كه بيننده بر كل مناظر اشراف دارد و هر ترين حوزهجذاب "منظره از باال"

هاي قبل در مورد خاصيت در فصل. چه ارتفاع بيشتر باشد، جذابيت بيشتر خواهد بود
به عبارتي . انواع گياهان در كوچك و بزرگ جلوه دادن فضاي سبز نيز بحث گرديد
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افت ضخيم و خشن ه شد كه در كاشت گياهان فضاي سبز، گياهان با رنگ تيره و بگفت
تر جلوه كنند، در نتيجه باغ كوچكتر ميخود را به بيننده نزديك)  مثل سوزني برگان(

ي ديد يا در پيش زمينه كاشت نمود و برعكس ها را بايد نزديك به حوزهكند و آنمي
كنند و باغ را ي با بافت ريز و نرم از بيننده فرار ميگياهان با رنگ روشن و مينياتور

اين ديد ). 5-2شكل ( ها را در پس زمينه كاشت نمود دهند و بايد آنتر جلوه ميبزرگ
  . كنندنامگذاري مي " 1ديد اجباري يا مصنوعي "ظرسازي،را در اصطالح من

  
  )1م(هاي ديدحوزه:  5-2شكل 

  
ئماً در اختيار طراح باشد و در حقيقت طراح است كه حركت حدقه چشم بيننده بايد دا

قرار . كندبيننده را امر به ايستادن، گردش به چپ و يا راست و ديد عمودي يا افقي مي
سنگي، يك درختچه با رنگ قرمز ها، اشيا كهنه تاريخي مثل خمره، ستوندادن مجسمه

ننده را مجبور به توقف كند، يا هر عنصري كه بي... در چمن با زمينه سبز، يك فواره و 
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  .نمايدمحورهاي ديد وي را تعيين مي
پس از ورود بيننده به محوطه طرح، طراح بايد اختيار چشم وي را به دست بگيرد و از 

ايجاد گذرگاه بر . طريقي منطقي وي را به ساختمان و يا محل نشستن هدايت كند
يا چه شيئ ناخوشايندي ر گرفته ه كانوني در چه محلي قراحسب نظر طراح و اينكه نقط

  .گرددنبايد ديده شود، پيچ و خم و عرض گذرگاه كمتر يا بيشتر مي
هاي مستقيم بهترين نيستند، بلكه چنانچه البته طراح بايد دقت كند كه لزوماً گذرگاه

بايد پر پيچ و طراح مايل است بيننده به بهترين وجهي مناظر را تماشا كند، گذرگاه  را 
در مورد بحث انحراف باد و كاربرد گياهان بايستي گفت كه ). 5-3شكل (زد خم بسا

هاي حياط يا طرح را از خطر سرما و باد محفوظ متر از گل 15اصوال يك متر بادشكن 
  ).5-4شكل (دارد نگه مي

نمايد كه جميع جهات را در نظر افكني پروژه ميطراح هنگامي شروع به مطالعه و پي
شوند، نسبت به صورت هايي كه در يك پروژه طرح ميرا نوع مسئلهزي. گرفته باشد

در اصول و يا فروع با ...) طراحي باغ، طراحي پارك، طراحي منازل، ميادين و (مسئله 
روش "هاي جداگانه بيابند كه اصطالحاً ها راه حليكديگر فرق دارند و بايد براي آن

  . شوندناميده مي "كار در طراحي

  
                                                                      )1م(5-3شكل 
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  )1م(5-4شكل 

  
  روش كار در طراحي

نكاتي كه طراح بايستي به منظور يافتن اجراي طرح در منطقه مورد توجه قرار دهد، به 
  : باشدشرح زير مي

   :هداف اجتماعيا- 1
 .هاي اقتصاديارزش -
 .هاي معنويارزش -
 .هاي طبيعيط اكولوژيكي و حفظ زيباييشراي -
 .حفظ سالمت جسم و روح -
 .شناخت نوع و امكانات مربوط به طرح -

 
  :صوصيات فرهنگي و جغرافيايي منطقهآگاهي به خ-2
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 ). كش، خصوصيات سطح االرض و تحت االرض و بافت آن شيب، زه(زمين  -

 .خصوصيات اقليمي منطقه -
 . ها در زمين و اطراف آنمسير سيالب -

 .اماكن اطراف زمين مورد كار -
 .منظره و ديدگاه اطراف -
منظور ( حفظ فرم و خصوصيات تركيبات طبيعي در سطح و حجم زمين  -

است ... شناخت عوامل طبيعي در روي زمين مثل درخت، نهر، آبشار، تپه و 
كه در هنگام طراحي مورد توجه قرار گيرد و كمتر سعي در تخريب و به هم 

 ).ها شودزدن آن

زيرا عوامل مزبور خود . هاي پيشين الزم و ضروري استوجه به ساختهت -
مثل لوله آب، گاز، (باشد هاي ارتباطي انساني با محيط مينوعي رشته

هاي ها، موقعيت كوچه، محله و در طرحها، عرض خيابانفاضالب، كابل
 ).باشدبزرگ منظور باغ و پارك تمامي مسائل اجتماعي مي

  :در طراحي بررسي مقدماتي-3
نقشه برداري دقيق و صحيح، تعيين (تهيه نقشه و كروكي محل مورد نظر  -

 ).مقياس مشخص

هاي اطراف زمين، خيابان(توجه به عوامل متغير اقتصادي و اجتماعي در طرح  -
هاي احداث شده يا درب ورودي و خروجي، خطوط اصلي و فرعي ساختمان

 ).آنچه كه در آينده مورد پيش بيني است

  :محاسبات مالي طرح - 4
هنگامي يك طرح زنده و قابل اجراست كه عالوه بر طراحي و رعايت نكات اصول 

ترين قسمت بررسي براي اين منظور، مهم. ها را به مرحله اجرا درآوردفني، بتوان آن
بنابراين الزم . شودهاي اوليه اجرا محسوب ميطرح، محاسبات مالي آن است كه قدم

ها صورت گيرد كه فضاي مورد عمل اهداف مربوط، برآورد قيمتاست با توجه به 
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  :باشدشامل سه قسمت جداگانه مي
كارهاي ساختماني؛ در صورت لزوم از تسطيح زمين شروع و به ديگر موارد مثل ) الف

... كشي، لوله كشي، كابل كشي، داالژ و آب نما سازي، استخر سازي، پله بندي، خيابان
ساختماني نيز در  اجرايي اموراً در تمامي محاسبات دستمزد عوامل ضمن. يابدتعميم مي

  . شودنظر گرفته مي
؛ در تنظيم برنامه محاسبات مالي امور باغباني، برآورد قيمت امور باغباني و تزئيناتي) ب

ها، بذور، نشاها، انواع كودها و سموم ضروري كه از پيش در انواع درختان، درختچه
ضمناً بايستي در محاسبات، نوسانات قيمت نيز در  .باشدالزامي ميطرح پيش بيني شده 

در جمع كل، محاسبه دستمزد تعداد كارگران فني و باغباني برحسب . نظر گرفته شود
  . باشدنوع ضروري مي

برآورد هزينه خدمات؛ اقدام  محاسباتي در اين قسمت شامل طراحي و نظارت ) ج
موضوعات مربوط به طور جداگانه در ليست باشد هر يك از اجراست و الزم مي

  .محاسبات گنجانده شود
  :ريزي و انتخاب فرم طرح برنامه-5

اي به اين منظور الزم است كروكي تهيه شده را با دقت مورد بررسي و هر خط يا نظريه
آورند كامال همبستگي و ارتباطات ذكر شده را در نظر گرفته را كه در روي كروكي مي

به عنوان مثال در قطعه زمين كوچك و محدودي كه كامال . تحليل نمودو تجزيه و 
هاي بلند محصور شده است، طراح ارائه  يك آب نما و يك باغچه توسط ساختمان

اي طراحي كند كه با مجموعه عوامل محيطي موجود در هندسي ساده را بايستي به گونه
ا در نظر گرفته و اقدام به طراحي با آينده نگري، اثرات جنبي و رواني ر. ارتباط باشد

باشند و بين خطوط  1صر طرح داراي هماهنگي و همخوانيبايستي كليه عنا. نمايد
به : جمالتي مثل. نواز باشندها به نحوي همگني پديد آورد كه   چشمچشم انداز و فرم

هارموني و ها از عدم همه اين. ايمرا زياد شنيده... خورند؛ با هم جور نيستند و هم نمي
كرداري است كه  عمال تبديل به . طرح فضاي سبز هم يك كردار است. اتحاد است
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  . زندگردد و خودش با شما حرف ميگفتار مي
  : ندباشكنند به قرار زير مياز مواردي كه اتحاد و همخواني در تركيب را خدشه دار مي

هاي نماي و سنگعدم اتحاد دو نوع مصالح ساختماني از ديوار باغ تا آجرها  -1
 .باغ و طرح محوطه نشستن

 . ها كم استهايي كه سطوح آنرنگ آميزي با رنگ تيره درب و ديوار در باغ -2

ها و كشاندن كاشت افراطي سوزني برگان هميشه سبز به خاطر رنگ تيره آن -3
 . بيننده به طرف خود و در نتيجه كوچك جلوه دادن باغ

ون اتحاد آنها توسط گياهان حد واسط كاشت كپه كپه و جدا از هم قطعات بد -4
 .از نظر اندازه و رنگ

عدم رعايت شكل درخت با ساختمان ويال از نظر مطبق يا كروي و راست و  -5
 .هامستقيم بودن آن

 .افراط در يك رنگ خاص بدون اينكه در اين افراط هدفي داشته باشيد -6
هاي ديگر اييصداي زياد آبشار و تحت الشعاع قرار دادن و چيه گشتن بر زيب -7

 . باغ

ها و در نتيجه خسته هاي برجسته و برآمده و نامنظم در گذرگاهاستفاده از رنگ -8
 .شدن ديدار كننده

در نظر نگرفتن امكانات متناسب با وضع و حال معلولين و كودكان و  -9
 . كهنساالن

فلزي به عنوان مثال ميدان ورودي يك شهر را در نظر بگيريد كه با سبدي پر از انارهاي 
اگر مسافري در اين شهر از خواب بيدار شود، فوراً شهر انار خيز . مزين گرديده است

ساوه يا شهرستان تفت كرمان را به ذهن او جاري خواهد ساخت، زيرا اين طرح كامالً 
يك ميدان را با عكس مارپيچ فلزي . با توليد اين محصول در منطقه  همخوان است

هايي مختلف و كوچكي درنظر بگيريد كه اطراف آن باغچه)  شبيه نردبان پيچيده شده(
اي كه به علم زيست شناسي، ابتدا بيننده. از گياهان مختلف و بدون گل وجود دارد

كند كه شايد تعالي و ترقي را فقط يك پلكان تلقي ميشيمي و فيزيك آشنايي ندارد، آن
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داند كه گياه شناسي  مي ولي يك متخصص فضاي سبز يا. گذاردو اوج را به نمايش مي
داند كه گياهان كشت شده دارويي زيرا مي. هاي زيبا وجود ندارندچرا در اين ميدان گل

هستند كه اين هم از اتحاد و همخواني نماد ميدان و گياهان كاشته شده اطراف آن در 
توجه كنيد كه بعضي . كندمحوطه يك دانشگاه يا مركز تحقيقاتي و پزشكي بحث مي

هاي سبز و قرمز كه با هم متضاد رنگ. كندقع تضاد كامل نيز همخواني ايجاد ميموا
اي را مجسم كنيد كه با يا تصوير چكمه كهنه. كنندهستند، كامال همديگر را تاييد مي

  . آرايي شده استذوق سرشار و خلوص و نبوغ صاحب آن، گل
ت كه هماهنگي در آن به هايي اس، از طرح "سه پله آبي"طرح مشهور ديگري به نام 
روشي در منظر سازي غربي در تزئين باغ و ). 5-5شكل(حد اعال خود رسيده است 

هاي به جز طاق(يا همان ساخت طاق و طاقچه  Grottoesپارك مطرح است به نام 
هايي است كه رو به اين طرح داراي طاق). گرددها تزئين ميگياهي كه با باال رونده

ها را با آب اند و بيننده آنله قرار دارد كه با رنگ آبي نقاشي شدهروي هر طاق، سه پ
دستگردهاي سفيد هم . كند و به همين علت طرح سه پله آبي نام گرفته استاشتباه مي

ي ها با رنگ تنهگيرند كه رنگ آندر باال رفتن و پايين آمدن مورد استفاده قرار   مي
اي دستگردها آهنين هستند اما ظرافت ماهرانهاگرچه . درختان بي نهايت همخوان است

ها به كار رفته اين فلز مصنوعي با عناصر طبيعي چنان با ديگر عناصر كه در ساخت آن
رابطه بين . اي به طرح بخشيده استباغ همخوان است كه حال و هواي لطيف شاعرانه

  . ها كامال به اين طرح جان بخشيده استي رنگآبي و سفيد در چرخه
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  )2م(طرح مشهور سه پله آبي؛ با اوج هماهنگي و همخواني:  5-5شكل 

  
  :هاي فضاي سبز عالئم مشخصه در نقشه

متخصصين براي بيان مفاهيم مختلف موضوعات موجود در طرح روي نقشه، عالئم يا 
گيرند، كه تا حدي نزديك به خصوصيات ظاهري هاي رايج گياهي را در نظر مينشانه

برگ با تاج بزرگ از دو دايره افكن پهنبراي نمايش انواع درختان سايه. باشدگياه مي
  براي نشان دادن سطح چمن، اكثرا نقطه چين يا خط چين استفاده . كننداستفاده مي

-6شكل ( كنندكاري را به صورت خطوط نامنظم مشخص ميشود و سطوح گلمي
  .)5-7و5
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نمايش حاشيه گل كاري    -4تان سايه افكن   درخ -3پهن برگان   -2سوزني برگان   -1
  )2م(هانمايشي از كاشت درختچه -5

  نمايش انواع عالئم مشخصه در نقشه هاي فضاي سبز:  5-6شكل 
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  )14م(هاي رايج گياهي در نقشه هاي فضاي سبزنشان:  5-7شكل 

  
  : 1مراحل طراحي و كاشت

ايت تا كاشت نهايي گياهان را طراحي كليه مراحل يعني از اولين مرحله كلنگ زني س
هاي بزرگ و طراحي گروه مهندسين مشاور سازه، برق، گيرد كه متعلق به طرحدر برمي

هاي بزرگ شهري با درنظر گرفتن مسائل جامعه شناسي، روانشناسي منظرساز در پارك
در اكثر موارد پس از انجام كليه عمليات سخت . و نقطه نظرات امنيتي و انتظامي است

هاي برق و تلفن و انجام امور محوطه سازي، لوله كشي، كابل) هامثل ساختمان(فزاري ا
                                                                                                                                                                                                     

 Planting and design process 1   
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يعني بعد از . كنندها؛ تازه به انتخاب گياهان براي كاشت، برنامه ريزي ميو گذرگاه
اقدام ) از نظر كاربردي(انجام عمليات ساختماني تقريباً بدون در نظر گرفتن مواد گياهي 

با وجود اينكه اهميت و كاربرد يك گياه از نظر شكل و . گرددمي به تهيه گل و گياه
اندازه و خزان كنندگي و هميشه سبز بودن آن اگر از اهميت بقيه طرح بيشتر نباشد، 

  .كمتر نيست
هاي شهري سعي در استفاده حداكثر مصالح يكي از هنرهاي طراحي فضاي سبز پارك

مثل بتون، (و حداقل مصالح سخت ) ريزه مثل گياه، چوب و سنگ(طبيعي با بافت نرم 
اي انجام پذيرد كه ديدار كنندگان خود طراحي بايد به گونه. باشدمي) آهن، فلز و سنگ 

را در يك فضاي طبيعي و آرامش بخش ببينند، اما متاسفانه  به علت اينكه مبلغ كارمزد 
سعي بر  طراحي نسبت مستقيمي با كل هزينه ساخت پارك دارد بعضي از طراحان

استفاده هرچه بيشتر  از مصالح ساختماني دارند كه نهايتاً منجر به انتقال كوهي از سنگ 
  . گرددو آهن و سيمان به محلي به نام پارك و حداقل استفاده از مواد بافت نرم مي

اولين قدم تجزيه و تحليل محل و . طراح بايد فرآيند كاشت را قدم به قدم تعقيب نمايد 
ها، ابتدا پس از حل آن. و بلندي و مسائل و مشكالت موجود در طرح استوضع پستي 

  را تهيه نمود 1ام دياگرام كاربرديبه ن "دياگرام خام يا پيش نويس اوليه"بايد 
  ).5-8شكل (

  
  )1م( )Functional diagram(دياگرام كاربردي  :  5-8شكل 

                                                                                                                                                                                                     
 Functional diagram 1   
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  )1م(يمترمربع 650دياگرام كاربردي در يك ويالي :  9-5شكل 

  
  

. آيدبه طور كلي اين دياگرام كلي بوده و از مشخصات خاص گياهي نامي به ميان نمي
به عنوان مثال در شكل . گردنددر تهيه اين دياگرام مواد گياهي از نظر كاربردي معين مي

طراح مايل است ضلع شمال غربي كه با هاشور پر رنگ شده است، به دليل ديد  8-5
ها تقريبي است ولي نبايد اين سطح اين قسمت. ن محدود گرددديد آهمسايه غربي، 

ارتفاع آن نيز در اين مرحله نوع گياه و . تقريب چندان انحرافي با اصل داشته باشد
هاي تكميلي بعدي، كه به علت تكامل و شود، اما با توجه به نقشهنمي مشخص

ر سطح و كاربري آن تغيير گردد، اندكي دبه آن اطالق نمي "دياگرام"پيشرفت كار كلمه 
را دقت كنيد كه  5-8ي شمال شرقي دياگرام كاربردي  شكل  گوشه. داده خواهد شد

يك اصله درخت به عنوان نقطه كانوني در نظر گرفته شده و با ستاره درشت مشخص 
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در نقشه بعدي به دو اصله درخت تبديل گرديده و همچنين كليه نقاط . شده است
دقت  5-9شكل به . اكتفا گرديده است "سطوح كاشت"به ذكر هاشور كم رنگ فقط 
اي شكل با دو درخت از پيش كاشته شده قديمي بلوط در ضلع كنيد؛ يك باغ ذوزنقه

هاي ديد درب ورودي و اطاق خواب مورد شمالي به عنوان دو نقطه كانوني در حوزه
ع خاك و جهت نور ، نو)با فلش(در ضلع جنوبي شيب زمين . انداستفاده قرار گرفته

نوع درختان ) كه مجاور ويالي همسايه است(ي ديد ضلع شمالي حوزه. اندتعيين شده
ميزان تقريبي درختان، درختچه، چمن و . كندو ارتفاع اين مكان را بهتر معرفي    مي

درختان هنوز مشخص زمين بازي كودكان مشخص شده ولي سطح دقيق، نوع و ارتفاع 
ي متعدد ضلع غربي دقت كنيد كه احتياج شديد به نور كافي، طراح هابه پنجره. نيست

ي را وادار به حذف هرگونه درخت در اين ضلع نموده است؛ زيرا با توجه به سايه
قدم . ددرخت بلوط، كاشت درخت اضافي، تاريكي اين ضلع را باعث خواهد گردي

د به دليل تبديل مفاهيم باشد، كه از اين مرحله به بعمي " 1نقشه مفهومي"بعدي تهيه 
در . گرددي دياگرام يا پيش نويس گرافيكي اوليه تبديل به نقشه ميعام به خاص واژه

تر تقسيم و گياهاني هم كه در اين قطعات اين مرحله سطوح بزرگ به قطعات كوچك
شوند تر ميگيرند، از نظر فرم، ارتفاع و هميشه سبز بودن و نبودن تخصصيقرار مي

برخي تغييرات در دياگرام اوليه داده شده است تا به اين نقشه مفهومي ). 5-10شكل(
  : شودرسيده ايم؛ كه در زير چند مورد بيان مي

اي كه يك درخت به طراح مايل است حوزه ديد را در شمال شرقي در نقطه -1
عنوان تاكيد كننده قرار دارد، محدودتر نمايد و يك درخت را به دو درخت 

 .افزايش دهد
دقت كنيد كه در دياگرام كاربردي سايه انداز مشخص نبود ولي در نقشه  -2

كه از قطر سايه . مفهومي سايه انداز درختان با رسم دو دايره معلوم شده است
 .گرددانداز، ارتفاع گياه مشخص مي

                                                                                                                                                                                                     
 Concept plan 1   
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. ارتفاع درخت نقطه كانوني در جنوب غربي در نقشه مفهومي كمتر شده است -3
زمين مجاور آن به درختان زينتي است كه  علت آن اختصاص قسمتي از

 . احتياج به نور آفتاب بيشتري دارند

  
  )1م(نقشه مفهومي:  5-10شكل 

 
ب غربي كه با هاشور پر رنگ مشخص شده، جهت محدود ودر ضلع جن -4

كردن ديد خيابان يا همسايه، طراح در نظر دارد از درختان هميشه سبز استفاده 
 . كند

طراح در نقشه مفهومي ارتفاع درختان را . باشدمي " 1ايرام تودهدياگ"قدم بعدي تهيه 
به طور دقيق با ذكر متراژ مشخص نكرده و فقط به ذكر كوتاه و بلند اكتفا نموده است و 
مايل است ديد ناظرين را در رابطه با اين كوتاهي و بلندي از جهات مختلف مورد 

                                                                                                                                                                                                     
 Massing diagram 1   
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  نمايداي ميبه تهيه دياگرام توده تجزيه و تحليل قرار دهد و به همين علت اقدام
  ).5-11شكل( 

اين دياگرام، مشاهده . كنيدمالحظه مي 5-11اي شرقي و جنوبي را در شكلدياگرام توده
دهد كه به ترتيب از چپ ها در ديد از ضلع جنوبي را نشان ميتاج درختان و ارتفاع آن

ختچه خزان كننده كوتاه، به راست شامل گياهان پوششي، درختچه هميشه سبز بلند، در
با مطالعه اين . سازدخزان كننده متوسط و در آخر خزان كننده كوتاه را مشخص مي

دياگرام و بررسي ارتفاع مواد گياهي در قطعات مختلف، طراح متوجه اشراف ناظر در 
تواند هر نقطه از طرح خواهد شد و چنانچه اشكالي از نظر ديد وجود داشته باشد، مي

  . ي گياهي را تعويض يا جا به جا نمايدهاتوده
  

  
  )1م(ايتوده دياگرام:  5-11شكل 

  
گياهاني كه به . اي استاي و كپهاي براي حل مسئله كاشت تودهتهيه دياگرام توده
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اي الهام گرفته كاشت توده. صورت مجتمع كاشت شده باشند، عامل اتحاد طرح هستند
ي به گونه ديگر در طبيعت به آهستگي و به اتعويض و تبديل گونه. از طبيعت است

منظور از ذكر اين خاصيت طبيعي اين است كه تغيير در گونه، . گيردتدريج صورت مي
تواند درست مثل طبيعت باشد، هاي فضاي سبز اگر نمياندازه و رنگ گياهان در طرح

ناظر فوراً  بايد كمي با آن سازگار بوده و تغيير نبايد آنچنان سريع و قاطع باشد كه
  .متوجه انفعال گردد
تواند به صورت انفصالي و جدا از بقيه، گياهي را براي تاكيد و به طراح زماني مي

اي د كه در تنهايي هم به صورت مجسمهصورت انفرادي در يك نقطه كانوني قرار ده
   رودگياهي كه به عنوان انفرادي به كار مي. ديناميكي، حرفي براي گفتن داشته باشد

تواند از نقطه نظر يك يا چند مشخصه گياهي نظير رنگ، بافت، اندازه و شكل از مي
  . ساير گياهان متمايز باشد

    نقشه فضاي سبز را معموال طوري تنظيم . باشدمي " 1نقشه اصلي"آخر تهيه  قدم
كنند كه اگر از باال به آن نگريسته شود، مثل اين است كه كسي بر باالي مكاني مي
اي بودن گياه، هر عالمت، براي مشخص كردن كپه. نگرديستاده و به فضاي سبز ميا

دهد و حدود يك سوم از محيط آنها را حدود يك سوم عالمت مجاور را همپوشي مي
محل كاشت گياه مركز دايره است و گياهان به صورت . كنندتر رسم ميكمي پر رنگ

را اعداد فرد بهتر از اعداد زوج همديگر را گردند؛ زيمرتب مي) تايي 7يا  5،  3(فرد 
طراحان بايد از كاشت . گرددكنند و در نهايت منجر به وحدت مجموعه ميحمايت مي

تواند در يك لحظه فرد يا زوج بودن بيش گياه خودداري كنند؛ زيرا چشم نمي 7بيش از 
هايي كه هاين نظريه ممكن است براي درختچ. گياه را در مجموعه تشخيص دهد 7از 

هايي صدق نمايد، ولي براي درختچه) ژاپنياسپيره و به(روي همديگر همپوشي ندارند 
امكان ندارد؛ زيرا بعد از بلوغ همگي ) به خصوص بعد از بلوغ( مثل كوتناستر و پيراكانتا

  .شوندبه صورت مجتمع مشاهده مي
در زمان ه به تاج درخت فاصله كاشت درختان سايه انداز و ميزان سايه مورد نظر با توج

                                                                                                                                                                                                     
 Working plan or master plan 1   
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گياهان پا كوتاه را هميشه در جلوي ). نه در زمان كاشت(بلوغ در نظر گرفته شود 
كاشت درختچه نبايد از لبه . گياهان پا بلند كشت نمايد تا از ديد ناظر پنهان نمانند

انداز ظهر شروع شود، بلكه بايد تا تنه اصلي درخت سايه انداز بزرگ، كشانده سايه
زيرا فاصله موجود بين تنه درخت سايه انداز و درختچه باعث از هم گسيختگي شود؛ 

از طرفي اين فاصله بين تنه درخت و درختچه، مشكالت . و عدم انسجام خواهد گرديد
اي سايه دوست ها، كاشت گياهان كپهجهت حذف اين فاصله. ا در پي داردنگهداري ر

  .گردديا گياهان پوششي تا تنه درختان توصيه مي
بايستي با ساير عناصر طرح نيز وحدت داشته گياهان عالوه بر همخواني با يكديگر، مي

توپوگرافي، ساختمان، ديوارها، محوطه و معابر بايد با گياهان همخواني داشته . باشند
ها يك تشكيالت واحد را با اين وحدت همه به كمك گياهان آمده و جمع آن. باشند

  . نمايدعرضه مي
هاي ايان پس از اتمام كليه عمليات ساختماني و با توجه به نقشه كاشت اصلي، فرمدر پ

  . نماييمالزم با گچ در روي زمين مشخص شده و اقدام به عمليات باغباني مي
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  خود آزمايي فصل پنجم
  :هاي زير را تعريف كنيد واژه-1

 Grottoes)د          Unity)ج           Archit)طراحي          ب) الف

انداز اين چشم. است "ينمنظره از پاي "هاي مناظر فضاي سبز ،يكي از چشم انداز-2
  ؟در افراد مختلف ايجاد خواهد كرد چه احساسي را

در اصطالح منظر سازي چه ) Forcing perspective(ديد اجباري يا مصنوعي -3
  . اي آن مثال بزنيدنوع ديدي است ؟ بر

  .وش كار در طراحي را نام ببريدپنج مورد ر-4
دار پنج مورد از مواردي كه اتحاد و همخواني را در يك تركيب فضاي سبز خدشه-5

  .كنند را بنويسيدمي
  سازد؟طرح مشهور سه پله آبي  چه مطلبي را در بحث طراحي باغ و پارك مطرح مي-6
هاي فضاي سبز ه سبز و سوزني برگ را كه در نقشهتصوير و نماد يك درخت هميش-7

  .گردد را بكشيدترسيم مي
شود؟ هايي استفاده ميبراي طراحي و كاشت گياهان به ترتيب از چه دياگرام يا نقشه-8

  .نام ببريد
  ؟اوت واژه دياگرام و نقشه در چيستتف-9

  ؟ اي داردبه چه دليل نياز به دياگرام تودهطراح -10
   نوع درختان در كدام نقشه ذكر ، ارتفاع درختان و قيق فضاهاي گياهيسطح د-11
  گردد؟مي
  .دياگرام كاربردي را در يك خط تعريف كنيد -12

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


  ششمفصل 

  سازيپارك و پارك

  
  :اهداف كلي 

 .در بهسازي محيط زيست) ...ها و ها، باغپارك(بررسي اهميت فضاهاي سبز  -1

 .ايمنطقه شهري، اي،هاي محلهتعريف پارك و استانداردهاي پارك -2

 .و مختلط غيرمنظمهاي مختلف منظم،ها از نظر انجام طراحيبندي پاركتقسيم -3

چگونگي آداب  كليمايي، اي،ها از نظر خصوصيات منطقهسي انواع پاركربر -4
 .وسنن و نحوه استفاده مردم

 .يبررسي اجزا مختلف يك پارك عمومي جهت طراح -5
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  پارك و پارك سازي  
  : ز در بهسازي محيط زيستفضاهاي سب ك وراهميت احداث پا

اي زنده و متغير است، كه سمومات فضاهاي امروزه شهرنشيني و شهرسازي، پديده
ها، با گسترش سريع شهرها، زاد و ولد آسمان خراش. را به دنبال دارد يشهري و صنعت

هاي سوختي متنوع، نياز ها، مناطق صنعتي و وجود ماشينافزايش سرسام آور جمعيت
هاي شهري بيش از پيش نمايان و اكسيژن را به عنوان ريه تميز ز، هوايبه فضاي سب

هاي انساني، بر اين عقيده است كه حيطملوكوبوزيه در ضمن تجزيه و تحليل . سازدمي
از هر ده واحد مسكوني، بايستي نه واحد آن به فضاي سبز تبديل شود؛ زيرا نياز به 

نها از لحاظ فيزيولوژيك، بلكه از نظر هاي مشجر در شهرها نه تفضاي سبز و پارك
چنين "اين انسان ناشناخته"دكتر الكسين كارل در كتاب .رواني نيز اهميت خاصي دارد

تر شايد وجود عدم تعادل رواني براي تمدن بشري خيلي خطرناك: ((كند اظهار نظر مي
و همين تمدن است كه سعي در گسترش . ))باشد عضويهاي عفوني و از بيماري

هاي كند و غافل از يافتن راه حلها ميسالمتي مصنوعي برپايه واكسن، سرم و ويتامين
گويد لوكوبوزيه مي. باشدو بهداشت سيستم عصبي و تعادل انسان مي ، منطقياصولي

هواي تميز، سكوت، : انسان بايد در محيطي زندگي كند كه واجد عوامل زير باشد
 حفاظت كامل در مقابل سروصداي خارجي، آرامش قلبي، رفع كامل گرد و غبار،

تجديد بناهاي محيط طبيعي،  روشنايي طبيعي و قابل تنظيم، برخورداري از آفتاب،
  . هواي زنده، سبزي و آسمان

عدم ارتباط مستقيم روزانه انسان با فضاي آزاد و سروكار داشتن با كارهاي يكنواخت 
طبق آمار  .گردانداي رواني ناتوان ميههاي بسته، انسان را در مقابل بيماريدر محيط

هاي گذشته بيش از ده ميليون نفر در اياالت متحده و چهار ميليون نفر ارائه شده در دهه
  . باشندهاي رواني ناشي از زندگي ماشيني ميدر ايران گرفتار ناراحتي

. است اهلي و آزمايشگاهي تبديل نموده به ظاهرها را به حيواناتي تمدن صنعتي انسان
هايي آزمايش با و آزاد دارد كه درحالي كه طبيعت واقعي انسان، نياز به فضاي سبز و باز

شناسي اثر آرام بخش بر اعصاب دارد رنگ سبز از نظر روان .به اثبات رسيده است كامالً
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) به خصوص اطاق جراحي(ها هاي بيمارستانو به همين دليل رنگ سبز را براي اطاق
توان در هنگام گردش در خيابان و رسيدن به يك پارك اين نكته را مي .كنندتوصيه مي

 كه يك آژانس دولتي انگليس است، 1شوراي حفظ طبيعت .بزرگ و سبز احساس كرد
- 1جدول( ده فايده براي حفظ حيات وحش در محيط زيست شهري را برشمرده است

6.(  

  
  )15م(فوايد حفظ حيات وحش در مناطق شهري:  6-1جدول 

  
كيلوگرم اكسيژن نياز دارد و  15كيلوگرم آب و  5/1كيلوگرم غذا، 5/2انسان روزانه به 

را ) گاز دي اكسيد كربن(  Co2 كيلوگرم  2هر درخت به طور متوسط در هر ساعت 
  .كندجذب كرده و به همين ميزان اكسيژن به محيط تزريق مي
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رونشيت مزمن و سرطان نشان داده كه مرگ و مير ناشي از ب 1پژوهش هاي دكتر ريو
متراكم و فضاهايي كه هواي آلوده دارند به تناسب  ريه در شهرها، نقاط پرجمعيت،

ها ممكن است اين آلودگي. باشدخيلي بيشتر از فضاهاي خارج شهر و طبيعت آزاد مي
باكتريايي بوده يا در اثر مسموميت هواي تنفسي ناشي از سموم آزاد شده در  ويروسي،
  :اين سموم به طور كلي عبارتند از . هوا باشد

 زغال سنگ،(از احتراق تمام مواد فسيلي گوگرددار  ؛ 2دي اكسيد دوسولفور -
 هاي مجاري تنفسي،توليد و منجر به نارسايي )نفت و برخي مشتقات آن

 .شودمي... ها و مرگ و مير ناشي از برونشيت مزمن، حمله آسميك و ناراحتي

از سوخت ناقص در مجاورت مقدار كم اكسيژن يا  اين گاز ؛ 3منواكسيدكربن -
عضالت و  وميوگلوبين بينوگاز اكسيد كربن روي هموگل.آيدهوا پديد مي

 .هاي بيولوژيك موثر استهمچنين روي برخي از آنزيم

اثر سمي دي اكسيد  .در آلودگي هوا اهميت زيادي دارند ؛ 4اكسيدهاي ازت -
 يكي از عوارض اين تركيبات،ازت خيلي بيشتر از اكسيد كربن است و 

 .باشدسوزش و خارش چشم مي

: گردنددو نوع هيدروكربور سبب آلودگي هوا مي هيدروكربورها؛ -
هيدروكربورهاي  .سبك و هيدروكربورهاي سنگين هيدروكربورهاي نسبتاً

هيدروكربورهاي سبك  .زايي داردو بنزپيرون اثر سرطان 4و3مخصوصا سنگين 
هاي بنزيني در مجاورت دفع هيدروكربورهاي سنگين شيناز موتور ما معموالً

 .باشدمي خطرناك  گيرد كه مجموعاًهاي گازوئيلي انجام مياز موتور ماشين

هاي مهم و خطرناك به شمار كه به نوبه خود از آلودگي ذرات معلق در هوا؛ -
شوند ها ميبه وسيله هواي تنفسي وارد ريه آيند، ضمن اين كه مستقيماًمي

ها و امراض مختلفي را به بسته به تركيبات شيميايي و نوع فيزيكي آن ناراحتي
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در خنك كردن  گياهان عالوه بر سالم سازي هواي محيط، .آورندوجود مي
نقش مهمي دارند و به طور ) به خصوص شهرهاي گرم مثل تهران( هوا

فضاي اكنون سرانه  .كننددرجه تعديل در دماي محيط ايجاد مي 5/4متوسط 
بايستي به مترمربع براي هر نفر است كه  7تا  6 سبز موجود در شهر تهران،

متر مربع و حداكثر 12 ،وسط و براساس استانداردهاي موجودطور مت
 .مترمربع باشد50

هاي بسته را ايم محيطبايستي به نكته بسيار مهم نيز اشاره نمود كه ما عادت كرده
درحالي كه تحقيقات علمي  ،آلودگي هوا بيرون بدانيمهايي امن براي فرار از پناهگاه

سربسته ممكن است تا ده برابر فضاهاي باز آلودگي  دهد كه فضاهايجديد نشان مي
آمريكا در حال حاضر آلودگي هواي فضاي  1آژانس حفاظت محيط زيست .داشته باشند

در اوايل دهه  .بسته را يكي از پنج تهديد كننده اصلي سالمت مردم اعالم كرده است
هايي مشاهده شد كه ناشي از زندگي در در اروپا، كانادا و آمريكا بيماري 1980

  . عايق بندي شده بودند هايي بود كه براي كاهش پرت انرژي،ساختمان
     مردم را به حفظ و  رهبران سياسي و مذهبي، درطول تاريخ نيز در ايران باستان،

در كتاب اوستا آمده است كه روزي زرتشت از  .دكردنمي داري گياهان تشويق نگه
ها چه بايد كرد و چه قومي پرسد براي بهتر زيستن خلق و خوشبختي آناهورا مزدا مي

اي كه مردمانش درخت مثمر جامعه": دهداهورا مزدا جواب مي تر هستند؟وشبختخ
. "كنند تبديل داريهاي بزرگ كشاورزي و گلههايي باير را به سرزمينبكارند و زمين

گرايش و گسترش مردم ايران به درخت آن چنان بوده كه برخي از درختان مثل سرو از 
اي، داريوش به حاكم نامه رحتي د .كردندبرآن نذرهايي مي احترام بسياري برخوردار و

من نيت شما را در بهبود بخشيدن كشور به وسيله انتقال و كاشت ": نويسدمي سگودا
خشايارشاه هنگام . "كنمار آن سوي فرات در بخش علياي آسيا تقدير ميددرختان ميوه

هاي سرو را به داري مناطق جنگلي و جنگللشكركشي به آسياي صغير حفاظت و نگاه
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گارد سلطنتي خود سپرد و با اين عمل اولين منطقه حفاظت شده دنيا را چند سال قبل 
نزد من شكستن درخت به ": دنرمايفمي) ص(حضرت محمد .از ميالد مسيح بنياد نهاد

  . "منزله شكستن بال فرشتگان است
از عوارض  .هاي صوتي جامعه بشري نيز اهميت زيادي دارندگياهان در كاهش آلودگي

معده و اثني عشر، تشديد ضربان  هاي روده،زخم هاي صوتي سنگيني گوش،آلودگي
دسي  45-35معمولي انسان صداي  .توان نام بردميرا ... قلب، طومورهاي مغزي و 

 .باشدكه حدمتعادل صوت مي باشدمي )واحد لگاريتمي از شدت صوت است( Aبل
و   Aدسي بل 100هاي حفاري زمين كمپرسي ،Aدسي بل  120صداي هواپيما 

كنند كه دسي بل امواج صوتي ساطع مي 100بلندگوهاي خارج از مساجد و مدرسه ها
   كشورهاي اروپايي به ندرت صداي بوق اتومبيل در  .شوندباعث آلودگي صوتي مي

شود و فقط بعضي مواقع صداي آمبوالنس شنيده مي) آلودگي صوت Aدسي بل 90با (
  .رسدو آژير پليس به گوش مي
 .اهميت گياهان در محيط زيست تا حدي مشخص و رسا است با توجه به مطالب فوق،

 فندق، كاج، آ،پيسه ،رچنا مثل گردو، دهد كه برخي گياهانمنشا طب سنتي نيز نشان مي
كنند يزبان گنجشك و داغداغان موادي را در هوا پخش م افرا، بيد، ارس، اكاليپتوس،

به  .شودها ميسلوليها و تكها، قارچكه موجب عدم رشد و مرگ و مير برخي باكتري
وك و سازد، روي عواملي مثل استرپتوكعنوان مثال موادي كه درخت كاج آزاد مي

گفته  1فيتونسيد به اين مواد آزاد شده، استافيلوكوك اثر سمي و كشنده داشته و اصطالحاً
باعث تعادل دو نيمكره چپ و  ب كشي،رواصيت ميكخفيتونسيد عالوه بر  .شودمي

دليل مشكالت موجود، از نيمكره چپ بيشتر استفاده  هشود؛ زيرا انسان براست هم مي
بنابراين با توجه به اهميت  .ددگرمي يونسيد باعث شادابنمايد و در مجموع فيتمي

ها و فضاهاي ها، احداث پاركهاي آنگياهان در سالم سازي محيط و شناسايي ارزش
  . باشدسبز يكي از عوامل اصلي بسيار مهم و سازنده محيط انساني مي
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  : تعريف پارك 
امروزه براي  .عت تعريف كرداش با انسان يا با طبيتوان بر اساس رابطهپارك را مي

كند اوليه را منعكس مي "باغ"پارك مكاني است كه مفاهيم  بسياري از مردم در شهرها،
در جامعه  .تواند بعدي متافيزيكي يا روحاني داشته باشدو جايي كه ارتباط با طبيعت مي

توجه  بدون(ها مدرن فضاهاي معدودي وجود دارند كه در آنجا امكان ارتباط با غريبه
ها به عنوان مكاني براي وجود دارد، كه پارك...) به گذشته، موقعيت مالي، قوميت و 

اند كه پارك براي بسياري از مردم چنين بيان داشته. شودقلمداد مي "هامالقات غريبه"
يافتن حريم شخصي كه امروزه به خاطر غلبه وسايل ارتباط جمعي در منازل، غيرقابل 

  .گيرندمورد استفاده قرار مي باشد،دسترسي مي
هاي پوشيده از درخت به خاطر طبيعي بودن و خصوصي بودنشان كيفيات خوبي پارك

نگر اي و خلوت بودن كه نشددارند، ولي در عين حال به خاطر وجود اين عنصر آزا
يعني پارك به عنوان يك پناهگاه يا بهشت  ،باشندهاست، ترسناك ميكمبود كنترل آن

ها اتفاق تاريخ فرهنگ و روح ما جاي دارد و بنابراين جرايمي كه در پاركعميقا در 
  .دارند افتند،هاي همجوار اتفاق ميشوكي خيلي بيشتر از جرايمي كه در خيابان افتند،مي

كند؛ معيارهاي اگرچه نيازهاي اكولوژيكي و اجتماعي با تغيير جغرافيا تغيير مي
  انجمن ملي  .چگونه محلي نيازمند پارك استكه كجا و  استانداردي وجود دارند

كند كه استانداردها بايد وسعت، مراكز جمعيتي، پيشنهاد مي 1يحيرو مراكز تف هاپارك
ها را ميزان جمعيت و نوع پارك را در يك منطقه مشخص كنند، و بر اين اساس پارك

دسته، كمترين كنند و براي هر تقسيم مي) هاي توصيفيمبتني بر ويژگي(دسته  6به 
  ).6-2جدول(مقدار زمين را متناسب با جمعيت توصيف مي نمايد 
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  )15م(1 استاندارد هاي پارك هاي انجمن  ملي پارك و مراكز تفريحي:  6- 2جدول 

  
  : هاي شهري در شهر پايدار نقش پارك

 هاي بزرگ نسبتاًهاي جهاني براي حفظ محيط طبيعي بيشتر درگير اكوسيستمكوشش
تهديد  هاي جانوري و گياهي منحصر به فرد،داراي تنوع زيستي و يا درگير گونه بكر و

باشند و نسبت به طبيعت نزديك محل كار و زندگي شده و در معرض خطر انقراض مي
ها براي مردم توجه كمي نآها، فضاهاي سبز كوچك داخل شهرها و نيز فوايد انسان

داري نيز در نگه هايش تخصيص بودجهتوجه كم به فضاهاي سبز در كاه .شده است
مناطق طبيعي عالوه بر خدمات محيط زيستي  .بسياري از شهرها منعكس گرديده است

خدمات اجتماعي  ،)عايق نمودن صدا و باد يا ايجاد اقليم خرد االيش هوا و آب،پمثل (
م نمايد كه براي قابل زيست نمودن شهرهاي مدرن و بهبود وضع ساكنان مهفراهم مي

اي در يك بيمارستان مشاهده كرد كه بيماراني كه قادر به اولويج در مطالعه .باشدمي
رويت درختان و طبيعت از وراي پنجره بودند با سرعت بيشتري نسبت به آناني كه 

ها به عنوان فراهم يعني پارك .يافتندشد، بهبود ميها محدود ميديدشان به ساختمان
الزمه كيفيت زندگي بشر بوده و جزء كليدي توسعه پايدار هاي خدمات اجتماعي كننده
  : به رابطه زير دقت كنيد  .باشندمي
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وندل "به نام  )هلند(ترين پارك آمستردام در تحقيقي كه روي بازديدكنندگان معروف
احداث  1865اين پارك در سال  .انجام گرديد، نتايج جالب توجه به دست آمد "پارك

 4400هكتار و شامل  48وسعت آن  .ميليون نفر بازديد كننده دارد 10و هرساله  گرديده
  .باشدگونه مختلف مي 127اصله درخت از 

  براي چه به اين مكان  :سوال زير پرسيده شد درباره انگيزه مردم نسبت به پارك ،

  .آمده است 6-1ها در شكل توزيع فراواني پاسخ  ايد؟آمده

  
  )17م(فراواني انگيزه به طبيعت توزيع:  6-1شكل 

  
دقت كنيد، علت آمدن به پارك را براي  6-1هاي داده شده در شكل اگر به پاسخ

 ها، توجه و تماشاي طبيعت،بازي كودكان، گرداندن سگ ورزش، مالقات با ديگران،
انگيزه بيشتر  .اندعنوان داشته... هاي هنري ويدهابه دست آوردن  آرامش، استراحت،

سوال ديگري  .ها را به خود اختصاص دادپاسخ% 73استراحت است كه  ديدكنندگان،باز
هاي ؟ براي اين سوال گزينه انگيزدمطرح گرديد كه طبيعت چه احساسي در شما بر مي
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  .وحدت با طبيعت، اقبال، ماجراجويي و شادي تعيين شده بود آزادي، وحدت با خود،

  
  )17م(بيعتاحساسات تجربه شده در ط:  6-2شكل 

  
به احساس وحدت با  % 43ها به آزادي و آن%  64دهد كه ها نشان ميدقت در پاسخ

 6-3شده بود، جدول  دادهدر قسمت ديگر كه پاسخ آزاد قرار  .اندطبيعت پاسخ داده
  : استاز موضوعات اصلي يافته شده آمدهاي خالصه

  
احساس تجربه شده " پاسخ هاي داده شده به صورت باز به سوال:  6-3جدول 

  )17م("درطبيعت
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ه نقش رريزان شهري و شهرسازان دربابا بررسي اين نتايج، اطالعات جالبي براي برنامه

و اهميت فضاي سبز عمومي در كاميابي روزانه شهروندان و كيفيت زندگي آنها فراهم 
  .گرددمي
  

  : ها از نظرطراحيتقسيم بندي پارك
درصد فضاي سبز  30درصد سازه و  70داراي  عماران،هاي طراحي شده توسط مپارك
 70درصد سازه و  30در حالي كه بر اساس استانداردهاي موجود بايستي  .باشدمي

از طرفي معماران عالقمند ايجاد  .درصد فضاي سبز در سايت پروژه طراحي گردد
در حالي  .باشدمنظم و مشخص مي) هاخيابان(ها با خطوط ارتباطي اسكلت اوليه پارك

. ها با توجه به اهداف مشخص خود بايد هرچه بيشتر به طبيعت نزديكتر باشندكه پارك
ها را از نظر به همين دليل براي سهولت در عمل شناخت خطوط اصلي طرح، پارك

  : كنندخطوط طراحي به موارد زير تقسيم مي
 1ورسمي هاي منظمطرح -1

 .شودو اشكال كامال منظم استفاده ميها از خطوط راست هندسي در طراحي اين پارك
-هاي مستقيم، طرحخط .ندابا نگاه به محور اصلي طرح، دو طرف طرح مربوطه قرينه

بنابراين  .خورندهاي جفت در همه نقاط مهم به چشم ميها و گونهفرم هاي هندسي،
 )هاا باغي( هااين شيوه طراحي در پارك .باشدها ميها، قرينه بودن آناساس اين پارك

هاي زيرا بسياري از پارك گويند؛ها نوع فرانسوي ميقديمي بوده و برخي به آن كامالً
  .قديم و قصرهاي فرانسه بر اين اسلوب بنيان نهاده شده است

  .شودكند با ديوار سبز يا پرچين محصور مياي كه از اين طرح پيروي ميباغ يا باغچه
هاي مستقيم با درختان بلند است ست، وجود خيابانها مترتب امحاسني كه بر اين طرح

پارك كشيده و بزرگ  ،كند و از نظر ناظركه به وسعت پارك از ديدگاه عابرين كمك مي
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ها، به دليل يكنواختي در تقسيمات و تزئينات البته گاهي اين گونه طراحي. كندجلوه مي
 .يتي براي انسان نداردو جذاب شود،مي  موجب خستگي و بي حوصلگي بازديدكنندگان

هاي هايي شبيه محيطمحيط ها مشكل است وحركت بازديدكنندگان نيز در اين طراحي
شود ها از جداول استفاده ميدر بيشتر اين گونه پارك .كندنظامي را در ذهن تداعي مي

 .شوندمي ديده ههاي سفيد و سياه يا زرد و سيا؛ كه به رنگهاهاي جداول خيابانبا رنگ
ها براي ادارات راهنمايي و رانندگي است و بايستي گفته شود كه اين گونه رنگ
و ) به دليل عدم وجود ماشين(ها ندارد ها و باغهيچگونه دليلي براي استفاده در پارك

و پارك  كاري و نگهداري باغها را به توسعه گلآميزي آنتوان هزينه جدول و رنگمي
كنند، هاي منظم رسمي استقبال ميت كه كهنساالن از طرحالبته بايد گف .منتقل كرد

پارك  باغ ارم شيراز، .هاي بي قاعده و نامنظم را دوست دارندها بيشتر طرحوليكن جوان
هايي از اين گونه باغ ورساي نمونه فين كاشان،باغ  چهار باغ اصفهان، شهر تهران،
نمايشگاهي نيز  هايپارك برخي هاي ورزشي والبته در انواع پارك .باشندطراحي مي

  .)6-3شكل(مورد استفاده قرار مي گيرند
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  )2م(نمونه اي از يك طرح پارك منظم و قرينه:  6-3شكل 
 1غيررسمي و غيرمتقارن يا هاي نامنظمطرح -2

حالت قوسي و (به طور نامنظم ) هامسيرهاي دسترسي و خيابان(خطوط اصلي و فرعي 
S هاي باغ نامشخص نيستند و از ها و لبهحاشيه .يكديگرند دارند ولي مرتبط با) شكل

كاري و هاي گلنماها، حاشيهخطوط تزئيناتي آب .شوداي استفاده نميگياهان حاشيه
در اين گونه  .شوندهاي زينتي نيز به طور غير متقارن طراحي ميتجمع درختچه

شخص و هماهنگ بايستي همبستگي، هم بافتي و تعادل خطوط به طور م هاطراحي
به  .اين گونه طراحي تا حدي به طبيعت نزديك و الهام گرفته از آن است. رعايت گردد

اند، به همين منظور ها نخست در انگلستان ابداع شدهرسد اين گونه پاركنظر مي
ها در كليه افراد خانواده .هاي غير منظم انگليسي  معروف هستندامروزه به نام پارك

ها و گياهان ها و سنين مختلف در طرح هاي غيررسمي، با گلليقهحال رشد، با س
هاي پرپيچ و خم و پنهان از ديد، محل نشستن هاي متفاوت، محلمتفاوت، رنگ

برند و عالقه به بيشتر لذت مي... اي كه گياهان وحشي دارد و فرورفته تا بر آمده، بركه
البته معماران . ها استفاده مي شودراحياز اين ط رامروزه بيشت .گردش در فضاها را دارند
ها ها، كمترعالقمند استفاده از آنهاي ساختماني در اين طرحبه دليل كم بودن سازه

  .هستند
  

 : هاي مختلط طراحي - 3

اين  .هاي مختلط برخوردارندهاي احداث شده امروزي، از قوانين طراحيانواع پارك
در  .باشندهاي منظم و غيرمنظم ميپاركاي از ضوابط ها داراي مجموعهگونه پارك

ظاهر اين تلفيق كاري آسان و سهل، ولي در عمل بسيار پيچيده و همراه با مشكالت 
هاي نامنظم باشند، از طرحمسطح نمي كامالًه ها، سطوحي كدر اين پارك معموًال .است

راحي است را به عنوان مثال قطعه زميني كه به عنوان پارك در دست ط .شوداستفاده مي
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باشد را هاي ساختماني ميكه داراي سازه Aقطعه  .كنيمتقسيم مي Bو Aبه دو قطعه 
  .)6-4شكل (كنيم را به طور نامنظم طراحي مي Bبه طور منظم و قطعه 

  
  )2م(نمونه اي از پارك مختلط در دو سلدورف:  6-4شكل 

  
 :طراحي فانتزي  - 4

تركيبات تجارتي با ايجاد هماهنگي و تنوع بين بيشتر براي ارائه و نشان دادن مواد يا 
به عبارت ديگر فضايي باز و آزاد است، كه تا حدي تابع و  .شودمي    ها طراحيقسمت

هاي فانتزي، خيابان بندي و تزئينات كم و در پارك .باشدپيرو موضوع مورد عرضه مي
  ي پارك سازي هاي مختلط است ولي تا حدي فارغ از قوانين كلبيش همانند پارك

فضاهايي كه براي سيرك و  هاي سيار،نمايشگاه به عنوان مثال بازارهاي روز، .باشدمي
  .شودغيره اختصاص داده مي
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 :طراحي مدرن  - 5

، كننداز ضوابط معينه خاصي پيروي نمي ها ظاهراًاشكال طراحي براي اين گونه طراحي
بنابراين   ؛ي مختلط را به همراه داردهااي از پاركولي عمال طراحي و خطوط آن جلوه

دار همراه با نمايش زوايا هاي كمي پيچ و خماستفاده از خطوط مستقيم، صاف يا قوس
  .باشدها موثر ميدر جلوه دادن اين پارك

هاي هاي چند طبقه و مجتمعمعموال براي تزئين و ايجاد فضاي سبز اطراف ساختمان
ها و زوايا در سبك مزبور تعداد قوس .شوده ميمسكوني از اين سبك طراحي استفاد

ها، در سطوح مسطح اين گونه طراحي .محدود، ساده و كمتر تكراري هستند تقريباً
در مقياس متناسب با ديگر عوامل طراحي  1توان به صورت باغ سنگيهايي را ميبخش
ي است كه با نهاي ژاپشايد بتوان گفت سنگ مزبور نوعي الهام و اختالط از باغ .نمود

  .ديگر خصوصيات طرح هماهنگي دارد
  

  :پارك سازي
ي عادات و سنن و اي، كليمايي و چگونگها برحسب شكل، خصوصيات منطقهپارك

  :شوند هاي مختلف تقسيم ميدسته نحوه استفاده به
 هاي جنگليپارك -1

  : هاي ملي كه شامل پارك -2

  )بتانيك(هاي گياه شناسيپارك: الف  
  ي وحشهاپارك: ب 
  هاي نمايشگاهيپارك: ج 
  هاي ورزشيپارك: د 
  هاي گورستانيپارك: ه 
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 .هاي عموميپارك -3
 

 :هاي جنگلي پارك - 1

    هاي ملي متفاوت ها داراي ضوابط اختصاصي است كه با پاركتاسيس اين پارك
هاي پارك معموالً. باشد و براي احداث آن نكات بسياري را بايد در نظر گرفتمي

  : گيرندبرداري قرار ميبه دو دسته تقسيم و مورد بهرهجنگلي 
  
  هاي جنگلي طبيعي؛پارك - 1- 1

  .ايجاد امكانات حركتي و تفريحي براي عموم در فضاهاي جنگلي طبيعي -

است شكل طبيعي مناطق جنگلي نبايستي مورد آسيب  ميسرتا آن جا كه  -
 .عوامل تغيير دهنده قرار گيرد

هاي مصنوعي نبايستي دست خوش ق زيباييهاي طبيعي به منظور خلزيبايي -
 .تغييرات واقع شود

-  
  هاي جنگلي مصنوعي؛پارك - 2- 1

گاه در اطراف هاي مصنوعي، به منظور ايجاد فضاي سبز و تفرجاحداث جنگل -
 .شهرها

در مجاورت مراكز صنعتي پديد  هاي مصنوعي نبايستي كامالًاحداث جنگل -
 .ه به دشت منتهي شودبلكه مناسب است در مكاني احداث شود ك آيد،

در احداث پارك جنگلي الزم است قبال از لحاظ سطح امكانات نگهداري  -
 .مورد بررسي قرار گيرد كامالً

 )چه طبيعي و چه مصنوعي(هاي جنگلي بايد توجه داشت كه احداث پارك -
منحصرا به منظور وجود مكاني براي استراحت، سالم سازي و رعايت 

 .بهداشت محيط انساني باشد

هاي اطاقك احداث جاده، در يك پارك جنگلي لزوم تاسيساتي مثل پياده رو، پاركينگ،
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هاي ساختمان نيمكت، رستوران، زمين ورزشي، هاي سرپوشيده،چوبي يا مكان
  .كاري ضروري استفضاهاي گل بهداشتي، محل پيك نيك، بازي كودكان،

  
 :هاي ملي  پارك - 2

دمات شهري و ازدياد جمعيت، احداث به موازات گسترش و پيشرفت در تمام خ
هاي ملي خود پديده الزم و ضروري در تكميل خدمات شهري و بهسازي محيط پارك

هاي شهري و خارج هاي ملي يك اسم عام براي انواع پاركپارك .باشدزيست مي
هاي ها و زيباييدر تحقيق بخشيدن حفظ و حراست اكوسيستم شهري است، كه ظاهراً

را  يهاي مللذا پارك .ها وجود نداردت زيادي ميان آننيولي در معنا مبا .شدباطبيعي مي
  : نماييمبه صور زير بر حسب اهداف مشخص، دسته بندي مي

  
  :هاي گياه شناسي پارك: الف 

ل يا خارج شهر احداث شود و به طور عرف و ختواند در داها مياين گونه پارك
هاي موجود اي از انواع گياهان، درختان و درختچهها مجموعهمعمول در اينگونه پارك

گياهان مزبور را با نام و خصوصيات گياهي مختص . شوددر سراسر دنيا جمع آوري مي
اي دانشجويان و رها بيشتر باينگونه پارك .نمايندو اصلي حفظ و حراست مي

  .متخصصين گياه شناس مفهوم خاصي از نظر آموزشي دارد
ها از ضوابط و اصول صحيح درختكاري و ث اين نوع پاركطبيعي است كه احدا

اي در زمينه مندان غيرحرفهضمنا عالقه .كاري برخوردار استرعايت نكات الزمه جنگل
ها معموال در اين پارك .ها استفاده نمايندتوانند از اين گونه پاركگياه شناسي نيز مي
ه صورت سالن يا آالچيق در نظر اي را براي نشستن و مطالعه كردن بفضاهاي مشخصه

  هاي اصلي و فرعي راه روهايي تفكيكي بين ها خياباندر اينگونه پارك. گيرندمي
اين  .كنندگياهان به منظور نوعي طبقه بندي گياهي ايجاد مي از هاي مختلفدسته
ديدگاه علمي و تحقيق  شود و كامالًها كمتر به منظور تفريح و تفرج احداث ميپارك
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هاي مختلف طرحي از باغ گياه شناسي برلين كه گياهان قاره 6-5شكل ( .به همراه دارد
  ).هاي مختلف داراسترا در قسمت

  
  :هاي وحش پارك)ب

شناسي هاي گياهوظ است در پاركلحها مخصوصيات و نكاتي كه در اين گونه پارك
افكن و اهان سايههاي وحش حداكثر از گيمورد توجه نيست، بلكه الزم است در پارك

ها و يا اماكن معيني كه ها حيوانات در قفسپارك  زيرا در اين  پوششي استفاده شود؛
شوند يا آن كه قسمتي از پارك به صورت قرق يا حفاظت شده الزم است نگاهداري مي

  .شودمشخص مي

  
  )2م(طرحي از باغ گياه شناسي برلين:  6-5شكل 

  
هاي وحش در پارك .هاي تفريحي مجزا باشداز ساير محل ها بايستي كامالًاين قسمت 

ها، اماكن تفريحي ديگر از قبيل زمين بازي براي كودكان يا بوفه احداث رستوران،
با توجه به نكات ذكر شده . هايي براي خيمه شب بازي و موزيك ضروري استمحل

د، بايستي از شودر باال طراحي فضايي كه براي تردد و استراحت در نظر گرفته مي
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براي اين منظور دو يا چند درب ورودي و  .حداكثر امكانات رفاهي برخوردار باشد
قرار دادن صحيح  هاي اصلي و فرعي،هاي كمربندي، خيابانخيابان مراهخروجي ه

ها عالوه در اين پارك .شودها و سكوهاي متنوع براي نشستن در نظرگرفته مينيمكت
باشد، براي زيبايي بيشتر و خود جلب كننده همه طبقات مي بر طبيعت زنده و فعال كه

كاري هايي تزئيناتي و گلمندان و بازديد كنندگان از احداث و خلق طرحجلب عالقه
به عنوان مثال  .بايستي جانوران مختلف داراي محيط جداگانه باشند .نبايستي غافل بود

زيرا هر پرنده بايد محيط خاص  پارك پرندگان اصفهان از اين نظر مورد تاييد نيست؛
  .خود را در طبيعت دارا باشد

  
   :هاي نمايشگاهي پارك)ج

مند و تجارت پيشه و ها به منظور ارائه كاال، هنر، جلب اشخاص عالقهمعموال نمايشگاه
به ندرت ها كمتر ومحل احداث آن .آيدهاي تكنولوژي پديد ميآگاه از انواع پيشرفت

طبيعي است اين گونه اماكن بايستي از فضاي باشد مي دوددر فضاهاي كوچك ومح
گسترده و شادي برخوردار باشد، در ضمن رفاه بازديد كنندگان در تمامي سطوح در 

  : ها بايد احداث شود شاملتاسيساتي كه در اين پارك .شود نظر گرفته
 .احداث رستوران -

 .وسائل سرگرمي كودكان -

 .كاريفضاي سبز و گل -

  .هاپاركينگ -

هاي هاي اصلي و فرعي همراه با عالئم راهنمايي در جهت قسمتخيابان -
 .مختلف نمايشگاه

 .هاي خيابانيچراغ -

 .هاي ورودي و خروجيتعدادي درب -
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هايي كه به عنوان سالن يا محل ارائه كاال در نظر بايستي توجه داشت كه محل -
غيره در كاري و تزئينات گل. شود، فضاي ثابت و مشخص باشدگرفته مي

 . باشداطراف اين تاسيسات ضروري مي

 .هايي به منظور جنگل كارياحداث قسمت -

   :هاي ورزشي پارك) د
هاي ورزشي بر حسب آنكه در فضاي محدود و معيني يا فضاهاي از انجايي كه پارك

  : گردد رعايت نكات زير ضروري است، از قبيلباز و بزرگ خارج از شهر احداث مي
هاي ورزشي و فواصل استانداردهاي بين المللي براي انواع زمينرعايت تمامي  -

 .هاي ورزشيآنها همانند استاديوم

 ).تابستاني وزمستاني(برداريخصوصيات ساختماني برحسب گونه بهره -

هاي ايجاد فضاهاي متنوع از نظر تزئينات مناسب در فواصل و اطراف زمين -
 .ورزشي

درختان جنگلي و خيابان كشي در بين كاري، احداث فضاهايي به منظور چمن -
 .هاآن

 .هاي ورودي و خروجيرعايت نكات تزئيناتي در نزديكي درب -

 ...)پاركينگ و  رستوران،(ايجاد كليه احتياجات ضروري در پارك -

 .كنندها را به طور منظم طراحي ميپارك گونه فرم و شكل اصلي اين -

پابلند جنگلي محصور و از  هاي ورزشي با ديواره سبز و درختاناطراف زمين -
 .شونديكديگر تفكيك مي

-  
 :هاي عمومي پارك - 3

تواند از آن هاي عمومي به اين گونه است كه تمام طبقات مردم مياصوال طبيعت پارك
ها به منظور گردشگاه و محل استراحت عموم به عبارت ديگر اين پارك .استفاده كنند

هاي گر از خصوصيات مهم و مفيد پاركعالوه بر نكات فوق يكي دي .باشدمردم مي
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گذارد و خود حفظ بهداشت محيط عمومي تاثيري است كه در آب و هواي شهري مي
هاي عمومي بايد سعي شود كه تمام وسائل پارك در .نمايدو سالمتي افراد كمك مي

. سن وجود داشته باشدو  فكر رفاهي تقريبا براي همه گونه سليقه، و سرگرمي
  : باشدبه شرح زير مي ضروري است هاي عموميه در پاركتاسيساتي ك

   :تشكيالت اداري-3-1
  به عمليات كارمندان دفاتر و هاي عمومي براي مسائل اداري و رسيدگي در پارك

. شود كه بر حسب وسعت پارك، تشكيالت اداري آن متغير استهايي تعبيه مياطاق
 ن و امكانات مربوطه بايستي كامالًهمچنين محل احداث اماكن بر حسب موقعيت زمي

ها يكي ديگر از ضروريات پارك .هاي پارك باشددر دسترس و مسلط به كليه قسمت
هاي ورودي و خروجي است كه ربدهاي نگهباني در نزديكي خصوصيات اطاقك

  .مجهز به كليه وسايل ارتباطي و حفاظتي باشد
اين اماكن . دهندشاني تخصيص ميبه عالوه قسمتي را نيز به اداره و وسائل آتش ن

در . مناسب است با كشت درختان پا بلند از ديد مستقيم بازديدكنندگان محفوظ باشد
 ها،هاي مختلف اماكن عمومي مانند رستورانها الزم است در نزديكي قسمتپارك
هاي ورزشي، باغ كودكان و غيره انبارهايي ساخته شوند تا به سهولت زمين  ها،كافه
  .هاي مربوطه قرار گيردازهاي فوري و ضروري را در اختيار قسمتني

هداري پارك در يك يا چند قسمت به طور مجتمع يا امعموال قسمت تشكيالت و نگ
روح ها و زواياي بيحتي المقدور اين اماكن بايد در گوشه شود،پراكنده احداث مي
در  .باشدشنايي، پارك ميهاي برق، روتشكيالت مزبور شامل قسمت .پارك واقع شوند

هاي اوليه الزم و ضروري است، برحسب هر پارك ايجاد بخش اورژانس و كمك
  .يابدبيش تغيير ميو وسعت و كثرت بازديدكنندگان تجهيزات اين اماكن كم 

  
  هاتشكيالت ساختماني پارك-3-2

هاي مختلف تشكيل شده كه پارك عمومي از قسمت يك تشكيالت ساختماني در
  :رتند ازعبا
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  هاخيابان)الف
هاي مختلف با وسائل هايي به اشكال مختلف و اندازهها خيابانبه طور كلي در پارك

   اين  .شودساختماني متفاوت برحسب نوع طراحي و شرايط محيطي احداث مي
  .باشدميها ورفرعي و پياده هاي اصلي،خيابان: ها شاملخيابان

به حداقل هاي مخصوص عبور كند بايد ل و كاميونهاي اصلي كه اتومبيعرض خيابان
براي اين  ند از پهلوي يكديگر به راحتي عبور كنند،ناي باشد كه چهار اتومبيل بتواگونه

باشند متر بوده و معموال آسفالته مي 15هاي اصلي نبايد كمتر از منظور عرض خيابان
    در  ).كندت ميمنظور از عرض خيابان قسمتي است كه منحصرا اتومبيل حرك(

روها در اين گونه توان به صورت بلوار و پيادههاي اصلي را ميهاي بزرگ خيابانپارك
متر  6تا  3به طور يك طرفي و يا دو طرفي به عرض  ،ها بر حسب وسعتخيابان

  .كننداحداث مي
 رو،رو و پيادهصلي موسوم است، حدفاصل بين سوارههاي ابه طور كلي در تمام خيابان

كاري احداث و درختان پابلندي به كاري يا گلمتر براي چمن 2تا  5/1باندي به عرض 
در غير اين صورت منظره خيابان براي  .گرددمي  فواصل معين در اين باند غرس 

براي ارتباط بين . انداز و خسته كننده خواهد بودچشم نعابرين فضاي خشك، بدو
هايي به قسمت(  متر 50تا   30ست در فواصلي حدود روها الزم اخيابان اصلي و پياده

در . متر قطع كنند 3تا  2كاري را به عرض باندهاي چمن و گل )عنوان خطوط ارتباطي
هاي رعايت شيب(روها تمام اصول فني بايد رعايت شود ها و پيادهاحداث خيابان

روها را پياده ).بازبروهاي كانالي يا جوي هاي رو ايجاد آ رو،دوطرفه در سطوح سواره
  ).مربوط به انواع داالژها(توان آسفالت يا سنگفرش نمود مي

د از پهلوي ناي است كه دو اتومبيل به راحتي بتوانهاي فرعي سواره رو به گونهخيابان
زيرا  ها يك طرفه باشد،ها نبايد خياباندر پارك .يكديگر در جهت مخالف حركت كنند

معموال عرض اين  .كندبور عابرين پياده سردرگمي ايجاد مينقليه و ع طدر تردد وسائ
ها نيز بايستي در اين خيابان .متر است 3روها حدود عرض پياده متر، 7ها حدود خيابان
هاي اصلي ها مانند خياباناصوال طرز ساختمان اين خيابان .كاري در نظر گرفتباند گل
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  .باشدمي
  :هاي مخصوص عابرين پياده خيابان

ها عرض آنو طول  .شودها منحصرا براي تردد عابرين پياده احداث ميگونه خياباناين
هاي ها قسمتتوسط اين خيابان .بستگي به بزرگي وكوچكي پارك و نوع طرح دارد

برحسب نوع استفاده  .گردندها به يكديگر مرتبط ميخيابان اصلي در پارك فرعي با
در مواردي كه عرض  ).متر3حداقل(باشد فاوت ميها متعرض آن ها،وموقعيت خيابان

كاري به طور كاري و چمناز گل مناسب است در كنار حاشيه باشد،ها زياد ميخيابان
در وسط اين  گاهي نيز بر حسب نوع و فرم طرح، .يك طرفه يا دوطرفه ايجاد شود

 حسب موقعيت،مزبور بر هايپوش خيابانكف .گرددكاري ايجاد ميها باند گلخيابان
هاي هايي كه قسمتخيابان .باشداز آسفالت يا انواع سنگ فرش مي امكانات زيبايي،

      كاري،ها مناظر وسيع گليا منتهي به ساختمان( اصلي پارك را به يكديگرمتصل
 ها را از نظر امكان حركت،الزم است عرض آن .كندمي )نمامشرف به آب كاري،چمن

متوسط  استفاده از نيمكت مناسب باشد و معموالً ر و حجم فضا،نمايش و بيان مناظ
گونه پوش اينكف .متر است 15متر و حداكثر  12تا  10ها بين عرض اين خيابان

  .باشدمي )هابا هماهنگي رنگ(هاي رنگين و نقشه ها معموال از انواع داالژخيابان
  
  هاي ورودي و خروجيدرب)ب

) ورودي و خروجي(هاي توانند دربوقعيت محل ميها بر حسب وسعت به مپارك
بنابر مشخصات و موقعيت  .هاي مختلف و متنوع داشته باشندمتعددي به اشكال و اندازه

هاي مختلف آن واقع ها در قسمتهاي ورودي و خروجي پاركهاي شهر دربخيابان
هاي طرح ها فضايي را بابراي جلب نظر عابرين مناسب است نزديك درب .شوندمي

  .خلق و ايجاد نمود )كارينماهاي مجلل با تزئينات گلآب(چشمگير 
هاي ورودي و خروجي آن از هاي بزرگ و وسيع كه دربتوجه داشت در پارك يستيبا

  كز تالقيرهاي مزبور نبايستي در مدرب باشد،رو و سواره رو مجزا مينظر پياده
كنند اي تعبيه ميبه گونه اهاي ورودي ردرب معموالً .هاي اصلي شهر واقع شوندخيابان
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 بدين ترتيب كه  ه نمايند،داز آن استفا وكه وسائط نقليه و عابرين پياده بتوانند هر د
معموال محدوده  .گرددروهاي خيابان شهر متصل روهاي پارك مستقيما به پيادهپياده
  .ر مي كنندهاي آهني و غيره محصوهايي از نردههها را توسط ديوارپارك

  
  ها پاركينگ)ج

ها فضايي را در نزديكي ساختمان كنندگاني كه وسائط نقليه دارند،به منظور رفاه بازديد
  در  معموالً .دهندهاي معيني از پارك را جهت پاركينگ تخصيص ميو يا قسمت

ها تواند متعدد و پراكنده باشد كه مساحت آنها ميهاي بزرگ تعداد پاركينگپارك
  .ستگي به اهميت و وسعت پارك داردب

  
  
  هاموزه)د

هاي مختلف الزم و ها برحسب سليقهها وجود انواع سرگرمياز آن جايي كه در پارك
هايي را تخصيص به موزه توان قسمتلذا با توجه به وسعت پارك مي ضروري است،

پرت و دور از  هايها را در گوشهمعموال موزه .داد... ها و مجسمه نباتات، حيوانات،
شود بنابراين بر حسب محل موزه برحسب موقعيت و چشم اندازها احداث نمي
  .گرددهاي مناسب پارك احداث ميخصوصيات طرح، در مكان

  
  هاخانهها و گرمگلخانه)ه

 پيش رس كردن، يا ازدياد گياهان، در  ها براي حفاظت نباتات زمستاني،در پارك
هايي با اصول خانهها و گرمگلخانه باشد،و مرور كمتر مي هايي از پارك كه عبورگوشه

هايي با شرايط اختصاصي و كليمايي ها گلخانهدر برخي از پارك .شودفني ساخته مي
 باشد براي جلب نظر بازديد كنندگان،براي گياهاني كه مخصوص مناطق گرم يا سرد مي

  .گرددهايي مناسب احداث ميدر محل
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  آكواريوم)و
مندان به انواع جانوران آبزي منظور ايجاد سرگرمي و تفنن براي عالقه هها بپاركدر 

ها ها و فكدلفين: استخرهاي بزرگي با اعماق مختلف براي انواع حيوانات دريايي مانند
هاي بزرگ سرپوشيده و با سالن ،گاهي در كنار اين گونه استخرها .شودتعبيه مي... و 

-هاي مناطق دنيا را نگاهها انواع ماهياي مختلف ساخته و در آنههاي به اندازهمحفظه

هايي به صورت ها برحسب موقعيت منطقه آكواريومدر برخي از پارك .نمايندداري مي
مندان و دانشجويان هايي بزرگ و آموزشي از انواع جانوران دريايي براي عالقهموزه

سعي دارند محيط زيست اين  متخصصين در اين زمينه معموالً .گرددمي احداث
براي اين منظور در داخل آكواريوم از  .حيوانات را نزديك به شرايط طبيعي بنمايند

  :شودگياهان آبزي مخصوص استفاده مي
  
  :تشكيالت تزئيناتي  -3- 3

به منظور ايجاد تنوع و شادابي در حيات پارك الزم است، از كليه امكانات موجود در 
لذا احداث  .آهنگ و متحرك پديد آوردهم زيبا، طبيعي زنده، و هطبيعت الهام گرفت

  : شودهاي زير توصيه ميقسمت
  

  نماهاآب-الف

هاي كم عمقي است كه ها يا حوضانواع آب نماها شامل، حوضچه به عنوان يادآوري،
معموال عمق اين  .باشندهاي رنگين ميهمراه با چراغ هاي متعدد،داراي فواره غالباً

سانتي متر و با مصالح ساختماني مختلف بر حسب شكل و  60تا  40ها بين حوضچه
مطابق يا به  نماها به صورت ساده،گاهي آب .شوندفرم طراحي شده يا ساخته مي

موارد از  ايدر پاره .شوداشكال متنوع همراه با پاشويه خارجي و يا بدون آن تعبيه مي
ن سمبل يا رساندن منظوري در تزئين آب نما انسان به عنوا پرندگان، مجسمه حيوانات،

نما كناري يا در وسط آب مجتمع، توان به طور منفرد،ها را ميمجسمه .رودبه كار مي
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گاهي  .متناسب و هماهنگ با منظره و طرح باشد ها بايستي كامالًنوع مجسمه .قرار داد
برحسب  .شوداده ميهاي سنگي بزرگ استفنماها به جاي مجسمه از گلداندر كنار  آب

ر گبه عبارت ديگر ا .باشدنماها متغير ميشكل و نوع و اندازه آب خصوصيات محل،
ر كند و اگبزرگتر جلوه مي و نما كشيدهنما بيشتر از عرض آن باشد آباندازه طول آب

       نما كوچك و فشرده به نظر اندازه عرض بيشتر و نزديك به طول گردد آب هر
  ).6-6شكل(رسدمي

  
  )2م( )كارت پستال(آب نما و درياچه در پارك شهر تهران :  6-6شكل 

  
  بركه )ب

بركه به اشكال منظم، . احداث بركه در هواي پاك و زيبايي آن بسيار موثر است
در وسط پارك يا در كنار  كاري،غيرمنظم، با اعماق مختلف در نزديكي منطقه جنگل

گياهاني كه در داخل يا نزديك بركه كاشته  .دشووسيع ساخته مي هايكاريسطوح گل
  . ي داشته باشدگآهنهم هاي تزئينات منطقهبا خطوط و گل شوند بايستي كامالًمي
  : هاي مصنوعي درياچه) ج

باشد، معموال هايي كه آب به فراواني در دسترس ميهاي بزرگ و محلدر پارك
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نمايد، احداث ه نظر طبيعي جلوه ميط حاشيه آن بوها به اشكال نامنظم كه خطدرياچه
     سانتي متر از سطح  150تا  50ها را حدود اخيرا سطح آب درياچه .كنندمي

 براي سهولت در امر تردد و امكان استفاده بيشتر .گيرندتر ميهاي اطراف پايينساختمان
در صورتي  .شودهايي منظم يا غير منظم احداث مين خيابانآدر اطراف  ها،درياچهاز 

كه درياچه سطح بزرگي از پارك را اشغال كرده باشد مناسب است در وسط آن يك يا 
براي حفظ حجم  .چند جزيره به شكل نامنظم احداث و با گياهان مختلف تزئين نمود

آب و محيط زيست موجودات و گياهان موجود در درياچه، الزم است از چند نقطه 
و از يك يا چند مجرا آب خارج گردد، به نحوي توسط مجرايي آب وارد درياچه شده 

  .باشدمتر مي 5/1ها معموال عمق درياچه.در آن جريان داشته باشد كه آب دائماً
ايجاد ارتباط بين جزاير  ها براي ايجاد ارتباط بين دو طرف نهرها،به طور كلي در پارك

طراح در نظر  داخل درياچه و ارتباط بين دو طرف درياچه بر حسب شكل و فرمي كه
  شوند، عرض و طول پل بايستي متناسب با موقعيت هايي ساخته ميگيرد پلمي

ها به هيچ بايستي متذكر شد كه گاهي اين پل .دها و انهار باشها و سطح درياچهخيابان
در  .دگردجهت خلق زيبايي احداث مي منحصراً باشد،وجه به منظور تردد و ارتباط نمي

از انواع  ،رتفاده بيشتسبراي ايجاد امكان تفريح و ا باشد،رياچه بزرگ ميهايي كه دپارك
  .كنندهاي موتوري و پارويي استفاده ميقايق

  :تشكيالت رفاهي و تفريحي-4- 3
به اختصار به  مسائل رفاهي و تفريحي كه از اهميت خاصي برخوردار است،ها در پارك

  :باشدشرح زير مي
  ها رستوران)الف 

هايي كه بتوانند كليه ها و كافهرستوران كنندگان،ها به منظور رفاه بيشتر بازديددر پارك
هاي ها به صورت سالنرستوران .كنندنيازهاي عمومي را تامين نمايند احداث مي

بايد  .گرددكاري ايجاد ميكاري و چمنگل اهمراه ب باز هاي سرسرپوشيده يا محوطه
هايي نزديك پاركينگ ،اتومبيل در پارك آزاد باشدتوجه داشت در صورتي كه ورود 

توان به طور در ضمن مي ،نمايندكنندگان ايجاد ميها جهت رفاه بيشتر استفادهرستوران
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هاي حاشيه جنگل يا كنار خيابان هايي نيز كنار درياچه،ها دكهپراكنده در سطح پارك
  .فرعي ايجاد نمود

  
  :جايگاه موزيك )ب

هايي سرباز و يا سرپوشيده مطابق اصول ي ايجاد سرگرمي متنوع و محلها برادر پارك
مناسب است در اطراف محوطه  .نمايندفني براي اجراي موزيك و كنسرت احداث مي

دار تزئين هاي كوتاه پوشيده از انواع گياهان رونده و گلهيا ديوار ،زهاي سبهمزبور ديوار
هايي از مشاهير و ليك در اطراف آن مجسمهگاهي نيز به منظور يادآوري يا سمب.شود

هايي جهت رفاه در فضاي محوطه مزبور نيمكت يا صندلي .دهندهنرمندان قرار مي
  .شودكنندگان با توجه به موقعيت محل گذاشته ميدهااستف

هاي موزيك به صورت سر باز يا سرپوشيده همراه با ديگر معموال مجموعه سالن
  .اي به نام گاردن پارتي را پديد آوردطهتواند محوها ميسرگرمي

  
  سرويس بهداشتيدست شويي و )ج

  تامين بهداشت و نظافت پارك مناسب است در نقاط مختلف  ،ربراي رفاه بيشت
هايي نزديك اين اماكن در محل .هايي كه براي نظافت و شست وشو تعبيه شوندمحوطه
زيرا  .شونداحداث مي... وحش و باغ  زمين بازي كودكان، هاي فرعي،خيابان جنگل،

  .باشندتاتر واجد اين امكان مي ساختمان رستوران،كافه،
  
  هاي سينما و تئاتر سالن)د

هاي سرپوشيده و سرباز به منظور نمايش فيلم و تئاتر هاي بزرگ سالنمعموال در پارك
ا در هايي رهاي كوچك محوطهضمنا در پارك .نماينددر فصول مختلف سال ايجاد مي

  .ندرگيش فيلم و انواع سرگرمي در نظر ميهواي آزاد براي نماي
  
  باغ وحش)ذ
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مي بيشتر بازديدكنندگان معموال دور از محل تجمع و رگ براي سرگرهاي بزدر پارك
ايجاد ...) ميمون و طيور،(باغ وحش كوچكي با حيوانات مورد توجه اطفال  استراحت،

  .نمايندمي
  كاري جنگل)ر

زار براي گردش براي فصول مختلف اي به نام جنگل يا بيشهها ايجاد محوطهدر پارك
بلكه به نحوي در آب ، ها در پارك نه فقط از نظر زيباييايجاد بيشه سال ضروري است،

  .باشدو هواي شهر نيز موثر مي
 كنند،هاي مختلف احداث ميها به طور نامنظم و متنوع و با عرضها خياباندر اين بيشه
هاي گذارند تا بتوان از نيمكتهايي را خالي و آزاد ميهايي از آن محوطهدر قسمت

توان هاي بزرگ ميدر پارك .چوبي و سنگي براي استراحت و نشستن استفاده نمود
معموال در كنار  .ها را به صورت قطعات مجزا از يكديگر احداث نمودجنگل يا بيشه

   .گيرندبه منظور عموم در نظر مي آالچيق،هايي جهت ايجاد ها مكاناين جنگل
 .باشدها بيشتر در مواقع باراني يا آفتابي شديد مورد استفاده ميها يا سرپناهآالچيق

  .تواند متعدد باشدها بر حسب وسعت پارك مياصوال تعداد آن
  
  كاري كاري و چمنگل) ز

از نظر فرم و مشخصات شود ها در نظر گرفته ميكاري در پاركسطوحي كه براي گل
  هاي وسيع و معموال در اطراف خيابان .نسبت به نوع پارك متغير و متنوع است

     اي وكاري به صورت لكههايي كه به عبور عابر پياده تخصيص دارد گلخيابان
هم چنين در اطراف آب نماها يا در سطوح وسيع  .گيردكاري محدود انجام ميچمن
هايي كه وسعت در پارك .باشداي و پراكنده ميه صورت لكهكاري بكاري گلچمن
اي با هايي به صورت تك يا تودهدرختان و يا درختچه كاري نسبتا زياد است،چمن

مناسب  .شوندكاشته مي هنگي،انكات ضروري از نظر تزئينات و همورعايت حفظ 
  )6-7لشك(هايي قرار داده شودها براي استراحت نيمكتاست در اين قسمت
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گل كاري و چمن كاري همراه با طرح هاي تزئينات در پارك هرن هاوزن :  6-7شكل 

  )2م( )كارت پستال(هانور 
  مبلمان پارك  )س

وجود نيمكت يا نوعي وسيله استراحت  يكي از وسائل ضروري و مورد نياز در پارك،
متفاوت با مصالح هاي ها به اشكال و اندازهمعموال نيمكت .كنندگان استبراي بازديد

 چه حائز اهميت است و يك طراح بايد به آن توجه كند،آن .شوندمتنوع ساخته مي
هاي ضروري و مناسب نيمكت در محلن نصب و قرار داد شناخت موقعيت پارك،

قرار دادن  تواند ضروري باشد،زيرا به همان اندازه كه وجود نيمكت در پارك مي .است
ك رتعداد نيمكت در پا .شودجب خستگي و زدگي ميهاي نامناسب موآن در محل
زيرا كمبود يا بيش بود آن  .اي است كه طراح بايستي به آن توجه داشته باشدخود مسئله

  .آوردي از نظر زماني به همراه ميتدر هر دو حالت مشكال
هاي اصلي و فرعي ها يا ديگر وسايل مبلمان را در خياباننيمكت  شود،لذا توصيه مي

هاي كنار محوطه سطح چمن، هاي اصلي،در حاشيه خيابان نگل با رعايت فاصله،ج
تواند در داخل ها را مينيمكت .قرار دهند... و آب نماها ها،بركه ها،استخر كاري،گل

اشكال شماره (هاي درختان به حالت طبيعي تعبيه نمود جنگل از چوب و يا بقاياي كنده
  .)6-11الي  8-6
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ها ظروفي نظافت و بهداشت عمومي الزم است در كنار يا نزديك نيمكت تبراي رعاي
هاي متنوع و ظروف مزبور به اشكال مختلف با رنگ .را به منظور ظرف آشغال قرار داد

هاي اصلي و فرعي در نقاط پرتردد و خيابان ضمناً .شوندهنگ با محيط ساخته مياهم
  .شودپارك از ظروف مزبور نيز استفاده مي

  
  هاي ورزشي زمين)ش

انواع و تعداد . باشدهاي ورزشي تقريبا ضروري مينايجاد زمي هاي عمومي،در پارك
  معموال در .ها بستگي به بزرگي و كوچكي پارك داردهاي ورزشي در پاركزمين
هاي ورزشي هاي كوچك قطعاتي را نزديك جنگل يا بيشه اختصاص به زمينپارك

  .دهندمي... يبال و وال مانند تنيس، بسكتبال،
هاي سرپوشيده هاي ورزشي سرباز يا سالنريزي براي زمينهاي بزرگ برنامهدر پارك

  . شودبه طور مستقل و جداگانه طراحي مي

  
  )2م( )عكس نگارندگان(هاي باغي و پارك هايي از نيمكتانواع طرح:  6-8ل شك

  
مزبور مطابق اصول هاي زمين بر حسب طبيعت و موقعيت پارك و نوع ورزش،

استخرهاي شنا براي  مانند زمين فوتبال، .گردندالمللي احداث ميبين استانداردهاي
هاي هاي بزرگ گاهي نيز سالندر پارك .جمعي ههاي دستسنين مختلف و ديگر ورزش
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داشتن پارك در هاهاي زمستاني و به منظور زنده و فعال نگاي براي ورزشسرپوشيده
مناسب  .گردداحداث مي ن استفاده كمتري از فضاي آزاد وجود دارد،فصولي كه امكا

هاي ورزشي با رعايت اصول صحيح در فواصلي ها و سالناست در اطراف زمين
هايي از توان طرحها ميدر اطراف سالن .هاي سبز و درختان پابلند غرس شوندهديوار
  ).6-12شكل (كاري يا گياهان هميشه سبز به مرحله اجرا در آوردگل
  

  
  )2م( .هاي ساختها، با نما و اندازههاي پاركي در پاركاي از نيمكتنمونه:  6-9شكل 

  
  )2م( .هاي پاركي دوطرفه و نما و اندازه، ساخت آناي از نيمكتنمونه:  6-10شكل 
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  )2م(هاي ساخت نيمكت بدون پشتيماي نيمكت و اندازهش: 6 -11شكل
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هاي ورزشي فوتبال، تنيس و بسكتبال با استانداردهاي زمينيي از هانمونه:  6-12شكل 

  )2م( .مرسوم
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  :هاي بازي كودكان مينز) ص
وزه در اكثر كشورهاي جهان، به خصوص در كشورهاي پيشرفته، به كودكان در رام

ترين ن جا كه اين دوران از مهمآاز . شودداده مي هاي سني متفاوت اهميت فراوانگروه
توانايي جسمي و روحي نسل  يشكل دهنده ترين دوران زندگي انسان بوده،سو حسا

سب در زمينه مذكور از ريزي صحيح و مناباشد، تفكر و برنامهاي ميآينده هر جامعه
  .اي برخوردار استاهميت ويژه

ها ي شهري كه كودكان در آن حضور دائم داشته و طراحي آنهاهاي مهم فضااز بخش
در واقع  .باشدهاي بازي كودكان ميتفكر و خالقيت بسيار نياز دارد، زمينبه انديشه، 

پردازند و رابطه محكمي بين هاي خالق خود ميكودكان با بازي كردن به بروز انديشه
توانند به راحتي با بنابراين طراحان مي .نمايندذهن و محيط پيرامون خود ايجاد مي

  .سب به پرورش ذهن و خالقيت كودكان بپردازندبازي منا لها و وسايار محيطراستق

  سال در جداول  14آموزشي براي كودكان تا  –هاي تفريحي رده بندي انواع فعاليت
  :قابل مشاهده است  6-5و  4-6

  
  )9م(6-5و  6-4ول اجد
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در طراحي و ساخت وسايل  .رعايت ايمني است ترين نكات در اين زمينه،يكي از مهم

زوايا و اتصاالت نبايد  .كودكان بايد ايمني كامل در نظر گرفته شود ورزشي و تفريحي
همچنين نوع مواد  .هاي منحني استفاده شودلبهاالمكان بايد از تند و برنده باشند و حتي

شود، انتخاب گردند و احتمال شكستن ها وارد مياري كه بر آنشخام بايد متناسب با ف
رنگ مناسب و  رت لزوم بايد براي ابزار و وسايل،در صو .و بريدن وجود نداشته باشد
شسته شده حداقل به  هاي نرم و كامالًسطح زمين با ماسه .يا روكش در نظر گرفته شود

ها در موقع بازي و افتادن از وسايل بازي تا بچه متر پوشيده شده باشد،سانتي 30ارتفاع 
هايي مثل برگ نو وب يا درختچهچ يتوسط كنده هاي بازي،زمين معموالً. آسيبي نبينند
  .شونداحاطه مي

وسايل بازي كودكان همواره . يابي وسايل بازي استز ديگر مسائل در اين زمينه، مكانا
مانع از  هايي مستقر گردند كه در معرض ديد كامل بوده و موانع فيزيكي،بايد در مكان

هايي قرار اف زمين نيمكتها در اطريعني جهت كنترل بچه .ها نشودزير نظر گرفتن آن
والدين و مربيان نيز در  كنند،دهند تا در ضمن آنكه كودكان احساس استقالل ميمي

  ).6-13شكل(نمايندروي نيمكت استراحت و مراقبت مي
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  )2م( )عكس از نگارندگان(طرح هاي انواع وسايل بازي كودكان :  6-13شكل 

  
  

هار طرح وسايل بازي كودكان با چ 6-17و  6-16و  6-15و  6-14هاي در شكل
  :هاي مشخص ارائه شده است اندازه
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                                                  )9م(سرسره با طرح موشك:  6-14شكل 
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  )9م(چرخ و فلك چهار نفره به صورت ايستاده:  6-15شكل 
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                            )9م(طرح سرسره متصل دوتايي:  6-16شكل 
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  )9م(االكلنگ پايه بلند با محور عمودي و افقي:  6-17شكل 

ها بايستي از محل تردد وسايل نقليه داخل پارك كامال دور معموال اين گونه زمين
گزند  كودكان در محوطه بازي بايد از هرگونه خطري مثل خار و تيغ گياهان،.باشند

-براي گروه .در امان باشند) كندجاد ميمثل گزنه كه سوزش اي(حشرات و گياهان ديگر 

دختران  .ريزي وسايل بازي متفاوتي را انجام دادبايست برنامه هاي سني مختلف،
هاي كودكانه عالقه دارند تا بتوانند به طور نوشيدن چاي و بازي خردسال به پخت و پز،

درخت باال رفتن از  نوجوانان پسر، .مصنوعي و ظاهري از يكديگر پذيرايي كنند
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اي در ساخت خانه. دهندوكشف راز ورمز باغ وبه طوركلي اعمال مهيج را ترجيح مي
. هاي پر طرفدار نوجوانان استاز خواسته) هاي شخصيبيشتر در باغ(درخت تنومند 

به منظور تقويت  .كودكان است يهاي مورد عالقهاز فعاليت، بازي آنو  آباستفاده از
ها قرار داد تا به هايي از شن يا خاك رس در اختيار آنطهتوان محوخالقيت كودكان مي

هاي شاد و متضاد در زمين هاي تند،استفاده از رنگ .هاي خود بپردازندساخت ايده
حتي در بعضي  .كندها تقويت ميحس جنب و جوش و فعاليت را در آن بازي كودكان،

وسايل  )عمير و رنگ آميزيمعموال در زمان ت(هاي خاصي از سال در تاريخ از كشورها
پس از سدهند تا آن را به ميل خود رنگ كنند و بازي را در اختيار كودكان قرار مي

  .نمايندآميزي مجدد استفاده ميها جهت رنگسليقه آن
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  6خود آزمايي فصل 
در خصوص اهميت فضاي "اين انسان ناشناخته "دكتر الكسين كارل در كتاب  -1

 اي دارد؟ بر روي بهداشت فردي چه جملهسبز شهري 

حفظ حيات وحش در محيط زيست شهري را كه توسط شوراي  يده فايده -2
 .نام ببريد ارائه شده،) NNC(حفظ طبيعت 

 .)مورد5(سموم آزاد شده در هواي آلوده صنعتي شهرها را نام ببريد  -3

زان بايستي چه ميحداكثر و متوسط سرانه فضاي سبز موجود در شهرها مي -4
 ؟)برحسب متر مربع ذكر كنيد(باشند 

تهديد كننده اصلي  5يكي از  آمريكا،)EPA(آژانس حفاظت محيط زيست  -5
 ؟ ه استسالمت مردم را چه مطلبي عنوان داشت

شود كه توسط گياهان آزاد مي) phytoncid(فيتونسيد يدو تاثير مفيد ماده -6
 .را بنويسيد

-عمولي باعث آلودگي صوتي ميها چند برابر شرايط مصداي بوق اتومبيل -7

هاي ايجاد شده توسط آلودگي بيماري با ذكر اعداد شدت صوت، گردد؟
 .صوتي را ذكر كنيد

هاي تعيين بر اساس استاندارد)NRPA(ها و مراكز تفريحي انجمن ملي پارك -8
 .ها را به چند دسته تقسيم كرده است؟ نام ببريدشده، پارك

ها به د انجام گرديد، بيشترين درصد پاسخدر تحقيقي كه در پارك وندل هلن -9
 دو سوال زير چه بوده است؟ 

     ايد؟مدهآبراي چه به اين مكان )الف     
  انگيزد؟ طبيعت چه احساسي در شما برمي)ب  

  
  .هاي منظم يا رسمي را ذكر كرده و دو مثال بياوريدچهار خصوصيت طرح -10   
  شود؟م طراحي استفاده ميهاي ورزشي بيشتر از كدادر پارك-11   
  .ها را نام ببريدانواع مختلف طراحي مختلف پارك و باغ -12   
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 هاهاي سيار و فضاهاي سيرك از چه نوع طراحينمايشگاه در بازارهاي روز، -13  
  شود؟استفاده مي

كليمايي و آداب و سنن به چند  اي،خصوصيات منطقه ها از نظر شكل،پارك -14  
  .شوند؟ نام ببريدميدسته تقسيم 

  نام ببريد؟ . هاي عمومي بايد در نظر داشتچه مواردي را در طراحي پارك -15  
هاي عمومي و دو مورد اصلي و مهم كه در طراحي زمين بازي كودكان در پارك -16  
  كدامند؟ ،ها بايد در نظر داشتباغ
كنيم؟هايي بايستي استفاده در پارك بازي كودكان از چه رنگ -17  
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  هفتمفصل 

  سازيباغ و باغ

  اهداف كلي
 .اهميت و تاريخچه باغ سازي و باغچه -1

 .هاهاي ايراني و آشنايي با اجزا طراحي اين باغرفي باغعم -2

محل درب ورودي باغ، (شناخت موارد ضروري در طراحي باغ و باغچه  -3
 ....)زمين بازي كودكان، آشيانه پرندگان و  پاركينگ، آب نما،

و  700و  500و  400و  350و  200هاي هايي براي باغارائه طرحمعرفي و  -4
 ).هزار متر مربعي

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


  غ و پاركطراحي با     216

 

  
  باغ و باغ سازي 

مترادف با گل و گياه است و هر دو مترادف با بهار و تابستان است و  باغ كلمه
همگان اعتراف دارند كه زيبايي باغ در بهار و تابستان بيشتر از پاييز و زمستان 

  .است
  :توان در دو جمله خالصه كرد مفهوم زيبايي را ميبه طور كلي 

   .برانگيختگي رواني انسان از ديد با احساس هر جسم: اول 
هايي كه بر حسب فرهنگ شخصي هر فرد نسبت به اين برانگيختگي واكنش: دوم 

  .دردگدر او ايجاد مي
عماري يا م 1ها به رشته پرديسه سازيامروزه وظيفه زيباسازي محيط زيست انسان

 گياهان، كاشتها، باغ و باغچه محول شده كه در آن نحوه قرار گرفتن ساختمان

مورد توجه ... بازي و هاي شيوه ساخت جاده و راهروها، ايجاد استخرها، زمين
در  بنابراين يك پرديسه ساز، نه تنها بايد هنرمند باشد بلكه بايد .گيردقرار مي
  .و شهرسازي سررشته داشته باشدسازي راه سازي، ساختمان باغباني،

  :تاريخچه 
سال پيش از  4000اند مربوط به هايي كه در تاريخ ثبت شدهها و باغچهباغ ناولي

هاي خود را ها خانهمصري .ها پديد آمدندباشند، كه توسط مصريميالد مسيح مي
   ها كردند و ديوارهايي به منظور حفاظت در پيرامون آندر كنار رود نيل بنا مي

ديگر قرار  يدر محدوده ديوارها، بناي خانه در يك سو و باغچه در سو .ساختندمي
      ها ديدهها انواع نخل، اقاقيا و ساير درختان و درختچهداشت، در اين باغچه

شد به استفاده مي) حمل و نقل(از آن جايي كه از رود نيل براي ترابري  .شوندمي
شد تا بتوان با قايق به درون ن به درون خانه كشيده ميآاز  يهايطور معمول شعبه

    ساختند براي آبياري استفاده از استخري كه در باغ مي .خانه رفت و آمد كرد
از گل نيز براي تزئين  .كاشتندانگور را روي داربست در كنار راهروها مي .كردندمي

                                                                                                                                                                                                     
 Landscape architecture 1   
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ها هر قسمت به شد و به طور كلي در اين باغچهها استفاده مياين باغچه
  .شدهاي ويژه و با رعايت اصول زيبايي طرح ريزي ميرمنظو

سال پيش از ميالد از طراحي باغ و باغچه بهره  1500ايرانيان باستان نيز در حدود 
ها كردند و مانند مصريمي ها بناهاي خود را اغلب روي تپهها خانهآن. جستندمي

    ساختمان خانه در محل ورودي قرار  .ساختندآن را با ديوارهاي محصور مي
قرار داشتند، هاي اطراف محل سكونت روي سراشيبي گرفت و چون زمينمي

كردند كه آب آبياري بتواند به ها چاه حفر ميدر باالي تپه .شدندبندي ميتراس
ها در آن زمان خانه .هايي در باغچه ايجاد گرددآساني جاري شود و همچنين فواره

هاي زيبا مفروش شده و براي ك تاالر پذيرايي مركزي بودند كه با قاليداراي ي
هايي وجود باغ ايراندر عصر هخامنشيان، در .رفتندپذيرايي از ميهمانان به كار مي

  به  "پرديس"اين كلمه به صورت ( ناميدندمي "پئري ديس"ها را داشته كه آن
هم از  "فردوس"واژه عربي  .ستهاي اروپايي راه يافته و به معني بهشت ازبان

و در آن ارتفاع درختان مساوي بوده، روي خط منظم كشت  ).همين ريشه است
كردند كه هاي مربع يا مستطيل شكل تقسيم ميشدند، هر باغچه را به قسمتمي

تعدادي گياه و محل بازي يا محلي براي ديدن چشم  هركدام داراي يك حوض،
انجير و انار  گيالس، زردآلو، ن درختاني مثل هلو،آاندازهاي اطراف بوده و در 

 عطر، نيز به منظور گل، را درختان مركبات .كاشتندگل و ميوه مي براي تامين سايه،
و  زعفران ياسمن، ،)گل سرخ( ورد .كاشتندها ميهاي هميشه سبز آنميوه و برگ
ا مورد استفاده هگياهاني بودند كه در باغچهديگر از جمله ) سيكالمن(گل نگونساز

  .گرفتندقرار مي
شبيه به هم بودند، بدين معنا كه  ها از نظر طراحي،ها و يونانيهاي روميخانه

اين حياط مسطح  .شدندساخته مي 1لتيگرداگرد يك حياط مركزي، به نام پريس
ها يوناني .شدندباز مي حياطها، به اين شده و تمام اتاقشده و با سنگ مفروش مي

و تنها داراي تعداد معدودي گياه گلداني  نددادنشان نمي ناي به گياهاعالقهچندان 
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ها حياط را كمي رومي .سازي عالقه فراوان داشتندبودند ولي در عوض به مجسمه
. كردنددادند و براي تزئين آن از درخت و درختچه و مجسمه استفاده ميشيب مي

در آن زمان گياهان را روي  .ساختنددر ميان آن نيز حوض آب يا آبشار مي
  1ها شكل سازيبردند يا با آنداربست قرار داده، براي آالچيق سازي به كار مي

  .كردندمي
شود و هاي ايتاليايي زمان رنسانس ديده ميها ، تقارن محوري در باغدر طراحي باغ

خط ها به جاي ها تغييراتي ايجاد شد كه در آناز اين به بعد، در طراحي باغ
  .مستقيم، استفاده از اشكال قوسي شكل مرسوم گشت

  هاي ايراني باغ
هاي ايراني معموال به شكل مستطيل طراحي و توسط جريان آب به دو يا چهار باغ

 .ها بوده استها و قناتآب باغ نيز از چشمهتامين منبع  .اندقسمت تقسيم شده
هاي هاي هميشه سبز در مسيرها، استفاده از گونهيكي ديگر از خصوصيات اين باغ

هاي ريز با رنگها با درختان برگباشد كه مابين آنمي) براي سايه اندازي(باغ 
  .اندمتنوع و مختلف مزين شده

  
  :هاي ايراني الگوهاي باغ

در الگوي اول كه . شودهاي ايراني ديده ميسه الگوي مشخص باغ 7-1در تصوير 
داراي الگوي فضاي مياني ) كوشك(ن اصلي باغ باشد، ساختماباغ فين كاشان مي

در  .گرفته استباشد و ورودي باغ برروي محور اصلي مقابل كوشك قرارمي
دهد، كوشك در يك سوم مياني قرار الگوي دوم كه باغ شاهزاده كرمان را نشان مي

گرفته است و اگر طول مستطيل را به سه قسمت تقسيم كنيم، كوشك در تقاطع 
  .دهدمي آباد يزد را نشانالگوي سوم نيز باغ دولت .گيردميها قرارسوميكي از يك 
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  )11م(هاي ايرانيالگوهاي باغ:  7-1شكل 
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  : طراحي باغ ايراني را مي توان در اصول زير خالصه نمود 
بر اساس اين اصل، فضاها و عناصر مختلف بر اساس :  سلسله مراتب )الف

در  .گيرندري از عوامل ديگر در كنار هم قرار مياهميت، ارزش كاركردي و بسيا
سلسله مراتب در . هاي ايراني اين اصل به خوبي ديده مي شودطراحي اغلب باغ

نمايي در بيرون باغ شروع شده و با ها از سر در ورودي يا گاهي ميدان و آبباغ
 اين اصل را در ارتفاع، رنگ و .رسدگذشتن از محور اصلي به كوشك باغ مي

  .توان جستجو كرداندازه عناصر باغ هم مي
يكي از اصول طراحي است كه در دوران باستان در بسياري از بناهاي : تقارن )ب

ترين شكل تعادل توان كاملاصل تقارن را مي .عمومي و مذهبي به كار رفته است
رد هاي زيباشناسي از لحاظ ايستايي نيز همواره موبه شمار آورد كه عالوه بر جنبه

 .هاي ايراني به وفور از اين اصل استفاده شده استدر باغ .توجه بوده است
 .باشندهاي ساخته شده متقارن بوده و بر روي محور يا مركز تقارن واقع ميكوشك

هاي مستطيلي بسته به باغ .توان در محورهاي اصلي ديدمي   اوج قرينه سازي را
هاي مربع اغلب چهار محور ارن و پالنيك يا دو محور تق گيري كوشك،مكان قرار

  .تقارن دارند
ترين قسمت مجموعه مورد استفاده قرار معموال براي تاكيد بر مهم: مركزيت )ج
اين اصل در پالن مربع  .شودها ديده ميدر كوشك بيشتر اصل مركزيت .گيردمي

  .باشدبا وجود كوشك در محل تقاطع محورهاي، در اوج خود مي
ه معني تكرار موزون ساده يا پيچيده يك عنصر يا پديده در يك اثر ب:  ريتم )د

منظور از تكرار موزون پيچيده، تكرار چند عنصر يا مجموعه به نحوي  .هنري است
به مشاهده دقيق و عميق نياز  هانهاي حاكم بر آاست كه درك روابط و قانونمندي

هاي صفحه هي حاشيه باغ، ديوارتوان در ديوارهادر باغ ايراني اين اصل را مي .دارد
  .ها مشاهده نمودسازيدار و حتي در كفهاي شيببندي حاصل از زمين

همه فضاها داراي استقالل و  ،در معماري ايراني:  استقالل و تشخيص فضاها) ه
در باغ ايراني همه فضاها  .اند و هيچ فضايي مانده از فضاي ديگر نيستشخصتم

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


 221   سازيپارك و پارك

 

به طوري  .گذارندته نشده، از خود هويتي به نمايش مياعم از ساخته شده و ساخ
آيد و واجد كامل به شمار مي يكه حتي فاصله ميان دو فضاي مستقل، خود عرصه

  .باشدتعريف، هويت و عملكرد مستقل مي
  محورهاي اصلي، محورهاي فرعي، : ، وحدت در تنوعتنوع در وحدت) و

   ه با تنوع بسيار زيادي كه ارائه ها و فضاهاي ساخته شدها، انواع حوضكرت
  .دهنددهند نشان از يك نظم و وحدت سازي در كليت باغ ميمي
يراني انسان را جدا از طبيعت فرهنگ ا: گيري از منظرگرايي و بهرهطبيعت) ز

بيند بلكه او را همراه با ساير عناصر طبيعت و جز الينفك آن و دل سپرده به نمي
هاي خدا ناظر طبيعي عالوه بر اينكه پي بردن به آيات و نشانهطبيعت و استفاده از م

از اين رو معماري و هنر  .داندبيند، موجب شادي بصري و نشاط روان آدمي ميمي
اين اصل در باغ ايراني سبب به وجود آمدن  .باشدگرا ميايران به شدت طبيعت

يوند دهنده فضاي فضاهاي نيمه باز مثل ايوان و كوشك شده است كه حدفاصل و پ
وجود فضاي دنج و  .باشدو بخش ساخته شده مي) حياط يا منظره باغ(طبيعت 

خلوت و پناه بردن به گوشه طبيعت در باغ ايراني يك قاعده است، در نتيجه باغ 
وجود چشم اندازهاي  .رودايراني فضايي عارفانه و شاعرانه براي تامل به شمار مي

رهاي اصلي باغ، عدم وجود موانع بصري و هدفدار عميق و باز در محورها و مسي
بر طبيعت ) رسيدن به فضاي ساخته شده يا يك نشانه بصري(بودن اين مسيرها 

   هاي ايراني را هاي مشترك باغدر نهايت ويژگي .گذاردگرايي بيشتر صحه مي
 خش، استفاده از خطوطببه چهار  تقسيم باغ غالباً  :توان اين گونه بر شمردمي

راست در طراحي، وجود يك كوشك يا بنا در مركز يا بلندترين قسمت، استفاده از 
ع به عنوان آينه و زيبايي چشم انداز سييك جلوي اصلي، استفاده از استخرهاي و

مقابل كوشك، رابطه نزديك با طبيعت، كاشت درخت ميوه در قسمت بزرگي از 
  .باغ
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  :طراحي باغ و باغچه
تواند يك اختمان و مجموعه امكانات رفاهي آن نميزيبايي ظاهري نماي س

مجموعه كامل محسوب گردد، بلكه حداقل فضايي كه بين درب داخلي ساختمان 
اي از مصالح و درب ورودي باغ وجود دارد، روح و موجوديتي خاص به توده

فضاي مزبور هراندازه گسترده باشد، احساس ارتباط بيشتري  .بخشدساختمان مي
  .گرددين و فضاي مربوطه برقرار ميبين ساكن

بر اساس مطالعات جديد جامعه شناسي، در ارتباط با شناخت و مقايسه واحدهاي 
بايستي به ازا هر هفت تا ده واحد مسكوني آپارتمان، مسكوني، با محيط زيست، مي

بسته به شرايط (متر مربع  400فضاي سبزي به نام باغچه با حداقل متراژ 
  .در نظر گرفته شود) قهاكولوژيكي منط

  :شناخت موارد ضروري در طرح 
هاي مستقل، طرح فضاي سبز منازل شامل شناخت واحدها يا بخش يموارد ضرور

- كه در زير به ذكر آنان مي: باشدها ميتفكيك، كاربرد و چگونگي ارتباط بين آن

  :پردازيم 
  
 :محل درب ورودي  - 1

اگر محل  .حو چشم گيري موثر استچگونگي موقعيت انتخاب محل درب ورودي به ن
تواند محوطه باغ را درب ورودي در قسمت نامناسبي از فضاي باغ انتخاب شود، مي

از نامتناسب قرار گرفتن  ينمايش 7-2شكل  .كوچك يا طويل و نامتناسب جلوه دهد
رسد اگر درب ورودي در قسمت كناري ضلع بزرگ به نظر مي .باشددرب ورودي مي
  .نمودتر جلوه ميشد، فضاي بزرگتر و متناسبواقع مي يا ضلع كوچك
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  )2م( )طرح از فيشه(نمايشي از نامتناسب بودن درب ورودي :  7-2شكل 

  
هاي ورودي باغچه بستگي كامل به شكل زمين، بنابراين محل استقرار درب يا درب

در شكل به طور كلي اگر تحليلي . هاي كوچه و شهر داردموقعيت ساختمان و خيابان
توان توضيح داد، اين گونه استقرار درب ورودي روبروي انجام دهيم چنين مي 2-7

خود ... ساختمان عالوه بر معايب خاصي از نظر فضا و جلوه بزرگي و كوچكي زمين و 
  زيرا هنگامي كه درب منزل باز  .از لحاظ آسايش ساكنين مشكالتي را به همراه دارد

تواند در معرض ديدگاه عابرين پياده قرار لي ساختمان ميهاي داخشود كليه قسمتمي
كشي خود موجب كوچكي محوطه باغ و سطح خيابان هرگونه عمليات ضمناً گيرد،

  .نمايندگردد كه از نظر اصول معماري باغ نامتناسب جلوه ميزمين تقسيم شده مي
در وسط يا  موضع و محل قرار گرفتن درب ،زياد است هاهايي كه طول آندر زمين

يا به ، مقابل ساختمان به شرطي كه توسط گياهان پوششي و حفاظتي محصور گردد
اي كه ساختمان در كنار محوطه واقع شود، مشكالت زيادي از نظر طراحي و گونه

  ).  7-3شكل (زيبايي و آسايش به همراه نخواهد داشت
كتر واقع شده هايي كه درب ورودي در ضلع كوچشود در زمينميهمچنين توصيه 

لذا در . است  يا به عبارت ديگر در يك جبهه كم عرض قرار گرفته، نبايد متعدد باشد
ورودي به عنوان عبور ماشين و عابر پياده  درباينگونه موارد بايستي حتي المقدور از 

توان درب ورودي هنگامي كه طول ديوار مشرف به خيابان زياد باشد، مي .استفاده كرد
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بيشتر  حالتاين (دار احداث نمود را از يكديگر مجزا و فاصله روو پياده عبور ماشين
هايي صادق است كه از سه طرف محصور بوده و از يك طرف مشرف زمين در مورد

  . دقت كنيد 7-3به شكل  ).به خيابان باشد

  
  )2م( .نمايشي از يك تناسب درب ورودي در قطعه وسيع:  7-3شكل 

  
مورد انتخاب درب ورودي آن است فاصله درب بايستي حداقل نكته حائز اهميت در 

يك و نيم متر و چنانچه طول ديوار زياد است، تا دو متر از ديوار مجاور باغ فاصله 
  .كاري نموددرختكاري گل) البته در طول ديوار(ان در اين فاصله وداشته باشد، تا بت

  
 :پاركينگ ماشين  - 2

 .دهندها ميختصاص به گاراژ يا پارك كردن ماشينمعموال فضايي را در زير ساختمان ا
نقليه معمولي بتوانند به  لبه طور كلي بايستي پاركينگ به طوري طراحي شود تا وسائ

ها عموما قسمتي از محوطه باغ را بدين منظور در باغ .سهولت وارد و خارج گردند
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ده از گياهان پوشي(هاي داالن ساز گاراژهاي مزبور توسط آرك .دهنداختصاص مي
هايي كه نسبتا وسيع است و امكان احداث گاراژ در زمين .گرددمحصور مي) رونده

مناسب است خيابان منتهي به گاراژ به نوعي طراحي شود كه خروج  مستقل وجود دارد،
اتومبيل از گاراژ به راحتي مقدور و در همان محل و يا بيرون از گاراژ بتواند دور بزند 

  .باشدمتر مي 4تا  5/3ها بين معموال پهناي اين گونه خيابان ).7-5و  7-4شكل (

  
نمايشي از طراحي پاركينگ در داخل محوطه ساختمان و نحوه ورود و :  7-4شكل 

  )2م( )طرح از هانس شيلر( خروج 
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نمايشي از طراحي پاركينگ در داخل محوطه ساختمان و نحوه ورود و :  7-5شكل 

  )2م( .خروج
  

هاي داالژ مفروش و براي جلوه توان با انواع طرحان منتهي به گاراژ را ميسطح خياب
گاهي در وسط در  .فضا، مناسب است البالي دالها را نيز چمن كاري نمود بيشتر دادن

 50هاي پاكوتاه فصلي به عرض ها باندي پوشيده از چمن يا گلوسط اين گونه خيابان
ي نشان دهنده 7-6در شكل  19شماره  ).7-6كل ش(نمايند متر احداث ميسانتي 60تا 

- توان از كف پوشدهد كه ميقسمتي از كف خيابان را نشان مي 21پاركينگ و شماره 

  .هاي مختلف استفاده نمود
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 )طرح از فرنتس(نمايشي از پاركينگ عمومي در يك طرح عمومي ويال :  7-6شكل 

  )2م(
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باشد، خيابان رابط ساختمان و درب مجزا ميهايي كه درب ورودي عابر پياده در باغ

ورودي بايستي به نوعي طراحي شود كه عالوه بر نمايش اصلي بودن آن، فرم خيابان 
زيبايي خاصي به فضاي باغ بدهد و عابرين پياده براي رسيدن به ساختمان حداقل 

ه به هيچ دهند كها انحناي متعددي ميگاهي به اين گونه خيابان .فاصله را طي نمايند
هاي ها از انواع مصالح و طرحدر ساختمان اين خيابان .باشدوجه صحيح و زيبا نمي

  كاري يا هاي گلها حاشيهشود، معموال در اطراف اين خيابانمي داالژ استفاده
ها به كار مصالحي كه در ساختمان اين خيابان .نمايندايجاد مي... هاي زينتي و درختچه

هاي عرض خيابان .به نوعي باشند كه در تردد مشكالتي ايجاد نكنند روند بايستيمي
  .گيرندمتر در نظر مي 5/2تا   5/1مزبور را بر حسب وسعت زمين بين 

  
 :آب نما و استخر  - 3

در فضاهايي كه وسعت زمين مناسب است، پس از ترسيم و طراحي جاده اصلي و 
نماها را معموال آب .نمايندطراحي مينما يا استخر شنا را آب   هاي فرعي، محلخيابان

   احداث ...) سالن پذيرايي و(هاي ساختمان بيشتر در مقابل نقاط حساس و ديدگاه
در  .شود واقع كنند، ولي اسخر شنا بايستي تا حدودي از محوطه ساختمان دورترمي

ا نيز نما رتواند نقش آبها كم و محدود است، استخر شنا ميفضاهايي كه وسعت زمين
نما، هاي مخصوص آبمسلم است استفاده از فواره، چراغ كه آنچه .داشته باشد

هاي حيوانات و گياهان آبزي از ضروريات بوده و زيبايي را در محيط افزايش مجسمه
رو و رو و سوارههاي پيادهنما و يا استخر بايستي با فرم خيابانشكل آب( دهدمي

اشد، زيرا مجموعه تركيب خطوط، زيبايي مناسبي را خطوط ساختمان هماهنگي داشته ب
  ).كندخلق مي
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 ملزومات - 4

با توجه به نكات فوق موارد ديگري كه جزو ملزومات تاسيسات و تزئينات محسوب 
  : باشدهاي زير ميشود شامل قسمتمي
  

 كشي و كابل كشيلوله -

ي در فضاي باغ براي سهولت در اجراي كارهاي باغباني و تنظيم و تقسيمات روشناي
لوله كشي اصلي و انشعابات مربوط ... الزم است قبل از احداث تاسيسات ساختماني و 

  .كشي انجام گيردرساني و كابلبه آب
  

 پله  -

نمايد بنابر خصوصيات نوع طرح و موقعيت زمين در فضاي باغ قبل از گاهي ايجاب مي
شود، ايجاد مي... پله، پاگرد و : هاي باغباني نوعي تزئينات ساختماني مانند اجراي كار

گردند در طرح هايي كه از اين گونه تغييرات برخوردار ميمناسب است قسمت ضمناً
  .مشخص شود، ديگر عمليات به موقع به مرحله اجرا در آيند كامالً

  
 آبشخور و آشيانه پرندگان  -

نظور تزئين آهنگي در تركيب عناصر كاربردي باغ به مگاهي براي ايجاد تنوع و هم
ها، تعدادي آشيانه پرندگان و آبشخور برحسب وسعت زمين، نوع درختان و درختچه

 .نمايندهاي تردد و بازي كودكان انتخاب ميها دور از مكانآن معموالً .شودتعبيه مي
ها گاهي بر روي تنه درختان، آبشخور پرندگان و محل نصب آن نه،ااشكال مختلف آشي
  .باشدهاي بلند نصب ميديوار يا روي پايه

  
 زمين بازي كودكان -

به طور كلي اندازه و شكل زمين بازي براي كودكان بر حسب وسعت و امكانات 
-سطح يا سطوحي را كه براي اين منظور تخصيص مي .باشدموجود در طرح متغير مي
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دهند بايستي با ديگر امكانات طرح همبستگي كامل داشته و دور از محل و استخر در 
در فضاهاي بزرگ، اطراف زمين بازي را با  .اي كامال امن و مطمئن باشدحوطهم

سطح  معموالً .نمايندديوارهايي از گياهان هميشه سبز يا درختان سايه افكن محصور مي
كاري ساالن را با چمنبادي و زمين ورزشي بزرگ مزمين بازي كودكان، ماسه نر

  .نمايندمفروش مي
  

 طرح خطوط گل كاري  - 5

آورد، هاي ساختماني كه خود گاهي زيبايي مصنوعي در باغ پديد ميحرعالوه بر ط
به  .كاري در سطوح مختلف باغ نيز ضروري استايجاد زيبايي طبيعي با  خطوط گل

كاري به اشكال هاي گلطور كلي با توجه به امكانات موجود، طراحي خطوط يا لكه
ريزي طرح برنامه اين قسمت از .گيردمي آهنگي در بين هر واحد انجاممتنوع با هم

ها، باشد، زيرا رعايت تنواع و تنظيم محل كاشت گلظاهرا ساده ولي عمال مشكل مي
در خلق  ...نظر رنگ، فصل، ارتفاع و  ها ازها و چگونگي انتخاب آندرختان، درختچه

ابتكار، ذوق و  گرچه در اين مورد ضوابط كلي وجود دارد ولي .زيبايي تاثير به سزا دارد
به عنوان مثال، براي آنكه خطوط  .تواند يكي از عوامل اصلي طرح باشدسليقه خود مي

اي يا كاري به صورت كپهمنحني و زواياي كور در فضاي باغ نمود يابد، الزم است گل
اي هاي اصلي حاشيهخيابان شود و در كناره خطوط صاف مخصوصاًاي انجام ميتوده

ها يا در بين در اطراف استخر و تراس .كاري فصلي طرح گرددم گلمنظم يا نامنظ
 .گيرندكاري و يا توده درختان زينتي پاكوتاه در نظر ميلكه گل سطوح وسيع چمن،

قرينه يا  و در روي خطوط موازي،) رسمي(كاري هميشه به طور كالسيك سطوح گل
ت به صورت تپه يا گيرد و بر حسب موقعيت زمين و امكاناهم سطح انجام نمي

  .شودسبدهاي گل در كنار و يا وسط چمن احداث مي
در فضاهاي كوچك كه سطح چمن كم است، حتي المقدور بايستي از ايجاد سطوح 

زيرا در چنين حالتي چمن منظره مطلوب خود را از  كاري خودداري نمود،وسيع گل
تر ا كوچككاري موجب خواهد شد كه فضدهد و وجود سطوح وسيع گلدست مي
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به طور كلي اين گونه طراحي، فضايي شلوغ و خسته كننده و پردردسري  .جلوه نمايد
  .آوردرا پديد مي

شوند، ولي كاري كمي باالتر يا هم سطح چمن احداث ميهاي گلمعموال حاشيه
يابد، اي در وسط چمن ضرورت ميكاري به صورت لكهگل    هنگامي كه ايجاد سطح 

  .تر از آن قرار گيردكاري هم سطح چمن يا كمي پايينگل مناسب است سطح
 تراورتن، قطعات پالستيكي الوان، آجر، كاري گاهي توسط قلوه سنگ،گل هايحاشيه

  .شوندكاري جدا مياز سطح چمن... نند شمشاد و جدول يا گياهاني پاكوتاه ما
به طور منظم كمتر  كاريهاي گلها اشكال يا فرمبه طور كلي امروزه در دكوراسيون باغ

در . باشدباشد، ولي اين حالت به صورت يك قانون كلي و قطعي نميمورد توجه  مي
كاري كالسيك به صورت خطوط مستقيم به هاي گلاحداث حاشيه اي موارد الزاماًپاره

. باشدآهنگي داشته باشد ضروري ميه با ديگر عناصر موجود در باغ همنحوي ك
  :زير تقسيم بندي نمود  تتوان به صوركاري را مياي تزئيناتي گلهبنابراين طرح

 .كاريهاي منظم گلحاشيه •

 .ترين زاويهكاري با كمهاي نامنظم گلحاشيه •

 .كارييا غير منظم گل) هندسي(هاي منظم لكه •

- ها و مرتبط با حاشيهها، كناره پلهاي و متناوب يا متداوم بين دالخطوط لكه •

ها كه فقط از يك هايي از درختچهكنار ديوار يا پرچين و پشتهكاري، هاي گل
 .شوندطرف ديده مي

 .كاري كه از همه طرف قابل رويت هستندهاي گلحاشيه •

ها به طور دو طرفه به ا و انحناها خيابانيكاري در زواهاي گلايحاد حاشيه •
 .منظور تنوع و تغيير جهت ديد عابرين
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 هاديواره - 6

توضيح داده شده است،  ها و انواع گياهان كاربردي قبالًصيات ديوارهدر مورد خصو
اي ولي به عنوان يادآوري، به طور كلي ديواره به منظور حفاظ و پوشش، تزئينات قطعه

هاي مختلف پراكنده و به خصوص براي از بين بردن مناظر نازيبا و ناموزون در قسمت
  .گرددباغ يا باغچه احداث مي

مانند شمشاد (مترسانتي 10توانند از ارتفاع روند ميدر اين مورد به كار مي گياهاني كه
مانند  ( تر و يا پاكوتاه...) مانند انواع افرا تبريزي ،چنار ،كاج و (تا درختان پابلند ) نعنايي
باشند در هر حال بر حسب موقعيت و ... ) برگ نو و  دوتسيا، ارغوان، ا، ابريشم،پكاتال

  .ها را به اشكال مختلف پرورش و تربيت نمودتوان آنينوع گياه م
در سطوح (ها و چگونگي طراحي براي فضاهاي محدود براي آشنايي با انواع طرح

  .گرددهايي ارائه ميطرح)مترمربع 1000و  200-300-400-500-700
  متر مربع 200طرح براي فضاي 

از نظر طول و عرض زمين مستطيل شكل با خصوصيات مشخصي : به عنوان مثال 
 .باشدوجود دارد كه پس از تهيه كروكي و نقشه برداري شيب زمين به سمت جنوب مي

در قسمت شمال غربي واقع شده و خيابان اصلي شهر  در قطعه مزبور ساختماني تقريباً
  .باشدبه زمين و باغات اطراف مي ديگر ابعاد زمين مجاور، .گذرداز مقابل ساختمان مي

  مشخص شده است Bو  Aسمت هاي مختلف طرح با حروف خصوصيات ق
  ).7-7شكل (
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  )2م( )طرح از نگارندگان( متر مربع  200طرحي براي فضاي :  7-7شكل 

  
A =تراس براي بازي. 

R2  =محل نشستن بدون سايه.  
B) = ، درخت پابلند و انواع پهن برگ...) افرا.  
r =تراس مقابل ساختمان.  

Ba  =استخر.  
S= سنگ فرشداالژ.  
C) =، درخت پابلند و انواع پهن برگ...) عنبر سائل.  
P =گاراژ.  
D =بيد مجنون.  

Ec  =كندساختمان را با فضاي باغ مرتبط مياي كه پله.  
 Et  =كندفضاي آالچيق كنار استخر مرتبط ميپله كناري كه باغ را به راه.  

F  =كاريحاشيه گل.  
G  =كاريسطح چمن.  
H  =ابلندديوار سبز پ.  
I ) =درختان سوزني برگ پابلند) ايكاج و سرو نقره.  

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


  غ و پاركطراحي با     234

 

Ln  =شوددر كرج به نام پالخور ناميده مي 1ديواره هميشه سبز پاكوتاه.  
M  =ديواره سنگي.  

MA   =توده درختچه هاي زينتي.  
RI  =محل احداث آالچيق جهت نشستن.  
  . متر مربع محدود به دو خيابان 200حي براي فضاي رط

  ).7-8شكل ( مورد نظر داراي پنچ ضلع نامساوي باشد زمين 

  
  )2م( )طرح از نگارندگان(مترمربع 200طرح ديگري براي فضاي :  7-8شكل 

  
گذرد ضلع شمال زمين در جهت ضلعي است كه خيابان اصلي شهر از مقابل آن مي

)BC (گيرد، در قسمت داخلي درببنابراين درب ورودي باغ در همين ضلع قرار مي 
هاي نامنظم اي طراحي شده كه قسمتي از آن به صورت لكهورودي باغ فضاي نيم دايراه

)Mf (كاري و قسمت ديگر از نيم دايره در امتداد كناره ديواره باغ از ديواره گل
  .)I(پوشيده شده است) گياه پابلند فرم داده شده(سبز

 )هاي مختلفه به سبكدال بندي شد( ايدرب ورودي باغ به صورت خيابان نيم دايره
ساختمان توسط درب ورودي ديگري با خياباني  .گرددساختمان مرتبط مي Sبه تراس 

  .يابداست ارتباط مي AEكه مشرف به ضلع 

                                                                                                                                                                                                     
 lonicer nitida 1   
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كاري فصلي تخصيص يافته به طور كناري و مجاور ديواره سبز فضايي كه براي گل
طراحي گرديده ) MA(م هاي نامنظهاي پاكوتاه زينتي به طور لكههمراه با درختچه

كاري انواع هاي گلهاي زمين و مجاور حاشيهبه منظور ايجاد سايه در كناره .است
 ،)C(نارون چتري   ،)F(زبان گنجشك ،)E(سپيدار ،)A(درختان سوزني برگ پابلند 

در نظر گرفته شده است، بقيه فضاي آزاد سطح ) B(و ختمي درختي ) D(درخت جل
  .ختصاص يافته استا) G(باغ به چمن كاري

  
  متر مربع 350طراحي براي فضاي 

زمين مفروش مورد نظر بر اساس خصوصيات شكلي، شيبي به طرف جنوب دارد و 
اي كه بنابراين اولين نكته .باشدمتر مي 5برابر با ) B و A(اختالف سطح بين منطقه

هاي يبها يا شطراحي بايستي مورد توجه قرار گيرد وجود اين گونه اختالف سطح
هايي از لذا براي ايجاد هماهنگي الزم است اختالف سطح به توسط پله .باشدنامنظم مي

ريزي طرح هاي پراكندهكاريها از نظر تزئينات گليكديگر تفكيك شده و در اطراف پله
  .گردد

براساس خصوصيات شكلي و موقعيت زمين در منطقه، سه درب ورودي و خروجي در 
يك درب كنار ساختمان، ديگري در زاويه جنوبي، سومي در ( نظر گرفته شده است

هاي مختلف هاي ورودي و قسمتبراي ايجاد ارتباط بين درب ).كنار ضلع غربي
  .هاي متفاوت و انواع داالژ در نظر گرفته شده استهايي كه عرضخيابان

  : ه براي چنين فضايي توصيه شده استانواع گياهاني ك
كامي پاريس، ژوني پروس، كريپتومريا : كوتاه از قبيل  درختان سوزني برگ پا -

 .و تويا

 .االگفوس، بربريس، كوتناستر: هاي الوان مانندها با برگانواع درختچه -

 ...ها و هورتانسيا، ورودندرون آزاله،: گياهان دائمي مانند -
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هاي فصلي زينتي كه با بگونيا، سلويا و انواع گل وله اوس،ك: اي هاي بوتهگل -
طرح به صورت  تشرايط آب و هوايي منطقه سازگاري دارند، ديگر خصوصيا

 .آمده است 7-9حروف در كنار طرح شماره 

G -  حاشيه گل كاري  
M - هاي زينتيانواع توده درختچه  
S - خيابان فرعي  
E - خيابان فرعي با طرح ژاپني  
I- ديواره سبز  

D - بيد مجنون  
L - چمن  
R -  فضايي براي نشستن و استراحت  
C - سوزني برگ پا كوتاه  
F - خيابان اصلي  
T - تراس  
H - پله  

  
 )2م( )طرح از نگارندگان(مترمربع 350طرحي براي فضاي :  7-9شكل 
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  متر مربع  400طراحي براي فضاي 

هاي اصلي شهر واقع شده و فرض آن است كه قطعه زمين مورد نظر در يكي از خيابان
زمين مزبور توسط نرده و گياهان  .باشدد ميهاي فرعي محدوخيابان   از دو طرف به 

باشد كه متر مربع مي 150هميشه سبز محصور گرديده و ساختمان آن به مساحت 
نابراين زمين مورد نظر به صورت قطعات ب .در وسط زمين احداث شده است تقريباً

 گري بيشتر زمين مزبور به دوبه منظور روشن .اي در آمده استخرد شده و پراكنده
هاي ورودي و سنگ فرش درب Aگردد كه در قسمت تقسيم مي) B و A(قسمت 

اي است منطقه Bقسمت  .باشدمينامنظم و محل نشستن در مجاورت تراس ساختمان 
افرا، : ته و توسط درختان پابلند از قبيلبراي بازي كودكان تخصيص ياف كه منحصراً

  .شودنمدار و بلوط سايه آن تامين مي
كاري در اطراف هاي منظم و نامنظم گلوضعي و پراكنده به صورت حاشيهتزئينات م

  .با حروف مشخص گرديده است 7-10ساختمان در نظر گرفته شده كه در طرح شماره 
  :باشدتوضيحات طرح مزبور به شرح زير مي

M =هاي زينتيدرختچه  
HG =كاري حاشيه گل  

T =تراس 

K =روخيابان پياده  
L =چمن  
R =ونبيد مجن  
A =درخت سوزني برگ پاكوتاه  
F =ديوار سبز پابلند  
I =كاريسنگ فرش كنار حاشيه گل  

C =درخت نمدار  
D =درخت افرا  
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E =درخت بلوط  
O =ديوار سبز پاكوتاه  

  
 )2م( )طرح از كاماند(مترمربع  200طرحي براي فضاي :  7-10شكل 

  
لي زمين تعيين چگونگي خطوط ارتباطي ساختمان و درب خروجي بر حسب محور اص

  .گردد
  
زمين بازي (تعيين خطوط ارتباطي و تقسيمات به منظور ايجاد نكات مورد نظر -4

  ها، تراس، آن تباطچگونگي ار هاي اصلي و فرعي،خيابان نما،آب تخر،سا كودكان،
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ريزي شده فضاي شن= B -1هاي مورد آالچيق و ساير قسمت گاراژ، ها، ديوارها،پله
  كانبراي بازي كود

  متر مربع 500حي براي فضاي اطر
موقعيت طرح  .گيردهاي پر جمعيت مورد استفاده قرار مياين گونه فضاها براي خانواده

در طرح زير موقعيت ساختمان به  .گرددمعموال بر حسب خصوصيات زمين طراحي مي
آهنگي اي است كه سطح مورد عمل به دو قسمت تقسيم شده و اين عدم همگونه

  .باشدبه نوع و مشخصات زمين مي مربوط
يابد در مجاورت ساختمان قسمت محدود و كوچكي كه به خيابان به سهولت ارتباط مي

در كنار ) A(گردد قرار دارد و درب ورودي در اين قسمت مقابل گاراژ واقع مي
و در زاويه شمالي زمين فضايي ) L(كاري هاي گلساختمان و ديوار مقابل آن حاشيه

نشستن با حاشيه گياهان سبز در نظر گرفته كه توسط درختاني پا بلند سايه افكن  يبرا
اي براي بازي كودكان و در فضاي وسيع مقابل ساختمان محوطه .محصور خواهد شد

اي را به زمين بازي در ضلع جنوبي نيز قطعه .ساالن منظور گرديده استبزرگ
باقي  .شودبيني ميبتا وسيع پيشكاري نستخصيص داده و در مجاور آن قطعه سبزي

با سنگ فرشي كه ( اي تراس مانند و محوطه) Ba(مانده فضا توسط چمن، استخر 
خصوصيات توجيهي ديگر قطعات به  .گرددطراحي مي) كاري استالبالي آن چمن

  :آمده است 7-11كامل در طرح شماره طور 
A =خيابان ورودي به گاراژ و ساختمان  
E =بيد مجنون  
P= توده بامبويا خيزران پاكوتاه  
O = درخت بلوط  
B =درخت سوزني برگ  
F =افرا برگ ابلق  

S1 =اولين محل براي نشستن با چمن  
L =كاريحاشيه گل  
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Ba= استخر  
G =افرا معمولي  

S2 =دومين محل نشستن در روبروي استخر با چمن  
Bs =كودكان يناحيه شن ريزي شده برا  
H =ديواره سبز پاكوتاه  
T =پوشيده از شن ح كامالًسط  
D =ايسرو نقره  
J =پله باري ورود به ساختمان  
R =ديواره سبز پابلند  
C =سوزني برگ پابلند  

Mu =ديواره سنگي كوتاه و پوشيده از گل  
N =توده درختچه هاي زينتي  

  
 )2م( )طرح از كاماند( متر مربع  500طرحي براي فضاي سبز :  7-11شكل 

  
  
  

  متر مربع  700طرحي براي فضاي 
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متر مربع به منظور احداث ويال و استراحت در  700در حومه شهر، زمين به مساحت 
بنابر طبيعت موضوع الزم است نكاتي را كه در طراحي  .باشدآخر هفته مفروض مي

با توجه  .آسايش و خودكفايي ضروري است رعايت گردد ويال از نظر ايجاد سرگرمي،
لوي آن فضايي مطابق با طرح براي نشستن طراحي به موقعيت ساختمان در قسمت ج

  .آوردكاري ديدگاه زيبايي را به همراه ميشود كه در مقابل آن بخش سبزيمي
كاري شده با طرح هندسي از گياهان چپري پوشيده اطراف منطقه استراحت باغچه منظم

تمامي  نزديك ساختمان باشد تا از الزم است محل بازي كودكان تقريباً .خواهد شد
اي كه دو قطعه مزبور توسط خيابان سنگ فرش شده .امكانات رفاهي برخوردار گردند

ها از شوند، در فضاي حدفاصل آنگردد به يكديگر مرتبط ميدر سطح چمن احداث مي
ها مزبور در انتهاي خيابان .ي براي زيبايي استفاده خواهد شددرختان جنگلي و بركه

رش شده براي نشستن و در طرف ديگر آن داربستي كه قسمتي به صورت سطح سنگ ف
توضيحات كلي و تشريحي طرح در  .گرددتوسط گياه گلسين پوشيده شده طراحي مي

  .آمده است 7-12شكل شماره 
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  )2م(متر مربع 700طرحي براي فضاي :  7-12شكل 
A=فضايي براي بازي كودكان  
B =وندهداربست با استفاده از پوشش گلسين و گل سرخ ر  
C =اي از درختان پاكوتاهباغچه  
D =فرش شده براي نشستنمحل سنگ  
E =چمن  
F =كاريحاشيه گل  
K =سوزني برگ  
M =هاي زينتيدرختچه  
O =بركه  
P =كاريفضايي براي سبزي  
S =كاري  تراس با حاشيه گل  

 ديواره سبز -1

 نارون  -2

 اقاقيا -3

 بيدمجنون -4

 گوجه گل -5

 سيب گل -6

 افرا -7

  
  مترمربع 1000طرحي براي فضاي 

- اي كه در زاويه دو خيابان واقع شده است طراحي مييك چنين خصوصيات منطقه

شود و در قسمت داخلي درب ورودي اصلي در شمال زمين با خيابان مرتبط مي .گردد
در نظر گرفته شده كه توسط خيابان تقريبا نامنظمي با  وسيعي زمين سنگ فرش

ن مزبور باغچه باريك و نامنظمي در نظر گرفته در كنار خيابا .يابدساختمان ارتباط مي

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


 243   سازيپارك و پارك

 

- و در قسمت بااليي اين باغچه درخت سوزني برگ پا بلندي غرس مي) B(شده است

نكته قابل توجه در طرح آن است كه دو فضا به اشكال مختلف براي نشستن ) A(گردد
 و ديگري در گوشه غربي) D( در كنار استخر،) C(در نظر گرفته شده كه يكي قطعه

گاهي به منظور تزئين و يا نياز، حلقه چاهي  .مي باشد) S(زمين به صورت نيم دايره 
كنار زمين مجاور استخر، ) P(شود تواند آب استخر را تامين نمايد، احداث ميمي

با ساختمان  Sبراي ايجاد ارتباط بين محل نشستن  .گرددتوسط ديواره سبز محصور مي
شود ديگر خصوصيات در اپني با ديگر روش ها استفاده ميبندي به طريقه ژاز اتواع دال

  .به شرح زير آمده است 7-13طرح شماره 

  
 )2م()طرح از كاماند(مترمربع  1000طرحي براي فضاي  7-13شكل 
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A =درخت سوزني برگ پا بلند  
B =كاريحاشيه گل  
C =فرش و چمنمحل نشستن با سنگ  
D =استخر  
P =حلقه چاه آب  
R =رزيه  

  درختان تبريزي= 1.2,3
M =زينتيهاي انواع درختچه  
T =ريزي شدهخيابان شن  
N =نارون  
L =بلوط  
E =كاريديواره سنگي پا كوتاه با گل  
S = محل نشستن  
F =بيد مجنون  
D =گوجه گل  
  

كنون ه كه صور يا اشكال مختلف طرح، تاگيري بتوان گفت آنچشايد به عنوان نتيجه
د نها يا قطعاتي كه براي طراحي داده خواهداشته و كليه زميناست، جنبه كلي  شدهارائه 

هاي فرمها نباشد و بر حسب شكل و از آن يكد يا منطبق با خصوصيات هرنشد همان
بنابراين الزم است هنگام طراحي به  .هاي متفاوت باشدمختلف داراي زوايا و شيب

از اين رهگذر  .ل شودتمامي نكات توضيح داده شده در اين بخش توجه كافي و كام
انديشه طراحي تنها منحصر به  .زمينه طراحي بدست آيددر گشايي هايي براي راهايده

چه  .داشت ذوق و سليقه نبوده و آشنايي با اصول و نكات فني اين هنر ضروري است
به اين تكنيك آشنايي دارند ولي فاقد آن احساس، ابتكار و  بسيار كساني هستند كه دقيقاً

لذا مجموعه هر دو احساس و  .عكس آنچه گفته شد نيز وجود داردشند و برباه ميسليق
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  .تواند در اين زمينه موثر واقع شودروش مي
بيشتر نكات ذكر شده در باال كاربرد برخي از عناصر و  هدر هر حال براي توجي

ملزومات ضروري در يك طرح را با دو تصوير ضميمه به عنوان آشنايي و شناخت 
  .برد گلدان در فضاي محدود و نمايش داده مي شودكار

 ي گلهار ضرورت فضاي مناسب براي بازي كودكان، كاربرد گلدانكدر طرح فوق الذ
  .كاري هم آهنگي داشته باشد مشخص شده استو نيمكت كه بتواند با حاشيه گل

  
  

  7خود آزمايي فصل 
 ؟هاي زير را تعريف كنيدواژه -1

  پرديسه سازي) الف
  ي ديسپئر) ب
  )Topiary(شكل سازي ) ج
  

 .هاي ايراني را رسم كرده و توضيح دهيدسه الگوي باغ -2

 .هاي ايراني را نام ببريداصول طراحي باغ -3

بر اساس مطالعات جديد جامعه شناسي به ازا هر هفت تا ده واحد مسكوني  -4
 باشد؟آپارتماني، حداقل متراژ ايجاد باغچه چند متر مربع مي

بايستي چگونه هاي رابط ساختمان و درب ورودي ميياباندر طراحي باغ، خ -5
 طراحي شوند؟ 

- در فضاهاي كوچك در باغ كه سطح چمن كم است، در ايجاد سطوح گل -6

 اي را بايستي مدنظر قرار داد؟كاري چه نكته

 باشد؟ هايي ميمنظور از ملزومات در طراحي باغ و باغچه چه قسمت -7

 .از يك باغ پيشنهاد نماييد متر مربعي 350طرحي براي يك فضاي  -8
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.مترمربعي از يك باغ پيشنهاد نماييد 1000طرحي براي يك فضاي  -9
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  هشتمفصل 

  هاي گياهي در طراحي و پارك سازيپوشش

 
 
 
  

  اهداف كلي
   .نقش اساسي گياهان در طراحي باغ وپارك -1
   .بندي گياهان در فضاي باغ وپاركتقسيم -2
  .)باغ وپارك(ها در فضاي سبزآن آشنايي با پوشش گياهي واهميت -3
  .ي باچمن به عنوان يكي از عناصراصلي طراحي بوم نقاشي فضاي سبزيآشنا -4
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  :مقدمه
معماران وطراحان بايد در شروع كار به نقش پوشش گياهي موجود در طراحي محيط 

طراح نبايد كوشش خود را صرف ايجاد تغييرات  .ومنظر سازي توجه داشته باشند
فيزيكي وساختماني نمايد وموضوع استفاده از پوشش گياهي را درطراحي، به عنوان 

نبايد فراموش كرد كه مصالح  .يك كار پاياني واصالحي به عهده باغبان بگذارد
گيرد، عناصري ايستا و ها صورت ميساختماني وموادي كه طراحي سازه بر اساس آن
گيرند حي منظر مورد استفاده قرار ميثابت هستند، در حاليكه گياهاني كه در طرا

در چنين  .به طور دائم درحال تغيير وتحول هستند عناصري زنده وپويا هستند و
دهد، گياهان گسترش يافته برزمين تشكيل مي سيستمي، مصالح كف را پوشش علفي و

ا اي كه با آنهگياهان رونده ها وبرگ درختچه ها از تنه درختان، شاخ ومصالح ديواره
باالخره سقف را تاج پوشش درختان وشاخ وبرگ به هم  .شودهمراه هستند تشكيل مي

زيبايي . آورنداند به وجود ميهايي كه روي داربست هدايت شدهتنيده آنان يا رونده
تنها بخشي از اهدافي است كه از استفاده  نواز،چشم سيمايي بديع و ومنظرسازي وايجاد

هاي گياهان نقش ،رعالوه برايجاد زيبايي در منظ .ظراستط مدنيگياهان در طراحي مح
ها عبارتند كه برخي از مهمترين آن ز در ساختار يك منظر به عهده دارندياساسي ديگر ن

  :از
  
  .كنترل فرسايش خاك  -1
  .كنترل باد -2
  .حفاظت از انرژي -3
  .محدود كردن ديد -4
  .تعديل اثرات نامناسب محيطي -5
  .صوتيهايتقليل آلودگي -6
  .حيات وحشهايايجاد زيستگاه -7
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به ندرت گياهي  .هاي بالقوه گياهي آغاز كنيدرا با تحقيق درمورد انتخاب گزينه كارخود

انسجام كل  ه وحدت وكلي ادر ح سازد،هاي خواسته شده را عملي ميكليه ويژگي
يك دستورالعمل  " طراحي كاشت "به خاطر داشته باشيد كه. نيز در نظرداريد تركيب را

هميشگي ندارد، بلكه مفهومي است كه براساس تركيبات گياهي و همراه با دوازده ماه 
جهت استفاده از مواد  ارراهك ود. گيردجذابيت درفرم، خط، توده ورنگ شكل مي

راه اول، توجه به توانايي هريك ازگياهان به عنوان يك گياه كامل . گياهي وجود دارد
بع قرار دادن گياه منفرد در يك اراه ديگر ت باشد وهايش ميويژگي ومجزا با كليه 
دقت شود كه شما هريك از گياهان را به صورت  .باشدل ميك يك نتصوير به عنوا

به هريك از گياهان نگاه كرده وآن را به . اختصاصي بررسي كنيد، اما سطحي نگر نباشيد
هميشه جسمي را با در " 1ار آيروسارنينبه گفته معم .عنوان جزئي از كل در نظر بگيريد

به طور مثال صندلي در يك اتاق، . اي بزرگتر طراحي كنيدنظر گرفتن آن دربستر وزمينه
با محيط بومي گياهان آشنا شويد زيرا شما را . "اتاق در يك خانه وخانه در يك محيط

رنگ برگ،  ها وساختارها،ويژگي. كندها براساس شرايط جوي كمك ميدر انتخاب آن
كند را هايي كه در فصول مختلف تغيير ميگل وميوه گياه منفرد را مشاهده نموده وجنبه

با شركت در  .باشدها ميبهترين راه شناخت گياهان، كاركردن با آن. يادداشت كنيد
برداري از هاي مختلف باغباني يادداشتعضويت در انجمن هاي مختلف ونمايشگاه

ندگي ز ها ومسافرت در طول. با باغبانان محلي مشورت كنيد. دگياهان را كامل كني
البته يك روش عالي در . هاي كاشت اطراف خود را با دقت بررسي كنيدروزمره، طرح

ت نگاه قتا حد امكان با د ها وها، لمس كردن آنشناخت گياهان، نشستن در مقابل آن
  .باشدها ميكرن آن

. باشدپشتكار درفهم هنر وعلم مرتبط با گياهان ميالزمه يك طرح خوب بودن، داشتن 
در  2يجپراسل . روداي از گياهان نامناسب از بين مييك طرح خوب به وسيله مجموعه

                                                                                                                                                                                                     
 Eero Saurinen 1   
 Russell Page 2   
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اغلب در باغباني منظر، مشكل خاصي وجود دارد؛ ايجاد ارتباط  ": گويدكتاب خود مي
شناسم كه ا مياي رطراحان برجسته. ميان طرح خوب وكاشت خوب بسيار مشكل است

ها آن. ها در مورد گياهان كافي نبودمند بودند، اما مطالعات آنبه طراحي باغ بسيار عالقه
يا عمليات كاشت را به  كردنديا از مجموعه بسيار محدودي از گياهان استفاده مي

شناسم، افرادي اي را ميطور پرورش دهندگان برجستههمين. سپردندشخص ديگري مي
اي از چگونگي استفاده از گياهان خود وسيع در زمينه گياهان، كه به ندرت ايدهبا دانش 

  . "جهت ايجاد تصوير باغ دارند
ايجاد يك اثر هنري . هاي گياهي را به عنوان يك اثر كامل هنري تلقي كنيدانتخاب

  .باشدنيازمند صبر، مهارت و قدرت تصور يا بينش خاصي مي
هاي بالقوه گياهي تحقيق وسپس در مورد گزينه ديمعيارهاي انتخاب را مشخص كن

  .باشندهاي نامحدود درانتظار خلق مينقاشي گياهي مثل. كنيد
ها، شرايط گياه را برحسب درختان، درختچه .گياهان در درجه اول اهميت قرار دارند

ها با عناصر ساختاري درختان ودرختچه .ها طبقه بندي كنيدگياهان پوششي و پيچ
چارچوب باغ عموماً به وسيله گياهان . كنندمي ها اسكلت باغ را ايجادآن .كنيدشروع 

  . آيدبزرگتر به وجود مي
هميشه  و دارهاي گياهان خزاندهي، ويژگيزمان گلدهي، ميوه اي از رنگ گل ونقشه

اين نقشه شما را قادر به تفكر درمورد فصل و تركيبات  ).8 -1جدول (سبز تهيه كنيد
  .سازدميگياهي 
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  )14م(نيازهاي عملكردي پوشش هاي گياهي 8 -1جدول 
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  )14م(نيازهاي عملكردي پوشش هاي گياهي 8 -1جدول 

  :تقسيم بندي گياهان در فضاي سبز
  

گردند درختان؛ به طور بالقوه بلندترين وبزرگترين عناصري طراحي محسوب مي) الف
 :توان اين گونه تعريف كردمي رخت راد. مدت زمان بيشتري براي رشد نياز دارند و
درخت قادر به رشد  ."متر ارتفاع دارد 6گياهي چوبي كه با يك يا چند تنه كه بيش از "

بنابراين نوع خاكي كه درخت درآن  .باشدهاي متمادي ميدريك مكان ودر طول قرن
. باشديشود، بسيار مهم ممي شود وفضايي كه براي رشد به آن اختصاص دادهكاشته مي

همچنين ميزان رشد آن  فاع وگستردگي نهايي درخت وتضروري است كه براي ار
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الرشد را به لحاظ تاثير زود يان ممكن است گياهان سريعاكارفرم. ريزي كنيمبرنامه
به خاطر داشته باشيد كه به طور كلي گياهان سريع الرشد،  .هنگام آن درخواست كنند

هاي جدولي از ويژگي .باشدها گسترده مياي آنريشهعمركوتاهي دارند واغلب سيستم 
بسيار  دار، هوايي وپهن بوده وفرم درختان خزان .تهيه كنيد 8 -1درخت را طبق جدول 

مثل درختان ماگنوليا، گيالس،  .گردندباشند وسبب ايجاد عمق در باغ مينمي بلند
 باغ به آن نياز داريد، هنگام ورود به در درخت ديگري كه شما .ارغوان يا سيب وحشي

در اين مورد درخت برگ بو و زيتون پيشنهاد .باشداي ميدرخت هميشه سبز چندتنه
زرگتر به بهاي كوچك، سايت گردد تاكاشت درختان كوچك سبب مي. گردندمي

،  5افراي ژاپني ، 4، افراي پوست كاغذي3، ارغوان2گيالس، 1يمثل سيب وحش .نظربرسند
 .باشندهاي خوبي از درختان كوچك مينمونه 7توت فرنگيدرخت  و 6گل توري

  
برجايي سايت وايجاد پيش زمينه والگوي سايه  درختان بزرگ درايجاد رسميت، پا

درمجاورساختمان يا خانه، شكستن خط بام ساختمان، ايجاد سايبان براي حياط بيروني 
تحقق اين . باشندميوافزودن مقياسي بزرگ به خيابان يا محله، پارك يا باغ، مفيد 

ها وميوه يا شاخه بندي وآرايش برگ ها، گلشرايط مستلزم استفاده از درختاني با شاخه
، 11، درخت نخل10، زبان گنجشك 9، سافورا 8درختاني مانند كاتالپا .باشدا مييبهاي ز

                                                                                                                                                                                                     
Malus spp 1   

Prunus spp 2   
Cercis spp 3   

Acer griseum 4   
Acer palmatum 5   
Lagerstroemia 6   

7  Arbutus unedo 
8  Catapla speciosa 
9  Sophora japonica 

10  Fraxinus spp 
11 Phoenix doctylfera 
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جهت كاشت منظر در مقياسي بزرگ  4وشاه بلوط 3، كاج سفيد2، زيرفون يانمدار1چنار
  .باشندميمطلوب 

  
ها، آشنايي بندي وسازماندهي ليست درختچهترين روش در تقسيمآسان؛ هادرختچه) ب

. باشدمي) ديوارهاي سبز، تك كاشت برجسته يا گياه جداكننده( هاآن با كاربرد
ليست . سازندها در تركيب با درختان، اسكلت يا چارچوب درختان را كامل ميدرختچه
 .بندي كنيد، گستردگي ونيازهاي باغباني طبقهاساس ارتفاعبر هاي خود رادرختچه
 ها به عنوان پرچين سبب ايجاد چارچوب يا ديوارها، حفاظت، افزودن رنگ ودرختچه

ها اي براي مجسمه، باغچه گياهان چندساله در حاشيهبافت شده و به عنوان پيش زمينه
ه وآرام يا راهي پيچيده وپرپيچ توانند فضايي سادها ميآن. كننديا فضاي باغ عمل مي

و، سرو، برگ نو، مورد، درخت سرخدار، خاس، ممرز، سماق، برگ ب. كنند وخم ايجاد
  .كنندهاي سودمند ايجاد ميچينروآزاليا پ 6، رافيولپيس5اسكالونيا
) شبيه به مرز گياهان چند ساله( "اي مرز درختچه "توان به عنوان ها را ميدرختچه

قرارداد، با اين تفاوت كه اندازه آن بزرگتر وبه طور معمول به نگهداري  مورد استفاده
اي سبب ايجاد جذابيت در طول چهار فصل، جذب مرز درختچه .كمتري نياز دارند

هايي كه زير ها درختچهعالوه بر اين .گرددهاي شاخه بريده ميحيات وحش وتوليد گل
بر زيبايي باغ  شكوب را شكل داده وآير شوند، كاشت گياهان زدرختان بزرگ كاشته مي

  .كنندتاكيد مي
عمر تعدادي از گياهان چند ساله  .يابند؛ ساليان بسياري بقا ميگياهان چند ساله )ج

 اي گياهان زير براي ايجاد باغچه حاشيه. بيش از عمر فردي است كه آن را كاشته است

                                                                                                                                                                                                     
1 Platanus spp 
2 Tilia spp 
3 Pinus strobes 
4 Aesculus spp 
5  Escallonia  

Raphiolepis 6   
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  :گردداز گياهان چند ساله پيشنهاد مي
، علف چشم 5هاگلي ، مريم4، علف گربه3اسطو خودوس  ،2داني عطريشمع ،1فليبين
  . 7گوش بره و 6آبي

  :كنندگياهان زير بر باغ سايه تاكيد مي
  .10وهلبور 9ل گاوزبان سيبري، گ8شقايق نعماني ژاپني

تغيير يافته است كه  رگ شده وزب اييك پياز واقعي، جوانه ؛گياهان پيازي) چ
ها اي كوتاه وعمودي است وبرگاراي ساقهدپياز گل  .دباشهميشه زيرزميني مي

اي در طول ساقه قرار دارند، در نتيجه سبب ايجاد توده بسيار نزديك به يكديگر و
ليل مواد غذايي ذخيره دبه  ها به صورت رديف مانند بوده وبرگ .گردندمتراكم مي
ز جمله گياهان پيازي ها اهاي سوسن، نرگس، پيازها واللهگل. باشندمي شده متورم

ها تاكيد هاي زرد وفرم نوك تيز آنباشند كه گلها گياهان پيازي ميزنبق. باشندمي
  .جالبي را براي درخت زيتون، اسطوخودوس وهليانتمم ايجاد كرده است

ي افقي، تاثيرعمودي بسياري با اشغال كمترفضا ،هاباالروندهبا ها ؛ پيچهاباالرونده )د
ها عنصري اگرباغي كوچك وفضاي ديوار بسيار زياد باشد، باالرونده. دكننميد ايجا

ها مكملي براي معماري وتاكيدي براي رنگ، فرم باالرونده .آيندبسيارمهم به شمار مي
بايد مشخص كرد كه آيا  هادر هنگام انتخاب باالرونده .شوندوبافت باغ محسوب مي

                                                                                                                                                                                                     
Erigeron karvin kianas 1   

Geranium macrorrhizum 2   
3  Lavandula spp 
4 Nepeta musinni 
5 Salvia spp 
6 Sisyrichium striatum 
7  Stachys lantana 

Anenome japonica 8   
 Brunnera macrophylla 9   
 Helleborus foetidus 10   
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براي  1پيچ هاردنبرگيا .يا خير الرفتن نيازدارداي جهت باگاه يا سازهاين گياه به تكيه
. بافت بسيار زيبايي دارد ديوار داربست مناسب است، زيرا اين پيچك زود گل بوده و

 تراز پرچين مناسب پيچ گل ياس، پيش زمينه هميشه سبزي براي باغ چند ساله بوده و
است وگلدهي آن  بوي آن بسيار معطر .كندباشد، زيرا فضاي كمتري را اشغال ميمي

 .گرددبرند آغاز ميهنگامي كه بسياري از گياهان چند ساله در دوره خفتگي به سر مي
سبب افزودن  پيچد وسرانجام، كلماتيس هميشه سبز در اطراف حصار باغ سايه مي

  .گرددهاي بهاري به باغ ميبافت وبوي معطر گل
دگيشان در دو فصل رشد تكميل هاني هستند كه چرخه كامل زنا؛ گيگياهان دو ساله) ر

الزم به ذكر است كه دو فصل رشد گياهي منطبق با دو فصل تقويمي نيست به . شودمي
ك سال شمسي وحداكثر تا دو سال تقويمي يطوري كه دو فصل رشد عموماً بيشتر از 

يعني فقط شاخ  نماينداين گياهان در سال اول فقط رشد رويشي مي .انجامدبه طول مي
هاي مختلف خود كنند ودر طي اين فصل رشد، مواد غذايي را در اندامتوليد ميوبرگ 

و توليد بذر ) رسندبه شكوفايي مي(نشينند در سال دوم به گل مي كنند وذخيره مي
گياهان دو ساله در سال اول فاقد ساقه بوده . ميرنداز رسيدن بذر مي سپ نموده و

توليد ساقه حقيقي يعني ساقه گل دهنده احتياج براي  يابند ووبرروي زمين گسترش مي
پس از اينكه در زمستان سرماي الزم را دريافت نمودند، . به يك دوره سرما دارند

 مثل گل شب بو،. شودباشد ايجاد ميدرسال دوم ساقه گل دهنده كه معموال طويل مي
  .گل انگشت دانه، ختمي، پامچال فرنگي ونوعي ميخك

يعني جوانه زدن بذر تا (اهاني هستند كه چرخه كامل زندگيگي ؛ گياهان يكساله) س
يك فصل رشد ممكن است . شوددر يك فصل رشد كامل مي) توليد گل وبذر جديد

مانند گل . انجامدشامل يك فصل تقويمي ويا بيشتر، ولي حداكثر تا يكسال به طول مي
  .اطلسي، الدن وجعفري

   ي مثل ميمون و ميناي چمني گياهاني چندبه اين نكته بايد توجه داشت كه گياهان
هاي با ارزش دارند، پس از توليد گل در سال اول طاند ولي به علت اينكه فقساله

                                                                                                                                                                                                     
 Hardenbergia 1   
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از نقطه نظر گل وتحمل به شرايط . مرحله اول گل ديگر ارزش نگهداري ندارند
داراي  به عنوان مثال مرواريد. هاي يكساله وجود داردمحيطي، تنوع زيادي در بين گونه

برخي گياهان . هاي بسيار درشت استهاي بسيار كوچك وآفتابگردان داراي گلگل
برخي ديگر را  توان به طور مستقيم در محل اصلي كاشت مثل الله باغي ويكساله را مي

ابتدا بايد در خزانه كاشت وسپس گياه رشد كرده را به زمين اصلي منتقل كرد مثل 
  :ن در برابر سرما در دو گروه متمايز قرار دارندودبه مقاوم بگياهان يكساله نسبت . بنفشه

بذور اين . كنندهاي سطحي را به خوبي تحمل مييخبندان: گياهان مقاوم يكساله -1
بذر  .يا اوايل بهار در فضاي آزاد كشت نمود توان در اواخر زمستان وگونه گياهان را مي

توان حتي در پاييز كاشت ودر بهار از ميبرخي از اين نوع گياهان مثل هميشه بهار را 
هاي به وجود آمده از بذور پاييزي بهتر است در اواخر نشانه. گل زيباي آن استفاده نمود
ها بر اثر ناماليمات زمستاني ويا به ممكن است تعدادي از آن زمستان تنك شوند، زيرا

ن زير در اين گروه گياها .وسيله آفات گياهي آسيب ديده وبه طور طبيعي حذف گردند
  : قرار دارند

 اي از گل ختمي، آليسومبنفشه، ميناي چمني، شب بو، هميشه بهار، گل جاويد، گونه
، گل گاوزبان زينتي، بارتونيا، گل گندم يا سانتوره، خيري يا شب بوي زرد، )گل عسل(

ا، بگردان زينتي، ايبريس، گل نخود، الوتراكروپسيس، اكيوم، شقايق، گل عروس، آفت
 كتان زينتي، لينوم، شب بوي باغي، شب بوي ميرجينيا، نموفيال يا كوچولوي چشم آبي،

  .، گل الدن و ويسكارياياي از سلوني حليا يا سياه دانه، فسليا، زردا، گونه
بذور . اين گروه به شدت نسبت به سرما حساس هستند: گياهان حساس يكساله -2

شوند وتا آغاز دوره گلدهي در رم كاشته ميهاي گاين گونه گياهان فقط در گلخانه
پس از رفع و  به عنوان مثال اطلسي، ميمون، آهار را در بهار .شوندگلخانه نگهداري مي

است كه ) گل سيندر(سينره معروفترين گياه اين گروه در كشور ما. كارنديخبندان مي
روز پرورش داده هاي گرم براي مصرف در ايام عيد نومعموال در زمستان ودر گلخانه

هاي تاج خروس نيز از گياهان يكساله شيزانتوس، گل كفشك وبرخي گونه .شودمي
  .روندحساس به شمار مي
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  :كاربرد گياهان يكساله ودو ساله در طراحي فضاي سبز

 ساله از اهميت خاصي برخوردارند، زيرا دو در طراحي فضاي سبز، گياهان يكساله و
گياهان .گاه يك طرح فضاي سبزكامل نخواهد شدن هيچگونه گياهابدون وجود اين

ها بيشتر درمعرض شوند، زيرا اين باغچههاي مياني كاشته مييكساله بيشتر در باغچه
اي محدوديتي هاي حاشيهبراي كاشت اين گروه از گياهان در باغچه .گيرندديد قرار مي
كان مناسبي براي كاشت ها كه منوركافي دراين باغچه زيرا عدم وجود وجود دارد،

ها را تحت رشد و كيفيت رنگ گل درآن، روندهاي زينتي به شمار ميدرختان ودرختچه
براي ادامه رشد خود نياز به  اغلب گياهان يكساله نور پسند بوده و.دهدتاثير قرار مي

هاي گياهان بلندتر مانعي براي دسترسي وشاخه وبرگ خورشيد دارند نور مستقيم تابش
هاي بايستي باغچهدر چنين حاالتي مي .گونه از گياهان به نور كافي خواهد بود اين

در نظر گرفت وفاصله كاشت ) حدود سه متر( اي را به اندازه كافي عريضحاشيه
هاي غني از تركيبات گياهان يكساله در خاك .گياهان از يكديگر را كامال رعايت نمود

اً در نوبرگ انبوه خواهند نمود واين امر مطمئازته به سرعت رشد نموده وتوليد شاخ 
كاري را ها اثر عكس خواهد داشت لذا نبايد بسترهاي گلميزان وكيفيت گلدهي آن

  .بيش از نياز گياه غني از ازت در نظر گرفت
ها يك الرشد كه حداكثر رشد طولي آنگياهاني هستند كوتاه وسريع ؛گياهان پوششي) ه

ها اكثرآن. تر باشد به عنوان پوشش استفاده بيشتري داردكوتاه هرچه گياه .باشدمي متر
به  .پوشانندمي زمين را به خوبي در زمان بسيار كوتاهي، سطح خاك را فرا گرفته و

هاي عبارتي مانع رسيدن نور كامل خورشيد به خاك شده وبنابراين از سبز شدن علف
هان پوششي به گياهاني اطالق الح گياطدر تعريفي ديگر اص .كنندهرز جلوگيري مي

 )يابندساله رويش مي مهبا بذر افشاني طبيعي ه( گردد كه به طور دائمي تربيت شدهمي
اين گياهان معموال هميشه سبز بوده كه به سرعت به . باشندو داراي فرقي نيم تخت مي

    ايجاد  متر ارتفاع سانتي 40ها را با كمتر از اليه انبوهي از برگ يكديگر پيوسته و
  .كنندمي
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. ها پيش زمينه تركيب هستندباشد، زيرا آنانتخاب گياهان پوششي بسيار مهم مي
   شوند، موجب بزرگتر به نظر رسيدن فضا اي كاشته ميهنگامي كه به صورت توده

هاي مختلف، با يكديگر ي زميني فرشينه مانند با بافتصفحه  شوند يا جهت ايجاد مي
در  توان استفاده كرد واز گياهان پوششي براي طراحي باغ وپارك مي. ندگردتركيب مي

انتخاب گياهان بدين منظور بايد خصوصياتي از قبيل فرم وشكل، رنگ، نوع سازگاري 
  .   با آب وهواي محيط وهماهنگي با ديگر گياهان توجه بسيار نمود

اين گياهان نسبت به . ه كردتوان در متعادل كردن اثر كلي باغ استفاداز اين گياهان مي
درعين حال به توجه ومراقبت كمي  .مواد غذايي پرتوقع نبوده وآب زيادي الزم ندارند

 Hosta دگياهان بزرگ برگ مانن. دهندمي نياز دارند ومسائل نگهداري را تقليل

ايجاد تقابل كنند؛ درحالي كه  1ترهاي ظريفتوانند با شاخ وبرگمي  Bergeniaيا
در البه الي  3يا فرشي گسترده از 2زداررپخاكستري  ست استفاده از شاخ وبرگممكن ا

  .از مرزهاي باغ موثر واقع شود يگياهان ديگر در جلوي يك
. توان در زمره گياهان پوششي قرار دادچمن را مي: مقايسه چمن با گياهان پوششي

. دي احتياج داردمراقبت زيا چمن گياهي است از خانواده گندميان كه به نگهداري و
زني، باشد، زيرا نياز به چمنداشتن يك چمن خوب مستلزم صرف هزينه سنگيني مي

هاي زيرزميني ها دارد واز طرفي سبب آلودگي آبكشآبياري، كوددهي وهمچنين آفت
با چمن به صورت آلي وارگانيك  سعي نمود گردد وبه خاطر همين است كه بايدنيز مي

توان از گياهان ه با كمترين توجه ورسيدگي وحداقل امكانات ميدر حالي ك. كار نمود
اي معتقدند كه اگر به چمن به طور منظم البته عده .پوششي براي كاشت استفاده كرد

     آب وكود داده شود، به موقع چيده شده ومراقبت كامل انجام شود، شايد بهترين و
خصوص اينكه در مقايسه با  ترين پوشش سبز براي زمين محسوب شود، بهآلايده

  .برخوردار است نيز گياهان پوششي  از قدرت پاخوري بااليي
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چمن را جهت كاهش امور نگهداري وافزايش تاثيرات زيبا شناسي در مجاورت خانه يا 
براي "راهكاراستفاده عاقالنه"در كتاب  1همانگونه كه اديث وارتون. ر دهيدساختمان قرا

      باغبانان ايتاليايي از چمن به ميزان كمي استفاده " :ودچمن در ايتاليا توصيف نم
اين قطعات چمني هميشه . دانستند كه به نگهداري زيادي نياز دارندكردند زيرا ميمي

ها به طور كامل گرفتند، محلي كه از ارزش آندر مجاورت خانه مورد استفاده قرار مي
س شده يا ديوارهاي مجسمه مانند، رههاي شد ومثل جواهراتي به پرچينلذت برده مي

مثل ( كنيد، گياهان پوششياي خشك كار مياگر شما در منطقه. "بخشيدندزينت مي
  .توانيد جايگزين چمن كنيدچند ساله، سنگريزه  يا مالچ را مي) 2بومادران

  
  : موارد كاربرد گياهان پوششي به جاي چمن

 45كمتراز (وشش سطوح كوچك توان براي پبه طور كلي از گياهان پوششي مي
تواند در بسياري موارد چمن نمي. ها استفاده كردها وپاركدر شهرها، باغ) مترمربع

  :شوندهايي از اين موارد بر شمرده ميمثال. پوشش مناسبي براي زمين باشد
با آن كه ممكن است ) به طور مثال در زير درختان( در مناطقي كه سايه كامل دارد -1

خوب، رطوبت مناسب وكوددهي به موقع برخوردار باشند ولي چون نور كافي ك ااز خ
اگر مسئله نور  حتي درختان يدر سايه. وجود ندارد، چمن به خوبي رشد نخواهد كرد

ها براي كسب مواد مغذي ورطوبت خاك مطرح هم مطرح نباشد، مسئله رقابت ريشه
رود، در حاليكه بسياري بين مي زت مقاومت ندارد وارشود كه در اين ميان چمن قدمي

توانند در چنين شرايطي زنده بمانند و به مي  Hedera helixاز گياهان پوششي مثل
  .خوبي رشد كنند

در . نقاطي وجود دارند كه به طور غير طبيعي، بسيار مرطوب يا بسيار خشك هستند -2
باشند، در حاليكه ياين نقاط حتي مخلوطي ازانواع چمن نيز به سختي قادر به زندگي م

  .دهندهايي از گياهان پوششي هستند كه به خوبي خود را با اين شرايط سازش ميگونه
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اي هرچند ممكن است چمن قدرت رشد داشته باشد ولي هاي تند وصخرهدر شيب -3
هاي ت از چمن غير ممكن است ودر چنين شرايطي گونهراقبم در اين نقاط رسيدگي و

  .توانند جانشيني بسيار مناسب براي چمن باشندپوششي ميبسياري از گياهان 
نش گياهان نسبت به براي انتخاب گياهان به منظور كاشت در هر منطقه بايد به واك

. توجه كافي داشت...) نور، درجه حرارت، رطوبت، نوع خاك و(عوامل محيطي 
درجه به اين معني كه حداقل . جه حرارت استرمهمترين فاكتور قابل بررسي د
در مناطقي . تواند تحمل كند، بايد كامال مشخص باشدحرارتي كه گياه در زمستان مي

هاي سخت اگر پوشش برف براي مدت زيادي روي زمين باقي بماند با زمستان
    امان  د درجه حرارت دريوگياهان پوششي را بپوشاند، اين گياهان از تغييرات شد

هاي سطحي دارند در مناطقي كه پوششي كه ريشه گياهان. روندمانند و ازبين نميمي
د، چون بدون رگيبرف كمي دارند ودر اكثر روزها متناوباً يخبندان وذوب يخ صورت مي

اهاني كه ريشه قوي وعميق يولي گ. روندگيرند، به سرعت از بين ميحفاظ قرار مي
گونه مراقبتي به  توانند بدون هيچمي) ر مثال پيچ امين الدوله و شيرخشتبه طو(دارند

  . خوبي دوام آورند
در مورد كاشت گياهان پوششي بايد به اين نكته توجه داشت كه قبل از كاشت، بايد از 

ها آگاهي كافي داشت، تا با توجه به سرعت رشدش فضاي كافي براي حداكثر رشد آن
ست و به طور مثال شمشاد ابلق كه بسيار سريع الرشد ا .گسترش آن در نظر گرفته شود

هنگام . تواند يك گياه كوچك در مدت دو سال چندين متر مربع از زمين را بپوشاندمي
شود، مي تعيين فاصله گياهان از يكديگر بايد به مدت زماني كه زمين كامال پوشيده

  .توجه كرد
  

برخي . 1انكينباشند، مانند فرابرخي ازگياهان پوششي نسبت به شوري خاك مقاوم مي
برخي از . 2كنند، مانند سانتولنياهاي شني وضعيف به خوبي رشد ميديگر در خاك
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گياهان پوششي از انواع گياهان دارويي هستند كه امروزه كم وبيش به خواص 
به فهرست اسامي برخي از گياهان پوششي فضاي . شودها توجه ميوخصوصيات آن

  .توجه نمائيد 8 -2سبز در جدول 
  

  
  )14م(خي از گياهان پوششي فضاي سبزفهرست اسامي بر:  8-2جدول 
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  )14م(فهرست اسامي برخي از گياهان پوششي فضاي سبز:  8-2جدول 
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  :چمن

احي ررود ودر طها به شمار ميها وباغيكي از اجزاي اصلي وضروري اغلب پارك
مهمترين موارد كاربرد چمن . وايجاد فضاي سبز به عنوان زمينه طراحي كاربرد دارد

  :از ندتعبار
  .بازي هاي ورزشي وايجاد زمين -1
  .ها ومناطق مسكونيفضاي سبز پارك -2
  .فضاي سبز كارخانجات، مناطق تجاري واداري -3
  .ها به منظور دفع مواد سمي حاصل از سوخت وسايل نقليهكاشت در بزرگراه -4
  .ها، جهت حذف گردوغبار ودر نتيجه افزاش عمر موتور هواپيمادر فرودگاه -5
  .به منظور افزايش توليد اكسيژن وتهويه هوا -6
  .جلوگيري از فرسايش خاك وتبخير شديد آب از سطح زمين -7

هاي شهري بر درمحيط را چمن بيشترين نقش رادر تصفيه هوا وكاهش آلودگي هوا
و خاك وذرات معلق  گردد، در نتيجه گردروز يكباركوتاه مي15چمن هر .عهده دارد

در طراحي و ايجاد . شودزني از محيط خارج ميچمن ها، بابرروي سطح برگ چمن
و به عنوان زمينه فضاي سبز در يك  كندفضاي سبز در باغ، چمن نقش مهمي را ايفا مي

كاري به هاي گلهاي زينتي يا حاشيهشود كه با انواع درختچهتابلوي نقاشي استفاده مي
  .كندصورت الوان، مناظر زيبايي را خلق مي

 .كنداز فرسايش خاك در مناطقي كه بادهاي موسمي وفصلي دارند جلوگيري ميچمن 
هايي در ميادين وخيابان .نمايدهمچنين از تبخير شديد آب از سطح زمين جلوگيري مي

باشد، سيستم آبياري چمن كه سطح چمن همراه با درختان برگ پهن وسوزني برگ مي
  .كندختان را برآورد ميوتكرار دفعات آن تا حد زيادي نياز آبي در

تي نهاي زيوچمن 1دوعنوان چمنزارهاي طبيعي وخودرو ها به طور كلي تحتچمن
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  .شوندبررسي مي دسته بندي و 1وكاشتني
رو از دانواع گياهان پوششي خو طوستشامل چمنزارهاي طبيعي كه  رودهاي خوچمن

اند، بيعي پوشيده شدهشي طشها، گياهان كوچك يا ساير گياهان پوقبيل علفزارها، چمن
  .باشدمي
هم تابيده ازچمن در ي به هم پيچيده شده يا به به معني دسته يا توده TURF يواژه
هاي ظريف واصالح شده كه تي  شامل چمننهاي زيچمن. خاك مي باشد بااليي اليه

  . باشدتي هستند، ميني زيداراي جنبه تحت مراقبت ونگهداري كاشته شده و
هاي ورزشي و هاي گياه شناسي، استاديومهاي عمومي، باغدر طراحي پارك چمن بيشتر

هاي البته جهت پرنمودن جاهاي خالي باغچه. گيردهاي بازي مورد استفاده قرار ميزمين
حي هرچه كاشت چمن به از نظر اصول طرا .بزرگ منازل نيز كاربرد فراوان دارد

به طور كلي كشت  .رسدرگتر به نظرميتر انجام شود، فضاي طراحي بزصورت نامنظم
هاي اخير در كشور ما توسعه زيادي يافته است، ولي بايد توجه چمن در سال گياه

داشت بخش وسيعي از سرزمين ايران از آب وهوايي خشك يا نيمه خشك برخوردار 
هاي سبز توسط بذر باشد، در چنين اقليمي ايجاد چمن وچمنزارهاي طبيعي وپوششمي

 .بدون رعايت نياز چمن به آب وآبياري مقدور نخواهد بود ه تنهايي وپاشي ب
توجهي در بي دقتي وترين بيازآنجائيكه احداث چمن مستلزم هزينه سنگيني است وكم

كه با وجود تمامي مشكالتي  .آوردحفظ وحراست آن، خسارت سنگيني به همراه مي
ها كارخانه ها، ميادين،ها، پاركاغچهب ،ها برسر راه احداث بستر سبز چمن در منازل، باغ

ها وجود دارد؛ معذالك امروزه كشت آن به طور روزافزون گسترش يافته وبيمارستان
مندي مردم به اين قهالران مويد استقبال وعايعرضه انواع متنوع بذورچمن در  .است

  .باشدپوشش سبز مي
تواند مراقبت مناسب وخوب مي با شودوكاشته مي... پارك و چمن يكبار در محيط باغ،

بايد به نيازهاي  براي داشتن چمن خوب ومناسب،. محيط باقي بماند رتا هفت سال د
  :تند ازرابي آن توجه نمود كه اين نيازها عصتصاخا
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نگين براي كشت چمن سهاي خيلي سبك وخيلي به طور كلي خاك: خاك چمن -1
 .باشندمي شنيو يهاي رسن، خاكترين خاك براي كشت چممناسب .باشدنمي مناسب

        ر اا آويهاي سبك را با افزودن مقداري خاك سنگين رسي نيبه عنوان مثال زم
هاي سنگين را با افزودن مقداري ماسه يا كودهاي آلي يا زمين بايستي اصالح نمود ومي

  .پوسيده، اصالح واقدام به كاشت چمن بنمائيم
تواند تا عمق يمن مچهاي را ريشهيز ثر واساسي است؛كي از عوامل مويعمق خاك نيز 

مق مناسب ومرغوب براي كاشت چمن عالبته  .بيش ازيك متر نيزدر خاك پيشروي كند
   يا بيشتر  6اسيديته مناسب براي چمن نيز  .گيرندمتر در نظر ميسانتي 40الي  30را 
  .باشدمي
  
البته در نقاطي كه . ريا پاييز استت چمن اوايل بهاشزمان مناسب كا:  زمان كاشت -2

در تهران در فصل بهار از . شودزمستان خيلي سرد ندارند، كشت پاييزه ترجيح داده مي
اوايل فروردين تا اواسط خرداد ماه ودر فصل پاييز از اوايل مهر تا اواسط آبان ماه، اقدام 

ارجح دانستن دليل  .روز جوانه خواهد زد 10 -5كنند، كه پس از به كشت چمن مي
اي است كه در كشت اول پاييز چمن، اين است كه در اين زمان حرارت خاك به اندازه

همچنين . يابدرويش بذور اثر نامناسب نداشته وتا زمستان گياه رشد طبيعي خود را مي
  .دهدهاي هرز را در چمن نميبايستي افزود كشت پاييزه امكان رقابت به انواع  علف

زمين كاشت چمن بايستي نرم، فشرده وسطح آن كامال  :زمين چمنآماده كردن  -3
بلندي داشته باشد، احتياج به تسطيح  اگر زمين چمن پستي و .مسطح وهموار باشد

هاي گود، آب جمع شده كه موجب خفگي دارد، زيرا در صوت عدم تسطيح در قسمت
     خشك علت نرسيدن آب، چمن كامال هاي بلند نيز بهشود ودر قسمتچمن مي

  .شودمي
زمين چمن پس از آن كه كامال تسطيح وترازبندي شد، بايستي خوب كوبيده شود، زيرا 

براي . زندهاي چمن در چنين شرايطي بهتر رشد نموده و به راحتي پنجه ميريشه
البته در سطوح  .شودهاي سبك سنگي يا آهني استفاده ميكوبيدن زمين از غلتك
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هاي صاف كه در روي ابتدايي از قبيل تخته از وسايل ساده و توانمحدود مي كوچك و
   ).8 -1شكل .(به پا بسته شده استفاده گردد اي نصب شده وآن به اندازه پا، گيره

  
  

  
از انواع امكانات  تواندر سطوح كوچك ودر صورت نداشتن غلتك مي 8 -1شكل 

 ).عكس از نگارندگان(كردهمانند شكل زير براي كوبيدن و تسطيح زمين چمن استفاده 
  )2م(

  
  

ديگري پس از كشت بذر  معموال غلتك زدن در دو موقع يكي قبل از كشت بذر و
در برخي مواقع  .باشدولي بهترين موقع غلتك زدن قبل از كشت مي .گيردانجام مي

ها به فت براي آن كه ريشهربراي سومين بار يعني زماني كه اولين چين چمن انجام گ
  .شودزمين جاي گير شوند، عمليات غلتك تكرار ميخوبي در 

تا چمن  توزيع بذر بايد به صورت يكنواخت انجام شود: نحوه كاشت وميزان بذر -4
كنيم ونيمي ازآن را در يك جهت بذر را به دو قسمت تقسيم مي. يكدست سبز شود

به زير  كش بذر رابا شن بعد از كاشت،. كاريمونيم ديگر را عمود بر جهت اول مي
 پاشند تا ضمن نگهداريخاك برده وروي آن يك اليه كود حيواني يا مواد مشابه مي

ود ك .بذرها، محيط گرمي جهت جوانه زدن بذرها ايجاد كنند آب و مرطوب نگهداشتن
برابر قطر بذر،  3 -2 ي حيواني مناسب از اسب وگوسفند بايد تهيه شود كه به اندازه
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  .كنندكود را برروي آن الك مي
معموال . به طور كلي ميزان بذر بر حسب شرايط محيطي ونوع بذر چمن متفاوت است

مثل ( گرم در متر مربع وبذور درشت 20 -15به مقدار ) مثل چمن آفريقايي(بذور ريز 
. شودگرم در متر مربع توصيه مي 50 -30به مقدار ) طنزينانواع چمن هلندي يا رندي 

نظر باشد، كه اگر توليد بذر مد يني كاربرد دارد، در حاليهاي تزئاين مقادير در چمن
  ).را دقت نمائيد 8 -3جدول ( يابدر بذرافزايش ميامقد

  
  )2م(مقادير بذور چمن در واحد سطح:  8-3جدول 

  
هايي پاشالبته با آب. د آبياري انجام شودبعد ازكاشت، باي: هاي زراعي چمنمراقبت -5

در هر . در بياورند تا باعث جابه جايي بذورچمن نگردد ركه آب را به صورت ريز وپود
اگر آبياري بيشتر  .متري مرطوب گرددسانتي 10تا 8نوبت آبياري، بايد چمن تا عمق 

هاي قارچي چمن خواهد شد واز انجام شود باعث پوسيدگي ريشه چمن وبروز بيماري
هران مقدار آب مورد در ت. العاده حساس هستندهاي چمن به آب زياد فوقطرفي ريشه
  .باشدليتر در متر مربع مي 9نياز چمن 

در . در برنامه كود پاشي، بايد هر ساله دو تا سه نوبت كود شيميايي به چمن داده شود
كيلوگرم كود شيميايي  50تا  40زمين بكر و كشت نشده به ازاي هر هزارمتر مربع بايد 

هايي كه كود حيواني خوبي ه در زمينالبت. گرددتوصيه مي) شامل ازت، فسفر وپتاس( 
  .يابدداده شده است، اين مقدار به نصف تقليل مي

هاي هرز معروف مهاجم به چمن شامل قاصدك، شبدر سفيد، كيسه كشيش، علف
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ها مبارزه با آن... باشند كه با سمومي مثل توفوردي، داكتال ومي... بارهنگ، ترشك و
هاي هرز نازك برگ ي شيميايي با علفمن، مبارزهبه دليل نازك بودن برگ چ. شودمي

  . شودتوصيه نمي
  

  خودآزمايي فصل هشتم
  
نقش گياهان در طراحي منظر عالوه بر ايجاد زيبايي در منظر، چه موارد ديگري  -1

  .باشد، نام ببريدمي
  .ي معروفي را ارائه نمودندچه جمله جروف آيروسارنين وراسل پيعدو معمار م -2
  دهند؟چه ويژگي وخصوصيتي را به طرح منظر مي ،درختان زير كاشت -3

درختان ) درختان كوچك    د) دار   جدرختان خزان )درختان سريع الرشد   ب) الف
  بزرگ

آورد؟ ها به عنوان پرچين چه مواردي را براي طراح به ارمغان مياستفاده درختچه -4
  .چند نمونه درختچه دراين زمينه مثال بزنيد

  كنند؟كدام گياهان با اشغال كمتر فضاي افقي طرح، تاثير عمودي بيشتري ايجاد مي -5
گياه يكساله حساس به سرما مثال  3گياه يكساله مقاوم به سرما و 5گياه دو ساله،  5 -6

  بزنيد؟
  چرا؟ .شوندها استفاده ميها بيشتر در كدام باغچهگياهان يكساله ودرختچه -7
خصوصيت اين گياهان را ذكر  5 "گياهان پوششي "راي تعريف جامع ب در يك -8

  .كنيد
 هاي كاربردي گياهان پوششي را به منظور استفاده در طراحي باغ وپارك،ارزش -9

  .توضيح دهيد
  چمن درچيست؟ تفاوت هاي گياهان پوششي و -10
  .)مورد 3( توان گياهان پوششي را جايگزين چمن نموددر چه مواردي مي -11
همچنين گياه پوششي را . پوششي را نام ببريد كه به شوري خاك مقاوم باشدگياه  -12
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  )باذكرنام علمي(  هاي شني وضعيف به خوبي رشد كند؟نام ببريد كه درخاك
  موارد استفاده ازچمن در طراحي وايجاد فضاي سبز به چه صورت است؟ -13
  

فضاي طراحي  از نظر اصول طراحي، چه خصوصيتي در در كاشت نامنظم چمن، -14
  گردد؟مي ايجاد 

  چرا كشت پاييزه چمن داراي ارجحيت بيشتري است؟ -15
  گردد؟چرا به تسطيح زمين چمن تاكيد فراواني مي -16
  نام ببريد؟. غلتك زدن زمين چمن در سه مرحله مورد نياز است -17
  ؟چرا پس از بذر پاشي، بايد كود حيواني الك شده روي بذر وچمن پاشيده شود -18
باعث چه  ليتر در مترمربع بيشتر شود، 9چنانچه ميزان آب چمن در تهران از  -19

  مشكلي در چمن خواهد شد؟
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  نهمفصل 

  نقش كاربردي گياهان در طراحي فضاي سبز
  )باغ و پارك(

  
  اهداف كلي

  
 .باشدريزي و طراحي به چه صورتي مينقش گياهان در برنامه -1
 ).اندازه گياه( يا  آشكوب بندي گياهي بندي گياهان بر اساس طبقات تقسيم -2

 .كاربردهاي متفاوت گياهان در طراحي فضاي سبز -3
 ...)كاركرد احساس ، زماني و ( كاركرد گياهان در رابطه با فرم زمين  -4
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ريزي و عالوه بر نقش مهمي كه گياهان به عنوان يك منبع مهم حياتي دارند، در برنامه
ترين جزء ريزي، گياهان مهمدر برنامه. افي را تامين نمايندتوانند اهدطراحي نيز مي

هاي طراحي تقريبا در تمامي موقعيت. باشندبصري تشكيل دهنده محيط و منظر مي
در اكثر موارد، . سايت، جوامع گياهان بيشترين اثر را در نحوه درك آن مكان دارند

حتي در .كنندتصوير ايجاد ميترين متغير محيطي هستند كه در ذهن بيننده گياهان مهم
همچنين . گذاردي گياهي وجود دارد كه بر درك اثر ميها نيز يك زمينهترين مكانآشفته

توانند ويژگي در اكثر مواقع، گياهان بهتر از هر ماده ديگر مورد استفاده طراح سايت، مي
گياهان را به بنابراين الزم است كه طراح محيط و منظر . بصري مكان را تعيين نمايند

  .عنوان مصالح اصلي طراحي بصري بشناسد
ي سايت و پاسخ طراحي فضايي كه نسبت به محيط زيست حساس است، شامل مطالعه

ها با شرايط محيطي و ي آنشناخت گياهان موجود و رابطه. باشدبه شرايط آن مي
و منظر به  با داشتن اين شناخت، چنانچه طراح محيط. امكانات طراحي بسيار مهم است

  : تري را ارائه خواهد دادموارد زير توجه كند، طراحي  مسئوالنه
 . هاي آنان را تعيين كندگياهان موجود در سايت و ويژگي -1

بر مبناي گياهان مذكور، شرايط سايت را استنتاج نموده، نواحي حساس را  -2
 .شناسايي و مورد مطالعه قرار دهد

قدرت تحمل شرايط نامناسب و توانايي  گياهان موجود را با توجه به سالمت، -3
 . تجزيه و تحليل كند... در برآوردن نيازهاي برنامه و 

در اين كار اولويت با گياهان ( گياهاني كه بايد حفظ شوند را تعيين نمايد -4
 ).كنندهايي كه اواخر عمر خود را سپري ميميانسال است، نه گونه

    در . ازهاي گياه طراحي كندبراي نيازهاي برنامه، نيازهاي انسان و ني -5
گيري براي طراحي تغييرات خرد اقليمي و اثرات آن بر گياهان موجود تصميم

 .و پيشنهادي را مورد توجه قرار دهد

شوند، اين فرآيندها وقتي كه با موارد ديگر طراحي، تجزيه و تحليل سايت تركيب مي
تاثير ديداري هر فضاي سبزي، در بيشترين . سازدتري را ميسر ميگيري مسئوالنهتصميم
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هاي نادرست، گاه بر پايه احساسات و انتخاب. گرو گزينش صحيح گياهان آن است
انتخاب گياهان . گيردگاهي بر اثر نداشتن آگاهي از مشخصات علمي گياهان صورت مي

  .گيرددر طرح، برپايه اصول معماري، مهندسي و زيبا سازي انجام مي
  

  اهانطبقات و اندازه گي
ها قرار شود كه هر يك از گياهان در يكي از آن اليههايي افقي گفته ميطبقات به اليه

ها و پوشانندگان كف زمين گيرند و شامل درختان تاجدار، گياهان زير درختي، بوتهمي
 ).9-1شكل (باشدمي

 
  )2م(اليه هاي مختلف گياهان:  9-1شكل 

  
ي گياه، گياهان به در بررسي طبقه و اندازه.كنندين مياندازه گياه با ارتفاع تا نوك آن تعي

  هاي بزرگ، ، بوته)زير درختي(، كوچك و گلدار)تاجدار(درختان بزرگ و متوسط 
    تقسيم ) گياهان پوششي(هاي كوچك و پوشانندگان كف زمينهاي متوسط، بوتهبوته
  .شوندمي

  درختان بزرگ و متوسط 
ارتفاع . نامندمتر دارند را درختان بزرگ مي 12ع بيش از معموال درختاني را كه ارتفا

درختان بزرگ و متوسط پوشش گياهي تاجدار . باشدمتر مي12-6 درختان متوسط بين
. سازنددار را ميدهند كه از خارج يك توده گياهي و از درون فضايي سايهرا تشكيل مي
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  ).9-2شكل(كنند هاي درختان فضايي را ايجاد اما آن را محصور نميتنه

  
  )2م(درختان و محصور بودن فضا:  9-2شكل 

  
چنين فضايي معموال در ارتفاع چشم . اين فضا سقف و ستون داشته اما فاقد ديوار است

تاج درختان در سايبان باالي سر، نور خورشيد را از نوري . ناظر نسبتا باز است
اين خاصيت لكه لكه بودن . ايدنمدرخشنده و شديد تبديل به نوري ماليم و لكه لكه مي

توسط  شده وقتي كه تاج ايجاد. ي حسي مهم حضور در جنگل استنور يك جنبه
   يتواند بيان كنندهدرختان بزرگ و متوسط نسبتا ممتد باشد، شكافي در آن مي

نور شديد و مستقيم خورشيد كه وارد اين . هاي يك اتاق در هواي آزاد باشدويژگي
  ).9-3شكل (سازدرا پوياتر ميشود آن فضا مي
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  )2م(ايجاد اتاق طبيعي توسط گياهان:  3-9شكل

  
ها در برابر نور آن. اي دارنددرختان بزرگ و متوسط در خرد اقليم نقش تعيين كننده

تر ها با گياهان كوتاهاگر در كناره. كنندعمودي يا كمي مايل خورشيد، سايه ايجاد مي
اشغال نمايند، تا حدود زيادي مانع ) در جهت جريان باد(محصور و يا عمق زيادي را 

ي درختان باز بوده، نسبتا كم حجم باشند، برعكس اگر كناره. گردنداز تهويه هوا مي
    زيرا باد در زير سايبان فشرده شده، عبور. شوندباعث شدت يافتن جريان هوا مي

  .كندمي
بر مقياس  ي حجيمي را ايجاد كرده،در طراحي گياهان، درختان بزرگ و متوسط توده

  ).9-4شكل (نمايد مي بزرگ داللت
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  )2م(درختان بزرگ و متوسط به توده هاي گياهي حجم مي بخشند:  9-4شكل 

  
درختان بزرگ و متوسط، اگر به منظور امتداد دادن خطوط يا ضرب آهنگ معماري به 

اي را در سايت معمارانه تواند ويژگيهايشان ميسوي فضاي خارج كاشته شوند، تنه
  ).9-5شكل (وارد سازد

  
  )2م(هاي فضاي سبزتنه درختان به صورت ستون:  9-5شكل 
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  ) زير درختي(دار درختان كوچك و گل
-دهي آنشكل و ميزان گل. كنندمتر رشد مي 6-5/4دار تا ارتفاع درختان كوچك و گل

متوسط باشند يا در زير نور ها بسته به اينكه در زير تاج پوششي درختان بزرگ و 
تر و مدورتر بوده، درختان كوچك، در زير نور خورشيد پر پشت. خورشيد متغير است

چنانچه ارتفاع زير تاج پوششي درختان كوچك تا باالي سر برسد، . دهندبيشتر گل مي
 ي ارتفاعولي اگر ارتفاع تاج آنها به اندازه. نمايندها بر فضايي صميمي داللت ميآن

  ).9-6شكل (كنندچشم ناظر باشد، فضا را محصور مي

  
  )2م(درختان كوچك و محصور كردن فضا:  9-6شكل 

  
هاي صميمانه بسيار مناسب است، هاي كوچك و محيطكاربرد اين درختان در حياط

دار در درختان كوچك و گل. شودزيرا به فضا رنگ و سايه داده، اما بر آن غالب نمي
، معموال به عنوان عناصر تاكيد كننده يا نقاط كانوني كارآيي دارند هاييچنين زمينه

  ) .9-7شكل (
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  )2م(كاربرد درختان كوچك براي ايجاد تاكيد و هدايت چشم:  9-7شكل 

  
معموال از اين . توانند در برابر آفتاب مايل، مانع ايجاد كننددار ميو گل درختان كوچك

هاي كوتاه باشند، در سمت شمال مراه با بوتهدرختان در سمت جنوب غربي يا اگر ه
  .كنندغربي و غرب ساختمان استفاده مي

  هاي بلندبوته
تر بوده، تاج ها از درختان كوچك كوتاهآن. كنندمتر رشد مي 5/4هاي بلند تا ارتفاع بوته

ها آن. رسدهاي بلند غالبا نزديكي سطح زمين ميهاي بوتهبرگ. قابل توجهي ندارند
توانند موانع ديدي موثري كنند و ميساس شديد محصور و خصوصي بودن را القا مياح

وار يا به توان در فضاهاي بزرگ به عنوان عناصري تنديسهاي بلند را ميبوته. باشند
آيد،  تر با يك مجسمه به نمايش درمياي كه در جلوشان گياهان كوتاهزمينهصورت پس

  ).9-8شكل (مورد استفاده قرار داد
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  )2م(هاي بلند به صورت پوشش يا پس زمينهكاربرد بوته:  9-8شكل 

  
  تر هاي متوسط و كوتاهبوته
متر سانتي 90-30تر تا هاي كوتاهمتر و بوتهسانتي 180-90هاي متوسط به ارتفاع بوته

ظ ها بدون اين كه مانع ديد شوند، فضاها را تعريف كرده، به لحااين بوته. كنندرشد مي
هاي كوتاه ها هستند، بوتهسازند و مانعي براي حركت پيادهفيزيكي از يكديگر جدا مي

-تر ميهاي بصري قويهاي متوسط، جداكنندهتر و بوتههاي بصري ضعيفجداكننده

  ).9-9شكل (باشند

  
  )2م(هاي كوتاه براي محصور كردنكاربرد بوته:  9-9شكل 
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چون . تواند ناراحت كننده باشدشم ناظر برسد، ميهاي متوسط به ارتفاع چاگر بوته
لذا بهتر . شودها را ببيند و بدين ترتيب تنش ايجاد ميكند آن سوي بوتهناظر سعي مي

باشد، به عنوان پرچين استفاده نگردد، متر مي 8/1-2/1است از گياهاني كه ارتفاعشان 
  ).9-10شكل (شدها گياهاني بلندتر قرار داشته بامگر اينكه در پشت آن

  
  )2م(كنند، توليد تنش ميهاي متوسط در ارتفاع چشم ناظربوته:  9-10شكل 

  
هاي گياهان بزرگتر را به هم پيوند داده، در ضمن اجازه توانند دستههاي كوتاه ميبوته

-بدين ترتيب به تركيب وحدت مي. هاي گياهان نفوذ نمايددهند كه ديد در بين دسته

  ).9-11شكل (بخشند

  
  )2م(هاي گياهيهاي كوتاه براي پيوند دادن تودهكاربرد بوته:  9-11شكل 
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  )گياهان پوششي(گياهان پوشاننده كف 
هاي ها نيز مانند بوتهآن. كنندهاي كاشته شده را مشخص ميگياهان پوششي، قسمت

. رندآوهاي گياهان بزرگتر را به صورت تركيبات وحدت يافته درتوانند دستهكوچك مي
هايي را خلق بكنند كه چشم را به نقاط هاي فضا را نيز تعريف كرده، خطها لبهآن

گياهان . نمايدهاي مهم يك طرح هدايت ميكانوني، مانند ورودي بناها يا ساير قسمت
هايي با توانند با قرار گرفتن بر روي سنگ فرش يا چمن ريز بافت، خطپوششي مي

  ).9-12شكل (به وجود آورند ويژگي بصري و جزئيات بسيار

  
  )2م(به صورت خط) پوششي(گياهان پوشاننده كف: 9-12شكل 

  
اي هشيب. ها و جلوگيري از فرسايش بسيار مفيدندگياهان پوششي براي تثبيت شيب

. گيرندزني مناسب نبوده، در معرض فرسايش قرار ميبراي چمن%)  25( 1:4تندتر از 
  .شودي كف قويا توصيه مياز گياهان پوشانندههايي استفاده براي چنين شيب
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  اندازه گياه، پيوستگي و تنوع 
     اگر گياهان مورد استفاده در طرح را به درختان تاجدار و پوششي محدود كنيم، 

برعكس، استفاده از . توانيم ميان عنصر ناجور طراحي، پيوستگي به وجود آوريممي
  شودجذابيت در تركيب مي گياهان مختلف، موجب ايجاد تنوع و

  ).9-14و  9-13شكل (
  

  
  )2م(گياه كاري يكپارچه به منظور پيوند دادن عناصر متمايز:  9-13شكل 

  
  

  
  )2م(هاي خسته كنندهگياه كاري تركيبي براي ايجاد تنوع در تركيب 9-14شكل 

  
  كاربرد گياهان در طراحي فضاي سبز 

كاربردهاي متفاوتي هستند كه     اراي گياهان در طراحي و احداث فضاهاي سبز د
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  .گرددترين آنها  به طور مختصر بيان ميعمده
  ايجاد حصار و حفاظ 

گياهان به ارتفاع يك . توانند حفاظي خوب ايجاد كرده، ديد را محدود كنندگياهان مي
اهاني گي. متر و كمتر مانع فيزيكي براي افراد بالغ نبود، بلكه تاثير رواني در كنترل دارند

تر باشند، گيرند، فضا را محصور كرده و هرچه متراكمكه در ارتفاع چشم انسان قرار مي
  ).9-15شكل (كارآيي بهتري خواهند داشت

  
  )2م(تراكم و تاثير آن در ميزان محصور بودن:  9-15شكل 

    متر و بيشتر حركت وضعي و دامنه ديد را كنترل 2ي گياهي به ارتفاع كشت توده
سال رشد  5-3شوند كه در مدت چنين گياهاني طوري انتخاب و كاشته مي. دكنمي

فواصل توسط . كامل كرده و فضا را پر كنند تا حركت عابرين پياده كامال كنترل گردد
تواند از گياهان تر مورد نظر باشد، طراح ميگر نتيجه سريعگردد، اطراح مشخص مي

   ).9-16شكل (تفاده نمايدها استر و به تعداد بيشتري از آنبزرگ

  
  )2م(اثر گياهان به عنوان عامل محصور كننده:  9-16شكل 
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  تقسيم فضا 

موانع گياهي را به عنوان پرچين براي جدا كردن دو قطعه زمين و همچنين براي تقسيم 
هاي گياهي كه در حاشيه توده. برندهاي شهري نيز به كار ميفضايي بزرگ مثل پارك

شوند، حركت عابرين پياده را كنترل و به طرف مقصدي معين شته ميروها كاپياده
  ).9-17شكل (شودها ميهدايت كرده، مانع عبور عابرين بر چمن

  
  )2م(استفاده از گياهان براي تقسيم فضاها:  9-17شكل 

  
  كنترل و ايجاد محوطه خصوصي 

صي مورد استفاده اگرچه نرده و ديوارهاي كوتاه نيز براي ايجاد فضاي محفوظ و خصو
، گل هاي گياهي لطافت و زيبايي بيشتري داشته و تنوع رنگ برگولي پرچين. باشدمي

تراكم، ضخامت و ارتفاع . كندو ميوه آنها در فصول مختلف سال جلب توجه مي
- 18اشكال (كنند هاي گياهي را از طريق انتخاب گياه يا هرس دقيق مشخص ميديواره

  ).9-19و  9
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  )2م(ايجاد فضاي خصوصي توسط گياهان:  9-18شكل 

  

  
  )2م(استفاده از بافت هاي مختلف گياهان براي ايجاد ديواره:  9-19شكل 

  
  پوشش مناظر زشت

هاي ساختمان. كنندگاهي از گياهان براي كنترل ديد و پوشاندن مناظر زشت استفاده مي
توان با پوششي را مي... و هاي دفع زباله ها، محلزشت و نامتجانس با محيط، پاركينگ

  ).9-20شكل (از گياهان به ارتفاع متفاوت مخفي كرد 
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  )2م(كاربرد گياهان براي پوشش مناطق زشت:  9-20شكل 

  
  "وستا"كنترل ديد و 

. نمايندهاي مختلف طبيعي نيز استفاده مياز گياهان براي هدايت ديد ناظر به صحنه
دهند كه صحنه مورد نظر كم كم آشكار شده، مي براي اين منظور گياهان را طوري قرار

يا اينكه منظره را احاطه . گرددتنوع بيشتري ايجاد و از يكنواختي صحنه جلوگيري مي
هايي از يك چنين بخش. دهندهايي خاص از منظره را نشان ميكرده و فقط بخش

  ).9-21شكل (نامندمي "وستا"منظره وسيع را 
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  )2م(راي كشف دوباره فضاكنترل ديد ب:  9-21شكل 

  
  ايجاد قاب 

اي را در قاب قرار داده، نقطه كانوني يا موضوع مورد توانند با فرم خود منظرهگياهان مي
  ).9-22شكل (گر سازند نظر را بهتر جلوه
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  )2م(كاربرد گياهان براي قاب گرفتن منظر:  9-22شكل 

  كاربرد گياهان در رابطه با فضا
در . توانند افقي يا عمودي باشنداز نظر جهت مي. واع متفاوتي دارندفضاها ان: نوع فضا 

ها نمايش داده شده است شكل زير بعضي از انواع فضاها و ميزان محصور بودن آن
  ).9-23شكل (

  
  )2م(هاانواع فضا و ميزان محصور بودن آن:  9-23شكل 
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 ترپيش زمينه باشد، موثرتركيب فضايي اگر شامل پس زمينه، زمينه مياني و : عمق فضا 
زمينه مياني معموال به عنوان . دهدپيش زمينه بيننده را در فضا قرار مي. خواهد بود

  طراح ماهر . آيدشود و خود در  كنار پس زمينه به نمايش در ميموضوع مطرح مي
اي از گياهان براي قاب گرفتن موضوع مورد نظر يا محصور تواند از پيش زمينهمي

گر ساختن موضوع از تضاد ميان تواند براي بهتر جلوههمچنين مي. ن سود جويدكردن آ
رابطه ميان پس زمينه و . استفاده كند...) از نظر رنگ، بافت و (موضوع و پس زمينه 

طراح . توان چنان مطرح ساخت كه عمق را افزايش داده يا از آن بكاهدپيش زمينه را مي
ريز در پس زمينه و گياهاني با بافت درشت در پيش زمينه با قرار دادن گياهاني با بافت 

برعكس با قرار دادن گياهاني با بافت ريز در پيش . تواند عمق بصري را افزايش دهدمي
  .شودزمينه و گياهاني با بافت درشت در پس زمينه از عمق بصري فضا كاسته مي

  
  كاركرد گياهان در رابطه با فرم زمين

 كاشتن گياهان به. تر كرده و يا آن را پنهان كنندرم زمين را مشخصتوانند فگياهان مي
   تر ها ارتفاع بيشتري به فرم داده، آن را محصورصورت متراكم بر روي خط الراس

  ).9-24شكل (سازد مي

  
  )2م(كاشت گياهان به منظور تشديد فرم زمين:  9-24شكل 

  
طور همان. دهدن را كمتر نشان ميها، فرم واقعي زميبرعكس كاشت گياهان در گودي
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توان با ها را ميهاي اطراف ساختمانكه در شكل زير نشان داده شده است، گودي
صورتي كه خط افقي ها بههاي كف و بوتهبا انتخاب پوشش. كاشتن گياهان مخفي كرد

  ).9-25شكل (وجود آورند، خطوط افقي ساختمان را در سايت امتداد داد را به

  
  )2م(كاشت گياهان به منظور بيان فرم مسطح:  9-25شكل 

  كاركرد احساسي گياه 
ي گياهان نيز هاي مربوط به بو، صدا و المسههاي بصري، طراح با ويژگيعالوه بر جنبه
توانند تصاوير درك شده از راه بينايي را هاي غير بصري مياين ويژگي. سر و كار دارد

يك گياه در فصل بهار همراه با عطر گل تاثير رنگ . تشديد كرده يا تخفيف دهند
كند گياهي كه به سمت معبري خم شده، با عابران تماس پيدا مي. بيشتري خواهد داشت

  .نمايدها را جلب ميو بيشتر توجه آن
هاي بصري در درجه دوم قرار هاي غيربصري نسبت به محركدر اغلب مواقع، محرك

در هنگام طراحي براي كساني . شودها افزوده مييت آناما در بعضي موارد بر اهم. دارند
هاي غير بصري بسيار بيشتر خواهد برند، اهميت   محرككه از ضعف بينايي رنج مي

  .بود
تاج درختان محافظي در . آسايش جسمي يك مورد مهم حسي در طراحي گياهان است

ها تر و بوتهختان كوتاهدر. كندبرابر آفتاب شديد تابستان بوده، جهت باد را منحرف مي
ها در جلوگيري از ورود آفتاب اول صبح آن. شوندمانع از تابش نور مايل خورشيد مي

اين گياهان جهت جريان هوا را نيز تغيير . تر از آن آفتاب بعدازظهر بسيار موثرندو مهم
زمستاني توانند مانعي در برابر بادهاي اگر اين گياهان هميشه سبز باشند، مي. دهندمي
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  .تابد، ايجاد كنندشمال غربي و آفتاب بعدازظهر تابستان كه از مغرب و شمال غربي مي
  

  كاربرد زماني گياهان
كنند، اي هستند، رشد ميگياهان، مصالح طراحي منحصر به فردي بوده، موجودات زنده

ها، رگشوند و از نظر وضعيت باز نظر اندازه تغيير كرده و با گذشت زمان، دگرگون مي
در اينجا بعضي از روابط ميان گياه و زمان مورد . گردندمتحول مي... بافت، رنگ و 
  .هاي فصلي و توالي و تسلسل فضايي خواهد بودگيرد كه شامل ويژگيمطالعه قرار مي

  
هايشان در فصول مختلف به سه گياهان بسته به فرم و وضعيت برگ:  ويژگي فصلي
هر . ريز، سوزني برگ هميشه سبز و پهن برگ هميشه سبزبرگ : شوندگروه تقسيم مي

  .ها امكانات طراحي خاص خود را دارا هستنديك از اين
  

 . دهنداين گياهان، بخش عمده گياهان منطقه معتدله را تشكيل مي:  گياهان برگ ريز
     درختان . گذارندهاي چهار فصل متفاوت را به معرض نمايش ميها ويژگيآن

  .شوندي كه وضعيت زمستاني كوتاه مدتي دارند، درختان ديرپا ناميده ميريزبرگ
است كه  يهاي سوزني شكلويژگي اين درختان برگ:  هاي هميشه سبزسوزني برگ

اين درختان با ابهت و سنگين به نظر رسيده، به . شودها ديده ميدر تمام سال بر شاخه
ي برگ در طول سال ديد را محدود درختان سوزن. بخشدمحوطه ثبات و استحكام مي

  .كنندساخته و غالبا حس شديد خصوصي بودن را القا مي
  

اما اين . ظاهر اين درختان شبيه درختان برگ ريز است:  هاي هميشه سبزپهن برگ
هايشان تيره رنگ و مات و برگ. كنندهاي خود را در طول سال حفظ ميدرختان برگ

  .هاي زنده تابستان هستنديان كننده رنگتا حدودي شفاف است و معموال ب
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رسند و ريز در زمستان مرده به نظر ميدرختان برگ:  كاشت گياهان به صورت مختلط
   . انگيز به نظر آمده، در فصول مختلف فاقد تنوع هستنددرختان هميشه سبز هم غم

ها را آنريز و هميشه سبز، نكات منفي توان با كاشتن مخلوطي از گياهان برگمي
بدين ترتيب با ايجاد تنوع فصلي، در . گر ساختها را جلوهپوشانده، امكانات آن

بايد گياهان هميشه سبز را به صورت گروهي . زمستان هم منظره فاقد برگ نخواهد بود
  .هاي پراكنده به نظر نرسندكاشت تا در زمستان به شكل نقطه

  
شود تا ها باعث ميمربوط به انتقال آن قابليت رشد گياهان و مشكالت:  رشد و توالي

تري دارند، گياهان توالي اوليه رشد سريع. اكثرا گياهان در دوران نونهالي كاشته شوند
-گياهان توالي ثانويه رشد كندتري دارند اما عمرشان طوالني. تر استاما عمرشان كوتاه

و ثانويه در كنار هم كاشته  بنابراين بهتر است كه تركيبي از گياهان توالي اوليه. تر است
هاي اول به دليل رشد بيشتر در اين تركيب نقش گياهان توالي اوليه در سال. شوند

اما پس از گذشت زمان گياهان توالي ثانويه به رشد كامل . غالب را خواهند داشت
  .رسيده، خود را به شكل غالب نمايان خواهند ساخت

  
هاي گياه كاري شده ناگهان مناظر را در ، لبهبا حركت شخص در فضا:  فضاهاي متوالي

      هاي جديدي را به نمايش ، فضاهاي ديگر و لبهقابي قرار داده و سپس باز شده
  .كنندگذارند و با ادامه حركت بيننده نقش ديگري پيدا ميمي
  

  هاها و جادهكاربرد گياهان در حاشيه خيابان
ها، فاصله كاشت داراي ها و خيابانجادهدر صورت استفاده از درختان در حاشيه 

هاي مختلف ديد يك ناظر نسبت به رديف چون در سرعت. اهميت زيادي خواهد بود
 يهاي خيلي كم، رديف درختان همانند يك پردهدرختان متفاوت بوده و در سرعت
 ينيمه شفاف و در سرعت باال به مانند يك پرده يمات، در سرعت كم، مانند يك پرده

متر باشد تا بيشترين  10درختان بايستي  يبه همين دليل فاصله. كندشفاف عمل مي
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درختان با فواصل كم همانند ديواري نامرئي جلوه . تاثير را بر روي رانندگان داشته باشد
  .كنندمي

رو هاي فراواني روبهها با محدوديتها و خيابانجاده ياستفاده از گياهان در حاشيه
... عدم حاصلخيزي خاك حاشيه، شوري خاك، فشردگي و سفتي خاك و: است، مانند

ها اي مقاوم با ريشه دواني سريع براي رفع اين محدوديتدر هر صورت استفاده از گونه
استفاده از گياهان به عنوان حصار، پرچين و ديواره جهت مشخص . ضروري است

افزايد و از اين بايي آن ميكردن يك مسير، چهره طبيعي منطقه را حفظ كرده و بر زي
هنگام كاشت . ، تور و سيم كشي ارجحيت داردنظر بر موانع مصنوعي نظير زنجير

ها، ارتفاع، انبوهي و عرض ها جهت كنترل ترافيك تنوع گونهدرختان در مرز خيابان
. كاشت مطلوب از عواملي است كه نسبت به درجه كنترل بايد در نظر گرفته شود

بدين منظور بايد مالكي . آيدرخت كنترل ترافيك عامل مهمي به شمار ميانتخاب نوع د
. تعيين گردد تا قبل از طراحي مشخص شود كه به چه ميزان كنترل نياز خواهد بود

  :باشدعوامل زير جهت ارزيابي و انتخاب گياهان حائز اهميت مي
 هاي گياهيخصوصيات واريته -1

 ارتفاع حداكثر گياه -2

 هاونهتراكم و انبوهي گ -3

 عرض كاشت -4

هاي توان گونهبندي ميجه بندي شده و از روي سيستم درجههريك از عوامل فوق در
  . هاي خود انتخاب و ثمربخشي هريك را معين نمودمختلف را بر حسب ويژگي

ترين ثمر بخشي گونه معرف كم 1ي معرف باالترين ثمر بخشي و درجه 10ي درجه
  .باشدمي
  :اي گياهي هخصوصيات واريته)1

ها را جهت كنترل ترافيك نسبت به خصوصيات منحصر به فرد برخي از گياهان آن
ها و خصوصيات گياهي از نظر ساقه، قابليت انعطاف شاخه. نمايدتر ميسايرين مناسب
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  .شوندانبوهي درجه بندي مي
 هاي قابل انعطاف، بدون خار، ساقه منفردشاخه -1

 منفردهاي خشك، بدون خار، ساقه شاخه -2

 هاي متعدد، ساقه، بدون خارهاي قابل انعطافكامال باز، شاخه -3

 هاي متعدد، ساقه، بدون خارهاي قابل انعطافشاخه ،تنك -4

  هاي متعددهاي خشك، بدون خار، ساقهكامال باز، شاخه -1-4     
 هاي خشك، بدون خار، ساقه هاي متعددانبوه، شاخه -5

  خاردار، ساقه متعددهاي قابل انعطاف، شاخه 1-5    
 هاي خشك، خاردار، ساقه منفردشاخه -6

 باز، قابل انعطاف، خاردار، ساقه متعدد -7

 تنك، قابل انعطاف، خاردار، ساقه متعدد -8

 هاي متعددباز، خشك، خاردار، ساقه 1-8     

 هاي متعددانبوه، قابل انعطاف، خاردار، ساقه -9

  هاي متعددتنك، خشك، خار دار، ساقه -1-9    
  هاي متعددبوه ، خشك، خاردار ، ساقهان -10

 
  ارتفاع حداكثر گياه) 2

ارتفاع حداكثر درختان نيز به عنوان يكي از فاكتورهاي موثر در ايجاد حصارهاي كنترل 
  :ها را دسته بندي كردتوان آندرجه زير مي 10كننده بوده و در 

1- Cm5/7-5/2 
2-  Cm 15-5/7 
3- Cm 30-15 

4- Cm 45-30 
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5- Cm 60-45 

6- Cm 75-60 

7- Cm90-75 

8- Cm 120-90 

9- Cm150-120 

  متر 5/1يا  150بيشتر از  -10
 
  :ها انبوهي كاشت گونه) 3

اين فاكتور نيز . باشدها در ايجاد حصارهاي بازدارنده حائز اهميت ميميزان انبوهي گونه
  .درجه قابل طبقه بندي است 10تا 

 cm15كمتر از  -1

2- Cm23-15 

3- Cm30-23 

4- Cm38-30 

5- Cm46-38 

6- Cm53-46 

7- Cm61-53 

8- Cm69-61 

9- Cm76-69 

  cm76بيشتر از  -10

 
  :ها عرض كاشت گونه) 4

هايي با ارتفاع متوسط درختچه. باشدها نيز عامل موثري در كنترل ميعرض كاشت گونه
درختان كم عرض در چند رديف . و عرض كم در اين مورد ثمربخشي الزم را ندارند
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در يك رديف توان متر را مي 4/2ولي درختان عريض و بيش از . شوندكاشته مي
  .كاشت
1- Cm 15 

2- Cm23 

3- Cm30 

4- Cm45 

5- Cm60 

6- Cm90 

7- Cm120 

8- Cm180 

9- Cm240 

  cm240بيش از  -10
  
 

گانه براي هريك از چهار عامل فوق را محاسبه نموده و مجموع آن را به  10درجات 
. بندي نمودتوان در چهار طبقه جهت كنترل ترافيك دستهمجموع را مي. آورنددست مي

   40حداقل و عدد  4عدد . گيردگروه زير قرار    مي رقم مجموع در يكي از چهار
و حداقل 10-20، متوسط 20-30، خوب 30-40عالي. باشدترين درجه كنترل ميكامل

10-4  
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  9خودآزمايي فصل 
چرا طراح محيط و منظر بايستي گياهان را به عنوان مصالح اصلي طراحي  -1

 بصري بشناسند؟

شوند؟ نام ، گياهان به چند گروه تقسيم ميدر بررسي طبقه و اندازه گياهي -2
 .ببريد

در طراحي و احداث فضاهاي سبز، گياهان داراي چه كاربردهايي هستند؟  -3
 .ها را نام ببريدترين آنعمده

 ؟ ياهان در رابطه با فرم زمين چيستمنظور از كاركرد گ -4

 .كاركرد احساسي گياهان را توضيح دهيد -5
ها، چه مطلبي اهميت ها و خيابانحاشيه جادهدر صورت استفاده از درختان در  -6

دارد ؟ چرا؟ زيادي 
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