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  مقدمه
 عمالً تكنولوژي،و  ابزار از استفاده و آن روزمره هاي پيچيدگي و بشر كنوني زندگي

 آن مواهب و طبيعت از استفاده رو اين از است، شده هويتي شديد هاي چالش موجبات
 ديدن. باشد مي آن معنوي فوايد از برخورداري و روحيه تجديد براي گرانبهايي فرصت
 آدمي لذا و كند مي ايجاد انسان در مفرحي احساس آنها در حضور و زيبا طبيعي مناظر

  .افزايد مي خويش روحي غناي بر گلزار و جنگل صحرا، دشت، كوه، به بردن پناه با
 اي آميزه با نواز چشم اشكال در آن بازآفريني و طبيعت به دادن شكل ديگر طرف از  

 شده انگيزي شگفت و بديع اندازهاي چشم و مناظر پيدايش موجبات معماري، و هنر از
  . شود اشاره ها آن ايجاد و طراحي به مجموعه اين در شده تالش كه است

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 يازده
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  اول فصل

  تاريخي هاي  پيشينه بررسي

  اهداف
  :شود در پايان فصل، دانشجو با مفاهيم زير آشنا مي

  هاي تاريخي طراحي كاشت در جهان؛ آشنايي با پيشينه.  1
  ؛هاي تاريخي طراحي كاشت در ايران آشنايي با پيشينه. 2
  
  مقدمه 1-1

محيط خود بوده تالش انسان در طول تاريخ همواره درصدد شناسايي و ارزيابي 
هرچنـد در ايـن راه بـه    . كرده تا به نحوي با طبيعت ارتباط صحيح برقـرار كنـد  

اي سبب تخريب محيط نيز گشته ولي در كـل تـا حـدودي توانسـته اسـت        گونه
با پيشـرفت صـنعتي و افـزايش قـدرت عملكـرد       .هماهنگ با طبيعت سير نمايد

ميـان نيروهـاي طبيعـي و نيروهـاي     انسان در طبيعت يك نوع نابرابري فزاينـده   
انساني در جهت برهم زدن تعادل به وجود آمده كه امروزه از نظر حيـاتي ابعـاد   

سان در طي قـرون بـا پـي بـردن بـه مواهـب ارزنـده        نا.اي يافته است دهنده تكان
درختان و گياهان پيرامون خود در حفظ و زيباسازي محيط خود سعي نمـوده و  

گونه كه  به همان.هاي درخشاني دست يافته است موفقيتدر اين تالش اغلب به 
هاي مربوط به احداث  مطالعات و فعاليت. هاي علمي معمول است در كليه زمينه

  . فضاهاي سبز نيز مستلزم آگاهي از تاريخچه و سير تحول فضاهاي سبز است
  
  هاي تاريخي بررسي پيشينه 1-2
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تاريخ معمـاري  . آيد ه شمار ميتاريخي يك جنبه مهم در طراحي كاشت ب پيشينه
باشــد و بسـياري از طراحــان منظــر جهــت فهــم   منظـر ابــزاري در طراحــي مــي 

افكنند منظر بيانگر رابطه ميان فرهنگ  چگونگي اقدام در حال، به گذشته نظر مي
 1پـارتر است در يك باغ ميوه ساده يـا در يـك     اين رابطه ممكن. و طبيعت است

يم طراحي باغ از تاريخ منشاء گرفتـه و اسـتفاده از   پر جزئيات مجسم گردد، مفاه
سـازي گياهـان    تـاريخ وارد . ثير گذاشـته اسـت  أهاي طراحي تـ  گياهان بر توسعه

درك منشـاء گياهـان در هنگـام    . باشـد  همزمان با تكامل تدريجي سبك باغ مـي 
باشد، زيرا شما را بـه درك چگـونگي تقويـت     ايجاد طرح كاشت بسيار مفيد مي

فرهنگي در طراحي به وسـيله گياهـان و اسـتفاده از آنهـا در روشـي       هاي فلسفه
هـاي خـاص    روش. نمايـد  هدفمندانه با توجه به شرايط جوي مناسب، قادر مـي 

پـس از   هـا  نقـش مايـه  اين . دهد هاي مختلف را نشان مي طراحي، تمايز فرهنگ
لبـاً  يـك بـاغ غا  . ها توسعه يافتند مدت زماني طوالني به صورت انواعي از سبك
سبك، فلسـفه طراحـي يـك    . گردد به سبك رنسانس يا سبك ژاپني توصيف مي

  .باشد كه در فرمي فيزيكي آشكار شده است فرهنگ مي
خـود،   »3طراحـي بـاغ  «معمار منظر، واژه سبك را در كتاب  ،»2سيلويا كراو«

يابـد،   اي در تاريخ كه روح ملت در بـاغ تبلـور مـي    لحظه«: دهد اين گونه شرح مي
گـردد و هـر سـبك بيـان      جديد و منحصر به فرد در طراحي باغ ايجاد مـي  سبكي

هاي آينده نيـز   واقعي مكان و دوره خود بوده و هرگز در هيچ سرزميني يا در زمان
  )36: 1958سيلويا كراو، (» .بهتر از آن ديده نخواهد شد

آنهـا غالبـاً نتيجـه    . ها، متحول شـدند  هاي باغ همزمان با تحول فرهنگ فرم
  :ركيب سه فاكتور فرهنگي زير بودندت
  .توپوگرافي، اقليم، پوشش گياهي و مواد و مصالح ساختماني: محيط فيزيكي. 1
هـا، آمـوزش و شـرايط اجتمـاعي      كارفرما، طراح، صنعتگراني كه سنت :مردم. 2

  .نمايند مليتي خاص را با يكديگر تلفيق مي

                                                            
1. Parterre 
2. Sylvia Crowe 
3. Garden Design 
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گردنـد ماننـد    ها بـر اسـاس آن احـداث مـي     هدفي كه باغ :ويژگي عملكردي. 3
هنـري  (جهت رهايي از دنياي آن سوي باغ  توليد ميوه و گل، تفريح يا مامني

  ).29-30: 1927، 4و تودارو
  
  )قبل از ميالد 31تا  2600(هاي مصر باستان  باغ 1-2-1

ايـن  . داشـتند سـازي را   هاي باغباني و بـاغ  مصريان باستان يكي از اولين فرهنگ
اي كـه در آن   گرديـد و دره  كشور به وسيله موانع بيابـاني محكـم محافظـت مـي    

در اين كشور كـه در  . ساخت اي باريك جريان داشت، آن را محدود مي رودخانه
هاي ساليانه رودخانه نيل سبب تجديـد   باشد، سيالب باران مي بسياري از سال بي

  .شد حيات مي
وان پناهگاهي در برابر گرما و بادهاي سـوزان و  در ابتدا باغ در مصر به عن

درختان باغ بـراي مـردم سـايه ايجـاد كـرده و      . كرد فرساي بيابان عمل مي طاقت
يت و شاداب ساختن روح هاي موجود در آن در تقو هاي آب خنك و ميوه كانال

طـرح آگزونومتريـك بـاغي برگرفتـه از يـك نقاشـي        1-1 شـكل . نقش داشتند
اين طرح در اطراف يك محور اصلي كه بر روي آن عناصر باغ . باشد آرامگاه مي

اين طرح حس نظم مصـريان را  . اند، تشكيل شده است طور متقارن قرار گرفته به
هـاي   رديـف مسـيرها بـا درختـان، داربسـت      -هاي منظـر  فرم. سازد منعكس مي

را  ديوارهـا، بـاغ   اند در اطراف باغ تكرار شده -پوشيده از درخت مو و استخرها
كننـد، درختـان نيـز     جهت حفاظت در برابر بادهاي خشك و سوزان محصور مي

  .كند كنند و آب، كل باغ را آبياري مي مين ميأسايه يا ميوه را ت

  
  باغ مصري، ترسيم آگزونومتريك 1- 1شكل 

                                                            
4. Henry & Theodora 
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هريك از گياهان داراي اهداف نمـادين و سـودمندي خـاص در فرهنـگ مصـر      
آيد و نماد فراواني و حاصـلخيزي   منبع غذايي به شمار مي 5نخل خرما. باشند مي

ي هـا  بر روز رستاخيز داللت دارند، فرم آن در نقش مايه 6پاپيروسگياهان . است
نمـاد فراوانـي و    7درخـت انـار   .)2-1شـكل ( گـردد   معماري بسياري ظاهر مـي 

، و 10، درخت ترب كوهي9، درخت خرنوب8درخت انجير. باشد حاصلخيزي مي
اگرچـه مصـر   . دهند مفيد بوده و سايه در اختيار مردم قرار مي هايي انگورها، ميوه

 11هاي آبي گلباشد، اما گل گندم يكساله با  هاي بومي غني نمي از نظر وجود گل
  ).12-14: 1992، 13پنلوپه(. كنند در اين كشور به خوبي رشد مي 12و خشخاش

  

  
  

  هاي خرما و نخلمعبد مصري با درختان انجير هندي  2- 1شكل 
  

هـاي مصـري مـورد اسـتفاده      باشد كه عموماً در باغ ليست زير شامل گياهاني مي
  .گيرند قرار مي

                                                            
5. Phoenix dactylifera 
6. Cyperus papyrus 
7. Punica granatum 
8. Ficus carica 
9. Ceratonia siliqua 
10. Moringo aptera syn.M.peregina 
11. Gentaurea despressa 
12. Opium popples 
13. Penelope 
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  هاي مصري گياهان مورد استفاده در باغ 1- 1جدول 
  نام علمي نام رايج انگليسي نام فارسي

Palmetto Chamaerops humilis نخلك

 PapyrusCyperus papyrus پاپيروس
Sycamore FigFicus Sycamorus انجير

LotusNymphaea caerulea نيلوفر آبي

 Data PlamPhoenix dactylifera نخل خرما
 PomegranatePunica granatum  انار

  
  )قبل از ميالد 146تا  480(هاي يونان باستان  باغ 1-2-2

مهمـي را در  براي يونانيان باستان، گياهان مظهر راز و تخيل بودنـد، آنهـا نقـش    
هـا بـه عنـوان عناصـر      درختان و گل. كردند ها بازي مي معماري، منظر و اسطوره

بـه  . شـدند  ساختاري در معماري و هنرهاي تزئيني يونان با يكديگر تركيـب مـي  
اواخر قرن اول قبـل از مـيالد و اوايـل قـرن      »14ويترويوس«دستور معمار رومي 

هـاي   ، بـر سـر سـتون   »15هـاي كنگـر   برگ«اول بعد از ميالد، نقش مايه معماري 
ــين« ــد » كرنس ــاد گردي ــمه . ايج ــه مجس ــامي ك ــان    هنگ ــنجم يون ــرن پ ــاز ق س
 طرح برگ را پـس از ديـدن ايـن منظـره كـه بـر قبـر دختـري         ،»16كاليماكوس«

معبدي را در محـل كـرنس نشـان     3-1 شكل كند، اقتباس كرد كرنسيني رشد مي
-187: 1993، 17هلمـوت (سازد  دهد كه نقش مايه برگ كنگر را مشخص مي مي

185.(  
  

  
                                                            
14. Vitruvius 
15. Acanthus spinos 
16. Callimachus 
17. Helmut 
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  "كرنس"هاي كرنسين در محوطه  ستون 3- 1شكل 
بـه عنـوان    »رازهـاي مقـدس  «النوع و درخـت   درختان به عنوان اولين معابد رب
بـه دليـل انـدازه و سـايه      ،»18درخت چنار«. آيند اولين مكان عبادت به شمار مي

شـد و همچنـين حضـور آن غالبـاً حـاكي از       بخش آن مقدس شـمرده مـي   لذت
) قبل از مـيالد  348تا  428(در زمان افالطون . ها بوده است نزديكي بودن چشمه

درخت چنار مسـيروي را بـه آكـادمي سـايه انداختـه و محـل راحتـي را بـراي         
روهــاي بــا درختــان رديفــي  هدر پيــاد. آورد هــاي فلســفي بــه وجــود مــي بحــث

آمـوزان خـود، بـه     ، در حال درس دادن بـه دانـش  »ارسطو«فيلسوف  ،»19ليسئوم«
اين روش آموزش در حين راه رفتن و قـدم زدن تحـت   . زد عقب و جلو قدم مي

» ارسـطو «ن نيـز بـه   گـردد و عمومـاً تـاكنو    توصيف مي »20مكتب مشائي«عنوان 
  .باشد مرتبط مي

  
  )پس از ميالد 476قبل از ميالد تا  27(ستان هاي روم با باغ 1-2-3

هـاي رومـي    ثيرات يونـان را بـر فـرم   أهاي طبيعت، ت هنر و معماري روم و جلوه
ديـده  » 21پمپئـي «هـاي شـهر    ها در خانه و باغ يكي از بهترين مثال. دهد نشان مي

آمدند كه محل آرامش و خلـوت   هاي مقدسي به شمار مي ها، مكان خانه. شود مي
هـايي بـود كـه در اطـراف يـك حيـاط        هاي پمپئي داراي اتاق اولين خانه .بودند

هـا   ايـن حيـاط  . مين نور و هوا بود، قرار داشـتند أ، كه عامل ت22اندروني يا آتريوم
رو تعبيـه   يا حوضچه آبگيري بود كه در پياده» 23گير حوض باران«عموماً به شكل 

ق پـذيرايي از   يـا اتـا  » 24لينومتاب«. گشت و غالباً به آب انبار زيرين متصل بود مي
ايـن  . سـاخت  ها، غالباً حياط اندروني را به بـاغ پشـت خانـه متصـل مـي      ميهمان

ترتيب محوري فضا، فضاهاي تاريك و روشن متنـاوبي را در كـل خانـه ايجـاد     
  .)4-1 شكل( كرد مي

                                                            
18. Platanus orientalis 
19. Lyceum 
20. Peripatetic 
21. Pompeii 
22. Atrium 
23. Impluvium 
24. Tablinum 
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ها در طول تاريخ روم اختصـاص داده   ميزان افزايش يافته فضايي كه به باغ
بـاغ سـبب ايجـاد سرسـبزي و توليـد      . ن از عشق آنها به طبيعت بودشد، نشا مي

 »سازي با گياهان شكل«ها و  گشت و در آن درختان ميوه، پرچين هواي خنك مي
ويلهلمينـا  «شناس كالسـيك   طبق گفته باستان. شد هاي عجيب كاشته مي در طرح

گياهان اصلي، گياهـان هميشـه سـبز بودنـد، كـه موجـب ايجـاد         »25جاشمسكي
داراي بسترهاي رسمي بوده و مرزهاي آنها با . شدند هاي زيبا در كل سال مي باغ

در ميان اين سرسبزي، به موقـع،  . شد هرس شده، مشخص مي شمشاداستفاده از 
و ، »پيچـك «هـاي زرد مايـل بـه سـبز      شكوفه موردهاي سفيد و زيباي  وفور گل

كيـدهاي  أباشـكوه و ت » سوسـن «، »هـاي داوودي  گـل «، »هاي سفيد بوداغ خوشه«
خــورد  بــه چشــم مــيهــاي رز، بنفشــه، خشــاش و سوســن،  رنگــي در شــكوفه

   ).46-47: 1981، جاشمسكي(
  

  
  باغ روم باستان 4- 1شكل

  
  )پس از ميالد 1279قبل از ميالد تا  1600(هاي چين باستان  باغ 1-2-4

ها و  اي منظم منجر به هندسه دقيق خانه در جامعه »26كنفسيوسي«رويكرد فلسفه 
ها رابطه مردم را بـا يكـديگر    شود، خطوط مستقيم و مستطيل شهرهاي چيني مي

هماهنگ بـا طبيعـت بـر طراحـي      »27يستئتائو«در مقابل، اصل . سازد مربوط مي
شد كه از طريق تفكر در مورد وحدت خلقـت، نظـم و    تصور مي. باغ حاكم بود

                                                            
25. Wilhelmina jashemski 
26. Confucian 
27. Taoist 
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هاي چيني در فرم نمادين، اساس ايـن نظـم    باغ. گردد هماهنگي واقعي ايجاد مي
هـاي كنفسيوسـي و تائوئيسـت را گرانبهـا      هـا فلسـفه   چينـي .دادنـد  را نشان مـي 

اهـداف و اعتقـادات   .بردند هم در طراحي به كار مي دانستند و آنها را در كنار مي
تائوئيستي از طريق رابطه نزديك با طبيعت، رقابت جهت حركت، نمايش بقـا و  

بـرخالف  . گذاشـتند  ثير مـي أهـاي بـاغ تـ    وحدت اصول فلسفي و اخالقي بر فرم
هـاي چينـي داراي    هاي رسمي، بـاغ  هاي دقيق در پالن ها از هندسه استفاده غربي

يي طبيعي بودند كه راز و شگفتي طبيعت را به عنوان عنصر جزء بـه كـل،   ها فرم
هـاي كـوه و    چـين از قلـه  منظر اصلي و برجسـته  . ساختند براي مردم آشكار مي

طـور   به. كرد هاي لذت بخش آنها ايجاد مي تصوير و الهامي را براي باغها  درياچه
ي مقـدس در انتهـاي   هـا  درخـت  ،»28كريستوفر تاكر«مثال، طبق گفته مورخ باغ، 

باشـند و   ، امروزه كهنه، پر گره و پيچيده مـي »كنفسيوس«آرامگاه فيلسوف نامي، 
ها، ظاهر پيچيـده   براي چيني. اند هاي آهني به يكديگر متصل شده به وسيله حلقه
انديشـي   جـان و كهنـه درختـان از ارزش بـااليي در ژرف     هاي بـي  و كج اين تنه

هـاي   گـل . سـازد  پايداري و شكوه را مشخص ميبرخوردار است كه كيفياتي از 
گـل  «، »گـل داوودي «گرفتند شـامل   ر ميااستفاده قر  اصلي كه در باغ چيني مورد

ها كاشـته   گل داوودي پيش از ساير گل. بود» نيلوفر آبي«، و »صد توماني درختي
گـل  «دهي در تابستان و پائيز، نماد عمر طـوالني بـود بـه     شد، به دليل شكوفه مي
شـد   گفته مـي » ها پادشاه گل«ق آن، ، به دليل اندازه و فرم دقي»توماني درختي صد

، »نيلوفر آبي«هاي  اي كه در باغ چيني موجود بود، شكوفه و تقريباً در هر درياچه
هـاي ايسـتاده و    هنگـامي كـه نيلـوفر آبـي بـا عظمـت و بـا بـرگ        . شد ديده مي
هـاي كمـال،    يـده نمـاد ا خاسـت،   هاي معطر و صورتي رنگ از آب برمي شكوفه

  ).44:  1979، كريستوفر(پاكي و درستي بود 
  
  )پس از ميالد 1600تا  575(هاي ژاپني  باغ 1-2-5

نظيـر طراحـي خـاص     باغ ژاپني از باغ چيني سرچشمه گرفته است اما فلسفه بي
اي از منظر طبيعـي بودنـد كـه از     هاي ژاپني چكيده باغ. خود را توسعه داده است

                                                            
28. Christopher Thacker 
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ها و تمجيـد از طبيعـت   فرآينـد رزي سـنگ، گياهـان و آب، نمـاد    و طريق دست
طـور   بـه . يافـت  اين باغ غالباً شبيه صحنه نمايش تجلـي مـي  . شدند محسوب مي

مثال، لذت تماشايي مهتاب، مانند حساسيت چيني، در طراحي باغ ژاپني تكامـل  
بخـش بـود بلكـه     نه تنها حركت ماه در آسـمان شـب لـذت   . بيشتري يافته است

ثيرات أهاي روشن در باغ، تـ  هاي سفيد و سنگ قرار گياهان گلده سفيد، ماسهاست
در سراسر تاريخ، مجموعه خاصـي از قـوانين    .داد ماه و اين تجربه را افزايش مي

گياهان، منـاظر،  . باشند پديد آمدند و تا امروزه بر طراحي باغ ژاپني حكمفرما مي
ناپذير تركيب محسـوب   ييااين عناصر جزء جد -ها، جريان حركت و آب سنگ
  .باشند ثير كلي تركيب ميأشوند اما هريك از آنها تابع ت مي

هـاي   هاي سنگ و سـنگ  هاي سنتي براي قرار دادن صحيح گروه مشي خط
گياهان به دليل نمـادگرايي و  . هاي شني وجود دارد عبور و شن كشي خاص باغ

وجـود نـدارد بلكـه     دور تنها يـك منظـر  . گردند شان انتخاب مي تغييرات فصلي
مناظر بسيار متفاوتي در قالب يك منظـر در سراسـر حركـت فـرد در بـاغ ديـده       

هـاي متفـاوت، ماننـد     گـردد و بسـياري از فـرم    حركت آب بررسي مـي . شود مي
طراحـي كاشـت ژاپنـي     .گـردد  جريان مستقيم بـه صـورت شـرقي پيشـنهاد مـي     

شـوند را بـا يكـديگر     يكوشد، تا گياهاني كه در طبيعت در كنار هم يافت مـ  مي
هـا و ايجـاد تركيبـات     از تركيب گياهان با سواحل دريا و كوهسـتان . تركيب كند

سادگي، محـدوديت و ثبـات   . گردد هاي بسيار متفاوت، پرهيز مي گياهي از اقليم
هاي كاشت از طريق استفاده از گياهان هميشه سبزي كه سـبب آرايـش    در طرح

نامتقـارن بـودن و   . شـوند  ند، نشان داده ميگرد تدريجي و ظريف رنگ و فرم مي
گياهـان در   .گيرنـد  هايي با عناصر با تعداد فرد، مورد توجه بسيار قـرار مـي   گروه

  .شود براي رشد به آنها داشته مي كنند بلكه فضاي كافي يكديگر تداخل نمي
كـاج سـياه   «گـردد،   مـي بنـدي   باغ، غالباً به وسيله درختان هميشه سبز قاب

. جمله ايـن گياهـان هسـتند    از» كاملياها«و » آزالياها«، »كاج سرخ ژاپني«، »ژاپني
و » هـا  سـرخس «. گردند هاي متعدد بامبو سبب افزودن تضاد بافتي به باغ مي گونه

ي كه رنگ بـا  ياز آنجا.شوند با آب ارتباط دارند و به درستي استفاده مي» ها خزه«
در فصول مختلف انتخـاب  ايشان ه رود، گياهان به دليل ويژگي ظرافت به كار مي
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افـراي  «، »به ژاپني«، »وحشي يا آلو سيب«، »هاي گلده گيالس«نتيجه  گردند در مي
شوند و مسئله ايجاد ارتباطات گياهي در  مي بسيار پراكنده، كاشته» زنبق«، »ژاپني

هاي ژاپنـي    گياهاني كه در باغ .گيرد آرامش و آسايش بسيار مورد بررسي قرار مي
  .گيرند شامل موارد زير هستند استفاده قرار ميمورد 

  

  هاي ژاپني گياهان مورد استفاده در باغ 2- 1جدول 
  نام علمي نام رايج انگليس نام فارسي

 Japanese mapleAcer Palmatum افراي ژاپني

 .azaleaAzalea spp  آزاليا

 .bambooBambusa spp  بامبو

 camellia Camellia japonica  كامليا

 Katsura tree Cercidiphyllum japonica درخت كاتسورا

 Japanese irisIris ensata زنبق ژاپني

 Japanese red pinePinus densiflora كاج سرخ ژاپني

 Japanese black pine Pinus thunbergiana كاج سياه ژاپني

 .Flowering cherryPrunus spp دهندهگيالس گل
   

  

  )پس از ميالد 1200تا  500(هاي اروپايي در قرون وسطي   باغ 1-2-6
هاي رومي مـردم   در باغ. مفهوم باغ از قرن ششم تا قرن سيزدهم بسيار تغيير كرد

. ديدنـد  طوري كه خود را در حومه شهر مي دانستند به خود را با طبيعت يكي مي
اساساً در رتبـه بعـدي نسـبت    ها  باغ. در طول قرون وسطي اين ايده از بين رفت

  .ها قرار داشتند به ديرها و صومعه
هــاي قــرون وســطي از دوران بــد و خــوف، قحطــي و طــاعون   صــومعه«

هـاي خـود جهـت     گيريم كه باغبانان رهباني بايد در تالش گذشتند، ما نتيجه مي
هـاي   توليد غذاي كافي براي حفظ زندگي، حتي براي اجتماعات بزرگ با دهـان 

هاي جداگانه براي راهبان بـا   دير از تعدادي خوابگاه .»بودند يگرسنه، موفق مباز 
رويي مسقف كـه آنهـا را در اطـراف فضـايي مركـزي بـه يكـديگر متصـل          پياده
  .ساخت تشكيل شده بود مي

كـرد كـه بـا     يك حياط باز را احاطه مـي  ،»29آركاد«اين راهروي مسقف يا 

                                                            
29. Arcade 
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در بعضي از مواقـع   .ختلف تغيير كردهي م گذشت زمان فرم طراحي آن در مكان
شد و در بعضي موارد به عنـوان بـاغي بـراي پـرورش      اين حياط سنگ فرش مي
  .لباً چاهي در مركز دير موجود بودشد، غا گياهان دارويي استفاده مي

هايي در مـورد   هاي دست نوشته در مورد گياهان دارويي و يادداشت كتاب
هـا در طـول قـرون     ها كه در صومعه ال قلمههاي منظم كاشت و انتق بذر و شبكه

ميالدي موجود بود سبب گسـترش دانـش در مـورد گياهـان دارويـي،       13و  12
  .)5-1شكل (ده گرديد معطر و گل

  

  
  باغ اروپايي 5- 1شكل 

  
هاي قرون وسـطايي شـامل زنـدگي راهبـان      اگرچه بسياري از اطالعات ما از باغ

هاي اختصاصي تفريحي نيز در اواخر قرون وسطي متداول بـوده   باشد، اما باغ مي
اي از باغ تفريحي قرون وسطايي شـامل تنـوعي از عناصـر طراحـي      نمونه. است
البـاً بـه آنهـا    هـاي قطـوري در آن وجـود داشـت كـه غ      ديوارهـا و پـرچين  . بود

شكل ظاهري اين باغ غالباً بـه صـورت   . شد گفته مي »30هورتوس كانكلوسوس«
                                                            
30. Hortus conclusus 

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

http://www.Pnunews.com


  
  
  
  
  
  
 

. هاي گياهي بود ها و آالچيق هاي چوبي پر گوه مربع يا مستطيل و شامل داربست
درون اين فضاي محصور، محدوده كوچكي از چمن بـه شـكل چمنـزار وجـود     

در امتـداد ديوارهـا و در مجـاور    . شـد  گفته مي »31چمن پر گل«داشت كه به آن 
اي  هاي بزرگتر، كوه يـا تپـه   در باغ. هاي مرتفعي از چمن موجود بود چمن، مكان

كوچك، به شكل مربع يا دايره يا در مركز باغ و يا غالباً در يك سمت باغ پشـت  
 هـاي بـاغ، وجـود داشـت     اي مساعد براي مشاهده جاذبه به ديوار به عنوان نقطه

  ).84-85: 1979تاكر، (
  
  هاي خلفاي اسالمي در جنوب غرب اروپا باغ 1-2-7

كـرد،   در حالي كه جهان غرب در تاريكي قرون وسطي به آهستگي پيشرفت مـي 
سرتاسر آفريقاي شمالي از مصـر تـا مـراكش و بـه     ) ص(پيروان حضرت محمد 

هـاي ايـران،    نتيجـه، بـاغ   در. ميالدي گسترده شدند 712تدريج تا اسپانيا در سال 
اولـين  . هاي مغربي در اسـپانيا بودنـد   سوريه و روم باستان نمونه كاملي براي باغ

هاي اسالمي را به يـاد   توسط افرادي بنا شد كه باغ» 32كردوبا«هاي مغربي در  باغ
دهنـده كشـور اسـپانيا     هايي كه براي مـا نشـان   ها و گل داشتند و تعدادي از ميوه

  .مسلمانان از شمال آفريقا وارد شدندباشند در شرق توسط  مي
شدند و بر اساس تعـاليم   هاي اين دوره به طور هندسي سازماندهي مي باغ

بـاغ عـدن،    -دهنده تجربه احساسي، بهشت زمينـي  آنها نشان. قرآن توسعه يافتند
مل درباره زندگي پس از مـرگ، در  أباغ مكان آرامي براي ت. بودند -نمونه بهشت

در بسـياري از  . آمـد  شلوغ و خاك آلود خارج از باغ به شمار مـي تضاد با دنياي 
هاي آبي يا جويبارهـا بـه چهـار     مواقع، طرح باغ مستطيلي بود كه به وسيله كانال

نمـا يـا اسـتخر     اي به فـرم آب  شد و مركز آن نيز به وسيله دايره بخش تقسيم مي
ت بود، در حالي كه مربع نماد مظاهر طبيعت و دايره نيز نماد بهش. شد اشغال مي

                                                            
31. Flowery mead 
32. Cordoba 
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كانال آب بر پاكي، منبع زندگي و ابزارهايي براي شـاداب سـاختن بـدن و روح    
  ).6-1شكل ( شود اين نقش مايه طراحي در فرش ايراني ديده مي. داللت داشت

  
  گياهان يكساله به شكل فرش شرقي 6- 1شكل

  
آيند، آب مظهر  ميها عناصر اصلي اين باغ به شمار  ها و ميوه ها، درختان، گل آب

. نماها، جويبارها يا استخرها موجود بود خنكي و بسيار با ارزش بود، در فرم آب
ه كندي يا بـه سـرعت جريـان    ظاهر آب يا به صورت عميق، تيره و آرام بود و ب

به دليل وسعت زياد جهان اسالم، گياهان شرق مديترانه، ايران و خـاور  . يافت مي
  .شدند يايي كشت ميهاي گل اسپان دور، در باغ

ايـن  . باشـند  ها مشخص نمي هاي مغول هاي انجام شده در باغ اولين كاشت
مورد توسـط دانشـمنداني مشـخص گرديـد كـه عطـر گياهـاني ماننـد درختـان          

، 33هاي مـورد  پرچينهاي چهار بر در امتداد  را در حياط -پرتقال، ليمو -مركبات
 »سـرو «و درختـان  » چنـار «ن درختـا بـزرگ و   »نخل«درختان . ساختند منتشر مي

هـا پـر    بسترهاي كاشت چهار گوش، كه گود بوده و با گـل .كردند سايه ايجاد مي
روي بـر فرشـي گرانبهـا و بافتـه      شده بودند سبب ايجاد خطاي بصـري و پيـاده  

                                                            
33. Mytrus communis 
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هـاي گيـاهي    ها، به دليل گرانبها بودن آب، از جمله گونه اين گل.شدند شرق، مي
  .آمدند مقاوم به خشكي به شمار مي

  
  هاي ايتاليا در دوره رنسانس باغ 1-2-8

تولد رنسانس در ايتاليا در نيمه قرن چهـاردهم مـيالدي تغييـرات بزرگـي را در     
اي كه مركز تفكر را از مشغوليت ذهنـي   ها ايجاد كرد به گونه هنر، معماري و باغ

قرون وسطايي در مورد زندگي پس از مرگ بـه درك رنسـانس از ايـن زنـدگي     
گـراي كالسـيك از يونـان     اصطالح رنسانس بر تجديد اهـداف انسـان  . تغيير داد

  .هاي رومي داللت دارد باستان و فرهنگ
هاي هندسي توپياري، پارترها و مسـيرهاي پيچـاپيچ سـبب     گياهان در فرم

هاي مـنظم   زار كوچكي بود كه در رديف ، درخت»34بوسكو«. .شدند ايجاد باغ مي
هـاي   بر تاكستان و باغ هايي براي شكار، عالوه ، زمين»35كوبار«شد و يا  كاشته مي

، موجب برقراري نظم در محيط طبيعي ويـال  »36پنج تا گياه«منظم در فرم آرايش 
اشاراتي به گذشتگان نيز به وسيله استفاده از عناصر باغ رومـي ايجـاد   . شدند مي
ي يويالهـا نماهـا و مجسـمه در    هاي درختي، غارهاي مصنوعي، آب خانه: شد مي

كه به افراد متمول و قدرتمنـد تعلـق داشـت غالبـاً پيكـر نگارهـاي موجـود در        
هـا موجـب افـزودن سـطح      ايـن داسـتان  . ها به عنوان بخشي از طرح بـود  انهافس

  .ساخت شد و ارتباط مالك را با جهان كالسيك مشخص مي پيچيدگي باغ مي
. كردنـد  هاي واقع در ويالي رنسانس ايفا مـي  گياهان نقش مهمي را در باغ

كـه در امتـداد ديوارهـا و    » انگورهـا «يـا  » الدولـه  امـين «گياهان باالرونـده ماننـد   
 طـرح فضـاهاي  » مورد«و » نوعي بداغ«هايي از  كردند، پرچين ها رشد مي آالچيق

، بسترهاي كاشـت را پـر   ها ساختند و گياهان و گل باغ و مسيرها را مشخص مي
، »اسـطوخودوس «، »بلـيس «، »رزمـاري «هاي رايج شامل  گياهان و گل. كردند مي

 ها غالبـاً بـه وسـيله    در اواخر قرن شانزدهم، بسترهاي باغچه. بودند» گل پنيرك«
شـدند، ماننـد پارترهـاي موجـود در      اي تزئين مـي  هاي هندسي پيچيده نقش مايه

                                                            
34. bosco 
35. barco 
36. quincunx 
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، »درخت توت فرنگي« روم باستانلفي از يونان يا گياهان مخت. »37ويال راسپولي«
گياهـان  . شـدند  مـي  كاشـته » درخت انـار «همراه با » چنار«و » بلوط هميشه سبز«

شدند در حالي كـه گياهـان و    هميشه سبز موجب حفظ طرح در سراسر سال مي
  .افزودند ها، تاكيدهاي فصلي رنگ را به طرح مي گل

كه ويالها نه تنها بايد شـامل گياهـاني   كردند  دانشمندان رنسانس تصور مي
اي از گياهاني كه در جهان عملي شـناخته شـده بودنـد،     از گذشته بلكه مجموعه

به دليل تجارت و جستجو در خاورميانـه و كشـف آمريكـا، بـا ورود     . نيز باشند
كـافي و  ( به وجود آمـد » شناسي گياه«علمي جديد به نام   ناگهاني گياهان بيگانه،

  .)27-31: 1387 خان سفيد،
  
  هاي رسمي فرانسوي باغ 1-2-9

معماري منظر در قرن هفدهم ميالدي از اشكال مهم هنـر بـود كـه بـا معمـاري،      
در فرانسه حاكميت بر طبيعت مطرح بود . كرد سازي و نقاشي برابري مي مجسمه

آن زمان عصري بـود كـه در   . برخالف مفهوم تعامل با طبيعت در دوره رنسانس
ايـن مفهـوم   . شـد  قدرت، ثروت، خرد و تسلط انسان بر طبيعت تجليل ميآن از 

  .قوي طراحي، پس از آن در سراسر اروپا و آمريكا منتشر شد
هاي تدافعي قرون وسطي احسـاس   هنگامي كه فرانسه ديگر نيازي به مكان

زمينـه   كرد، قرار دادن قصر را در محدوده وسيعي از زمين آغاز كرده و پـيش  نمي
فرانسه . نگيزي را براي نمايش منظره تماشايي حياط بزرگي ايجاد كردندا شگفت

نتيجه جامعه در اطـراف   تحت حكمراني طبقه قدرتمند و ثروتمند اشراف بود در
باغ محلي براي تفكر يا رهايي نبود بلكه مكاني . پادشاه و دربار جمع شده بودند

 ثيرأن عظمـت، تـ  بهتـرين راه نشـان داد  . شـد  براي نمايش عظمت محسوب مـي 
آنها از منظر مسطح واقع در شمال ايتاليـا الهـام    وسعت تقريباً نامحدود منظر بود

مفهـوم معمـاري منظـر    . هاي فرانسه شبيه بود گرفته بودند زيرا به پستي و بلندي
                                                            
37. Villa Ruspoli 
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. هـاي دور گرديـد   در فرانسه سبب توسعه مناظر دور محوري و متقـارن تـا افـق   
هايي بودنـد كـه آنهـا     قارن همتاي بيروني سازههاي فرانسوي در رسميت و ت باغ

  .دادند آرايش مي
  )ميالدي 1820تا  1715(انگليسي  هاي باغ 1-2-10

و بـاغ در دوره   38هاي انگليسي در دوره ويكتـورين  باغ منظر انگليسي، باغ شامل
  .باشد كه در ادامه شرح آنها آمده است مي 39ادواردين

  
  باغ منظر انگليسي) الف

خبـر از جنـبش بـاغ منظـر      باغ رسمي فرانسوي توسـط انگلسـتان  عدم پذيرش 
آرزوي انگلستان جهت توسعه سبك باغ بومي مناسب با شرايط . داد انگليسي مي

هاي فرانسوي و ايتاليايي  گونه كه باغ ها و روح مردم، همان جوي، پستي و بلندي
. سـاختند، بـه روشـي برجسـته تحقـق يافـت       شرايط جوي خود را منعكس مـي 

هاي منظر ايتاليايي بر اساس مفاهيمي از گذشته بنا شده و منظر فرانسوي نيـز   باغ
اما باغ روستايي انگلستان برخالف هر چيزي بـود كـه   . اين سبك را تقويت كرد
اين باغ در زماني پديدار گشـت كـه نيروهـا از همـه     . پيش از آن انجام شده بود

ر هـر هنـري خـود را    كردنـد و د  جهات به سوي يك هدف مشترك حركت مي
در انگلسـتان، هنرمنـدان، فالسـفه، باغبانـان و بـه خصـوص        .ساختند آشكار مي

نويسندگان در برابر فلسفه منظرسازي فرانسه كه در حومـه شـهرهاي انگلسـتان    
جستجوگران گياه، درختان كـاج را  . منفي نشان دادند  العمل بود عكسنفوذ كرده 

، »اسـكانديناوي «، درختان صنوبر و كـاج را از  »اجورجي«و » نيوانگند«، »كانادا«از 
نمدار، چنـار، گـردو و سـدروس لبنـان را از خاورميانـه و درختـان چـاي را از        

، آورده و سبب توسعه دامنه و تنوع گياهي و افزون تنـوع و گونـاگوني   »استراليا«
  .به منظر انگليسي شدند

  
  )ميالدي 1880تا  1820(هاي انگليسي در دوره ويكتورين  باغ) ب

                                                            
38. Victorian 
39. Edwardian 
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ميالدي ديگر تصـويري از طبيعـت،    1830و  1820هاي  هاي موجود در سال باغ
محلي كه زيبايي تغيير يافته بود، نبودند بلكه مكاني بودند كه در آنها تا بيشـترين  

 1880تـا   1820بـاغ در عصـر ويكتـورين،    . كردنـد  حد ممكن گياهان رشد مـي 
. ، فرانسـوي، انگليسـي و چينـي بـود    ميالدي، تركيبي از مفاهيم طراحي ايتاليايي
ها به مجموعـه   باغ. ها را در برداشت فلسفه كلي طرح، وفور ارزشمندي از سبك

ها و گياهان علفي، كه از خـارج وارد شـده    اي از درختان، درختچه گياهي بيگانه
اي از پارترها، مسـيرهاي   طراحي باغ التقاطي بود و مجموعه. بودند، تبديل شدند

هـاي گيـاهي بـه     اي زيبا و عدم استفاده از هر يـك از فـرم   ، مجسمهپرپيچ و خم
  .ساخت صورت منفرد، را آشكار مي

ها به عنوان عناصـري مجـزا در طراحـي مـورد      در زمان قرون وسطي، گل
گرفتنـد امـا در طـول قـرن نـوزدهم، وفـور گياهـان علفـي، بـه           استفاده قرار مي

يافتنـد و سـپس بـه     پرورش مي ها خصوص گياهان يكساله، كه اغلب در گلخانه
هـا، عنصـر طراحـي     بنـدي  باغچـه . شد شدند، ديده مي خارج از گلخانه منتقل مي
اين تكنيك طراحي، كه تـا امـروز   . شد ها محسوب مي متداولي در بسياري از باغ

شود، گياهان يكساله كه جهت ايجاد الگوهـاي فـرش گونـه كاشـته      نيز ديده مي
آوري گياهـان در بعضـي از مواقـع بـه صـورت       عجمـ . شد شدند را شامل مي مي

شـدند، بـه    شناسي طراحي مـي  ها براي نمايش گياه گرفت و باغ افراطي انجام مي
شدند و تصـوير بزرگتـر فـرش گـل      طور مجزا تحسين مي اين معنا كه گياهان به

آوري شـده و در گلخانـه    مـردم، گياهـان گرمسـيري جمـع    . شد ناديده گرفته مي
گياهان، ارقـام و مـواد جديـد موجـود در     . پسنديدند مي فته، رانمايش پرورش يا

شناسـي سـبب عالقمنـد     ها همراه با كشتكاران، متخصصين باغباني و گيـاه  خزانه
  .)27-31: 1387كافي و خان سفيد، (  شوند ساختن مردم به گياه مي

  
 )ميالدي 1914تا  1880(باغ در دوره ادواردين ) ج

شـود   در انگلستان از طريق كار دو متخصص گياهي تعريف مي» ادواردين«عصر 
غالبـاً پـدر بـاغ گـل     » رابينسـون «، بـه  »41گرتـرود جكيـل  «، »40ويليام رابينسـون «

                                                            
40. William Robinson 
41. Gertrude Jekyll 
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اي مشـخص   هدف وي حذف ايده باغ گل به عنوان نمونه. شد گفته مي انگليسي
شـد و   ده مـي كه معموالً به لحاظ هندسي در يـك سـمت خانـه قـرار دا     و منفرد

هـاي   ، وي ويژگـي »باغ وحشـي «در كتابش به نام . ها بود حذف باغچه فرش گل
هـا و در   هـا و بيشـه   هاي طبيعي را تقريباً در هر يك از انـواع بـاغ در جنگـل    باغ

. گويـد  ها و چمنزارها ايجـاد كـرد، سـخن مـي     زار، بستر جوي امتداد حاشيه بوته
وحشـي پـرورش يافتـه و سـپس بـه      ها به صـورت   گياهان چند ساله و درختچه

جهـت   .شـدند  اي كشـت مـي   صورت قطعات بزرگ و نامنظمي، به صورت توده
كيـد قـرار   أهـاي بـزرگ مـورد ت    محدود ساختن فضاهاي باغ، فرم گيـاهي تـوده  

  .گرفت مي
رجينالـد  «اي بـا معمـار    در واقع آغاز مناظره» رابينسون«ايده كاشت طبيعي 

نسـبي بـاغ رسـمي و هندسـي در مقابـل بـاغ        هـاي  ، در مورد ويژگي»42بالمفيلد
 ، نسـبت بـه  »باغ رسمي در انگلستان«نام در كتاب خود به » بالمفيلد«. بود طبيعي

. واكـنش نشـان داد  » رابينسون«گرايي  و طبيعت» ويكتورين«سازي  هندسه باغچه
هـا خوانـده    ها بايد روش معماري بـاغ  احتماالً روش رسمي باغ«وي عنوان كرد 

اين روش عبارت است از توسعه اصول طراحـي بـاغ كـه بـر خانـه و      شود زيرا 
  .»)2:  1892رجينالد و توماس، ( هاي اطراف حاكم است زمين

هاي رسمي ادوارين، نمايش و ادامه خطوط خانه به بيـرون   هاي باغ ويژگي
هـا و مصـالح خانـه باعـث افـزايش       و در امتداد مسيرها و مناظر دور، تكرار فرم

هـا از طريـق    فرم شد و پس از آن ماليم ساختن اين خانه و باغ مي اندازه ظاهري
اي از فضـاهاي بيرونـي    هماهنگي مواد بر باغ به عنوان مجموعه. كاشت انبوه بود

ز هـا را بـا اسـتفاده از مـر     جكيل غالباً هندسه و فضا و فرم. كرد كيد ميأمرتبط، ت
بلندي كـه در آن گياهـان   هاي باريك و  ، باغچهنمود گياهان چند ساله تعديل مي

  .كاست كرد اما از ارزش فرم مي چند ساله كاشته شده و خطي ايجاد مي
ها وجود داشت، زيرا عشق به طبيعت  اشتياق زيادي جهت احداث اين باغ

هاي كشور انگلستان و واكنشي بـه صـنعتگرايي در دوره    هميشه از جمله ويژگي
سط شهري اينك از روياي بهشتي بوده است، بسياري از طبقات متو» ويكتورين«

                                                            
42. Reginald Blomfield 
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ويالهاي واقع در حومه شهر بـه عنـوان نقطـه    . گرفتند زندگي روستايي الهام مي
اي تماشـايي   باغ كمتر به عنـوان منظـره   .مقابل زندگي در شهر ساخته شده بودند

گرفـت بلكـه بيشـتر بـه عنـوان       براي ديده شدن از خانه مـورد توجـه قـرار مـي    
هاي چاي، تفريح و مطالعـه تلقـي    رجي براي ميهمانياي از فضاهاي خا مجموعه

در » ويليــام رابينســون«و » گرتــرود جكيــل«جــذابيت دوبــاره در كــار  .شــد مــي
مـيالدي توسـعه يافـت و     1980و  1970هـاي   و آمريكا در اواخر سال انگلستان

ي و علفـي مختلـف را   ايجاد مرز، اسـتفاده از گياهـان چـوب   .تاكنون نيز ادامه دارد
  .سازد يميسر م

  
  )ميالدي 1920تا  1840(باغ آمريكايي  1-2-11

شـد، امـا در سـال     هاي متعدد انجـام مـي   اگرچه باغباني منظر در آمريكا براي نسل
اي در بـاب نظريـه و    رسـاله «به نـام  » آندروجكسون داونين«ميالدي، كتاب  1841

تـرين كتـاب در    اولين و مهم  »اجراي باغباني منظر سازش يافته با آمريكاي شمالي
خطـوط  » داونـين «هاي مناظر  از ويژگي. مورد طراحي منظر در آمريكا انتشار يافت

جـان كالديـوس   «از طبيعـت بـود كـه توسـط     » وار نقاشـي «مواج و تقليد منظره يا 
اي بـه   تـا انـدازه  . در انگلستان مورد قبول قرار گرفته بود» همفري رپتون«و » لودان

تـرين   برجسـته » فريدريك الوآلمسـتد «، پس از وي »داونين«هنگام دليل مرگ زود 
، باغ روستايي انگليسي را به عنـوان  »آلمستد«. شد معمار منظر در آمريكا شمرده مي

هـاي    هاي بزرگ شهري ماننـد پـارك   وسيله بهسازي اجتماعي در بسياري از پارك
تقـاد داشـت كـه    وي اع. در شهر نيويورك در نظر داشـت » پراسپكت«و » سنترال«

هـاي اجتمـاعي را كـاهش داده فضـايي را بـراي ورزش       تغيير فيزيكي منظر، تنش
  .بخشد ايجاد كرده و استاندارد فرهنگ آمريكايي را ارتقا مي

متخصصاني كه در آمريكا در اواخـر قـرن نـوزدهم و اوايـل قـرن بيسـتم       
ياري بـه  گـرايش بسـ  . فعاليت داشتند در مورد گياهان، اطالعاتي نسـبي داشـتند  

طراحـي  . استفاده از گياهان بومي در ميان بسياري از معماران منظر وجود داشت
ــه لحــاظ    ــومي و گياهــاني را كــه ب ــان، اســتفاده از گياهــان ب كاشــت در آن زم

طور مثال در  كرد به شناختي براي محيط رشدشان مناسب بودند را تركيب مي بوم
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 ، كـه امـروزه  »بلو استپس«منظر  ،»فلچر استيل«، »ماساچوست«واقع در » نامكيج«
باشد، را در ميان درختستاني متشكل از درختـان تـوس بـومي،     بسيار مشهور مي

  .طراحي كرد
، »بار هاربر ماين«در » ريف پونيت«اش، واقع در  از خانه» بيتريكس فاراند«

آوري گياهـان اسـتفاده كـرد، و در     به عنوان آزمايشگاهي جهت آزمايش و جمـع 
، اسـتفاده از گياهـان بـومي و مقـاوم بـه      »الكـوود دو فارسـت  «نيا، جنوب كاليفر

بـه محـيط، موجـب    » آلمسـتد  فريـدريك ال  «حساسـيت  . خشكي را آغـاز كـرد  
شـد  » يلواستون«و » يواسميت«هاي ملي  حفاظت از طبيعت بكر آمريكا در پارك

داري را در  مـيالدي، وي مدرسـه جنگـل    1903و كمي پيش از مرگش در سـال  
هـاي متعـدد پـارك     طرح. ريزي كرد واقع در شمال كاليفرنيا طرح» لتموربي«ملك 

داد و  ، كه در سراسر آمريكا ايجاد شده بود، گياهان بومي را نمايش مـي )آلمستد«
نتيجـه   در. شـد  به عنوان الگوهايي براي ايجاد پارك در سراسر دنيا محسوب مـي 

بلوط، نارون و افـرا و   در شرق و باختر ميانه درختان سخت چوبي مانند درختان
فضـاي بـاز ميـان    «سوزني برگاني چون كاج و صـنوبر بـه شـكل درختسـتان و     

  .، در منظر نفوذ كردند»جنگل
  
  تاريخچه طراحي منظر در ايران 1-3

هاي قفقاز به فالتي كه بعدها به  ها از كوهستان ييهزاران سال پيش وقتي كه آريا
ط اقليمـي عجيـب داشـت    يي كه شراپارس موسوم شد آمدند، خود را با سرزمين

ي كـامالً مخصـوص بـه خـود     يمواجه ديدند هر گوشه اين سـرزمين آب و هـوا  
كردند  بيشتر از گياهاني كه  ها براي رفع گرسنگي كشت و كار مي ييآريا. داشت

وقتي مـردم بـه رفـاه بيشـتر     . نمودند يافت استفاده مي به صورت ديم پرورش مي
هـاي   سـازي و احـداث بـاغ    بيمي نداشـتند بـاغ   رسيدند و از قحطي و گرسنگي

شود كه منوچهر پادشاه پيشدادي اولين كسـي بـود    گفته مي.تفريحي رونق گرفت
هـا اقـدام    ها بـه كشـت آن   ها را از كوهستان آورده و در باغ ها و ميوه كه تخم گل
  .نموده است

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

http://www.Pnunews.com


  
  
  
  
  
  
 

در آئين ايرانيان آب مانند گياه از عناصر مقدس و مـورد پرسـتش بـوده و    
و حفـظ آب داشـته    نگهـداري ايزد يار فرشته خاصي به نام ناهيد يا آناهيتا براي 

نشـانه نيـاز مـردم بـه آن عنصـر بـوده و در        پرستش يك عنصـر معمـوالً  . است
هاي آباداني، آبرو، شـاداب،   وجود واژه. هاي بعد نيز منسوخ نگرديده است دوران

مرداب و غيره در فرهنگ امروز حاكي از اهميت آب در زندگي مادي و معنـوي  
  .باشد ايرانيان مي

نـه  چون آب وسيله اساسي ايجاد باغ در ايران اسـت منبـع آن در ايـن زمي   
 36در اغلب نقاط فالت ايران مقدار باران در سـال از  . حائز اهميت حياتي است

ايرانيان براي رفع احتياج خود از كاريز يـا قنـات اسـتفاده     .تر است متر كم سانتي
. يافتن مسير و سرچشمه آب زيرزميني و قنات كاري بس دشـوار بـود  . كردند مي

ا از افـراد  هـ  ميـراب . گرفت ت ميحفر و تقسيم آب كاريز به وسيله ميراب صور
ها در گذشـته از جهـت قـرار گـرفتن و حركـت سـتارگاني       قابل احترام بودند آن

ثيرپذيري از الهامات دروني خـود جهـت سـفره زيرزمينـي را پيـدا      أخاص و با ت
  .از احتماالت آنان درست بود ٪98كردند،  مي

اندازه ايـن  . ردهاي ايران اهميت به سزا داشته و دا نما در باغ حوض و آب
. گيرها از يك حوض كوچك تا يـك درياچـه مصـنوعي متغيـر بـوده اسـت       آب

غالباً حـوض يـا اسـتخر را    . هاي ايراني تنوع فراوان داشت گيرهاي باغ شكل آب
طـوري كـه     بـه . كردند در يكي از محورهاي اصلي فضاي خانه يا باغ احداث مي

سـطح  . بـاغ قـرار گيـرد    طول حوض يا استخر در امتداد طول فضـاي منـزل يـا   
استخرهاي ايراني اغلب قدري باالتر از سطح حيـات قـرار داشـت و يـك نـوع      

. ريخـت  كردند كه مقدار اضافي آب را به خارج مي رو در اطراف آن تعبيه مي آب
اي از آب مشـاهده   چون از استخرها هميشه لبريز بود؛ از فاصله كوتاه ناظر پهنـه 

  .آمد كرد كه به نظر نامحدود مي مي
ــار مــي  ــاد ك ــواره زي ــران ف ــه  در اســتخرهاي اي ــان در زمين گذاشــتند، ايراني

ي كـه شـيب مختصـري    يهـا  احداث باغ در زمين.  سازي خيلي پيشرفته بودند فواره
ها با سر و صداي زياد به پـائين  شد كه آب آن يي ميها داشت موجب پيدايش جوي

ي اخـتالف پيـدا   ي كه سـطح زمـين از حيـث پسـتي و بلنـد     يدر جاها. ريخت مي
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كردنـد و كـف آن را از سـنگ     ي تزئين مـي يها دار را با پلكان كرد قسمت شيب مي
هـا و   پوشاندند، به طوري كه جريان ماليم آب پس از برخـورد بـا ايـن سـنگ     مي

  .رسيد اي بر پله ديگر حركت آب تندتر و پر سرو صداتر به نظر مي  ريختن از پله
در طراحـي بـاغ مـورد اسـتفاده قـرار      ي كـه  يهـا  درختان و گياهـان و گـل  

در جنـوب ايـران از گياهـان منـاطق     . كردنـد  گرفتند نسبت به محل فرق مـي  مي
ي و گرمسيري و در شمال از گياهان منطقه مرطـوب گـيالن و مازنـدران    يصحرا

به طور كلي سرو شيرازي، چنار، بيد، بـادام گـل، كـاج و گـل     . كردند استفاده مي
. آينـد  هاي سنتي ايران به شمار مـي  ولترين گياهان در باغترين و متدا سرخ از مهم

  .ايرانيان به درخت بادام و گل سرخ عالقه زيادي داشتند
نويسـد   شاردن در سفرنامه خود كه در قرن هفدهم از ايران ديدن كرده مي

  شـود  آيد در ايران نيز يافـت مـي   ي كه در فرانسه دارند و به عمل مييها تمام گل
ي يهـاي اروپـا   هاي ايران از لحاظ درخشندگي رنگ و بو از گـل  به طور كلي گل
سفيد، زرد، سـرخ،  : باشند، گل سرخ در ايران به پنج رنگ است زيباتر و بهتر مي

ي و سرخ خشاش و همچنين گل سرخ دو رنگ كه يك روي گـل  يسرخ اسپانيا
  .»برگ آن سرخ و روي ديگر آن زرد است

روينـد   ها را نوشته كه در ايران مـي  لاين سياح انگليسي اسامي زيادي از گ
تـاج   -آاللـه سـرخ   -شـقايق  -اللـه  -پـر  توان يـاس پرپـر و كـم    از آن جمله مي

يـاس   -ميخـك  -هـاي مختلـف   بنفشه بـه رنـگ   -سوسن -گل برفك -خروس
هاي سفيد، آبـي   سنبل -نرگس زرد -هاي ختمي گل -گل هميشه بهار -يياسپانيا

هـاي   زنبـق  -زعفـران  -و پامچـال گل خشـخاش   -گل گندم -يي و ياس خوشه
  .شب بو و غيره را نام برد -ميخك -ريز

هاي ايـران قـديم قسـمت اعظـم بـاغ را بـه كشـت درختـان ميـوه           در باغ
هـاي مرتـب و روي    هاي ميـوه در فواصـل و رديـف    دادند درخت اختصاص مي

محصـول  . شد دهي در فصول مختلف سال غرس مي دهي و ميوه اصول دقيق گل
 -هلـو  -بـه  -گـيالس  -گوجـه  -زردآلـو  : يل باغات عبارت بودنـد از ميوه اين قب
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 .انگور و غيـره  -ليموترش و ليمو شيرين -پرتقال -انجير -سيب -گالبي -توت
چنان كه در . كردند مي نگهداريتر  هاي بزرگ پرندگان و حيوانات ديگررا در باغ

باغ وحـش   زمان شاه عباس يك قسمت مهم در كنار چهار باغ به باغ پرندگان و
ها در چهـار بـاغ بـيش از سـاير حيوانـات ديـده        غزال. اختصاص داده شده بود

  ).25-29: 1389روحاني،(شد  مي
  
  تحول تاريخي باغ در ايران 1-4
هاي ايران قبل از اسـالم و بعـد از آن آثـار و نوشـته و متـون       سفانه درباره باغأمت

طـوري كـه    همـان . سـازد ها مطلع ر دست نيست كه ما را از چگونگي آندقيقي د
دوره ساماني دوره شروع و اوج اعتال شعر و ادبيات فارسي بود از نظر معمـاري  

توان گفت كه ابتدا و شروع آن از دوره استيالي تيمور لنگ بـر   و طراحي باغ مي
هاي  شرح مختصري از باغ بخش، در اين . ادامه دارد ايران آغاز گشت و تا امروز

هاي صفوي يا شاه عباسـي،   هاي تيموري، باغ  ان كه به باغادوار مختلف تاريخ اير
  .گردد بندي شده است ارائه مي هاي سلطنتي تهران تقسيم هاي قاجار و باغ باغ
  
  هاي تيموري باغ 1-4-1

تيمور كه يكي از فاتحان بزرگ نظامي جهان بود در اطراف سمرقند پايتخت خـود  
هـا عبـارت    ايـن تفرجگـاه  . هاي سلطنتي مبادرت ورزيـد  اي از باغ به احداث حلقه

بـر   دلگشا، باغ قراتپه، عـالوه باغ شمال، باغ ارم، باغ بهشت، باغ چنار، باغ : بودند از
و نـام شـهرهاي معـروف اسـالمي از قبيـل      ها كمربندي از باغ به وجـود آورده  اين

هـا شـهر سـمرقند را     اين بـاغ . ها نهادبغداد سلطانيه و شيراز را بر آن قاهره، دمشق،
ها شكوه و جالل خود را تـا مـدتي بـيش از     احاطه كرده بودند معدودي از اين باغ

نقـش  . انـد  يك قرن حفظ كردند ولي اكنون همه آنها از بـين رفتـه و ويـران شـده    
ها و مينياتورهـاي آن زمـان موجـود     هاي مزبور با اسامي خاص خود در نقاشي باغ

توان تغييراتي را كه در مراحـل مختلـف در    با مطالعه اين اسناد و مدارك مي. است
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ها صورت گرفته مشاهده نمود و در نتيجـه مجسـم نمـود كـه چگونـه       طراحي باغ
رسـمي تبـديل شـدند و     هـاي  هاي سبز به طـرح  براي اولين بار مرغزارها و جنگل

  .هاي مخصوص باغ و كوشك آذين يافتند ها با ساختمان چطور اين باغ
هاي تيموري بسيار وسـيع و بـا ديوارهـاي بلنـد محصـور       به طور كلي باغ

ي يـ هاي آبي و طال كاري در وسط هر ديوار سردرهاي بلند مزين به كاشي. بودند
هاي رنگـين بنـا    طبقه با كاشيهاي سه  نمودند، در گوشه ديوارها كاخ احداث مي

بـر فـراز   . سـاختند  اي بسيار مرتفع با سنگ و خاك مي در مركز باغ تپه. كردند مي
گرديـد در   ها فضاي مسطحي بود كه بـا ديوارهـاي چـوبي محصـور مـي      اين تپه

هـا بـا    كردنـد و در وسـط ايـن بـاغ     داخل اين حصار هم چندين باغ زيبا بنا مـي 
  .كردند استفاده ميرساني از آن  آبياري و آب

بعـد از مـيالد    234 -241از زمـان ساسـانيان يعنـي از سـال     باغ  اين طرح
نـام چهاربـاغ بـر آن اطـالق      هاي ايران درآمد و مسيح به صورت نمونه طرح باغ

دهد، پادشـاهان   ي از دوره ساساني به دست آمده كه نشان مييآثار و بقايا.  گرديد
در مركـز محـور   (گير وسيع كـه   وسط آباين دوره قصرهاي خود را درست در 

گير اطـراف قصـور خـود     آنان در آب .كردند بنا مي) ي اصلي قرار داشتها جوي
  .ود احتمالي دشمن جلوگيري نماينددادند تا از ور حيوانات درنده پرورش مي

سـاختند ايـن    هاي با شـكوه مـي   كاري شده رنگارنگ كاخ ديوارهاي كاشي
در ايـن  . شد كه با خندقي آكنده از آب محصور بود ميها بر فراز تپه ساخته  كاخ
شد و در سرتاسر آن نهر بزرگي جـاري بـود و    هاي وسيع ديده مي ها حوض باغ

پاي اين درختـان  . درختان تنومند نارون و چنار در دو طرف نهر غرس شده بود
  .را با سنگ فرش به صورت سكو درآورده بودند

فاع زياد بود بـا صـداي ماليمـي پـائين     ي كه اختالف ارتيها نهرها در محل
باالخره در انتهاي آب نهرهـا بـه   . بخشيدند ي خاص مييريختند و به باغ زيبا مي

ها بـود   معموالً چند خيابان بزرگ در اين باغ. ريخت خندق اطراف تپه خاكي مي
هـاي بـزرگ    كـرد، از ايـن خيابـان    هاي مختلف را به هـم وصـل مـي    كه قسمت

در . آورد شد كه تنوع در طرح بـه وجـود مـي    ي منشعب ميهاي كوچكتر خيابان
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سـب زيـاد   هاي تيموري بـا تنا  فضاي باغ .شد هاي فراواني تعبيه مي حوض فواره
هاي  هاي مستطيل شكل و جنگل ها و باغچه ها خياباندر اغلب آن. شد طراحي مي
هـاي   در دو طرف خيابان درخـت . نمودند اشكال گوناگون احداث مي  كوچك به
هـاي گـل و    كاشـتند و بقيـه فضـاي بـاغ را بـا درختـان ميـوه و بوتـه         نارون مي
ها جانوران وحشي از قبيـل آهـو    دادند، در اين باغ هاي زينتي آرايش مي درختچه

  .شد اول و شترمرغ و زرافه ديده ميو قرق
  شاه عباسيهاي صفوي يا  باغ 1-4-2

رشته طراحي و معماري در دوره صفوي اگرچه خيلـي پيشـرفت نمـود ولـي از     
بـار در تـاريخ    در ايـن زمـان بـراي اولـين    . ثر از سبك تيموري بـود أنظر كلي مت

مربـوط  ) سـاختمان (را بـا فضـاي داخـل    ) بـاغ (معماري ايـران فضـاي خـارج    
احداث شده  باغ معروف و كوشك چهل ستون به اين سبك طرح و .ساختند مي

اي در  و ديگر شهرهاي ايران بـه طـرز فشـرده   اصفهان  هاي صفوي در باغ .است
اطراف كوشك سلطنتي قرار داشتند و با اسامي مختلـف از قبيـل بـاغ تپـه، بـاغ      

ه، بـاغ  الزمان، باغ زيتون، باغ حرم، باغ خلوت، باغ چشم چهل ستون، باغ صاحب
ها همگـي   سفانه امروزه اين باغأمت. معروف بودندهزار جريب، باغ هشت بهشت 

تـوان   ولـي مـي  . هـا در دسـت نيسـت   ند و آثار و شواهد دقيقي از آنا از بين رفته
. ها در دست نيسـت سته به آثار و شواهد دقيقي از آنكدام ب حدس زد كه طرح هر

شـد   هـا مـي  اي كـه از آن  دام بسته به استفادهك توان حدس زد كه طرح هر ولي مي
هـا   در ايـن بـاغ  . ها با يكديگر فرق داشـته اسـت  بعاً طرح آنطراحي گرديده و ط

  .شد ها احداث مي هميشه باغي به نام باغ تپه وجود داشت كه باالتر از ساير باغ
بـار   خيابان كشي و ايجاد معابر عمومي به طرز منظم و صحيح براي اولـين 

اصـفهان   از زمان صفويه آغاز گرديد، بهترين نمونه اين معابر خيابان چهـار بـاغ  
بر يك محل عبور و مرور يك گردشـگاه نيـز بـه شـمار      اين خيابان عالوه. است
متر بود كه در آن هشت رديف منظم درخت  60عرض خيابان چهار باغ . آمد مي

هاي گل سرخ و ياس پرگـل   بين درختان از بوته. تبريزي و چنار غرس شده بود
هـا در وسـط   ترين آن كه عريضچهار نهر آب بود اين خيابان داراي . كاشته بودند

هـاي تراشـيده زينـت داده بودنـد در سـطح       قرار داشت و اطراف آن را با سـنگ 
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خورد كه اين استخرها همـه داراي   ي به چشم مييها خيابان نيز استخرها و فواره
هاي گل بر سـطح آب ايـن اسـتخر     طرح خاص و منظم و مشخص بوده و دسته

در يك ضلع خيابان نزديـك  . دو چندان گردد ي و لطف آنهايشنارو بودند تا زيبا
  هاي بزرگ پرندگان و حيوانات قرار داشت  يك اسكله در زاينده رود قفس

ي كه به دستور شاه عباسـي در شـمال ايـران احـداث گرديـد      يها طرح باغ
در . هاي جنوب ايران تفاوت داشـت  ط اقليمي قرار گرفته و با باغيثير شراأت  تحت

هـاي زينتـي مخصـوص آن     ها و درختچه شمال بيشتر از گياهان و درختان و گل
كاشتند ولـي طـرح    آهنگي خاصي مي محل و به مقدار زياد استفاده كرده و با هم

  . كلي همان طرح چهار باغ اصلي بود
  
  هاي قاجاري باغ 1-4-3

سـازي ايـران نفـوذ     ي در سـبك بـاغ  يبار سبك اروپا ه قاجاريه براي اوليندر دور
باغ دوشان تپه كه در زمان ناصرالدين شاه احداث شد اولين باغي است كـه  . كرد

ايـن قصـر     طـرح بـاغ  . ي سـاخته شـده اسـت   يايراني و اروپابا اقتباس از سبك 
آهن در سـاختمان   استفاده از. ي استيسازي ايراني و اروپا مخلوطي از سبك باغ

. كننده باغ براي اولين بار در ايران متداول گرديـد  هاي آهني تفكيك قصر و شبكه
در قسمتي ديگـر  . در اين باغ تعداد زيادي شير و روباه و ميمون رها كرده بودند

ايـن قصـر   . شـد  ي از مو ديده مييها از اين باغ يك كوشك چند پهلو و داربست
تـرين قصـرها و    شاه ساخته شده بود يكي از با شكوه قاجار كه در دوران فتحعلي

براي ايجاد فضاي سبز مساحت زيادي از بـاغ را بـه    . هاي دوران قاجار است باغ
طرح ايـن قصـر پلكـاني اسـت كـه پـاي آن       . كاري اختصاص داده بودند درخت

اند و قسمت بيروني قصر كه محل ورود و خروج مهمانان  حوض بزرگي ساخته
ريـزي شـده و قسـمت پشـت را بـا كاشـتن        ا يك طرح ساده طـرح و غيره بود ب

هاي بزرگ به صورت جنگل درآورده بوند در اين بـاغ درختـان تبريـزي     درخت
هاي گل سرخ كاشته شده بـود ايـن قصـر را بـر      بيد و انواع درختان ميوه و بوته

  .بلندي احداث نمودند تا حداكثر استفاده را از مناظر اطراف بنمايند
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ي حضـرت عبـدالعظيم در جلـو و در قسـمت     يباالي اين تپه مرقد طالاز 
در اطـراف تهـران در زمـان    . شد هاي توچال و البرز به خوبي ديده مي پشت كوه
هاي زيادي وجود داشت كـه قصـرهاي مجلـل را در خـود جـاي داده       قاجار باغ

هاي عشرت آباد و صاحب قرانيه، كـه بـه سـبك روسـي      از آن جمله باغ. بودند
هـاي گـل و سـكوهاي پلكـاني بـه       در باغ اين قصرها تپه. ريزي شده بودند طرح

هـاي   باغ چال يكي ديگـر از بـاغ  . منظور نمايش گل و گلدان درست كرده بودند
هاي گل پوشيده از كوكب، اختـر، بگونيـا و    مشهور اين دوره است كه داراي تپه

دند كه وضـعيت هـوا   در اين باغ چندين درياچه مصنوعي ساخته بو. گاليول بود
  .ساخت را دگرگون مي

هـاي   ي كه با گـل يها هاي فلزي و تپه هاي تراشيده شده و نرده اندازه سنگ
سبك اين باغ و باغ كـاخ  . بخشد ي خاصي به محيط مييزيبا تزئين يافته بود زيبا

  .ي بوديسعد آباد هم ايراني و اروپا
  
  هاي شيراز باغ 1-4-4

تر يـا بيشـ   20هـا بـه   ومي زيادي بوده كـه تعـداد آن  اي عمه شهر شيراز داراي باغ
ستخرهاي بزرگ و تنومندترين درختـان جهـان را در خـود    اها  اين باغ. رسيد مي

بندي زيـر   در تقسيم). درختاني از قبيل سرو، چنار، كاج و غيره(جاي داده بودند 
  :انواع باغ در شيراز بيان شده است

دهنـد   احداث باغ تخت را به محمد شاه قاجار نسبت مي : باغ تخت) الف
ها قبل بنا شـده   اين باغ مدتدهد  ولي آثار و قرايني در دست است كه نشان مي

هـا حـوض    بندي ساخته شده و در پـائين تـراس   باغ تخت به شكل تراس. است
  .بزرگ درياچه مانندي كه از درختان سر به فلك كشيده احاطه گشته قرار دارد

درباره تاريخچه احـداث بـاغ ارم شـيراز اطالعـات و منـابع       :اغ ارمب) ب
بنـاي  . دهند ي نسبت مييدقيقي در دست نيست ولي آن را به يكي از سران قشقا

اصلي كوشك آن توسط يكي از معماران محلي به نام حاج محمد حسن كـه در  
طـرح  . رقيب بوده ساخته شده است طراحي و ساختمان كوشك در عهد خود بي

اين باغ متقارن است و داراي يك محور طوالني است كه به صورت نهر بزرگـي  
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در دو طرف نهـر سـروهاي    .كند كوشك اصلي را به كوشك پائين باغ متصل مي
هـا محـل    انـد، در ميـان آن   ي كاشـته يبلند و كاج چتري و شمشاد را به طرز زيبا

  .زيبا در نظر گرفته شده است) صليف(كاري  گل
  .توان باغ گلشن و باغ ديواني را نام برد مشهور ديگر در شيراز مي از دو باغ )ج

  هاي تبريز باغ 1-4-5
شهر تبريز يكي از مشهورترين شهرهاي ايـران بـوده كـه چنـدين بـار از حيـث       

زمان خود گشته ولـي بـر اثـر زلزلـه يـا حملـه        آباداني و شكوه سرآمد شهرهاي
هاي مشـهور   در اين شهر باغ. طوايف ديگر از بين رفته و دوباره آباد گشته است

ها باغي است كه در زمـان اق قوينلـو سـاخته    و بزرگي وجود دارد كه يكي از اين
در هـر  . انـد  شده و بعضي ديگـر احـداث آن را بـه اوزن حسـن منسـوب كـرده      

د و در زمـان قاجاريـه بـه    ابتدا هشت بهشت و سپس عشرت آباصورت اين باغ 
  .وسعت اين باغ بسيار زياد بود. باغ شمال مشهرو گرديد

ولـي اكنـون فقـط    . هاي فراواني را در خود جاي داده بود ها و كوشك كاخ
كاري وسـيعي   اين باغ محوطه درخت. هاي آن باقي مانده است يكي از ساختمان

هـاي   هاي متنوع و رزكاري ختان جويبارهاي متعدد و گلدارد و در جوار اين در
هـاي   هاي گل بسيار قرار داشت بـاغ شـاه گلـي يكـي ديگـر از بـاغ       فراوان و تپه

شـود كـه    تاريخ احداث آن دقيقاً معلوم نيست ولي تصور مي. مشهور تبريز است
ميالدي و يا قبل از آن احداث شده اين باغ داراي حـوض بسـيار    1785در سال 

محـل حـوض زمينـي    . متـر پهنـا دارد   650رگي است كه هر ضلع آن حـدود  بز
رسيد كه براي مسطح كردن آن مقـادير زيـادي    غيرمسطح بود و چنين به نظر مي
بنـدي   هاي اطراف حوض را هم طبقه اند، زمين خاك در قسمت شمالي آن ريخته

  .اند ها درخت كاشتهكرده و در آن
اند، بـه   و درخت بيد را كنار استخر كاشتهدرختان تبريزي را در كنار ديوار 

طوري كه مثل حصاري دور استخر پوشيده شده و هرگاه از ايـوان كوشـكي كـه    
كه اسـتخر   رسيد در وسط درياچه قرار دارد به اطراف نگاه كنيم چنين به نظر مي

  .اي است كه پشت آن واقع شده است بر فراز سطح دره
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ساختمان كاخ در قسمت . فتح آباد استهاي تبريز باغ  يكي از ديگر از باغ
هاي مختلف باغ را به يـك ديگـر    شمالي باغ قرار دارد و نهر آب طويلي قسمت

ي ياين نهر در قسـمتي كـه پسـتي و بلنـدي دارد بـه طـرز زيبـا       . سازد متصل مي
ي نهر به استخر بزرگي كه بـه شـكل   ياختالف سطح پيدا كرده است قسمت انتها

هـاي تنومنـد    اطـراف اسـتخر را درخـت   . گـردد  مي استخر شاهگلي است متصل
يـك از   هيچ. احاطه كرده و قسمت شمال استخر كمي باالتر از سطح زمين است

بخـش   بلكه با هم ديگر جـذاب و آرام . ي زيبا نيستيهاي اين باغ به تنها قسمت
  .هاي مياني باغ درختان ميوه كاشته شده است در بخش. باشد مي
  
  باغ فين كاشان 1-4-6

هاي مشهور ايران باغ فين كاشان است كه امروزه هم تقريبـاً بـه    يكي ديگر از باغ
در مركز اين باغ كوشـك بزرگـي قـرار دارد كـه بـه      . فرم اصلي خود باقي است

  . سبك قرينه احداث شده است
هـاي كانـال كـش و انشـعاب      انگيزترين و زيباترين سيستم يكي از شگفت

آب اسـتخر مركـزي در   . العاده زيبا اسـت  كه فوقشود  كانال در اين باغ ديده مي
كنـد بـه منزلـه محـوري      هاي مختلف باغ را آبياري مي عين حال كه تمام قسمت

هـاي آبـي رنـگ پوشـيده      باشد اطراف و كف نهرها با كاشي كننده نيز مي هدايت
هاي فـراوان دارد كـه منظـره     شده در جلوي قصر مركزي، استخر بزرگي با فواره

كند در اين بـاغ از درخـت و سـبزه و     كاري قصر را منعكس مي اشيبري و ك گچ
  .با استادي زياد استفاده شده استهاي رنگارنگ به وفور و  گل

  
  )ماهان كرمان(باغ شاهزاده  1-4-7

اهللا ولي در ماهان كرمان يكـي از ديگـر از بـدايع هنـر معمـاري       مقبره شاه نعمت
ايران است اين مقبره داراي سه حياط اسـت كـه بـر روي يـك محـور مركـزي       

. ها داراي يك حوض و تعدادي درخت اسـت  هر يك از اين حياط. درست شده
  . زيباتر استاي كه باالي آن تعبيه شده از دو حياط ديگر  حياط جلو با دروازه
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حوض آن داراي طرح صليبي است و در اطراف حوض درختـان سـرو و   
كاج كاشته و در پاي آن رزكاري و فضا براي گل كـاري فصـلي در نظـر گرفتـه     

و در داخـل حـوض حـوض    . استخراين حياط به شكل صليب است. شده است
هنگـامي كـه   . تري قـرار دارد  هشت گوش كوچك تعبيه شده كه در سطح مرتفع

  .آيد اندازند آب به شكل مخروط درمي هاي آن را به كار مي فواره
  
  باغ گلشن 1-4-8

اين بـاغ در قلـب بيابـان    . هاي مشهور ايران است باغ گلشن در طبس يكي از باغ
جهـد   هاي آرتزين بيرون مي هاي آب كه از چاه چشمه. خشك احداث شده است

در آن قرار دارد باغي است محلي كه چشمه . كند طرح و نقشه شهر را تعيين مي
كه در قديم متعلق به سران مملكـت بـوده و اكنـون سـاختمان شـهرداري را در      

نهرهـاي آب از  . ميدان اصلي شهر در پائين اين باغ قرار گرفته اسـت . گيرد برمي
سازد و هم چنـين از سـاير    اين ميدان منشعب گرديده و مرز اصلي را نمايان مي

طراف استخر انبوهي از درختان سـرو، بيـد، چنـار و    ا. گذرد هاي شهر مي قسمت
هـا طـوري    آرايش قسمت پائين اين درخـت . چند درخت نخل قرار گرفته است

هاي گـل   ها بر حسب فصل بوتهزنند و در زير آن ت كه شاخ و برگ آنها را مياس
صدها سال شعراي ايران در پيرامـون   .دهند سرخ و گل اطلسي سفيد پرورش مي

هـا را از چنـدين    اين شعرا باغ. اند ي طبيعت اشعاري سرودهيايران و زيباهاي  باغ
اي خـاموش و يـا مكـاني آرام،     دادند مثالً به عنوان واحه نظر مورد توجه قرار مي

تـوان گـل و آب و درخـت را از روي عطوفـت توصـيف كـرد و        محلي كه مـي 
  .اي از شكوه و جالل ياد شده است سرانجام نمونه

از اين كه ساير جهانيان متوجه رابطه ميان انسان و محيط زيست ها قبل  مدت
ممالكي كه تماس زيادتر با . او بشوند ايرانيان ارتباط نزديكي با طبيعت ايجاد كردند

كردنـد و فضـاي سـبز قصـرها و      هاي ايرانـي پيـروي مـي    ايران داشتند از سبك باغ
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تـوان بـاغ تـاج محـل در      مي براي مثال. آراستند هاي خود را به سبك ايراني مي كاخ
  ).31- 45: 1389روحاني،( هندوستان و باغ شاليمار در الهورا را نام برد

  
  خودآزمايي

  .را نام ببريد هاي مصري گياهان مورد استفاده در باغ. 1
  .را نام ببريد هاي رسمي ادوارين هاي باغ ويژگي. 2
  .انواع باغ در ايران را نام ببريد. 3
  .وارد شد سازي ايران در باغ اي در چه دوره يياروپااولين بار سبك . 4

 صفويه)ب تيموري) الف
  ساسانيان)د قاجاريه) ج

   .هاي شيراز را نام ببريد باغ. 5
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  فصل دوم

  آشنايي با انواع باغ و پارك

  اهداف
  :شود در پايان فصل، دانشجو با مفاهيم زير آشنا مي

  ؛باغ و پرديسهاي  تعريف و ويژگي. 1
  ؛هاي پارك تعريف و ويژگي. 2
  ؛تقسيمات آنتعاريف فضاي سبز و . 3
  .آشنايي با انواع باغ در جهان. 4
  
  مقدمه 2-1

است كه در قرن چهاردهم پـاركو بـه معنـي    ي يپاركوس لغت التين قرون وسطا
امروزه به معنـي زمـين وسـيع كاشـته شـده      . شد پرچيني براي دامداري گفته مي

ي در هـواي آزاد پرداختـه و   يـ  هـا  شود تا انسان بتواند در آن به فعاليت اطالق مي
. دواني در اختيار داشته باشـد  ي را براي گردش، بازي، تفريح، ورزش، اسبيفضا

تـر در سـاماندهي فضـاي     با پارك در اين است كه پارك سيماي طبيعيفرق باغ 
سازي گياهـان بيشـتر در    سبز داشته و عناصر گياهي موجود در آن قادر به ذخيره

  .شود منطقه و شهر مي
  
  باغ، پرديس و انواع آن 2-2
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فرانسوي است كه از لغت گارد به معني پرچين مشـتق   43گاردينباغ معادل لغت 
هاي يوناني، فرانسوي، سامي  اين واژه فارسي بوده كه بعدها به زبانشده و اصل 
عالمـه علـي اكبـر     .هـايي راه يافتـه اسـت    ها با تغييرات و دگرگوني و ديگر زبان

  :نويسد دهخدا درباره معني واژه پرديس مي
به معني باغ و بسـتان و  ) پارادنزا(پرديس لغتي است مĤخوذ از زبان مادي «

  »پاليز فارسي و فردوس معرب از همين لغت است
 اين واژه در اوستا دو بار به كار برده شده كه از دو جز تركيب يافتـه يكـي  

به معني انباشـتن و ديـوار كشـيدن بـوده      45ديس به معني پيرامون و ديگري44 پر
  .باشد است كه روي هم به معني درختكاري و گلكاري پيرامون ساختمان مي

پاليز درآمده و در فارسي دري هم به كار اين واژه در پهلوي به صورت   
به سـبزي كـاري و كشـتزار خيـار و     ) جاليز(رفته است هر چند كه امروزه پاليز 

  .هندوانه و خربزه گويند
چنانچــه گزنفــون اشــاره نمــوده در دوره هخامنشــيان و بعــد از آن در    

ه در هاي بزرگ و باشكوه وجود داشته كـ  سرتاسر ايران زمين تعداد بيشماري باغ
يونان آن زمان نبوده اسـت و مـردم آن سـامان و سـاير كشـورها آن را از ايـران       

اند و براي باغ همان واژه فارسـي را كـه در زبـان يونـاني بـه نـام        اقتباس نموده
بـه معنـي    48پـارادايس  ودر زبـان انگليسـي   47پرديس و در زبان فرانسه 46پاراديز

  .شود به كار برده شده است بهشت گفته مي
به گفته گزنفون چهار قرن و نيم پيش از ميالد در ليديا بـاغي زيبـا و    بنا  

شد نـام ديگـر ايـن فضـاي سرسـبز و       بزرگ بوده كه به نام پاراديس خوانده مي
ايست فارسي بـاغ هماننـد هـر نـوع خالقيـت بشـري        انگيز باغ است كه واژه دل

ر جامعـه  هاي زيباسـازي، اجتمـاعي و اقتصـادي بـوده و در هـ      وابسته به ارزش
اي از تجليات گوناگون در ساماندهي فضاي سبز بروز نموده كـه جنبـه    مجموعه

                                                            
43. Jardin 
44. Pairi 
45. Daiza 
46. Paradises 
47. Paradis 
48. Paradise 
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تـوان   تزييني و تجديد قوا به طور خصوصي يا عمومي داشته و از بـين آنهـا مـي   
مدل خاصي در هر دوره مشاهده نمود مانند باغ مصري، بابلي، يونـاني، ايرانـي،   

هـاي   در ادامـه ويژگـي   .)16: 1390بهمنـي و همكـاران،   ( ييرومي، عربي، ايتاليا
  .يسي، ژاپني و چيني بيان شده استهاي ايراني، فرانسوي، انگل باغ
  
  هاي ايراني باغ 1- 2- 2

قبـل از مـيالد در    546ترين باغ رسـمي ايرانـي توسـط كـوروش كبيـر در سـال        قديمي
امپراطوري ). 1-2شكل (باغ داراي طرح هندسي و نهرهاي سنگي بود . پاسارگاد بنا شد

هخامنشيان معروف به دوستداران باغ بودند و باغ در قسـمتي از محوطـه كـاخ تاسـيس     
بـر اينكـه از    توانست عـالوه  فرد مي. شد فرنگي ديده مي هشد كه از باالي عمارت كال يم

كند از زيبايي هم لذت ببـرد و در عـين حـال مـورد آزار واذيـت       هواي آزاد استفاده مي
انـدازي   فرنگي داراي ايـوان بـراي سـايه    هعمارت كال. قرار نگيرد اشعه مستقيم خورشيد

ها، فضاي مناسب براي قدم زدن، اسـتراحت و انجـام سـاير     هاي رسمي در كاخ باغ. بود
  ). 42: 1348صبا، ( هاي اجتماعي بود فعاليت

  ) :39:  2003، 49هابهوس( باشنددر باغهاي ايراني عناصر زير مطرح مي
  ميباشند؛عمدتاً محصور . 1
  طرح رسمي و شكل هندسي چهارگوش دارند؛. 2
  باشد؛ انداز مي درختان سايه گياهان غالب، عمدتاً. 3
روها سنگفرش يا آجرفرش هستند و بصورت مستقيم و با خطوط راست ساخته  پياده. 4

  شوند؛ مي
  .ها روان است ها و حوض جريان آب در داخل جوي. 5

                                                            
49. Hobhouse 
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  پاسارگاد نقشه بازسازي شده باغ ايراني 1-2شكل 
  

فرنگـي يـا كوشـك خـتم      هرو اصلي به عمارت كال هاي سنتي قديمي انتهاي پياده در باغ
ترين تبلور طرح باغ ايراني در حقيقت فرش ايرانيست كه يـك نمونـه    شاخص. شود مي
خطـوط  هـاي ايرانـي    در فـرش . باشد ال از يك طرح باغ رسمي در قالب فرش مي  ايده

در طـرح  . باشند هاي متقارن و فضاهاي هندسي، عناصر اصلي طراحي مي مستقيم، شكل
پـرديس در  . خـورد  باغ ايراني دو اصطالح معروف پرديس و چهارباغ زياد به چشم مـي 

رسم بر اين بود كه . باشد زبان اوستا به معناي فضاي محصور شده و نماد باغ بهشت مي
با توجه به اينكه محـيط طبيعـي ايـران    . ديواري باشندهاي معروف محصور در چهار باغ

باشد با محصور كردن باغ به وسيله ديوارها، ارتباط محيط خشـن بيرونـي بـا     خشك مي
در داخل چهارديواري، باغ با طرح هندسي چهارگوش . شد فضاي زيباي دروني قطع مي

  ).2-2شكل ( گيرد كند، شكل مي كه جوي آب آن را به چهار قسمت تقسيم مي
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  طرح كلي از مباني باغ ايراني چهارباغ 2-2 شكل
  

. شدند هاي الجوردي پوشيده مي ها عمدتاً سنگفرش بوده و يا به وسيله كاشي اين جوي
اين نوع طرح متقاطع كـه  . ها در وسط حياط حوض آب قرار دارد در محل تقاطع جوي

  . شود چهارباغ ناميده ميدر آن ممكن است يك محور از محور ديگر درازتر باشد 
مين پايـدار  أبا توجه به اينكه ايران در اقليم خشك و نيمه خشك قـرار دارد تـ    

دهد كه تمـامي   ها نشان مي بررسي. هاي قديمي بوده است آب دغدغه اصلي طراحان باغ
انـد   ها و يا پايين دست رودخانه دائمي بنا شده ها، چشمه هاي معروف در مسير قنات باغ

هـاي   بـا اينكـه تمـامي بـاغ    . آبه در اين ارتباط اسـت  مه مهمتر توجه به عرف حقو از ه
هـا،   شدند حقوق مردم در برداشت از قنات معروف توسط افراد با نفوذ جامعه ايجاد مي
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طراحي به صـورتي بـود   . محفوظ بود هاي نزديك به اين باغ كامالً ها و رودخانه چشمه
گرفـت   شد و در اختيار مردم قرار مي ديگر خارج ميكه آب بعد از ورود به باغ از مسير 

ها بـه صـورتي    از طرفي ساخت و ساز باغ. تا فعاليت كشاورزي آنها دچار مشكل نشود
رغم وجود چنين سـابقه درخشـان    علي. رسيد بود كه امكان هدر رفت آب به حداقل مي

وري  داشتن بهرهمين پايدار آب و أسفانه موضوع مهم مديريت آب از نظر تأدر كشور، مت
هاي اقتصادي كشور از جملـه بخـش مـديريت     مناسب در استفاده از آن، در كليه بخش
  ).11-12: 1388زاد،  جليلي و جم( باشد فضاي سبز و منظرسازي مورد توجه نمي

  
  هاي فرانسوي باغ 2- 2- 2
ايـن   ولي يك تفاوت اساسي بـين . اند گرفته ءاايتاليايي منش هاي هاي فرانسوي از باغ باغ

شدند،  ها ايجاد مي هاي ايتاليايي در نزديك شهرها در شيب تپه باغ. دو سبك وجود دارد
انـد و بـه همـين     هاي مسطح شكل گرفتـه  ها در دشت در حالي كه در فرانسه تمامي باغ
به علت نبود شـيب مناسـب، امكـان    . دهد تر نشان مي جهت سطوح باغ بزرگتر و وسيع
پذير نبوده به همين دليل سعي  هاي فرانسوي امكان باغحركت آب از سطوح مختلف در 

هـا ايـن    ها همراه با فـواره  كردند با گسترده كردن سطح آب داخل استخرها و درياچه مي
  .شود هاي فرانسوي ديده مي باغ 4-2و 3-2 هاي در شكل .خالء را پر كنند
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منظرهاي اطراف با مسيرهاي دسترسي بين باغ و : هاي فرانسوي  باغ 3-2هاي  شكل
  )دومي و سومي(، سطوح وسيع آب)اولي(دار و منظم درختان بلند، سايه

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

http://www.Pnunews.com


  
  
  
  
  
  
 

  
  

  )سومي( ، پوشش درختي انبوه)دومي(، كاخ )اولي(طرح پارتر: هاي فرانسوي  باغ 4-2هاي  شكل
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  هاي فرانسوي شامل هاي عمده باغ ويژگي
طرح باغ، در اين سـبك از   باشد كه به معناي باغ در زمين مسطح مي : 50سبك پارتر. 1

 باشـد  هـاي گيـاهي آن برخـوردار مـي     سازي، از اهميت بيشتري در مقايسه با گونه منظر
ها از باال بيشتر بـه چشـم    گونه طرح با توجه به اينكه زيبايي اين). 6-2و  5-2 تصاوير(

ه هاي چند طبقه ساخته شود ك ها و ساختمان شود پارترها در كنار برج خورد سعي مي مي
سـازي بـه    ايـن سـبك از بـاغ   . باشـد  منظر آن از باال به صورت برچسته بيشتر نمايان مي

در ايـن  . عنوان يك سبك رسمي در قرن هفدهم ميالدي در اروپا بـه اوج خـود رسـيد   
  . هاي اروپايي بود عصر باغ فرانسوي سبك غالب باغ

رو بـه دو   پايه اوليه طرح پارتر يك مربع يا مستطيل است كه توسط يك پيـاده   
توانند از دو تا هشـت   به تناسب وسعت باغ، پارترها مي. شود قسمت مساوي تقسيم مي

گيري طرح پـارتر قـرار گـرفتن چنـد      در حقيقت مبناي اصلي شكل. مربع تشكيل شوند
اي كه قابل  اي يا بوته باشد كه حاشيه مربع به وسيله گياهان درختچه مربع در كنار هم مي

متـر بـه صـورت     سـانتي  50باشند و به طور ميانگين تا ارتفـاع   ميهرس و آرايش دادن 
داخل هر حجره به تناسـب  . شود هر مربع يك حجره ناميده مي. شوند پرچين آرايش مي

تواند تقسيمات فرعي هم داشته باشد كه اين تقسيمات هم بوسيله پرچين  طرح كلي مي
. شـود  كاشته مـي  51يافته يشوسط هر مربع يك درخت زينتي آرا. آيند شمشاد بوجود مي

شـود و يـا بـه وسـيله      الي فضاي بين پرچين شمشادها به تناسب طرح، گلكاري مي  البه
رنگ آميزي طـرح پـارتر اگـر بـا دقـت و بـه صـورت        . شوند هاي رنگي فرش مي ماسه

  .توان طرح يك فرش را با استفاده از اين سبك پياده نمود هدفمند انجام شود مي
باشد و نيروي انساني متخصـص   بر مي سبك گرانقيمت و زمانسبك پارتر يك   

طلبد، اجرا كردن اين طرح با توجه به اقليم خشك ايران و همچنـين پـايين بـودن     را مي
باشـد   گونه منظرها خيلي مشكل مي كيفيت نيروي انساني در اجرا كردن و نگهداري اين

  .استفاده كردتوان در سطح كوچك و در فضاهاي رسمي از آن  مي و صرفاً

                                                            
50. Parterre 
51. Topiary 
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هاي فرانسوي  هاي ديگر باغ از ويژگي :هاي آب  استخرهاي بزرگ و كانال. 2  
به اين . باشد ها مي با توجه به مسطح بودن زمين، داشتن استخرهاي بزرگ همراه با فواره

هاي متصل به آن توسط طـرح   استخرها و كانال. شوند هاي آب وصل مي استخرها كانال
  .دهند و يك طرح زيبا و با عظمت را شكل مي شوند پارتر احاطه مي

هـاي فرانسـوي    در بـاغ : يافتـه   مسيرهاي دسترسي بـا درختـان آرايـش   . 3  
باشـد و در   مـي  روي و يا سواره جزء عناصر اصلي طـرح  مسيرهاي دسترسي براي پياده

شـوند و يـا    از آرايش يافته كاشته مـي  اند حاشيه اين مسيرها با نظم خاص درختان سايه
بعضـاً ايـن   . گيرنـد  مـي  بـر  درختان بصورت پرچين شده و با ارتفـاع بيشـتر آنهـا را در   

مسيرهاي دسترسي با اين سبك ادامه پيدا كـرده و بـاغ را بـا منظرهـاي اطـراف مـرتبط       
هاي سلطنتي و يا مزارعي كـه ملـك شخصـي افـراد بـا نفـوذ        در قديم شكارگاه. كند مي

  .شدند رسي به باغ اصلي متصل ميجامعه بودند بوسيله اين مسيرهاي دست
در باغ بزرگ در يك نقطه مسـيرهاي دسترسـي بـه هـم     : 52مركزيت غازپا. 4  

آورند و اين نقطه محل ارتبـاط مسـيرهاي    شوند و شكل پاي غاز را بوجود مي مي وصل
كاشت درختان تنومند و فشرده در اطـراف پارترهـا منظـري    . باشد دسترسي مختلف مي

الي محيط  مجموعه باغ فرانسوي شامل پارترها و آب منظرها در البهآورد كه  بوجود مي
هـاي فرانسـوي از ظـاهر خشـك و      وجود درختان در اطراف باغ. گيرند جنگلي قرار مي
  ).14-16: 1388زاد،  جليلي و جم(كاهد  برهوت آن مي

                                                            
52. Goose-foot 
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  ر اجرا شده در فرانسه انواع طرح پارت 5-2هاي  شكل
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  ا شده در فرانسه ر اجرطرح پارت 6-2شكل 

  
  هاي انگليسي باغ 3- 2- 2
 ويـژه  بـه  اروپـايي  طراحـان  ثيرأتـ  تحـت  بريتانيا جزيره در سازي باغ هفدهم قرن اواخر تا

 امپراطـوري  قـرن  چنـد  حاكميت. است بوده فرانسوي -  ايتاليايي سبك نوع از و فرانسوي
 بـه  توجـه  بـا . اسـت  بـوده  ثرؤمـ  سازي باغ از سبك اين گيري شكل در جزيره اين بر روم

 اواخـر  از انگلستان، كشور عمده توپوگرافي وضعيت و داري زمين سيستم اقليمي، شرايط
 رسـمي  سـبك  53پـوپ  الكسـاندر  چـون  مشهور نويسندگان توسط به تدريج هفدهم قرن

                                                            
53. Alexander pope 
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 مصـنوعي،  العـاده  فـوق  سـبك  يك را رسمي سبك آنها.گرفت قرار انتقاد مورد منظرسازي
 گيـري  شـكل  براي را زمينه و دانستند مي انگلستان توپوگرافي وضعيت با نامناسب و گران

 كـه  را سـازي  بـاغ  هـاي  سـبك  و نمودنـد  فراهم را كشور آن شرايط به سازگار منظرسازي
 را 55انگليسـي  منظـر  بـاغ  و 54هـا  رعيت هاي باغ مثل آورد مي ياد به را انگلستان نام امروزه
  :شود مي كوتاهي اشاره ها سبك اين كلي مباني به اينجا در كه نمودند رايج

 اتفـاق  مـيالدي  17 و 16 قـرن  در هـا  كنت ظهور :56كنت انگليسي هاي باغ .1  
 ايـن  در. دارد فرانسـوي  پـارتر  همچنـين  و ايتاليايي سازي باغ سبك در آن ريشه و افتاد
 و ميگيرد صورت گياهان هندسي پرچين بر تكيه با طراحي فرانسوي پارتر همانند روش
 بـا  آن تفاوت و دارد طبيعت بر انسان سلطه از نشان كه وسطي است قرون هاي باغ ادامه
  :باشد مي  مورد چند در فرانسوي پارتر

 اجـرا  كـوچكتر  سـطوح  در طـرح  نـوع  ايـن  فرانسوي سبك با مقايسه در) الف  
  .شود مي

  .باشند مي دار موج همچنين و تر پيچيده ها پرچين طرح) ب  
 و منظم صورت به مربع داخل و باشد مي مربع صورت به ها كنت هندسي طرح  
 افـراد  كـه  اسـت  حـدي  بـه  هـا  كنت پرچين ارتفاع. است فرعي تقسيمات داراي متقارن

 پـرچين  هـا  كنـت  حاشـيه  ديـوار . كننـد  عبور آن روي از بتوانند راحتي به  آن نگهدارنده
 در اسـتفاده  قابل عمده گياه. باشد مي توري سيم از استفاده با هايي نرده يا و بلند هندسي
 رنگـي  هـاي  شـن  وسـيله  بـه   هـا  پرچين الي البه. است رزماري و الواند شمشاد، ها كنت

  ).7-2شكل (  كارند مي آن بين دارويي گياهان يا و شوند مي پوشيده
 هـا  پـرچين  داخـل  دارند زينتي كامالً هدف عمدتاً كه كنت امروزي هاي باغ در  

 بـه  آن هاي بوته تمامي همزمان و داشته يكدست ارتفاع و شكل كه شده اصالح هاي گل
 اسـتفاده  اللـه  نظيـر  گيـاهي،  گونـه  يك از شود مي سعي عمدتاً شوند، مي پر بنشينند گل
 كـه  كوچـك  فـواره  يـك  با احتماالً و آب حوض يك كنت با هاي باغ مربع وسط. شود

 مجسمه از ها باغ از بعضي در. شود مي تزيين ندهد قرار ثيرأت تحت زياد را طرح مجموعه

                                                            
54. Cottage gardens 
55. English Landscape gardens  
56. English kont garden 
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 كاشـته  يافتـه  آرايش درختچه يا و درخت يك مربع وسط در اينكه يا و شود مي استفاده
  .)8-2شكل( شود مي

  
  اي از طرح باغ دب سبك كنت نمونه 7-2شكل 
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  اي اجرا شده از طرح كنت، باغ كاخ هامپتون انگلستان نمونه 8-2شكل 
  

 حـاكم  فئـودالي  سيستم كه قديم انگلستان در:  هاي انگليسي رعيت هاي باغ. 2  
 مـزارع،  از اي گوشـه  در كـه  كردنـد  مـي  زنـدگي  رعيـت  تعـدادي  بزرگ مزارع در ، بود
 ها رعيت اين از كدام هر. داشتند خود هاي خانواده زندگي گذران براي كوچك هاي خانه
 صيفي سبزي، كاشت با كه بودند كوچك باغچه يك داراي خود كوچك خانه جلوي در
 هـاي  بـاغ  ايـن  در. كردنـد  مي مينأت را خود خانواده روزمره نيازهاي ميوه كمي مقدار و

  .شد مي كاشته نيز زينتي گياهان كوچك
 هـاي  بـاغ  رسمي سبك به كه بودند بزرگ هاي باغ داراي خود مزارع، صاحبان  
 و بـزرگ  داران زمـين  توجه مورد ها رعيت هاي  باغچه بتدريج. بود شده طراحي اروپايي
 از يكي سبك اين امروزه  كه بطوري. گرفتند قرار منظرسازي اي حرفه طراحان همچنين
 هاي باغ نقش امروزه شايد .شود مي محسوب بريتانيا جزيره در سازي باغ سبك زيباترين
 ولي باشد نداشته چنداني اهميت آنها صاحبان روزمره نياز مينأت در انگليسي هاي رعيت
 آن زيباشـناختي  اهداف روي بيشتر كيدأت با آنها قديمي و قبلي ساختار همان شده سعي
 هايي گونه  آن با اولويت سبزي و صيفي گياهان كاشت در شود مي سعي و كند پيدا ادامه
  .باشد داشته زينتي ساختار گلدهي، و رويشي شكل ها، رنگ نظر از كه باشد

 و مناسـب  خيلـي  كوچـك  فضاهاي در ويژه به ايران در رعيتي هاي باغ اجراى  
 گيـاهي  هاي گونه تركيب نحوه بزرگتر فضاي در ويژه به و طرح اين در. باشد مي جذاب

 ايـن  بـه  هـا  باغ اين اجراى و طراحي در كار روش. باشد مي مهم خيلي يكديگر كنار در
 از اي باغچـه  يـك  در يـا  و خانه يك حياط چهارديواري يك داخل در كه است صورت
 فضاي شامل. شود مي تقسيم عمده قسمت سه به فضا شهري، عمومي پارك از اي گوشه
 سـوم  قسـمت  و اي حاشـيه  فضـاي  بـه  چسـبيده  رو پياده حفاظتي، نرده يا ديوار حاشيه
  .است كرده احاطه را آن رو پياده كه باغ وسط باقيمانده فضاي

 بـه  چسـبيده  حاشـيه  فضـاي  مـديريت  با سازي باغ از سبك اين اصلي ساختار  
 كـه  اسـت   صـورت  ايـن  بـه  قسـمت  ايـن  در كاشت كلي اصول. آيد مي وجود به ديوار
 و بلنـد  گياهان ابتدا. باشند نورپسند و گلده زينتي، عمدتاً شده انتخاب گياهي هاي گونه
 بـه  تـدريج  بـه  و شـده  كاشته حفاظتي نرده يا ديوار به چسبيده پشتي قسمت در رونده
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 مسـتقيم  نـور  دريافـت  در گياهان تمامي تا شود مي كم گياهان ارتفاع از رو پياده سمت
 آنهـا  هـدايت  امكـان  كه رزها مثل رونده گياهان شود مي سعي. نشوند محدوديت دچار
 گياهـان  ايـن . شـوند  مـي  كاشـته  اول دارد، وجود چوبي يا و فلزي نرده يا و ديوار روي
 گياهان از بعد. دهند پوشش باال ارتفاع تا را نرده يا ديوار سطح خود رويش با توانند مي

 كـم  ارتفاع با گياهان تدريج به و شوند مي كاشته دارند بلندتري ساقه كه گياهاني رونده،
 يـك  گياهان كامل رويش از بعد طوريكه به شوند، مي انتخاب پهن و گسترده ساختار و

 گـي  سـبزينه  بـا  همـراه  كه آيد مي وجود به رو پياده كنار تا ديوار انتهاي از طبيعي شيب
 بـا  نقاشـي  تـابلو  يك مختلف هاي رنگ و شكل با ها گل انواع ظهور و گياهان هاي برگ
  .آمد خواهد وجود به زيبا نگار و نقش

 روش در آنهـا  بـذر  كـردن  مخلوط طريق از هم گياهان مخلوط كاشت مورد در  
 ايـن  در. كـرد  گيـري  تصـميم  تـوان  مـي  گلداني طريق از كاشت همچنين و مستقيم كاشت
 تـوده  صـورت  بـه  گونـه  هر و شود مي استفاده مختلف گياهي گونه 4- 5 از حداقل سبك،
 كوچـك،  تـوده  هـر  كاشت تكرار براي. شوند مي كاشته هم كنار در بوته 9- 10 از متشكل

  .شود مي كاشته تصادفي صورت به مختلف فواصل در ها گونه ساير با ارتباط در گونه يك
 رعيتي هاي باغ كلي طرح بر مبتني رو پياده اي، حاشيه شده كاشته فضاي كنار در  

. شـود  مي اجرا و طراحي رسمي غير يا رسمي صورت به رفته كار به مواد و طرح نظر از
 گياهـان  رويـش  براي منظر آب ايجاد با يا و كرد كاري چمن توان مي را باغ وسط فضاي
 كاشـت  بـراي  را فضا اين رعيتي هاي باغ قديمي هاي سبك مثل يا و داد اختصاص آبزي

 از اي گوشـه  در باشـد،  اختيار در كافي فضاي اگر. داد اختصاص سبزي و صيفي گياهان
 دار سـايه  فضـاي  يك رونده گياهان همچنين و چوبي يا فلزي هاي نرده از استفاده با باغ

  .نمود ايجاد استراحت و تفريح براي
 روستاهاي كوچك هاي باغچه به زيادي شباهت انگليسي رعيتي هاي باغ سبك  

 اي گوشـه  در يا و روستاييان حياط ويالها، در ويژه به را سبك اين توان مي و دارد ايران
  .نمود اجرا هستند ايزوله نسبتاً كه شهري هاي پارك از

 بـزرگ  فضاي وجود سبك اين پيدايش زمينه پيش : باغ منظرهاي انگليسي. 3  
 داران زمـين  توسـط  كه بود شهرها اطراف روستايي هاي محيط در كشاورزي و چراگاهي

 تحـت  انگلسـتان  در روسـتايي  -طبيعي منظرهاي اين از هم هنوز. شدند مي اداره بزرگ
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 بـه  قبلـي  هـاي  نسـل  از كه جامعه نفوذ با افراد ساير و سلطنتي خانواده اعضاي مالكيت
  ).54: 2006 ،57ايگبرت( شود مي ديده فراواني به اند برده ارث

 منظر سبك از گرفتن فاصله انگليسي منظر باغ سبك اوليه طراحان هدف  
 طبيعي سبك به گرايش نهايت در و هلندي - فرانسوي سازي باغ سبك ويژه به اروپايي

 " منظر -روستا" بديع و زيبا وسيع، انداز چشم با هاي منظره ايجاد آنها تالش .است بوده
 و 9-2هاي  شكل( باشد مي زير شرح به انگليسي منظر باغ عمده هاي ويژگي .است بوده

2-11:(  
 از اسـتفاده  و « منظـر  چراگـاه  يـا  و منظـر  روسـتا  « گرايش با طبيعت به نزديك سبك .1

   دسترسي؛ مسيرهاي دهي شكل در منحني خطوط
 و مـديريت  و منظـر  ايـن  زيرمجموعـه  عنوان به مزارع و طبيعي زارهاي چمن وجود. 2

  كالن؛ مديريت چارچوب در آنها ساماندهي
 ماهور، تپه نظير طبيعي هاي پديده و عوارض از مطلوب استفاده و ساماندهي. 3

 زيباسازي بر عالوه كه كالسيك و سنتي معماري سبك با هاي پل نصب و ها رودخانه
  باشند؛ داشته هم رساني خدمات در كليدي نقش

 منظـر  در موجود هاي شكاف در فشرده صورت به تنومند و انداز سايه درختان كاشت .4
  ندهد؛ قرار شعاع تحت را منظر چراگاهي فيزيونومي كه نحوي به

 مانع ايجاد براي ها ديوار اين نصب:  منظر چراگاهي قسمت در ديوارهايي نصب. 5
  ديوارهاي. بود آن ديگر قسمت به چراگاه قسمت يك از احشام عبور براي فيزيكي
 ساخته نقاطي در موجود طبيعي عوارض از استفاده با كه است صورت اين به سنگي

 داشته منظر ديد از پنهان وضعيت كل در فيزيكي، مانع ايجاد بر عالوه كه شوند مي
 رويت قابل دور از عارضه اين به شدن نزديك از قبل تا بيننده براي  بطوريكه باشند،

  نباشد؛ تشخيص و
 محـل  سـاختمان  اين منظر، از اي گوشه در برجسته معماري با بزرگ ساختمان وجود. 6

  باشد؛ مي ملك اصلي صاحب زندگي
 دار شـيب  محـيط  يـك  در كه شود مي اجرا و طراحي مسيري در : 58كوچك آبشار نصب. 7

 يـا  و اسـتخر  يـك  به نهايت در و افتاده اتفاق پايين سمت به شيب باالي از آب حركت
                                                            
57. Egbert 
58. Cascades 
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 غيررسـمي  يـا  و رسـمي  سـبك  بـه  توانـد  مي عبور مسير. شود مي ختم كوچك درياچه
 كوچك هاي آبشار كوچك، موانع از آن ريزش و برخورد و آب عبور اثر بر. شود سيسأت
  .دهد مي محيط به را موزوني صداي آبشارها اين وجود كه آورد مي بوجود را متنوع و

 آسيا شرق هندوهاي هاي زيارتگاه به شبيه نمادين ييالقي هاي خانه :٥٩نصب آالچيق.  8
 نصب منظر از اي گوشه يك در ها ساختمان ساير از ايزوله و كوچكتر صورت به
 و نداشته مذهبي ارزش انگليسي منظر باغ طراحي در ها نصب آالچيق. شوند مي

  .شود مي استفاده منظر در تنوع ايجاد برايصرفاً 
 بـاغ  دهـي  شـكل  امكـان  زمـين،  مالكيت نوع و ايران اقليمي شرايط به توجه با  
 مزارع و روستايي هاي محيط ادغام با توان مي ولي باشد، مي كم خيلي انگليسي منظرهاي

 منظـر  بـاغ  سـبك  بـه  حدي تا آنها ساماندهي و شهري سبز هاي محيط مجموعه در آنها
  ).18-21: 1388زاد،  جليلي و جم( شد نزديك انگليسي

  

 
  

  انواع آب منظر در سبك باغ منظر انگليسي 9-2شكل 
  

  هاي چيني و ژاپني باغ 4- 2- 2
 در هستند، مطرح ژاپني هاي باغ نام به عمدتاً منابع و دنيا در ژاپني و چيني هاي باغ

 فرهنگ در ريشه نمادين نگاه و فلسفي مباني لغوي، نظر از ها باغ اين تمامي كه حالي
                                                            
59. pagodas 
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 شده عملياتي و بومي آنجا در و كرده پيدا راه ژاپن فرهنگ  در بعداً كه دارد باستان چين
 و ژاپني سبك در اساسي هاي تفاوت و ها شباهت كه حالي در و است يافته توسعه و

 باغ در هم و ژاپني باغ در هم استخر و تپه وجود ، مثال عنوان به.  دارد وجود چيني
 به چيني باغ طراحي. باشند مي طبيعت در رودخانه و كوهستان نمادين نماينده چيني

 است صورتي به ژاپني سبك ولي كرد، تماشا باغ درون از بايد را آن كه است صورتي
 حالي در هستند واقعي منظرها باغ چيني سبك در. ديد خانه درون از توان مي را باغ كه
 ماسه ژاپني زن هاي باغ در مثالً. باشند مي نمادين يا واقعي منظرها باغ ژاپني سبك در كه

 منظر در را گياه ساختار چيني هاي باغ در. درياست آب امواج سمبليك نشان شده پهن
 درختان شود مي سعي ژاپني روش در كه حالي در كنند مي نگهداري طبيعي صورت به
 سبك دو اين در نيز صخره سنگ از استفاده. شوند آرايش و هرس كوه شكل به

 كه گيرد مي صورت منظر از جايي در سنگ از استفاده چيني سبك در.  باشد مي متفاوت
 استفاده روها پياده و دسترسي مسيرهاي در اوليه مواد عنوان به مثالً باشد، نياز مورد
  .باشد مي مدنظر منظر از عنصري عنوان به عمدتاً ژاپني سبك در كه حالي در شود، مي

 برداشت به توجه با. دارند طبيعت در ريشه ژاپني و چيني هاي باغ سبك   
 صورت به را آنها كه است شده سعي طبيعت، دهنده تشكيل عناصر از معنوي و مذهبي
 در حضور كشورها اين بومي مردم براي بنابراين. دهند قرار مدنظر سازي باغ در نمادين

 ساير نگاه كه است طبيعي و باشد مي معنويت و آرامش افزايش و تمركز براي ها باغ اين
 و بوده زيباشناختي صرفاً نگاه يك ژاپني و چيني هاي باغ براي ايران جمله از كشورها

  .باشد مي منظرسازي در تنوع ايجاد راستاي در
  

  ژاپني و چيني هاي باغ مباني) الف
 تمامي و دارد طبيعت از مذهبي برداشت در ريشه ژاپني و چيني هاي باغ سبك. 1

 كه كرد دقت بايد. دارند طرح كلي چارچوب در نمادين نقش دهنده تشكيل عناصر
 سعي طبيعي سبك در. دانست منظرسازي طبيعي سبك با مترادف نبايد را سبك اين
 را طبيعي اكوسيستم يك شبيه كاركردي انسان ساز دست و مصنوعي منظر كه شود مي

 و معنوي برداشت در نگاه صرفاً ژاپني و چيني سبك در كه حالي در باشد، داشته
 بيشتر كه است دليل همين به. دهد مي انعكاس منظرسازي در را طبيعت از نمادين

  .كنند مي بندي طبقه رسمي هاي باغ رديف در را ژاپني مختلف هاي باغ
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 هيچ و است ژاپني و چيني سبك شاخص منظرسازي در تعادل و هارمونى حاكميت. 2
 و جايگاه عناصر تمامي. باشد داشته عناصر ساير از تر برجسته ظهور نبايد عنصري
  .دارند طراحي در يكسان كيفيت

 كوچك محيط يك در حتي آن امتداد و خاص فضاي پردازانه خيال دهي شكل هدف،. 3
 منزل ورودي تا بيروني دروازه از رو پياده يك از نمادين نگاه مثال، عنوان به. باشد مي
  .باشد مي كوهستان دل تا شهر از عبوري مسير از تصورانه برداشت اساس بر

 نماد عنوان به كوچك سنگ تكه يك از باشد، مي حاكم »است بيشترين كمتر « قانون. 4
  .شد مي استفاده رودخانه نماد عنوان به آب جريان يك و كوهستان

  .شوند مي محسوب منظر در پيراموني فضاهاي عنوان به خالي هاي زمين. 5
 فضاهاي در و شوند مي طراحي رسمي سبك به ها كاخ و معابر چون هايي محيط. 6

 در. شود مي استفاده غيررسمي و رسمي روش دو هر از شهرها در خصوصي
 غيررسمي روش از استفاده با ها رعيت و كشاورزان خانه و روستايي هاي محيط

  . شود مي منظرسازي
  
   ژاپني و چيني سبك نمادين عناصر) ب
 كننده تداعي ژاپني و چيني منظرهاي در صخره و سنگ وجود : صخره و سنگ. 1

 شود مي استفاده سنگ از ژاپني سازي باغ مختلف هاي سبك كليه در. است ماندگاري
 تيپ. است خودش خاص قواعد بر منطبق آنها چيدن نحوه). 11-2و  10-2 هاي شكل(

 دار طاق و قوسي كوتاه، عمودي بلند، عمودي هاي سنگ شامل استفاده مورد هاي سنگ
 صورت به را آنها چيدن، موقع در. باشد مي افقي هاي سنگ در مختلف هاي شكل و

 در نبايد سنگ نوع يك از بيش. كنند مي نصب تايي هفت حتي و پنج سه، هاي گروه
 هاي سنگ بردن كار به و ها سنگ تيپ از نابجا استفاده. گيرد قرار استفاده مورد طرح

  .باشد نمي پسند مورد قواره بي و ناسالم و شكسته
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  اپنيژهاي چيني و  عنصر سنگ در باغ 10-2هاي  شكل
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  چيني و ژاپنيهاي  عنصر سنگ در باغ 11-2هاي  شكل
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 و درياست نمايانگر آب. است ژاپني و چيني هاي  باغ در مهم عنصري: آب. 2  
 چيني هاي طرح در را آب. دهد مي نشان را زمان ناپذير اجتناب گذر آن) متحرك( وجود

 از استفاده با نمادين يا و ها درياچه و ها استخر در واقعي صورت به توان مي ژاپني و
 نمايانگر عنوان به رودخانه كف پهن هاي سنگ نصب طريق از يا و شده پهن شني مواد

 چاي باغ در مذهبي كننده تطهير عنصر عنوان به  آب از.  داد نشان رودخانه و جويبارها
  .كنند مي استفاده ژاپني

 هاي باغ ايجاد فرض اينكه به توجه با :  كننده جدا مرزهاي يا حصار وجود. 3  
 داراي ها باغ تمامي باشد، مي مصنوعي و فكري قواي احياء و تمركز براي ژاپني و چيني

  .باشند مي حصار همان يا كننده جدا مرزهاي
 در. اسـت  ديگـر  مرحلـه  بـه  مرحلـه  يـك  از عبوري فضاي عنوان به : دروازه. 4  

  .است ژاپني و چيني هاي باغ ديگر هاي ويژگي از دروازه نصب زندگي، مختلف هاي حالت
 نقـش  محتـواي  نظر از منظرسازي از سبك اين در پل وجود :ها طاق و ها پل. 5  

  .باشد مي آن ديگر مرحله به زندگي از مرحله يك از عبور محل و است دروازه شبيه نسبتاً
 طريق از. است زندگي مسير معناى به راه : دسترسي مسيرهاي و روها پياده. 6  

 را منظـر  هـا  رو پياده پهن هاي سنگ تخته يا و متوسط هاي سنگ قلوه دادن قرار هم كنار
  . دهند مي شكل

 صورت به بعضاً كه بومي گياهان از : ژاپني و چيني هاي باغ در گياهان. 7  
 هاي گونه شوند، مي استفاده ژاپني هاي باغ طراحي در و دارند نمادين جايگاه عرفي

 و Prunus serrulata ،Ginkgo biloba ،Acer palmatum: شامل هستند درختي
  .باشند مي Abelia X gradiflora ،Pieris saponia ،Pinus muga:  شامل ها درختچه

، Ophiopogon japonius ،liriope muscari:  شـامل  نيـز  پوششـي  گياهـان  و  

Hedra hellix ،Festuca ovina var. glauca جملـه  از گلـدار  گياهان و ها ارس انواع و 
jasminum polyanthum باشد مي.  

 از بعضاً نيمكت و ميز بر عالوه ژاپني هاي باغ مبلمان در : چيني باغ مبلمان.  8  
  . شود مي استفاده نيز غيره و شكل گنبدي چوبي هاي آالچيق و چترها سنگي، هاي فانوس
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  هاي چيني و ژاپني انواع باغ) ج
 و شـده  بـومي  هـا  ژاپنـي  توسط و شده آغاز چين هاي بونساي از باغ : 60بونساي  باغ. 1

 محـوري  نقـش  زيباشناختي عنصر ها باغ نوع اين دادن شكل در. است كرده پيدا توسعه
 معنـي . باشـد  مـي  مهم خيلي ديد و رويشي نظر از مناسب محيطي شرايط انتخاب. دارد

 در هـا  بـاغ  نـوع  ايـن  طراحي در. است « مينياتور گلداني درخت « ژاپني زبان دربونساي 
 انتخـاب  باشـد  مـي  ديدن قابل راحتي به خانه درون از كه حياط از قسمتي خانه، محيط
 يـا  را آنهـا  هاي گلدان بونساي، هاي درختچه و درختان بودن كوتوله به توجه با. شود مي
 و انـدازه  كـه  خـاكي  تپـه  يـك  روي بر را آنها يا و دهند مي قرار چوبي ميز يك روي بر

 رنـگ  و انـدازه . كننـد  مـي  مستمر باشد مي متغير خانه حياط وسعت نسبت به آن ارتفاع
  .)12-2 شكل( باشد داشته همخواني و تناسب گياه رنگ و اندازه با بايد ها گلدان

  

  
  

  ها با سبك بونساي دهي درختچه اي از شكل نمونه 12-2شكل 
  

 عمـدتاً  ژاپنـي،  هاي باغ در آمده دست به تجربيات به توجه با : بونساي مناسب هاي گونه
 ريـ نظ گيـاهي  هـاي  گونـه . شـود  مي استفاده اي بوته گياهان از بعضاً و درختچه و درخت

                                                            
60. Bonsai 

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

http://www.Pnunews.com


  
  
  
  
  
  
 

 انار، افرا، انجير، درخت ارس، كاج، سرو، گيالس، ،)كريبتومريا( ژاپني سدر راش، آزاليا،
  . هستند رزماري اي بوته گياه و آزاد درخت

. اسـت  تناسـب  رعايـت  بونسـاي  گيـاه  دهـي  شكل در كلي اصول :كار روش  
 مورد گياه طبيعي ساختار با بايد دقيقاً ساختاري نظر از درخت يك شده كوچك ساختار

 تـا ) دادن آرايـش  و دهـي  شكل هرس،( كردن كوچك عمليات. باشد داشته تناسب نظر
 نگهـداري  براي هرس عمليات و گيرد مي صورت تدريج به نظر مورد تناسب به رسيدن
 خالف درخت كردن كوتوله كلي، طور هب. باشد نظر مورد بايد هميشه نيز مطلوب شكل
. شود مي انجام زيباشناختي در طلبي تنوع ديد از صرفاً عمل اين و است آن طبيعي ذات
  .است باغباني در باال تجربه يك نيازمند و بوده تدريجي كردن كوتوله عمليات ضمن در
  

  بونساي باغ محيطي شرايط
 انتخـاب  كـه  دارد اي گونـه  بـه  بستگي رطوبت و نور حرارت، درجه نظر از محيطي شرايط
 در. شوند مي تقسيم گرمسيري و معتدله گروه دو به بونساي گياهان كلي، طور به. است شده
 گلخانه خارج يا داخل شرايط در گياهان نگهداري و رشد كه گرفت تصميم بايد ارتباط اين

 طبيعـي  محيط در گونه آبي نياز همچنين و بارندگي وضعيت تابع گياهان آبياري. شود انجام
  .است اي قطره آبياري اي، گلخانه شرايط در آبياري روش بهترين و باشد مي آن

 peat قسـمت  دو لـوم،  قسـمت  يك شامل بونساي گياهان براي مناسب خاك  
moss كلي، اين گياهان شرايط زهكش مناسب را طلب  طور به. و دو قسمت ماسه است
  .شرايط طبيعي استكنند و كود مصرفي در اين سيستم كمتر از  مي

 تفكـر  در ءمنشا ژاپن در سازي باغ سبك اين : 61تعادل و هارمونى هاي باغ. 2  
 القـاء،  روش بـر  تكيـه  و نمـادين  بصـورت  شـود  مي سعي و دارد باستان چين پذير نظم

 كيفيـت . شـود  ايجـاد  طبيعيـت  و خود با ارتباط در انسان در هارموني و تعادل احساس
 محسوب انرژي جريان عنوان به را محيط در ساختار و رنگ تنوع، نظر از حيات جريان

  :باشد مي زير شرح به منظرسازي از سبك اين دهنده تشكيل عناصر .كند مي

                                                            
61. Fen shui gardens 
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 و مسـتقيم  خطـوط  جـايگزين  دار مـوج  و منحنـي  خطـوط  تدريجي حركت -  
 كاشت بسترهاي و دسترسي مسيرهاي روها، پياده ساخت در اصل اين. شود مي دار زاويه
  .شود مي رعايت كامالً

 كننـده  تعيـين  گياهـان  كاشـت  نحـوه  و انتخـاب  در رنـگ  كيفيت و تركيب -  
 بـراي  قرمـز  رنـگ  و متانـت  و آرامـش  ايجـاد  بـراي  گياهان سبز و آبي رنگ. باشند مي

 شـدت  بـه  رنگ يك به بيشتر كيدأت از(  شود مي محسوب تحرك ايجاد و آفريني هيجان
  ). شود مي اجتناب

 بوده مهم طراحي در يكديگر كنار در عناصر دادن قرار در هارموني و تعادل -  
  .كند مي جلوگيري عناصر ساير با مقايسه در عنصر يك شدن برجسته از و

 صـورت  بـه  سـازي  بـاغ  سبك اين در آب و آتش زمين، فلز، چوب، عناصر -  
 كـدام  هر به نزديك مفهوم تناسب به منظر دهنده تشكيل عوامل و روند مي كار به نمادين

 بـه  نمـادين  صـورت  به باغ از قسمتي مثال، عنوان به. شوند مي ساماندهي عناصر اين از
 نظـر  از منظرهـا  آب و گياهان رويش چون عواملي و شود مي داده اختصاص آب عنصر

  .شوند مي ساماندهي باغ از قسمت اين در و هستند نزديك آب عنصر به مفهومي
 بنـدي  تقسيم جغرافيايي هاي جهت براساس و وجهي هشت صورت به ها باغ -  

 عوامـل  بـه  سـبك  ايـن  شـده  تعريـف  عنصر و رنگ اساس بر قسمت هر در. شوند مي
 اختصاص شمال قسمت. شود مي داده اختصاص هستند نزديك عنصر اين به كه طراحي

. دارد اختصـاص  آتـش  عنصـر  و قرمز رنگ جنوب قسمت و آب عنصر و تيره رنگ به
 گياهـان  و درختچه درختان، كاشت باغ، شمالي قسمت در بينش، اين بر  تكيه با بنابراين
 فضاي. شوند مي سيسأت باغ از قطعه اين در منظرها آب همچنين و گرفته صورت زينتي
  .دارد تفريحي فضاي يا اجاق به اختصاص جنوبي

 قسـمت  ايـن  در دارد، سـفيد  رنـگ  و فلـز  عنصـر  به اختصاص غرب قسمت  
 قسـمت . اسـت  شده داده اختصاص ها بچه بازي محل به و داشته قرار باغ اصلى مبلمان
 سـالمتي  و زنـدگي  حيـات،  معناي به كه است چوب  عنصر و آبي رنگ به مربوط شرق
  .شوند مي كاشته دارويي گياهان و سبزيجات ميوه، درختان قسمت اين در است،
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 پـارك  مختلـف  نقـاط  اختصـاص  هـا،  بنـدي  تقسـيم  اين نمادين مفاهيم از جدا  
 در مردم بيشتر تمركز از و كند مي تر آسان را فضا كلي مديريت عمالً موضوعي بصورت

  .نمايد مي جلوگيري نقطه يك
 معرفـي  ژاپـن  بـه  چين از نوشيدني يك عنوان به چاي : 62ژاپني چاي باغ. 3  

 افـزايش  و اسـترس  كاهش براي فضايي ايجاد ،" چاي باغ " ايجاد از هدف. است شده
 فضـاي  بيروني، فضاي. شود مي تقسيم دسته سه به باغ اين. است تفكر و تمركز آرامش،
 يـك  از ورود و دارد قـرار  محصور محيط يك در باغ. است چايخانه محل و باغ داخلي
 اصلى عناصر.شود مي انجام خاص دروازه يك از عبور طريق از ديگر قسمت به قسمت

  :است زير شرح به باغ اين
  .كند مي وصل هم به را باغ دروني و بيروني قسمت كه بيروني دروازه) الف  
 و كنـد  مـي  وصل هم به را دوم دروازه تا اول دروازه بين مسير كه رو پياده) ب  

 دل بـه  شـلوغ  فضـاي  يـك  از عبـوري  مسـير  سـمبليك  صورت به رو پياده قسمت اين
  .شود مي محسوب رودخانه يك حاشيه يا كوهستان
 از كنندگان مراجعه و شود مي نصب رو پياده انتهاي در كه اندروني دروازه) ج  

  .شوند مي چايخانه فضاي وارد دروازه اين
  خـدمات  چـاي  نوشـيدن  بـراي  كننـدگان  مراجعـه  كه است جايي چايخانه) د  

  . شوند مي رساني
 نبـود  امروز فشردگي به جمعيت كه ايران هاي شهر در دور، خيلي هاي زمان در  

 آن در كه حياط يك در ايران هاي چايخانه بود نشده  ها بازي بورس اسير زمين و فضا و
 براي مطلوب محيط داشت قرار نشستن براي سكوهايي و دار سايه درختان آب، حوض
 دربنـد  فرحزاد، جمله از نقاط، از بعضي در تهران در. بود دوستانه گفتگوهاي و آرامش

 ايرانـي  فرهنـگ  بـا  كـامالً  كـه  دارنـد  وجود هم هنوز خوشبختانه فضاها اينگونه غيره و
  . است خانوادگي و گرم كامالً محيط و داشته سازگار

 و شن با اي صخره سنگ ها، باغ اين اصلي عناصر : ژاپني اي صخره باغ. 4  
 كار مكانيسم.  دارد را دريا حالت شن و جزيره نقش سنگ. باشد مي گياهي گونه تعدادي

 و نامنظم هاي شكل با سنگ تعدادي مسطح سطح يك در كه است صورت اين به

                                                            
62.Tea gardens  
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 مطلوب شرايط به توجه با. شوند مي مستقر زمين مختلف نقاط در مختلف هاي هانداز
 يك با شن زمين بقيه در. پوشاند مي خز محدود بصورت را سنگ اطراف بعضاً ژاپن
 فضاي الي البه در جزيره مثل ها سنگ بطوريكه شود، مي كش شن و پهن خاص روش
 دار موج حالت آن سطح كه است بصورتي كشي شن عمل. گيرند مي قرار شده ريزه شن
  .درياست امواج نماد كه دهد مي نشان

 عنوان به شد، ايجاد تغييراتي نيز سبك اين در غرب به ژاپني هاي باغ ورود با  
 در شوند، مي پيدا عناصر ساير كنار در و منظر يك از اي گوشه در طرح اين از نمونه
  ).13- 2هاي  شكل(شود  مي ايجاد محصور محيط يك در اي صخره باغ ژاپن، در كه حالي

  

 
  

 
  

  اي ژاپني هايي از باغ صخره نمونه 13-2 هاي  شكل
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 ويژگي و شده معرفي ژاپن به چين از نيز سبك اين : درياچه و تپه باغ .5  
  : است صورت بدين آن عمده

 باغ سبك به شبيه ديد اين از شود، مي اجرا ماهور تپه محيط يك در باغ) الف  
  .است انگليسي منظر

 به نمادين صورت به يا و شود مي ايجاد درياچه آن از اي گوشه يك در) ب  
  .دهند مي شكل را درياچه شني مواد وسيله

 نواحي از ها درختچه و درختان خصوصاً باغ اين در شده كاشته گياهان) ج  
 و تر فشرده ساختار ظاهري، نظر از دليل همين به شوند، مي آوري جمع كوهستاني
  .دارند ها رويشگاه ساير به نسبت تر كوچك

 مسير و روها پياده ساخت ها، پل نصب مثل ژاپني هاي باغ عناصر ساير) د  
 نيز غيره و فانوس هاي چراغ دار، موج منحني خطوط صورت به شده سنگفرش دسترسي

  .افتد مي اتفاق سبك اين در
  
  پارك و تقسيمات آن مفهوم 2-3

تعاريف گوناگون كه براي پـارك   بهجهت دستيابي به تعريف مشخصي از پارك 
  :شود مي اشارهدر منابع مختلف ارائه شده 

قطعه وسيع محـاط شـده از سـرزميني كـه بـه امـر پادشـاهان يـا طبـق           •
  .شود ني براي شكار يا ذخيره منابع طبيعي محافظت ميودستورالعمل قان

گردشگاه و تفرجگاه براي قدم زدن و سرگرمي و بازديـد   اي از مجموعه •
  و غيره
ي از يك شهر و كشور كه حالـت خاصـي نظيـر منـابع     يها نقاط يا محل •

  .هاي عالي طبيعي و علمي داشته باشد طبيعي، آثار تاريخي، آثار و پديده
هـا و   ها و درياها و درياچـه  مساحتي از سرزمين كه در آن مراتع، جنگل •

  .داشته باشدغيره وجود 
هاي عمومي در داخل يا نزديك شهر كـه   محل ها يا نقاط  ها و جنگل كوه •

  .براي استفاده عمومي منظور و مشخص گردد
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هـا   توان بـراي پـارك   ترين تعريفي كه مي با توجه به تعاريف فوق جامع  
  :باشد بيان نمود به شرح زير مي

ختلـف جهـت   هـاي م  كاربردفضاي سبز طراحي شده و تركيب شده با «  
  .»شود استفاده تفريحي تفرجگاهي و گردش عموم مردم پارك ناميده مي

هـاي   كـاربرد پارك فضاي سبز طراحي شده و تركيب يافتـه ايسـت كـه      
  :باشد به شرح زير مي كاربردمختلف دارد كه تقسيمات آن بر اساس اجزاء 

  
  شناسي يا بوتانيك پارك گياه 2-3-1

مطالعات، تحقيقات و آمـوزش بـا امكـان اسـتفاده      اين نوع پارك به منظور انجام
شود و در آن انواع گياهان  ي محيط در اغلب شهرها ايجاد مييعموم مردم و زيبا

هـاي علمـي كاشـته شـده و      هاي مختلف و نمونه گياهان جهت بررسـي  و گونه
هـاي فنـي بـر روي سـازش و تطـابق گياهـان بـومي و غيربـومي          ضمن بررسي

  .ثر و مفيد باشدؤهاي سازگار و مناسب كشت منطقه م گونه تواند در انتخاب مي
  
  پارك جنگلي 2-3-2

هايي با رويـش طبيعـي يـا در مـواردي      اراضي تحت پوشش درختان و درختچه
مصنوعي هستند كه در فضاي داخلي آنها يك نو اكوسيسـتم خـاص و متفـاوت    

  :شوند ميهاي جنگلي به دو گروه تقسيم  با محيط اطراف حاكم باشد پارك
  .هاي جنگلي طبيعي پارك )الف  
  .هاي جنگلي مصنوعي يا دست كاشت پارك )ب  

  
  پارك ورزشي 2-3-3

جذب و جلب  جواري با واحدهاي مسكوني به منظور  ها به لحاظ هم اين نوع پارك
  .شود افراد محله، ناحيه، منطقه جهت انجام مليات ورزشي پارك ورزش ناميده مي

  
  المللي  بينپارك  2-3-4
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ها بـه جهـت ايجـاد و حفـظ فضـاهايي كـه اهميـت حراسـت و          اين قبيل پارك
المللـي   حفاظت از عناصر داخلي آن از مرز يك كشور فراتر رفتـه و ارزش بـين  

  .شوند المللي ناميده مي هاي بين ها پارك پيدا نمايد اين قبيل پارك
  
  
  پارك ملي 2-3-5

يا عواملي كه حفاظت آن جنبـه ملـي دارد   ها به لحاظ وجود عامل  اين نوع پارك
هاي ملي بخشي از سرزمين اسـت كـه غنـي از     پارك. شود به اين نام خوانده مي
اي بوده و مقيد به اهداف نگهداري و حفاظـت از ميراثـي    عاليق طبيعي و منظره

مانند جانوران و گياهان نادر و آثار تاريخي و يادبود باشد در پارك ملـي منـاطق   
ورود عمـوم بـه آن    مطلق در نظر گرفته شده كه معمـوالً  هت حفاظتمختلفي ج

  .شود منطقه ممنوع تلقي مي
  :شوند هاي زير تقسيم مي هاي ملي نيز به گروه پارك

  پارك ملي يادبود •
  پارك ملي نظامي •
  )باستانشناسي(پارك ملي آثار تاريخي  •
  پارك ملي ذخاير طبيعي •

  
  هاي شهري پارك 2-3-6

دهـي   ست تفريحي، تفرجگاهي و فرهنگي كه جنبه سرويسپارك شهري پاركي ا
بـر فضـاهاي سـبز مناسـب      به مناطق مختلف در مقياس شهر را داشته كه عـالوه 

هـاي شـهري بـر     هاي تفريحي را داشته باشند پارك تسهيالت الزم جهت فعاليت
  :شوند هاي مشخصي به چهار گروه تقسيم مي اساس مقياس

  پارك شهر در مقياس همسايگي •
  پارك شهر در مقياس محله •
  پارك شهر در مقياس ناحيه •
 پارك شهر در مقياس منطقه •
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پارك شهر در مقيـاس همسـايگي    : پارك شهر در مقياس همسايگي. 1  
پاركي است كه نزديك به يك مجموعه بزرگ يا نسبتاً بزرگ مسـكوني احـداث   

از  هــزار متــر مربــع و ارتبــاط پيــاده آن 3تــا  2شــده و مســاحت آن در حــدود 
 9قدم يك كودك  900دورترين واحد مسكوني طبق استانداردهاي تعريف شده 

  .ساله باشد و ضمناً در مسير نبايد از خيابان عبور شود
شـود كـه در يـك واحـد      به پاركي گفته مي:  پارك در مقياس محله. 2  

تقريبـاً دو برابـر   (هزار متر مربع  10تا  50محله قرار داشته و مساحت آن حدود 
 9ارتباط پياده آن طبق استاندارد تعيين شده براي كودك . باشد) رك همسايگيپا

قدم يـا دو برابـر مسـافت فاصـله      1500ساله از دورترين نقطه محله تا پارك به 
  .هاي شهر نيز عبور نمود توان از خيابان پارك همسايگي برسد در مسير مي

ود كـه در يـك   شـ  به پاركي اطالق مي : پارك شهر در مقياس ناحيه. 3  
هكتـار بـوده و    3تـا   2ناحيه از مناطق شهري قرار گرفته و مسـاحت آن حـدود   

دقيقه بوده و در  20ارتباط پياده آن براي ساكنين محل از دورترين نقطه تا پارك 
  .هاي مختلف عبور كند تواند از دسترسي مسير مي
در  شود كـه  به فضاي سبزي اطالق مي:  پارك شهر در مقياس منطقه .4  

هكتـار و طبـق اسـتاندارد     6يك منطقه شهري قرار گرفته و مساحت آن حداقل 
توانند از دورترين نقطه شهر با وسيله نقليه تا پـارك حـداكثر    كنندگان مي مراجعه

  .دقيقه برسند 25در مدت 
ي ميسر است كه گذشته از سـهم  يبه نظر دانشمندان زندگي سالم در جا  

متر مربع كمتر باشد بـراي   50تا  30ي كه نبايد از باالي سرانه فضاهاي سبز شهر
متـر   500ربع ساعت تـا حـداكثر    دسترسي به اين قبيل فضاها نبايد بيش از يك

فاصله مطلوب محل مسكوني تا يك پارك را معموالً بـا فرمـول    .ي شوديپيما راه
  :نمود توان محاسبه  مي )1.2(
)1.2(                                         A= ¼ √E 

  :كه در اين فرمول
A  :فاصله مناسب  
E  : نفر 1000عبارت است از جمعيت منطقه مسكوني به.  
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هاي محافظتي درختان براي امـاكني ماننـد    در اينجا الزم است كه ارزش  
هـا و   هـا، نيروگـاه   آهن، ترمينـال  ها، مدارس، مناطق صنعتي شهرها، راه بيمارستان
باسـتاني نيـز اشـاره نمـود و بـا آگـاهي كامـل از        هاي قـديمي و آثـار    ساختمان

بندي و نحوه گسترش آنها در فضاسازي اين  فيزيولوژي درختان و فرم و تركيب
  .قبيل اماكن استفاده گردد

  پارك در ايران 2-4
پس از دوران قاجاريه توجه به ايجاد پارك و فضاي سبز عمومي در ايران رونـق  

ماننـد  (هاي عمومي داخل شـهر   ايجاد پارك يافت كه اين امر در نهايت منجر به
هـاي ملـي و    و سـاير انـواع پـارك   ...)  پارك شهر تهران و پارك شـهر گرگـان و  

هاي درون شهري در تهران و  امروزه ايجاد فضاهاي سبز و پارك .جنگلي گرديد
هـا   هاي دولتي مانند سازمان جنگل ها ابعاد وسيعي يافته و سازمان ساير شهرستان

هـا و فضـاي سـبز، سـازمان حفاظـت محـيط زيسـت،         سـازمان پـارك   و مراتع،
ها به نوبه خود سعي در احـداث و توسـعه    ها، شهرداري ها، فرمانداري استانداري

  .و احيا و نگهداري فضاهاي سبز دارند
  
  فضاي سبز شهري و تقسيمات آن 2-5
  تعريف فضاي سبز شهري 2-5-1

سـيار طـوالني دارد لكـن اصـطالح     گرچه ايجاد باغ و پارك و پرديسان قدمتي ب
در ادبيات شهرسـازي    فضاهاي سبز كمتر از نيم قرن است كه در طراحي شهرها

در ايران هنـوز تعريـف علمـي و قابـل قبـولي بـراي       . شود جهان به كار برده مي
آنچـه كـه سـبز اسـت و از خـاك       فضاي سبز ارائه نشده است و در عمل به هـر 

امروزه آنچه كه به عنوان فضاي سـبز  . شود مي رويد عنوان فضاي سبز اطالق مي
  :شود شناخته شده به دو بخش تقسيم مي

  فضاي سبز طبيعي )الف  
  )ساز انسان(فضاي سبز مصنوعي  )ب  
در فرهنگ عمومي اين واژه داراي مفاهيم متعددي اسـت كـه ذيـالً بـه       

  :شود چند نمونه آن اشاره مي
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  .ن تشكيل شده باشدبخشي از سيماي شهر كه از انواع گياها -  
فضاي نسـبتاً وسـيع متشـكل از گياهـان بـا سـاخت شـبه جنگلـي و          -  

  برخوردار از بازدهي زيست محيطي و اكولوژيكي معين حاكم بر شهر
فضاي سبز شامل آن بخش از مناطقي است كه داراي گياهـان يـا هـر     -  

ـ   يهـا  هـا، چمـن   ها، گـل  گونه سبزينگي اعم از درختان، درختچه ه ي اسـت كـه ب
  .هاي مختلف در داخل شهر ممكن است وجود داشته باشد مقياس

جوامع گياهي اعم از درخت و درختچه و بوته و گل و چمن و ساير  -  
هاي گياهي كه به منظور حفظ سالمتي روحي و جسـمي انسـان و فعـال     پوشش

هاي طبيعي در قسمتي از اراضي درون يا بـرون شـهري ايجـاد     نمودن اكوسيستم
  .ها است محيطي انسان آن بهبود كيفيت زيست شده و هدف

هاي كسب و پيشـه كـه    اراضي اماكن مسكوني، تجاري، صنعتي، محل -  
هـاي انتفـاعي يـا     داراي پوشش گياهي يك يا چند ساله بوده و به منظور استفاده

ي طبيعي و تلطيف در محدوده يا حريم شهري احداث شـده يـا بـه وجـود     يزيبا
  .نامند يآمده باشد فضاي سبز م

عبارت اسـت از بخشـي از   :  مفهوم فضاي سبز از ديدگاه شهرسازي -  
سيماي شهر كه از انواع گياهان تشكيل يافته اسـت در صـورتي كـه صـحبت از     
فضاهاي آزاد و باز شهري كه متضاد با فضاهاي ساخته شده است باشـد در ايـن   

اي سبز شـهري  توانند جهت احداث فضاه صورت اين قبيل فضاها نيز بالقوه مي
  .مورد استفاده واقع و جزو فضاهاي سبز شهري محسوب گردند

فضـاي سـبز شـهري     : مفهوم فضاي سبز از ديدگاه زيست محيطـي  -  
عبارت است از عرصه نسبتاً وسيع متشكل از انواع گياهان اعـم از مصـنوعي يـا    
طبيعي كه بازدهي مناسبي جهت محيط زيست شهري داشـته باشـد بـه عبـارت     

فضاي سبز عبارت است از جوامـع گيـاهي اعـم از درخـت و درختچـه و      ديگر 
هاي گياهي كه به منظور حفظ سالمتي روحي  بوته و گل و چمن و ساير پوشش

هـاي طبيعـي و اكولـوژي شـهري در      و جسمي انسان و فعال نمودن اكوسيسـتم 
شهري ايجاد و هدف آن بهبـود كيفيـت زيسـت     قسمتي از اراضي درون يا برون

  .شهر و شهروندان است محيطي
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بر اساس اليحه قـانوني حفـظ و گسـترش     : مفهوم قانون فضاي سبز -  
اراضـي،   :فضاي سبز عبارت اسـت از  1359فضاهاي سبز شهري مصوب خرداد 

هاي كسب و پيشه و خـدماتي كـه داراي    اماكن مسكوني، تجاري، صنعتي، محل
اده انتفـاعي يـا   پوشش گياهي يك تـا چنـد سـاله بـوده و بـه منظورهـاي اسـتف       

  .زيباسازي به وجود آمده باشد
اساس تعاريف ذكر شده فـوق دو بخـش مشـترك و مهـم را در ايـن       بر  

  :توان استنباط نمود تعاريف مي
اي از گياهـان و پوشـش سـبز عرصـه اعـم از درخـت و        مجموعـه ) الف  

درختچه و بوته و چمن و گل كه مفهـوم فضـاي سـبز را از نظـر فيزيونـومي القـا       
  .كند مي

في كه شامل بهبود كيفيت زيسـت محيطـي   يبرآورد انتظارات و وظا) ب  
  .باشد ي منظر و ساير نيازهاي اكولوژيكي شهر مييمين زيباأانسان و ت
 با توجه به اهميت روزافزون فضاهاي سبز شهري و نقش كليـدي آن در   
هـاي مختلـف زنـدگي شـهري فضـاهاي سـبز شـهري نيازمنـد تعريـف           عرصه
  : است كه دربرگيرنده مفاهيم عمده ذيل نيز بايد باشدتري  جامع

  نقش انسان در سازماندهي و مديريت فضاهاي سبز •
  هاي مهندسي در طراحي فضاهاي سبز اعمال خالقيت •
 مباني مهندسي زيست محيطي •

لزوم ارائه ضوابط و مقررات دقيق كارشناسي جهت تعيين سرانه فضـاي    
مي و تخصصي احداث فضاهاي سـبز در  سبز، تفكيك اراضي و رعايت مباني عل

يابي با تعيـين منـابع طبيعـي و رعايـت شـرايط       هاي مختلف از جمله مكان زمينه
زيست محيطي و بهداشت جامعه شهري و غيره كه الزمه آن دستيابي به تعريفي 

خوشـبختانه در ايـن   .المقدور دربرگيرنده كليه مفـاهيم فـوق باشـد    است كه حتي
ات آب و انرژي بر حسـب مطالعـات و تجربيـات    خصوص شركت جهاد تحقيق

سيعي كه در زمينه بررسي، احداث، نگهداري فضـاهاي سـبز كـالن    وكارشناسي 
شهرهاي كشور از جمله تهران داشته به نتـايجي از مفـاهيم فضـاي سـبز دسـت      
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يافته كـه توانسـته تعريـف مشخصـي از فضـاي سـبز را بـه شـرح زيـر جهـت           
  .اران فضاهاي سبز كشور ارائه نمايدكارشناسان و مشاورين و پيمانك

هـاي   كه عرصـه  تفضاي سبز شهري بخشي از فضاهاي باز شهري اس«  
ها و ساير  ها، چمن ها، گل طبيعي يا مصنوعي آن تحت استقرار درختان، درختچه

اساس نظارت و مديريت انسان بـا درنظـر گـرفتن ضـوابط،       گياهاني است كه بر
براي بهبود شرايط زيستي و رفاهي شـهروندان   هاي مرتبط با آن قوانين، تخصص

  ».شوند احداث، حفظ و نگهداري مي
  
  بندي فضاهاي سبز شهري تقسيم 2-5-2

فضاهاي سبز بـه طـور معمـول تحـت پوشـش گياهـان و درختـاني اسـت كـه          
بـا قـرار گـرفتن     .مين سالمتي انسان دارندأي نقش مهمي در تينظر از زيبا صرف

ها و كـاربرد   بر اساس موقعيت مكاني، اهداف و مقياساين فضاها در كالبد شهر 
فضـاهاي بـاز بـه     .گيرنـد  بندي نظام شـهري قـرار مـي    آنها تحت مقررات و رده

  :شود كه داراي اختصاصات زير باشد فضاهايي اطالق مي
  .داخل محدوده اراضي شهري باشند. 1
  .خدمان شهري در آنها منظور شده باشد. 2
  .رار داشته باشدها ق در معرض دسترسي. 3
  .جهت ايجاد بناهاي مسكوني، اداري، تجاري و صنعتي اختصاص نيافته باشد. 4
هـا،   به منظور ايجاد فضاهايي از قبيل فضاهاي سبز، ورزشي، ميادين، نمايشگاه. 5

تـوان از   هـاي ارتبـاطي و امثـالهم مـي     سطوح آب محوطه مراكز اداري، شبكه
  .فضاهاي باز استفاده نمود

  : كلي انواع فضاهاي شهري شاملطور  به
  ها هاي مسكوني و مجتمع محوطه •
  محوطه خدمات شهري •
  هاي ارتباطي شبكه •
  ها مناطق ورزشي و استاديوم •
 ها محوطه نمايشگاه •
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  ها محوطه بيمارستان •
  فضاهاي سبز شهري •
  ها سطوح آبرساني و كانال •
  مراكز آموزشي •
  ها پادگان •
  هاي دولتي ها و ارگان سازمان •
  كشاورزي و بايراراضي  •
  كارخانجات •
  ها آرامگاه •
 ها حريم •

  
  :فضاهاي سبز شهري شامل

  باغات •
  سبز كمربندهاي •
  ها پارك •
  ها گردشگاه •
  ميادين و بلوارها •
  فضاهاي سبز خطي •

  
  :ها شامل پارك

  هاي جنگلي پارك •
  هاي تجاري و صنعتي پارك •
  هاي ورزشي پارك •
  هاي شهري پارك •
  يشناس هاي گياه پارك •
  پارك وحش •
  مليپارك  •
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  :فضاهاي سبز خطي شامل
  معابر •
  هاي كندرو دسترسي •
  هاي تندرو دسترسي •
  هاي خيلي تندرو دسترسي •
  :هاي جنگلي شامل پارك

  پارك جنگلي طبيعي •
  پارك جنگلي مصنوعي •
  :هاي شهري شامل پارك

  پارك در مقياس همسايگي •
  پارك در مقياس محله •
  پارك در مقياس ناحيه •
  پارك در مقياس منطقه •
  اي مقياس حاشيهپارك در  •

  :پارك ملي نيز شامل
  پارك ملي يادبود •
  پارك ملي آثار تاريخي •
  پارك ملي نظامي •
  )علمي(پارك ذخاير گياهي  •

  
  انواع فضاهاي سبز شهري 2-6
  فضاهاي سبز خطي 2-6-1

شـود كـه در آنهـا     ها اطالق مي فضاهاي سبز خطي به مقطعي از عرض دسترسي
فضـاهاي   .گيرد سايه و نور و ترافيك صورت مياستقرار گياهان به منظور كنترل 

  :شوند سبز خطي خود به چهار گروه ذيل تقسيم مي
اين فضاها همواره در قسمتي از معـابر قـرار    : فضاهاي سبز معابر) الف  

غرس درختـان در ايـن   . ها وارد نشود گيرد تا با رشد گياه آسيبي به ساختمان مي

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

http://www.Pnunews.com


  
  
  
  
  
  
 

 110از ديـوار فاصـله و در عـرض حـدود     متـر   سانتي 175معابر حداقل بايستي 
فضاي سبز معابري كه فقـط بـه منظـور     . متر در داخل نوارها مستقر شوند سانتي

هايي كه ارتفاع آنها  شود بايد به وسيله درختچه تردد عبور پياده در نظر گرفته مي
  .سانتي متر است پوشيده شود 90تا  40حدود 

مقــاطعي از عــرض  بــه : هــاي كنــدرو فضــاهاي ســبز دسترســي) ب  
ي بـه  يشود كه در دو طـرف دسترسـي درختـاني در بانـدها     ها گفته مي دسترسي
هـا را   افيك و صداي خيابـان رمتر مستقر و بيشتر جنبه كنترل ت سانتي 110عرض 
  .دارند

فضـاهاي سـبز نـواري شـكلي      : هاي تندرو فضاهاي سبز دسترسي) ج  
شوند كـه   گياهاني مستقر ميهستند كه در دو طرف و وسط دسترسي درختان يا 

هـا بـه    ها را در جوار ساختمان هاي خيابان نقش كنترل صدا و تا حدودي آلودگي
هـا   هـا در ايـن دسترسـي    ضوابط مقرر در كشت درختان و درختچه. عهده دارند
سانتي متـر عـرض بانـدهاي     110عرض باند وسط دسترسي حداقل  :عبارتند از

ها حداقل فاصله  در اين دسترسي. تواند برسد ميسانتي متر نيز  520اي تا  حاشيه
 300ها و بناهاي شـهر بايسـتي    اي تا ساختمان كاشت درختان در باندهاي حاشيه

  .سانتي متر منظور شود 350تا 
ها نيـز جـزء    اين دسترسي : هاي خيلي تندرو فضاهاي سبز دسترسي) د  

هـاي تنـدرو    هايي كـه بـا دسترسـي    فضاهاي سبز نواري محسوب شده و تفاوت
اي بايستي آنچنان عريض باشـد كـه بـا     دارند اين است كه پوشش گياهي حاشيه

ها با كشت درختان خاص و متراكم بتوان در ايجاد  توجه به سرعت زياد اتومبيل
  .ها اقدام نمود آرامش الزم در اين قبيل معابر به خصوص در شب

 1300ود را حـد ) كنـاري (اي  براي اين منظور عـرض بانـدهاي حاشـيه     
هايي در رفيوژها كاشته شوند كه ضـمن متـراكم    سانتي متر گرفته و بايد درختچه

اي به طرف خيابان نداشـته و ارتفـاع آن جهـت كنتـرل نـور       بودن انشعاب ساقه
  .مقابل كافي باشد

  
 فضاهاي سبز ميادين و بلوارها 2-6-2
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نتـرل بهتـر   شـود كـه بـه منظـور ك     هايي گفته مـي  ميادين به فضاهاي ميان تقاطع
گياهـان و آب از جملـه   . شـوند  ترافيك با اشكال مختلـف هندسـي سـاخته مـي    

بـه مقـاطعي از عـرض    :  بلوارهـا و رفيوژهـا   .ي اين فضـاها هسـتند  يعناصر زيبا
ها بوده و به دو بانـد   شود كه در حكم جداكننده حركت اتومبيل ها گفته مي جاده

هـاي   دو باند گياهان و درختچه شوند كه در وسط اين رو تقسيم مي متقابل سواره
  .متراكمي كه بتواند نور مقابل را كنترل و ترافيك را تنظيم نمايد استفاده شود

در غالب شهرهاي بزرگ از باندهاي سبز كاشته شده در حاشيه و وسط   
 ط نقليـه سـاي وتوان جهت رواني ترافيك و سهولت عبور و مرور  ها مي دسترسي

اسـتفاده از گياهـان بـه عنـوان     .طبيعي منطقه نيـز افـزود  ي ياستفاده كرد و به زيبا
پرچين و حصار و ديواره در معابر بـر موانـع مصـنوعي ماننـد زنجيـر و تـور و       

بـر  . رود كشي ارجحيت داشته و در كنترل ترافيك عامل مهمي به شـمار مـي   سيم
اين اساس بايستي در طراحي محيط نيازهاي كنترل ترافيكي را نيز در نظر گرفته 
. و خصوصيات گياهي و ارتفاع و تراكم و عرض كاشت آنها را مـدنظر قـرار داد  

ها بايستي همواره با رعايت همـاهنگي و   به هر حال در كاشت معابر و دسترسي
هـاي   يكنواختي در ايجاد فضاهاي سبز منطقه كوشـش كـرده و از ايجـاد محـيط    

اگـر قطعـاتي از    به طور مثال. نامانوس و ناهمگون در مسيرهاي خودداري نمود
هاي وسط به عللي بـدون پوشـش و لخـت شـده باشـند       كاري رفيوژها يا رديف

بايستي با ايجاد پوشش گياهي مناسب آن قطعه يا رديف را باز كاشـت نمـوده و   
  .از هرگونه آشفتگي بصري جلوگيري نمود

با انتخاب گياه مناسب مكان مطلـوب و تكنولـوژي صـحيح كاشـت در       
و ثمربخشي بيشتر فضاهاي سبز كوشيده و به پايداري فضاهاي سازي منظر  بهينه

موضوع مهم ديگري كه در اينجا بايد بـه آن   .ايم سبز كمك شايان توجهي نموده
ها به شكل ديگري نيز در خدمت انسـان   اشاره نمود اينكه درختان در طول جاده

ها راننـدگان   به اين ترتيب كاشت رديفي درختان در حاشيه اتوبان. گيرند قرار مي
هاي مختلـف ديـد    زيرا در سرعت. سازند را به سرعت زياد از حد خود آگاه مي
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هـاي كـم    يك راننده نسبت به رديف درختـان متفـاوت اسـت مـثالً در سـرعت     
هاي نسـبتاً بـاال بـه صـورت نيمـه       درختان همانند يك پرده شفاف و در سرعت

  . رسند ميهاي زياد به صورت پرده مات به نظر  شفاف و در سرعت
  
  كمربندهاي سبز 2-6-3

اين نوع فضاهاي سبز كه در خارج از محـدوده شـهر يـا حاشـيه اسـتحفاظي آن      
شود بيشتر به منظور تلطيف هواي شهر و جلوگيري از گسـترش افقـي    ايجاد مي

  .)21-33:  1390بهمني و همكاران، (  باشد رويه شهر مي و بي
  
  هاي اقليمي اساس ديدگاه بندي فضاهاي سبز ايران بر تقسيم 2-7

هـاي انسـان    ثيرگـذاري و دخالـت  أت فرآينـد مناطق سـبز شـهري اگرچـه بيشـتر     
هـاي فراگيـر اقليمـي، بـه      بندي باشند، در عين حال ما نيازمند آگاهي از دسته مي

. باشـيم  هاي زيربنـايي و اسـتراتژيك مـي    ريزي ويژه در راستاي مطالعات و برنامه
راي گزينش سرزمين و گونه مناسب اهميـت حيـاتي   زيرا آگاهي از اين شرايط ب

. توان به آنهـا مراجعـه كـرد    در اين ارتباط، منابع موثقي وجود دارند كه مي. دارد
تـرين آنهـا    هاي گونـاگوني دارنـد كـه يكـي از مناسـب      ها نمونه بندي اين تقسيم

ه و در اين دانش گياهان از لحاظ گونه، خـانواد . باشد بندي ژئوبوتانيك مي تقسيم
فيزيولـوژيكي آنهـا و ارتباطشـان را زيسـتگاه پيرامـون       -سرشت مورفولـوژيكي 

آگاهي از ايـن دانـش در واقـع پـراكنش     . گيرند مورد بررسي قرار مي) رويشگاه(
  .نمايد گياهي را براي ما تفسير مي

آگاهي از موارد ياد شده در نهايت منجر به گـزينش پايـدار گياهـان و      
فضاهاي سبز و اعمال مديريت بهينه از مرحله طراحي هاي گياهي در  مجموعه

طـور خالصـه شـناخت     بـه . برداري خواهـد شـد   و احداث تا نگهداري و بهره
كاربردي است  - هاي مرتبط بيانگر اين واقعيت علمي شرايط اقليمي و شاخص
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هاي گياهي هر منطقه نتيجه سپري شدن مراحل تـوالي و تعـادل و    كه مجموعه
عوامل اساسي كه . يژه رشد و نمو مربوطه در آن منطقه استباز شدن شرايط و

هاي اقليمي به طور كلي كاربرد دارنـد شـامل عوامـل مـاكرو و      بندي در تقسيم
  .ميكرو هستند

  .هاي هوا نور، حرارت، رطوبت، جريان :عوامل ماكروكليما) الف  
شيب و ميزان شيب و جهـت آن،   ):خرداقليم(عوامل ميكروكليما ) ب  

هاي ويژه آب و هوا، رنگ و بافـت خـاك، دوري و    ع از سطح دريا، جريانارتفا
  ....) درياچه، دريا و(نزديكي به منابع آب 

كشور پهناور ايران گرچه در محدوده كمربند خشك قرار گرفتـه اسـت     
  هـا و  هـاي پيرامـون، چالـه    ليكن به دليل برخي عوامل محلـي ماننـد رشـته كـوه    

اي  داراي شـرايط ويـژه  ...  بـزرگ مازنـداران و    اچـه ارتفاعات دروني، وجـود دري 
م بـا  أايـن تنـوع همچنـين تـو    . گرديده كه مشخصه آن تنوع آب و هوايي اسـت 

و  فرآينـد . باشـد  هاي گونـاگون نيـز مـي    تغييرات آب و هوايي متعدد و اختالف
. برآيند چنين عوامل طبيعي پيرايش و رويش جوامع گيـاهي متنـوع بـوده اسـت    

در ايـن   .ايـم  گونـه در كشـورمان شـده    8000چنانچه تاكنون موفق به شناسـايي  
هاي مختلـف ژئوبوتـانيكي را بـراي     بندي ارتباط دانشمندان و متخصصين تقسيم

  :شود اند كه به برخي از آنها اشاره مي ايران ارائه كرده
  :ناحيه تقسيم كرده است 5به : بندي زهري تقسيم. 1

  ؛خزري •
   ؛ارمنستان و زاگرس •
   ؛خراسان •
   ؛فالت مركزي •
  الر؛  •
 .بلوچستان •

  : منطقه است 4بندي بر اساس بارندگي ساالنه داراي  تقسيم. 2
  خيلي مرطوب؛ •
  ؛مرطوب •
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   نيمه خشك؛ •
  .خشك •

  : بندي مبين تقسيم.3
  ؛)هيركاني(خزري  •
  ايران و توراني؛ •
   زاگرسي؛ •
  اي؛ علفزارهاي بيشه •
  نوبر و سندن؛ •
  صحرا ؛ •
  .عربي •

  : ها و مراتع بندي جنگل تقسيم. 4
  هاي كوهساري و علفزارها آلپي و استپ •
  )ارس و بلوط(زار  هاي علفي و گون استپ •
  زار موضعي زار و بوته استپي علفي و درمنه •
  زار شبه استپي بوته •
  زارهاي استپي موضعي و گياهان يكساله بوته •
  شورپسند و يكساله •
  زار يكساله بوته •
  ها ها و مسيل زار موضعي در بستر آبراهه بوته •

  : بندي جوانشير تقسيم .5
بنـدي زيـر را    بر اساس نظريات مبين و تربوگف، كريم جوانشير تقسـيم   

  .ارائه نموده است
. در جوامع اوري و اخرايي خزري مسـتقر اسـت   : 63منطقه هيركاني) الف  

 pontic provinceظـر فلورسـتيك جـزو منـاطق رويشـي سـيبري و       اين منطقه از ن
 C17 - 13متوسط دما . هاي رو به شمال البرز است باشد كه در ايران شامل دامنه مي

درجه و متوسط سردترين مـاه سـال    C35- 26درجه، متوسط گرمترين ماه سال 

                                                            
63. timber land 
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C4- 1 700ميزان بارنـدگي در شـرق    .حسب ارتفاع از سطح درياست درجه بر 
هـاي خـزر شـبيه     جنگـل . ميلـي متـر در سـال اسـت     2000متر و در غـرب  ميلي

ها در حـد   گياهان و درخت. هاي اقليم معتدل و گرم اروپاي مركزي است جنگل
هـاي علفـي آن    بوده و به ويـژه گونـه  ) ها به استثناي برخي گونه(جنس مشترك 

  .هاي اروپاي شرقي هستند شبيه گونه
چه شباهت زيادي به منطقه هيركاني دارد امـا  اگر : منطقه ارسباراني) ب  

اختالفات بارز آن نيز سبب شده آن را به عنوان يك واحد فلورستيكي جداگانـه  
هـاي   هـا و گونـه   هـا و درختچـه   هاي آن در مورد درخت شباهت. شناسايي كنند
متـر و   ميلـي  450 -550مقدار بارنـدگي نسـبتاً كـم    : ها شامل تفاوت. علفي است
  .هاي بومي ارسباراني است ونهشماري از گ

هاي هيركـاني و ارسـباراني    وجه تمايز آن از جنگل :منطقه زاگرسي) ج  
عامل جدايي ديگـر آن از دو منطقـه    نظام بارندگي نيز . باشد غلبه جنس بلوط مي

البته در . مذكور است چرا كه در تابستان رطوبت نسبي هوا پايين و خشك است
كوهرنگ، كردستان و ارتفاعات چهار محـال بختيـاري   برخي نقاط زاگرس مانند 

ميزان بارندگي بيشتر از منطقه ارسباراني است امـا بـه هـر حـال كمبـود آب در      
هـاي ارسـباراني ماننـد ممـرز، سـرخدار،       تابستان و پاييز مانع عمده انتشار گونه

امـا در  . اسـت ...  هاي رطوبت دوست مانند زغـال اختـه و   ختچه افراي خزر و در
در ايـن منطقـه بـا كـاهش     . اي آن بسيار غنـي اسـت   ين اين خشكي تنوع گونهع

شـيراز هـوا     عرض جغرافيايي از غرب اروميه جهت جنـوب تـا جنـوب شـرق    
اما در نقاط بلندتر و كوهستاني اين موضـوع كـاهش   . شود تر و گرمتر مي خشك

زان بارنـدگي  ميـ ). متـر  1400مانند شيراز با ارتفاع (شود  تر مي يافته و هوا معتدل
متـر اسـت كـه در فصـول پـاييز و       ميلـي 1200متر و گاهي تـا   ميلي 700 -1000

  .باشد بيشتر به شكل بارش برف مي زمستان
درجه و متوسط سردترين ماه سـال   C40- 32متوسط گرمترين ماه سال   

C3- درجه و به ندرت  -11تاC4 درجه است.  
گسـترش وسـيعي از شـمال آذربايجـان و      : منطقه ايـران و تـوراني  ) د  

دهـد ولـي بسـته بـه      خراسان تا مرزهاي رويشي خليجي و عماني را پوشش مي
  : شود بندي مي پستي وبلندي، بارش و دما به صورت زير تقسيم
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  ايران و توراني كوهستاني؛ •
  ؛ )استپ با زمستان سرد و استپ با زمستان خيلي سرد(ايران و توراني دشتي  •
 .توراني بيابانيايران و  •

باشد و شـامل   مي  64گونه غالب آن ارس: ايران و توراني كوهستاني. 1  
همه مناطق كوهسـتاني خـارج از هيركـاني، ارسـباراني، زاگرسـي و خليجـي و       

متر در جنـوب كشـور    2000متر در شمال و  1600عماني كه ارتفاع آن بيش از 
ميلي متـر نيسـت ولـي بـه      450با وجود اينكه بارش آن بيش از . باشد است، مي

دليل كاهش تبخير و دما، منابع آبي براي رويش جوامع چـوبي سـوزني بـرگ و    
  .پهن برگ فراهم است

هاي پايين كوهستان  به صورت فالت يا دامنه: ايران و توراني دشتي. 2  
معموالً به صورت اسـتپي و بـدون درخـت و بـه نـدرت داراي درختچـه       . است
در شـمال كشـور   . از ايران و توراني كوهسـتاني اسـت   تبخير و دما بيشتر. است

داراي زمستان خيلي سرد و تابستان خنك و در جنوب زمستان سـرد و تابسـتان   
استان اصفهان تـا بخشـي از   : خراسان و آذربايجان؛ جنوب: شمال(معتدل است، 
  .ميلي متر است 200 -300، بارش )استان فارس

 100ديد بـا بـارش كمتـر از    خشـكي شـ   :ايران و تـوراني بيابـاني  . 3  
متر سبب پوشش گياهي بسيار گسسته شده اسـت و گياهـان غيرچـوبي آن     ميلي

  .بندي يا بسيار عميق يا سطحي و گسترده است نظام ريشه. بيشتر بهاره هستند
وجه تمايز آن شامل حالت سـاوانا، گرمـاي نسـبتاً     :منطقه خليجي و عماني) هـ

حداقل مطلق باالي صفر و حداكثر گرمترين . شديد تابستان و زمستان گرم است
درجـه،   C15- 4درجه، متوسط حداقل سردترين مـاه سـال    C66- 38ماه سال 

و شـدت  ) ميلي متر 400مناطق محدودي تا (ميلي متر  90 -300ميزان بارندگي 
  .اين منطقه داراي دو بخش خليجي و عماني است. باشد تبخير زياد مي

محدوده خوزستان تا بوشـهر  (  ندان هم داردگاهي خطر يخب: خليجي. 1  
تر اما فاقـد بسـياري از    غني Ziziphus spinaاز نظر گونه كنار ). قبل از بندر ديه

  .هاي گرمادوست بلوچي است گونه
                                                            
64. Juniperus polycarpus 
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 C3هاي گـرم تـا حـداقل مطلـق بـيش از       زمستان): عماني(بلوچي . 2  
بخش شـمالي آن سـردتر و از نظـر فلورسـتيكي بينـابين      ). درجه C9-4(درجه 

هاي وابسـته بـه گرمـاي شـديد كـه وارد محـدوده        گونه. خليجي و عماني است
، Accacia ،Grewia ،Salvadora: انـــد از شـــوند عبـــارت  خليجـــي نمـــي 

Nunnorphos ،Copparis ،Decidua  وAricennia ) ،12-16: 1389فالحيان(.  
  

  خودآزمايي
  .را نام ببريدهاي ايراني از ديدگاه هابهوس  عناصر باغ. 1
  .هاي ايتاليايي را بيان نماييد هاي فرانسوي و باغ تفاوت باغ. 2
  .انگليسي را شرح دهيد هاي كنت باغ هندسي طرح. 3
  .را بيان نماييد چيني و هاي ژاپني باغ سبك هاي تفاوت .4
  .را نام ببريد هاي چيني و ژاپني  انواع باغ .5
  .آن نام ببريد كاربردبر اساس اجزاء انواع پارك را  .6
  .را تعريف نماييد فضاي سبز شهري .7
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  فصل سوم

  كاربرد مصالح ساختماني و گياهان تزئيني 
  در طراحي منظر

  اهداف
  :شود در پايان فصل، دانشجو با مفاهيم زير آشنا مي

  ؛در طراحي منظر مصالح ساختماني و دانش فنيآشنايي با . 1
  ؛آشنايي با گياهان تزئيني مورد استفاده در طراحي منظر. 2
  .استفاده از گياهان و مصالح ساختماني در طراحي منظرضوابط و چگونگي آشنايي با . 3
  
  مقدمه 3-1

هـر  . شماري را نيز در دسترس دارند طراحان محيط و منظر مصالح ساختماني بي
. ها، رفتار و امكانات طراحي خاص خـود را داراسـت   يك از اين مصالح، ويژگي

هر سيسـتم از  . ندا شوند نيز بسيار متنوع هايي كه از اين مصالح ساخته مي سيستم
مند شـده بـه ايجـاد     اي خاصي استفاده كرده، از مصالح خاصي بهره مفاهيم سازه

بر اين مصالح از گياهان تزيينـي متناسـب بـا     عالوه.كند فرم ساخته شده كمك مي
در اين فصل با مصالح ساختماني و گياهـان  . شود منطقه مورد نظر نيز استفاده مي
  .نظر آشنا خواهيد شدتزييني پركاربرد در طراحي م

  
  
  مصالح ساختماني و دانش فني طراحي محيط و منظر 3-2
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 آن دارنـد  وظيفه طراحان كه است مستقر اي دوگانه سرشت مصالحي هر درون در
 و فنـي  خصوصيات با سازگار بايد ماده هر. بگذارند احترام آن به و كرده درك را

  . شود گرفته كار به خود ساختاري
 هـاي  سـازه  كليـه  كـه  اسـت  معتقد ميالد از قبل معمار اولين ويتروويرس  
  : )8: 1388، 65راب( دارند عهده بر را اوليه هدف سه مسئوليت بشر ساخت
  كارايي •
   استحكام •
  زيبايي •

  :مده تقسيم كردعتوان به پنج گروه  مصالح ساختماني را مي
  مواد زنده •
  روند، صورت طبيعي خود به كار مي مواد غيرزنده كه به •
  شوند،  تغيير يافته استفاده ميمواد غيرزنده كه به صورت كامالً •
  وعيمواد مصن •
  مواد تركيبي •

  
  مواد زنده 3-2-1

چـوب  . آيند مواد زنده موادي هستند كه مستقيماً از موجودات زنده به دست مي
. رود مهمترين ماده زنده ساختماني است كه در ساختن محيط و منظر به كار مـي 

ساختارهاي ساده، مانند ديوارهاي محافظ و ديوارهـاي محوطـه و نيـز    از آن در 
چوب به عنوان يك ماده ساختماني، سـبك  . شود پوش، استفاده مي به عنوان كف

تـوان بـا مـواد     به عالوه ساختار سـلولي آن را مـي  . و مقاوم و نسبتاً بادوام است
هـوا و نفـوذ    شيميايي اشباع كرد تـا مقاومـت آن در برابـر پوسـيدگي از طريـق     

  .حشرات افزايش يابد
هـاي   چـوب . شود چوب براي مصارف ساختماني به دو گروه تقسيم مي  

هاي سـخت   چوب. آيند  نرم كه از درختان هميشه سبز سوزني برگ به دست مي
بيشـتر  . آينـد  بـه دسـت مـي   ) ريـز  هميشه سبز و بـرگ (كه از درختان پهن برگ 

                                                            
65. Rob 
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هـاي نـرم    گيرنـد، چـوب   ه قرار مـي هاي كه در نماي خارجي مورد استفاد چوب
هـاي   هاي سخت معموالً به ساختن مبلمان، نئوپان موارد استفاده از چوب. هستند
  .شود دار و مصارف داخلي ساختمان محدود مي روكش

  
  هاي نرم چوب) الف

رونـد   بيشتر الوارهايي كـه بـراي مصـرف در فضـاي خـارج از بنـا بـه كـار مـي         
اي با ديگري از نظر وفور، سختي، راحتي كـار بـا    گونه هر. هاي نرم هستند چوب

هـا كـه    پنج نوع از اين چـوب . اي، دوام و ظاهر متفاوت است آن، وضعيت سازه
بيشتر از ساير انواع در فضاي خارج كاربرد دارند عبارتند از چوب سدر، چـوب  

  .كاج زرد و درخت غول ،66داگالس فرسرو، 
بـوي  . كه كار با آن آسان اسـت چوب سدر چوب نرمي است :  سدر. 1  

مطبوعي داشته و ظاهرش نيز، به خصوص در شكل هـوا خـورده روسـتايي آن،    
امـا يكـي از   . مطلوب است طبيعتاً در برابر پوسيدگي و پيچيـدگي مقاومـت دارد  

  .دارد ترين انواع چوب نرم بوده، ميخ را خوب نگه نمي سست
ايـن  . ا عالي اسـت چوب سرو براي مصرف در فضاي خارج بن:  سرو. 2  

اگـر  . چوب به ميزان زيادي در برابر فساد طبيعي و حمله حشرات مقـاوم اسـت  
بدون جال خوردن در برابر هوا قرار بگيرد، به طور طبيعي بـه رنـگ خاكسـتري    

تـر اسـت، امـا     تـر و سـخت   اين چوب از چوب سـدر متـراكم  . آيد مي اي در نقره
. شـود  ها از آن استفاده مي اس و سازهبراي ساختن كف تر. توان با آن كار كرد مي

) ايـنچ  1(رود و معموالً تنهـا بـه ضـخامت بسـيار كـم       براي زينت نيز به كار مي
  .شود يافت مي
هـاي نـرم    تـرين انـواع چـوب    داگالس فر يكي از محكم:  داگالس فر. 3  

اي آن بـه كـار رفتـه و يكـي از متـداولترين       است كه معموالً به دليل قدرت سـازه 
اما در برابر پوسيدگي مقاومت متوسـطي داشـته رنـگ را بـه     . هاي الوار است گونه

اگر در فضاي خارج به كار رود، بايـد بـراي پوشـش آن از مـواد     . گيرد خوبي نمي
به اين دو دليـل اسـت كـه در فضـاي خـارج كـاربرد       . محافظ چوب استفاده كرد

  .زيادي ندارد
                                                            
66. Douglas Fir 
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هـاي   ترين انـواع چـوب   ماين چوب يكي از محك : كاج زرد جنوب .4  
اگر با مواد محافظ چـوب پوشـانده شـود    . دارد نرم بوده ميخ را به خوبي نگه مي

هاي متعـددي بـوده    داراي گره. مقاومت زيادي در برابر پوسيدگي خواهد داشت
اين چوب كـه معمـوالً بـا مـاده      .و بايد با دقت عمل آورده شود تا تاب برندارد

هـا و مبلمـان    هاي خـارجي، كـف تـراس    براي سازه شود غالباً محافظي اشباع مي
  .گيرد خارجي مورد استفاده قرار مي

طـور طبيعـي در مقابـل      چوب محكمي اسـت كـه بـه    : درخت غول. 5  
اين چوب، چوب زيبايي اسـت كـه بـه    . پوسيدگي و حمله حشرات مقاوم است

با آن كار  توان راحت مي. پوشش و محافظت كمي نياز دارد و يا اصالً نياز ندارد
آل   براي اسـتفاده در فضـاي خـارج ايـده    . شود دارد و جمع نمي كرد، تاب برنمي

است اما از درختان كمياب و با ارزش و حفاظت شـده اسـت ك گـران قيمـت     
  .بوده غالباً در دسترس نيست

  
  هاي سخت چوب) ب

هاي سخت در خـارج از بنـا، محـدود بـه اسـتفاده       تنها استفاده معمول از چوب
  .آهن به صورت الوار است هاي راه دوباره از تراورس

  
  شوند مواد غيرزنده كه به صورت طبيعي مصرف مي 3-2-2

اي كـه معمـوالً بـه همـان صـورتي كـه در طبيعـت يافـت          مواد طبيعي غيرزنـده 
  : روند شامل شوند به كار مي مي

  سنگ؛ •
  خاك رس؛ •
 آجر؛ •

   ؛شن  •
 .ماسه •
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  سنگ) الف 
از سنگ در . كه در طراحي سايت كاربرد وسيعي دارداي طبيعي است  سنگ ماده

هـا، نمـاي    هاي محـافظ، پلـه   هاي محوطه، ديواره هاي محيط و منظر ديواره سازه
هـاي حمـل، سـنگ را     اما به دليل هزينه. شود ها استفاده مي فرش ديوارها و سنگ

هـا، از نظـر اقتصـادي حمـل      در اكثر پروژه. آورند محلي به حساب مي عيك منب
مقـرن بـه صـرفه    ) اي بـه منطقـه ديگـر    از منطقـه (هاي طوالني  نگ در مسافتس

ها از نظر ويژگي، رفتـار و خصوصـيات سـاختماني بسـيار بـا هـم        سنگ. نيست
  : سايت دارند، عبارتند از هايي كه بيشترين كاربرد را در ساختمان سنگ. متفاوتند
  گرانيت؛ •
  ؛هاي آهكي سنگ •
  ها؛ ماسه سنگ •
 .مرمر  •

هـاي مختلـف مصـرف     گرانيت سنگي است كـه بـه شـكل    : گرانيت. 1  
كار كردن بـا آن  . اين سنگ، سنگي بسيار متراكم، محكم و سنگين است. شود مي

هاي  در گذشته از بلوك. مشكل اما مقاومتش نسبت به فرسايش بسيار زياد است
ا از شـد تـ   شدند در كف كشتي ريخته مـي  خوانده مي 67ستكوچك گرانيت كه 

هـاي كوچـك را از    در مناطقي كـه ايـن بلـوك   . واژگون شدن آن جلوگيري كند
از گرانيـت بـه   .كردنـد  كردند، از آنها براي سنگفرش استفاده مي كشتي خارج مي

. شـود  شكل شكسته، بريده شده و صيقل داده شده و به عنوان نما نيز استفاده مي
سطحي صـيقلي جـالي    به صورت. شود نحوه پرداخت آن در طراحي تعيين مي

  .زيادي پيدا خواهد كرد كه پايدار بوده و به راحتي قابل شستشو است
هـايي   سـنگ ) هـا  و دولوميـت (هـاي آهكـي    سـنگ :  هاي آهكي سنگ. 2  

ايـن  . گيرند رسوبي هستند كه از نظر رنگ طيفي بين سفيد تا خاكستري را در برمي
هاي آهكي سخت و مقاومنـد   سنگ. اند ها غالباً از كربنات كلسيم ساخته شده سنگ

توان بريـد، صـاف كـرد،     آنها را مي. توان با آنها كار كرد تر از گرانيت مي اما راحت
هـا از نظـر رنـگ و سـختي      اين سنگ. تراش داد يا با ابزار دستي به آنها شكل داد

  .پذيرند بسياري از آنها در برابر تجزيه شيميايي بسيار آسيب. اند بسيار متنوع
                                                            
67. Set 
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ها به صورت مسـتقل يـا بـه     واحي مختلفي از كشور آمريكا، اين سنگدر ن  
هاي افقي طبقـات   شوند و در بعضي نواحي در اليه دسي در خاك ديده ميهنشكل 

هاي آهكي با تغييراتي بـه صـورت سـنگفرش، و پوشـش      سنگ .زمين وجود دارند
ـ       اين سـنگ ). 1.3شكل( شوند ديوارها استفاده مي راي هـا بـه شـكل طبيعـي خـود ب

  .روند هايي در محيط و منظر به كار مي ساختن ديوارهاي بدون مالت و تكه سنگ
  

  ديواره و سنگفرش از سنگ آهكي 1- 3شكل 
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تـوان بـا آنهـا     ها بادوام بوده و به راحتي مي اين سنگ:  ها ماسه سنگ. 3  
 در نـواحي . اي يا كهربايي متغير اسـت  رنگ آنها از اخرايي تيره تا قهوه. كار كرد

از . شـود  اي نيـز يافـت مـي    هاي ديگري از جملـه آبـي و قهـوه    مختلف به رنگ
هـاي   اي در ساختمان محيط و منظـر، بـه همـان صـورت سـنگ      هاي ماسه سنگ

در درجـه اول اينكـه كـدام يـك در محـل در دسـترس       . شـود  آهكي استفاده مي
  .كند كه از كدام استفاده شود باشند، تعيين مي

از آن بـراي  . مرمر يـك سـنگ آهكـي دگرگـوني يافتـه اسـت       : مرمر. 4  
اگر در آب و هواي . شود سنگفرش خارجي و به صورت صيقل شده استفاده مي

  .خشك به كار رود ماده بادوامي خواهد بود
  
  خاك رس) ب

. آيـد  هاي داراي آلومينيم يا سـيليكات بـه وجـود مـي      خاك رس معموالً از سنگ
شـود سـخت    پذير است، اما وقتي خشـك مـي    انعطافمعموالً وقتي خيس است 

هاي سـفالي،   شوند عبارتند از لوله مصالحي كه از خاك رس درست مي. گردد مي
هـا و اتصـاالت سـفالي     لولـه . )2.3شـكل (هاي سـفالي  هاي سفالي و بلوك اشيك

دار  هـاي سـوراخ   لولـه . شـوند  دار و ساده يافت مي هاي سوراخ معموالً به صورت
هاي سفالي ساده براي نقـل   كردن آب از خاك كاربرد دارد و از لولهبراي خارج 

هـاي   طـور كـه بعـداً خـواهيم ديـد، لولـه       اما همان. شود و انتقال آب استفاده مي
  .هاي سفالي هستند پالستيكي به سرعت در حال جايگزين شدن لوله

 هاي هاي تزييني روي بنا يا ديواره هاي سفالي به صورت ديواره از كاشي  
توان از اين آجرها به صورت قالب زده داراي بافـت   مي. شود محوطه استفاده مي
معموالً وقتي بـه رنـگ آجـر سـوخته اسـت بـه آن سـفال        . يا رنگي استفاده كرد

شـوند اغلـب    هاي اسـتاندارد يافـت مـي    هاي سفالي كه به اندازه بلوك .گويند مي
توان بـه صـورت نمـا يـا      ها مي از اين بلوك. داراي سطح لعابي سراميكي هستند

  .ديوار حامل استفاده كرد
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  مصالح ساختماني از خاك رس 2- 3 شكل

  
  آجر) ج

هـاي اسـتاندارد اسـت كـه از مـواد غيرزنـده        آجر، يك قطعه ساختماني با اندازه
آجرها بـه  . تشكيل شده و به وسيله حرارت يا اعمال شيميايي سخت شده است

، آجرهـاي سـيماني و   )نـرم يـا سـخت   (رسي آجرهاي : شوند سه نوع تقسيم مي
هـاي ثابـت    آجر در گذشته، يك ماده سـاختماني بـا انـدازه   .آجرهاي ماسه آهكي

 3-3كـه در شـكل    اينچي ساخته شده بود 8اساس مقياس ساختماني  بوده كه بر
  .نشان داده شده است
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  يك مدوالر 3- 3شكل 
  

بـا درز  (واحـد   1واحـد يـا    2واحـد،   3بسته به اينكه كدام سطح آن ديده شود، 
ها تـا حـدي تغييـر كـرده      امروزه اين اندازه. اينچ بوده است 8آن برابر با ) مالت
بسته به اينكه كدام سطح آجر پيدا بوده و آجر در چه جهتـي قـرار داشـته    . است

   .)4-3شكل ( گويند ه آن راسته، كله و هره ميباشد، ب
آن  68ماهيـت واحـدي   هـاي آجـر حاصـل    امكانات بالقوه و محـدوديت   

چنانچه به اندازه يا شكلي از آجر نياز داشته باشيم كه بـا آجـر اسـتاندارد    . است
هـاي   گيـري جديـدي بـا انـدازه     متفاوت باشد بايد براي آن آجر را ببريم يا قالب

از سوي ديگـر آجـر   . مورد نظر انجام دهيم كه هر دو مستلزم صرف هزينه است
هـاي   تـوان شـكل   مـي . ه بسيار مناسـب اسـت  هاي راست گوش براي ايجاد شكل

البته به شرطي كه شعاع دايره به حد كـافي    اي و مدور را هم با آجر ساخت دايره
ها را بدون بريدن آجر يا بدون ايـن كـه اتصـاالت     بزرگ باشد تا بتوان اين شكل

  .ي نامطلوبي ايجاد شوند، ساختئمر

                                                            
68. Modular nature  
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  .قرار دادتوان آجر را  جهات مختلفي كه مي 4- 3شكل 
  

هـاي جالـب در    ها، آجر امكانات زيادي براي آجرچيني رغم اين محدوديت علي
كـه در ديـوار     متداولترين شكل آجرچيني. )5-3 هاي شكل(سازد سطح فراهم مي

اجراي ايـن شـكل در سـاختمان    . و آجرفرش كاربرد دارد، با خطوط ممتد است
). ه خطـوط ممتـد دارد  جهتي كـ (كيد دارد أآجرفرش بر يك جهت ت. آسان است

آجرهاي كف را بايد طوري تعيين كرد كه خطوط ممتد عمود بـر خطـوط ديـد    
گيرنـد،   در ديوارچيني خطوط ممتد به طور افقي قرار مي. باشند، نه در امتداد آن

  .آيد نماي قويتري به وجود مي عخطوط عمودي منقط اجراي آن آسان است و با
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  كفپوش آجريهاي  طرح 5-3هاي  شكل
  

هاي رسي هستند كـه   پوش شوند، كف هايي كه با هم چفت و بست مي آجرفرش
بـه   هـا  ايـن آجرفـرش  . گيرنـد  به شكل چفت و بست در كنار يكديگر قـرار مـي  

  .)6-3هاي  شكل( شوند هاي متعددي يافت مي شكل
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هاي رسي از خـاك رس مرطـوب قالـب زده     پوش آجرهاي رسي و كف  
سختي و رنگ آنها بستگي به نوع خـاك رس  . اند پخته شدهشده، سپس در كوره 
تـر   تـر و رنـگ آن را روشـن    پخت نيمه تمام، آجر را نـرم . و نحوه پختشان دارد

  .آورد تري به وجود مي تر و سخت تر، آجر تيره كند اما پخت كامل مي
سـازد كـه بـه     دار مي حرارت بسيار باال آجرهاي سوخته، پيچيده و ترك  

آجرهـاي نـرم معمـوالً در سـاختمان محـيط و منظـر       . گوينـد  مـي 69 كلينكرآنها 
كلينكرها هم از نظر رنگ بسيار . ثير منفي داردأكاربردي ندارند زيرا هوا بر آنها ت

بنـابراين در محـيط و منظـر از آنهـا بـه      . تيره بوده، اجراي آنها نيز مشكل اسـت 
و منظـر كـاربرد   اكثر آجرهايي كـه در سـاختمان محـيط    . شود ندرت استفاده مي

آجرهاي سخت را خـرد كـرده بـه صـورت ذرات     .دارند، آجرهاي سخت هستند
  .پوشانند هاي پياده و مسيرهاي مخصوص دويدن را مي ريزي درآورده با آن راه

  

  
  هاي چفت و بستي كفپوش 6-3شكل 

  
آجرهاي سيماني به عنوان نماي ساختمان و هنگامي كه استحكام و مقاومـت در  

آجـر  . اهميت دارد به عنوان عايق پشت ديوارهاي خارجي كاربرد داردبرابر آب 
ماسه آهكي كه از مواد غيررسي ساخته شده، ماننـد آجـر سـخت همـان مـوارد      

. زدگـي و اسـيد مقاومـت خـوبي دارد     در برابـر آتـش، يـخ   . استفاده را دارا است
ر آجرهاي سيماني و ماسه آهكي هر دو در مناطق رايج هستند كـه خـاك رس د  

  .دسترس نيست

                                                            
69. Clinker 
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  شن) د
دار و يـا بـه    شن قطعاتي كوچك از سنگ هستند كه يا به شكل شكسته و زاويـه 

اگـر بـه تنهـايي و    . شـوند  اي ديده مـي  هاي رودخانه شكل مدور و نرم مانند شن
تواننـد آب   تركيب با مصالح ديگر به كار روند استحكام خوبي داشته، مـي  بدون 

ريزنـد تـا آب را از    هـا مـي   الً آنها را در ته گودالمعمو .را نيز از خود عبور دهند
معمـوالً از  . دور نگهدارند) مانند چوب(شوند  موادي كه در اثر رطوبت فاسد مي

هـاي زيـرين اسـتفاده     دار به منظور زهكشي خـاك  هاي سوراخ شن همراه با لوله
  ).آبروهاي فرانسوي(شود  مي

ن زيرســازي شــن را بــه دليــل اســتحكام و زهكشــي خــوب بــه عنــوا   
اي  شن و ماسه را فشرده نموده به صورت تختـه . برند ها نيز به كار مي فرش سنگ

از شن به عنوان ماده درشت در ساختن بتن نيـز  . براي زيرسازي به كار مي برند
در ايـن  . سـازند  روها را نيز از شن مـي  روها يا سواره اغلب پياده .شود استفاده مي

رد شدن آنها از حركت بر روي شـن ايجـاد   ها و صداي خ صورت جابجايي شن
  .افزايد شود به تجزيه حسي آن مكان مي مي

  
  ماسه) ـه

طـور   ممكن است بـه . ماسه از ذرات ريز سنگ يا مواد معدني تشكيل شده است
طور مصنوعي از خرد كردن  طبيعي موجود باشد مانند سواحل درياها، يا اينكه به

شود كه براي كـار آمـاده    اي گفته مي ماسه ماسه ساحلي به. ها به وجود آيد سنگ
  .و شسته شده براي عمليات سايت كاربرد دارد

. شـود  از ماسه به عنوان ماده ريز در ساختن بتن، مالت و اندود استفاده مي  
ناپذير بر آنها  هاي سخت و انعطاف پوش ماسه به منظور تراز كردن سطوحي كه كف

هـاي انبسـاط مصـالح     گرفته، از برخي ويژگيقرار خواهد گرفت مورد استفاده قرار 
پـذير و   هـا انعطـاف   پـوش  به عنوان زيرسازي كـف . كاهد ها مي زيرسازي ساختمان

در ايـن حالـت و   . رود مدوالر مانند قطعات آجري، آسفالتي و سيماني به كـار مـي  
ناپذير پوشيده نشده اسـت، سـطح    پوش سخت و انعطاف هنگامي كه زير آن با كف

در اين صـورت احسـاس   . ه راحتي با انقباض و انبساط خاك نوسان كندتواند ب مي
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ماسـه درشـت نيـز مـاده     . كند را القا مي» اي سخت كه به صورت نرم در آمده ماده«
  ).12- 18: 1988، 70رامسي و اسليپر(پوش است  مناسبي براي كف

  
  روند اي كه به شكل بسيار تغيير يافته به كار مي مصالح غيرزنده 3-2-3

رونـد شـامل طيـف     اي كه به صورت طبيعي خود بـه كـار نمـي    مصالح غيرزنده
  : از فلزات از جمله وسيعي
  ؛آلومينيوم •
  برنز؛ •
  مس؛ •
  آهن؛ •
  فوالد؛  •
  .زنگ فوالد ضد •

  
  آلومينيوم. 1

آلومينيوم فلزي سبك، نرم و غيرمغناطيسي است كه خاصـيت مـنعكس كننـدگي    
بـوده، گرمـا و الكتريسـيته را بـه      خوبي داشته، در برابر تركيب با اكسيژن مقـاوم 

بـه  : رود در طراحي سايت به چهـار منظـور بـه كـار مـي     . كند سرعت هدايت مي
  .كشي عنوان يك آلياژ، پوشش محافظ، توري و سيم

رود تـا بـه    آلومينيوم به صورت آلياژ، در تركيب با مواد ديگر به كار مـي   
ـ  ها و يراق صورت اشكالي خطي براي نرده بـه عنـوان   . رس شـود آالت و ورق پ

در صـورتي كـه بـه    . گاه به صورت ريخته شـده هـم كـاربرد دارد    اتصال و تكيه
صورت ورق به كار رود، معموالً براي استحكام بيشتر بـه صـورت موجـدار يـا     

هاي بسـيار نـازك و سـبك در سـاختمان بـه كـار        شياردار درآمده به شكل ورقه
گاهي نيـز  . شود شش ديوار استفاده ميها براي شيرواني يا پو از اين ورقه. رود مي

هـاي   دار كـرده يـا بـه شـكل     به جاي شيار دادن و موجدار كردن، آنها را سوراخ
  .آورند تزييني در مي

                                                            
70. Ramsey & Sleeper 
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توري آلومينيومي معموالً بـه عنـوان محـافظ و مـانع و حصـار بـه كـار          
در آلومينيـوم  . شوند هاي مختلفي يافت مي به شكل و اندازه ها  اين توري. رود مي

  .كارهاي الكتريكي نيز كاربرد زيادي دارد
  
  برنز. 2

معموالً براي كارهاي سايت، از برنز به صـورت  . برنز، آلياژي از مس و قلع است
هـاي خطـي يـا اشـكال      شـود و يـا آن را بـه شـكل     ورق لوله شده اسـتفاده مـي  

دو مورد استفاده مهم در ساختمان به صورت مجسـمه  . كنند تري پرس مي نامنظم
  .آالت فلزي است و

گـري بـه اشـكال     براي ساختن مجسمه، برنز را به وسيله ذوب يا ريخته  
توان ساخت مجسمه را با جزئيـات دقيـق    به اين صورت مي. آورند مي دلخواه در
هـاي متنـوعي را بـه وجـود      توان رنگ با تغيير ميزان قلع در آلياژ مي. تسهيل كرد

ماند اما زنگـار نـاچيز سـبز رنگـي كـه       ميرنگ برنز با گذشت زمان ثابت . آورد
به دليـل دوام و مقاومـت    .كند تر هم مي پوشاند آن را خوش رنگ روي آن را مي

هـا،   زدگي، از آن براي ساخت ابزار و يراق آالتي ماننـد لولـه   برنز نسبت به زنگ
  .شود ها و پيچ و مهره استفاده مي ورقه

  
  مس. 3

است كه رنگي متمايـل بـه قرمـز دارد و هـادي       خوار مس فلزي هادي و چكش
سـطح خـارجي   . رود بسيار خوبي براي جريان الكتريسيته و حرارت به شمار مي

آورد كـه در   آن با اكسيژن تركيب شده و زنگار كامالً مشخصي را به وجـود مـي  
شستشوي ماليم با اسـيد  . مقاوم است) بجز در مجاورت اسيدها(برابر خوردگي 
قـرار گـرفتن مـس بـه     . كند ه خصوص زنگار آن را مشخص ميكيفيت بصري ب

مدت طوالني در معرض اسيدهاي موجود در هوا ممكن است موجب خوردگي 
در امور توسـعه سـايت از مـس بـه سـه صـورت مهـم اسـتفاده          .آن شود  سريع
  .سيم، لوله و ورق: شود مي
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سـي  هـاي م  لولـه . هاي مسي در كارهاي برقي، كاربرد وسيعي دارند سيم  
ورق مسي اگرچه گران اسـت، امـا بـادوام و    . روند كشي آب به كار مي براي لوله

هـاي مسـي    ورق. زيبا بوده براي پوشش شيرواني به نگهداري كمي احتياج دارد
هاي مختلف درآورده، از آن درپـوش، درزگيـر، قطعـات     را با خم كردن به شكل

  .سازند تزييني و غيره مي
  
  آهن. 4

از لحاظ مقاومت فشاري قوي اما از نظـر مقاومـت كششـي    آهن فلزي است كه 
شود و در برابـر اغلـب اسـيدها مقـاوم      به راحتي مغناطيسي مي. باشد ضعيف مي

در ساختمان سايت از آن به صورت ريخته شده، آهنگري شده و نيز بـه  . هستند
  .شود صورت آلياژ در ساختمان فوالد استفاده مي

از اين آن هـم بـه   . ند ذوب آهن استگري محصول كوره بل آهن ريخته  
آهن .شود كشي استفاده مي صورت وسايل تزييني و هم به صورت لوله براي لوله

آورنـد   مـي  ابتدا آهن لخته را به شكل آهن ساخته در. كار شده كمتر فشرده است
هـاي آهـن درآورده سـپس     كاري يا نورد آن را به شكل شمش و سپس با چكش

آهن كار شده براي ساختن . كنند هاي آهني تبديل مي ورقها را با نورد به  شمش
  .ها كاربرد دارد ها و نرده لوله

  
  فوالد. 5

توان آن چكش كـاري يـا نـورد كـرد، در      مي. فوالد آلياژي از آهن و كربن است
تـوان آن   توان جوش داد يا پرچ كرد، اما نمي آن را مي. قالب ريخت تا ذوب كرد
چنانچه گالوانيزه نشود يا با مـاده ضـدزنگ پوشـانده    . درا با فشار از قالب رد كر

  .شود نشود با اكسيژن تركيب مي
هـاي فـوالدي، شـبكه و     كننده بـتن، ورق  فوالد معموالً به صورت مسلح  

هاي فوالدي بـه كـار    توري، تسمه يا ورق فوالدي، ميله و لوله فوالدي و پروفيل
شـود امـا ممكـن     نيزه يافـت مـي  هاي گالوا فوالد معموالً به صورت ورق. رود مي

  .نيز يافت شود 71كورتاناست با پوشش زنگ زننده 
                                                            
71. Self-oxidizing cortan 
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  انواع فوالد
گيرد تا مقاومـت كششـي    اين فوالد در بتن قرار مي:  فوالد مسلح كننده •

  دو شكل متداول آن عبارتند از . آن را افزايش دهد
  .شبكه سيمي جوش داده شده) ؛ بهاي خم شده ميله) الف

فوالد گالوانيزه به شكل سيم، ميله يا ورق است كـه بـا    : گالوانيزهفوالد  •
هـاي فـوالد گـالوانيزه     لوله. شود پوششي از روي در برابر خوردگي محافظت مي

هـاي موجـدار فـوالد     رونـد از ورقـه   كشي در زير زمين به كـار مـي   كه براي لوله
). 7-3شـكل  (انـد   هاند كه پيچيده شده به شكل لوله در آمد گالوانيزه ساخته شده

 .شود از فوالد گالوانيزه به منظور پوشش بام و ديوار نيز استفاده مي
  

  
  كشي در زيرزمين لوله فوالد شياردار براي لوله 7- 3شكل 

  
فوالد كورتان فوالدي است كه طوري سـاخته شـده كـه     : فوالد كورتان •

اين زنگار خود . آيد تسهيل كرده به رنگ زنگ زده درمي تركيب آن را با اكسيژن 
هـا و صـدمات وارده بـه آن دوبـاره زنـگ زده       پوشش محافظي است و خـراش 

زدگي، آبي كه از روي اين سطوح عبور كرده به  زنگ فرآينداگرچه در . شوند مي
بسـياري از  . پوشـاند  ريزد، زنگ زنگار را بر سطوح مجاور مـي  سطوح مجاور مي

هاي زنـگ كـه    اند به دليل رگه ي زيبايي كه از فوالد كورتان استفاده كردهها طرح
بينـي   بـا پـيش  . انـد  بر سطوح مجاور ريخته شده از نظر بصـري خسـارت ديـده   

هـاي مناسـب بـراي سـطوح مجـاور       مناسب نحوه عبور آب و انتخاب جنسـيت 
  .توان از ايجاد مناظر ناخواسته اجتناب كرد مي

دي شـامل حصـارهاي زنجيربـاف و حصـارهاي     تور فوال : تور فوالدي •
  .تزييني يا عملكردي و قاب در و پنجره را ساخت
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هـاي   هـاي فـوالدي بـه شـكل     ها و لوله ميله : هاي فوالدي ها و لوله ميله •
از آنها . شوند هاي مختلف يافت مي ها و ضخامت مربع، مستطيل و مدور با اندازه

  .شود كشي و غيره استفاده مي به عنوان ستون تير، داربست، نرده، لوله
تيرهاي بـال  » I«فوالد ساختماني شامل تيرهاي مقاطع  : فوالد ساختماني •

از ايـن  . ، نـاوداني، صـفحه و غيـره اسـت    »Z«هاي  ، پروفيل»H«هاي  پهن، ستون
هـاي سـه    اي، خرپاها، قـاب  هاي سازه توان قاب هاي استاندارد مي اشكال و اندازه

عناصر فوالدي سـازه را معمـوالً   . اختماني را ساختهاي س بعدي و ساير سيستم
هـا را   هـا و ورق  كنند و نبشي با نوع مقطع و وزن آن در هر فوت طول تعيين مي

  .كنند بر حسب طول، عرض و ضخامت مشخص مي
فوالد ضدزنگ آلياژي مركب از فوالد و كروم است كه  : فوالد ضدزنگ •

ريخت، آهنگري كرد، خم كرد، جـوش  توان آن را كشيد، نورد كرد، در قالب  مي
از آن براي نـرده، يـراق آالت شـبكه، تـوري و گـاهي      . داد، پرچ داد يا پرچ كرد

 .)21-28: 1983، 72بوث( شود اوقات نيز پوشش استفاده مي
  
  مصالح مصنوعي 3-2-4

متـداولترين  . انـد  مصالح مصنوعي مصالحي هستند كه به دست بشر ساخته شـده 
  عي در كار سايت عبارتند از مصالح ساختماني مصنو

  شيشه •
   پالستيك •

  
  شيشه) الف

كننده است كـه بـه    شيشه گدازه شفاف سيليس و ماده مذاب قليايي و يك تثبيت
هـاي بسـيار    اي بـا قابليـت   مـاده . آيـد  صورت توده غيركريستالي و سخت در مي

توان  مي. تواند به طرق مختلفي فرم بگيرد مي) وقتي مذاب است(متنوع است كه 
صـورت اشـكال    هاي حباب مانندي سـاخت، مسـلح كـرد، بـه     با دميدن آن فرم

توان شـكنندگيش را كـاهش    منحني درآورد و اگر آن را به آرامي خنك كنند مي
                                                            
72. Booth 
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اي فلزي از ظرف شيشه مذاب خارج كرده با غلتك به صـورت   آن را با ميله. داد
تـوان آن را بـه شـكل ورقـه مسـطحي       كنند همين طور مي اي، مسطح مي صفحه
تـر   تـر و مقـاوم   ت آن را محكـم بعد از فـرم دادن، بـا اسـتفاده از حـرار    . درآورد

  .رود بايد نشكن باشد اي كه در خارج از بنا به كار مي شيشه. سازند مي
مجسـمه، ميلـه و   : شيشه در كارهاي سايت موارد استفاده متعـددي دارد   

دار و رنگـي، شيشـه خـام، شيشـه نشـكن و       لوله، شيشه موجدار، شيشـه تـراش  
هـاي مختلفـي    باشد يا بـه رنـگ   رنگ شيشه ممكن است بي. اي هاي شيشه بلوك

  .ساخته شود
  

  انواع كاربردهاي شيشه
در ) هنگامي كه داغ اسـت (توان  شيشه را مي:.  ايي هاي شيشه مجسمه. 1  

تـراش داد و  ) در هنگام سرد شدن(هاي مختلف درآورد يا  قالب ريخته به شكل
بايـد  اسـتفاده از آنهـا در كارهـاي سـايت     . دار درآورد به صورت قطعات زاويـه 

ها از جانب افراد خرابكار  محدود به جاهاي بسيار كنترل شده باشد زيرا مجسمه
  .در معرض خطر قرار دارند

تـوان   اي را مـي  هاي شيشه ها و لوله ميله : اي هاي شيشه ها و لوله ميله. 2  
به صورت مجسمه درآورد يا در تركيب با ساير مصالح از جمله چوب و فلـز از  

هاي خارج بنا را با آنها پوشاند يـا   توان چراغ مي. استفاده نمود آنها به شكل نرده
. نئون و ساير گازهاي گرم را در آنها وارد كرد تا تورهاي رنگين را سـاطع كننـد  

  .شيشه موجدار نيز براي تزيين كاربرد دارد
ها جنبـه تزيينـي    اين شيشه : دار هاي تراش هاي رنگي و شيشه شيشه. 3  

ممكن است داراي مواد رنگي باشد يا بعد از رنگ شـدن در  شيشه رنگي . دارند
ها نمايان بوده، قطعات در كنـار يكـديگر    سطح اين شيشه .آتش پخته شده باشد

در جايگاه خـود بـه وسـيله سـرب      سپس. گيرند تا طرحي را ايجاد كنند قرار مي
دار، قطعات شيشـه رنگينـي هسـتند كـه بعـد از       هاي تراش شيشه. شوند لحيم مي

آنها را به صورت طرح مـورد  ). دهند يا تراش مي(شكنند  اخته شدن، آنها را ميس
نظر در كنـار يكـديگر قـرار داده،  سـپس در قالـب سـيماني يـا اپوكسـي قـرار          
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هـاي   قـاب . ها ممكن است چند اينچ ضخامت داشـته باشـند   اين شيشه. دهند مي
قف بـه كـار   دار بـه صـورت تزيينـي در ديـوار و سـ      هاي رنگين يا تـراش  شيشه
رود اما اگر خيس شود بسـيار   شيشه رنگي گاهي در كف نيز به كار مي. روند مي

  .ليز و خطرناك خواهد بود
اي قطعات ساختماني توخـالي   هاي شيشه بلوك : اي هاي شيشه بلوك. 4  

هـا سـطوحي    اين شيشـه . شوند هاي مدوالر مختلفي يافت مي هستند كه به اندازه
هـا را معمـوالً بـا     اين بلـوك . هاي متفاوتي دارد صيقلي دارند يا سطوحشان بافت

  .كنند ايي از مالت به هم متصل ميبنده
  
  ها پالستيك) ب

توان آنها را در قالب ريخت،  اد مصنوعي هستند كه مياي از مو ها دسته پالستيك
هـاي نـازك    كشيد يا ورقه كرد و به شكل مجسـمه، ورق، لولـه، ميلـه و پوسـته    

هـا خـواص    شـان، پالسـتيك   دهنـده  بسته به تركيبات شـيميايي تشـكيل  . درآورد
و   تـوان بـا بافـت    آنهـا را مـي  . ساختماني، دوام و تجليات بصري مختلفي دارنـد 

  .هاي متفاوتي ساخت رنگ
در بيـرون از  . ها موارد استفاده متنوعي در كارهاي سايت دارند پالستيك  

آنها را بـراي  . روند بنا براي ساختن مبلمان، نيمكت، جاي زباله و غيره به كار مي
آورنـد و اغلـب    هـاي متفـاوت در مـي    ساختن پوشش سقف و ديـوار بـه قالـب   

  .كنند شياردار و رنگي مي
اند كه  اند ساخته شده هايي كه محكم بوده در برابر ضربه مقاوم يكپالست  

هـاي مخصـوص    از ميلـه . هاي فضاي بـاز بـه كـار رونـد     براي حفاظت از چراغ
پالستيكي فيبر نوري براي انتقال نور از منابع پنهان شده به سايت پروژه و سـاير  

هاي پالستيك مقـاوم   باالخره، لوله. شود هاي منحصر به فرد استفاده مي نورافكني
هـاي   دار و بدون سوراخ، به سرعت جـاي لولـه   در برابر خوردگي از نوع سوراخ
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هـاي زهكشـي    مشابه سفالي را گرفتـه، بـراي انتقـال آب و فاضـالب و سيسـتم     
  .) 27-32: 73،1982هانكس( روند زيرزميني به كار مي

  مصالح تركيبي 5.2.3
آيند به طوري كه خواصي  وجود مي مصالح تركيبي، از تركيب دو يا چند ماده به

هـاي چنـد ال    بـتن و تختـه  . دهنـده آن را دارنـد   متفاوت از خواص مواد تشكيل
  .روند هايي از اين مصالح به شمار مي نمونه

بتن ماده مركبي است كه از آب، سـيمان، مـواد ريزدانـه و مـواد     :  بتن. 1  
آلومينـا، آهـك و    سيمان خود تركيبي از سـيليس، . دانه تشكيل شده است درشت

بتن، مـاده  . چسباند دانه را به يكديگر مي ساير مواد است و مواد ريزدانه و درشت
. سنگيني است كه قدرت فشاري بااليي دارد اما در برابـر كشـش ضـعيف اسـت    

دهنـد تـا در برابـر     هاي مخصوصي در بتن قرار مـي  كننده را در محل فوالد مسلح
اي تركيبـي اسـت    آن فوالد جا داده شده مادهبتني كه در . كشش نيز مقاومت كند

  .كه به بتن مسلح معروف است
  العمـل  در اين حالت سيمان عكـس . شود بتن به حالت مايع نيز ساخته مي  

در اين فرآيند بايد بـتن را بـه   . دهد شيميايي چسباندن مواد به يكديگر را انجام مي
نيز بايد در همين حالـت در  دهنده آن  مواد تشكيل. بندي كرد شكل مورد نظر قالب

تـوان   مـي . محل مخصوص خود قرار بگيرند تـا مقاومـت الزم را بـه دسـت آورد    
طور پـيش سـاخته در كارگـاه سـاخت و سـپس در محـل        قطعات بتن مسلح را به

بـراي  . ريـزي كـرد   بنـدي بـتن   سوار كرد و يا در محل پس از آرماتوربندي و قالب
  .بل از سخت شدن بتن و يا پس از آن كشيدتوان ق افزايش مقاومت، فوالد را مي

سـازند و سـپس همـراه بـا      قطعات بتن پيش ساخته را در كارخانه بتن مي  
درست كـردن  . كنند گيرد براي ساختن به سايت حمل مي فوالدي كه در آن قرار مي

بنـدي را كـه بايـد در سـايت      بتن به صورت پيش ساخته بسياري از عمليات قالـب 
ها و موارد ديگر  اين تكنيك براي ساختن تير و پايه پل. كند صورت گيرد حذف مي

  .كه تكراري بوده ساختن آنها در سايت مشكل است كاربرد وسيعي دارد

                                                            
73. Hanks 
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سازي، زمين بـه عنـوان نگهدارنـده بـتن      در بسياري از موارد، مانند كف  
ريـزي در   در اين مواقع بـتن . گيرد ها صورت مي بندي تنها در لبه عمل كرده قالب

حتي وقتي كه ريخـتن بـتن   . رود سايت از نظر اقتصادي تنها راه حل به شمار مي
تر است زيـرا هزينـه    فهريزي در سايت به صر گيرد نيز، بتن در ارتفاع صورت مي

  .رسد ساخته نمي بندي معموالً به هزينه حمل قطعات پيش قالب
ساختن ديوارها و تيرها به وسيله بتن ريخته شده در سـايت كـار نسـبتاً      
سـطوح قالـب   . ريزنـد  بتن را معموالً در مقـاطع مسـتطيلي مـي   . اي است پيچيده

بخـواهيم بعـداً سـطح بـتن نمايـان      شوند مگر آن كه  معموالً از تخته انتخاب مي
بتني كه قرار است بعداً در معرض ديد باشد به بتن معماري معروف است . باشد

) ماننـد فـوالد يـا پالسـتيك    (بندي آن از سـطوح صـاف و صـيقلي     و براي قالب
  .شود استفاده مي

هـاي قالـب در    هاي فـوالدي بـراي نگـه داشـتن بدنـه      اي از گيره از شبكه  
داري هسـتند كـه    هـاي قـوس   ها داراي قسـمت  گيره. شود تفاده ميفواصل ثابت اس

بعد از اينكه بتن سفت شـد آن را بريـده   . اينچ از سطح قالب فاصله دارند 1تقريباً 
هـا را سـاخته    مراحل كار به اين ترتيب است كه قالب. كنند قالب را از بتن جدا مي

سپس بـتن را در  . دارند نگه ميبندند و ثابت  ميلگردها را در آن قرار داده به هم مي
طور يكنواخت در قالب پخش شود، سپس اجـازه   كنند تا به قالب ريخته، ويبره مي

  .دارند بعد قالب را باز كرده آن را برمي. دهند بتن خود را گرفته سفت شود مي
بعداً بخواهيم در معرض ديد (چنانچه بتن مورد نظر، بتن معماري باشد   

مثالً از واشر يا نـوار  (اي اتصال قالب توجه مخصوصي كرد ه بايد به محل) باشد
زيرا خروج آب، رنگ . تا آب به بيرون تراوش نكند) براي درزبندي استفاده كرد
  .دهد و سختي بتن را تغيير مي

ويبره كردن بتن بايد به دقت و با ويبراتوري كـه بتوانـد مـواد سـنگين را       
طور يكنواخـت در آن   موجود در بتن به طوري كه مواد به. ويبره كند صورت بگيرد

هايي كه در بتن بـاقي مانـده    باالخره پس از باز كردن قالب، سوراخ. پراكنده شوند
كـه كـار بسـيار    (هاي مجاور هماهنگ باشد  بايد طوري پر شود كه كامالً با قسمت

هاي نسبتاً بزرگـي   ها، سوراخ گاهي اوقات به جاي پر كردن سوراخ). مشكلي است
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ها را با صـفحات   كنند كه طرح جالبي را تشكيل دهند و سپس سوراخ بيني مي پيش
اي قطعات سربي كامالًً قابل رويت بوده و امـروزه   الگوي شبكه. پوشانند سربي مي

هـا   توان به صـورت  بتن معماري را مي. در ساختن بتن معماري بسيار متداول است
صاف و صيقلي بخـواهيم، بايـد   اگر نماي بتني . هاي مختلف نماسازي كرد و بافت

ها را تـرميم كـرد و سـپس بـا سـنگ       وقتي هنوز بتن كامالً خود را نگرفته سوراخ
هـا بـتن نمايـان     دانـه  هـا و درشـت   اگر بخواهيم ريزدانه. ها را ساييد سنباده ناصافي

هرچـه بـتن در هنگـام سندبالسـت كـردن      . باشند، سطح را بايد سندبالست كـرد 
تـر و تيزتـر باشـد،     كننـد درشـت   كه بـا آن سندبالسـت مـي    اي تر بوده ماسه خيس
هـاي   در مـوارد نـادر دانـه   . تر خواهنـد بـود   هاي بتن نمايان دانه ها و درشت ريزدانه

دهنـد، يـا بعـد از     ريزي بـا دسـت در قالـب قـرار مـي      خيلي درشت را قبل از بتن
  .كنند برداشتن قالب، آنها را در بتن نيمه گرفته فرو مي

بنـدي آن در   هـاي نماسـازي بـتن بـا قالـب      تـرين بافـت   شتيكي از در  
شـود و بعـد سـطح بـتن را      هاي شـياردار يـا موجـدار فـوالدي انجـام مـي       قالب

اگرچـه ايـن   . )آورند هاي ريز در آن به وجود مي شكستگي(كنند  كاري مي چكش
نماسازي زيبا و جسورانه است اما مسـتلزم صـرف مخـارج زيـادي اسـت زيـرا       

  .و زحمت زيادي الزم داردكاري وقت  چكش
تخته چنداليي از صـفحات جداگانـه چـوب تشـكيل      :تخته چنداليي. 2  

الياف چوب در هر صفحه در جهـت  . اند شود كه با چسب به هم چسبانده شده مي
. شـود  عمود بر صفحات مجاور آن قرار دارد كه موجب افزايش اسـتحكام آن مـي  

به كار رفته به انواع داخلي، خـارجي يـا   هاي چندال از نظر چسبي كه در آنها  تخته
روكـش آنهـا نيـز    . شـوند  بندي مـي  طبقه) شود كه چسب آن در آب حل نمي(آبي 
هـاي متنـوع چـوب و     هايي از گونه هاي چندال با روكش تخته. شود بندي مي درجه
  ).63- 71: 1979، 74لندفاير و كالت(  هاي متفاوت در دسترس هستند بندي درجه

  
  ختماني طراحي منظرمفاهيم سا 3-3

                                                            
74. Landphair & Klatt  
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و نيـز مصـالح   (كننده مصالحي است كه قبالً ذكـر شـدند    شكل ساخته شده بيان
موارد مهمـي كـه بـا    . شوند هايي كه اين مصالح با آنها ساخته مي و سيستم) ديگر

  :كنند عبارتند از هاي ساختماني ارتباط پيدا مي اين سيستم
  نيروهاي خارجي؛ •
  ك و استاتيك؛مكاني •
  دروني؛هاي  تنش •
   خاصيت كشساني؛ •
  .هاي خاص خصوصيات رفتاري شكل •

نيروهــاي خــارجي بــر مصــالح ســايت عمــل  :نيروهــاي خــارجي. 1  
كـه توسـط خـود     هسـتند » بار مـرده «ثابت اين نيروها شامل نيروهاي . نمايند مي

بـاد، آب، مبلمـان،    كه توسط» بار زنده«نيروهاي متغير شود و  ساختمان وارد مي
  .شود مردم، خودروها و غيره به بنا وارد مي

ثير نيروي وارد شده بـر  أعلم مكانيك، مطالعه ت: مكانيك و استاتيك. 2  
تـوده را   هگيرد ك استاتيك آن دسته از قوانين مكانيك را در برمي. يك توده است

مجموعـه   تـوان گفـت اسـتاتيك    طور بسيار سـاده مـي   به. دارد حركت نگاه مي بي
نيروهاي خارجي و توانايي مواد براي مقاومت در برابر اين نيروها را بـه طـوري   

  .گيرد كه منجر به حركت توده نشود، در برمي
هزاران نيروي خارجي كه بـر مصـالح سـاختماني    : هاي دروني تنش. 3  
نيروي فشاري، نيروي كششـي و  : كنند شود، سه نوع نيرو به آن وارد مي وارد مي
نيروهـاي فشـاري سـعي در فشـردن و كوتـاه      ). 8-3هاي  شكل( پيچشي نيروي

كردن جسم دارند، نيروهاي كششي سعي در كشيدن و دراز كـردن آن دارنـد، و   
وقتي ايـن نيروهـا بـه جسـمي وارد      .خواهند آن را بپيچانند نيروهاي پيچشي مي

تنش فشاري، تـنش كششـي و تـنش    : شود شود، سه نوع تنش در جسم واقع مي
هـاي   تـنش . هاي فشاري، و اكنشي در برابر نيروهاي فشاري هسـتند  تنش. برشي

هـاي برشـي نتيجـه     كننـد و تـنش   كششي در برابر نيروهاي كششي مقاومت مـي 
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نيروهايي هستند كه در يك امتـداد نبـوده و در جهـات مختلـف بـر جسـم اثـر        
  .)9-3شكل (  كنند مي
  

  
  

  شود وارد مينيروهايي كه به مصالح ساختماني  8- 3شكل 
  

 
  هاي برشي تنش 9- 3شكل 

  

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

http://www.Pnunews.com


  
  
  
  
  
  
 

خاصيت كشسـاني بـه خاصـيتي از مـاده اطـالق       :خاصيت كشساني. 4  
شود براي تغيير شكل آن نياز به يك نيروي خارجي مستمر  شود كه باعث مي مي

شـود پـس از اينكـه نيـرو از      نيز خاصيتي از آن جسم است كه موجب مي. باشد
  .)10-3شكل ( اوليه خود برگردد جسم برداشته شد، دوباره به شكل

  
  خاصيت كشساني 10- 3شكل 

  
در طراحـي سـازه، مثلـث شـكل     :  هاي متفـاوت  خصوصيات رفتاري شكل .5

تـرين شـكل    تـرين و ثابـت   اين شكل محكـم . منحصر به فرد و سودمندي است
اسـتحكام سـاير   . آن محكـم نباشـد  ) اتصـاالت (است حتـي وقتـي كـه زوايـاي     

كـره   ).11-3شـكل  ( بستگي به استحكام زوايايشان داردهاي چند ضلعي   شكل
زيرا با حداقل سطح، حداكثر فضـا را  . نيز شكلي منحصر به فرد و سودمند است

  . )50-53: 1980، 75سالوادوري( كند محدود مي
  

                                                            
75. Salvadori 
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  هاي مثلثي استحكام شكل 11- 3شكل 

  هاي سازه در طراحي منظر انواع سيستم 3-4
هـاي خاصـي را    شده و شكل داده شوند كـه شـكل  مواد بايد طوري سازماندهي 

. و شكستگي مواد نگردنـد  ايجاد كرده، ضمناً ايستا و پايدار باشند و دچار ضعف
روش سازماندهي اين مواد، يعني سيستم سـازه، نيروهـاي خـارجي ماننـد بـاد،      

هاي فشـاري، كششـي و برشـي درونـي مصـالح       نيروي جاذبه و غيره را به تنش
فتار به خصوص آن ماده همراه ويژگي سيسـتم سـازه مشـخص    ر. كند تبديل مي

  .شود كنند كه سيستم ايستا بوده و يا دچار شكست مي مي
  ايـن سيسـتم  . هاي سازه متعددي براي ساخت مـواد وجـود دارد   سيستم  

بندي، شبكه سازه، صفحات سازه، صفحات تـا شـده،    شامل سيستم حجيم، قاب
هـاي فضـايي، گنبـد     هاي نازك، خرپا، قاب قوس، طاق، چهارطاقي، گنبد، پوسته

  .هاي بادي است بستي و سيستم ژنودزيك، سازه كشي، سازه كابلي، سازه كش
  
  اي هاي توده سازه 3-4-1

هايي هستند كه با تـنش فشـاري درونـي خـود در برابـر       اي سازه هاي توده سازه
اسـت   بهترين نماد اين سازه توده مخروطـي . كنند نيروهاي خارجي مقاومت مي

اي كـه تنهـا    مثالي بـراي سـازه تـوده   . كه بازتاب واقعي بار مرده خود توده است
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اگـر  . شكل معماري آن هرم است.  كند تلي از ماسه است را تحمل مي وزن خود
د آن بر وزن خود نيـروي خـارجي را هـم تحمـل كنـد، بهتـرين نمـا        توده عالوه

هايي با پايـه و نعـل درگـاه     سازهورودي به چنين . اي با انتهاي مسطح است توده
  .)12-3شكل ( گيرد يا با زدن قوس شكل مي

  
  اي با انتهاي مسطح هاي توده سازه 12- 3شكل 

  اي سازه طره) الف
بيايد بـه طـوري    هاي بااليي به تدريج بيشتر از اليه پايين به طرف داخل اگر اليه

همه نيروهـا بـه تـنش    در اين حالت . گويند اي مي به آن طره. كه مدخل را ببندد
فشاري تبديل شده در يك صفحه دو بعدي به ديوارهاي دو طرف دهانه منتقـل  

  .)13-3شكل ( شوند گنبدها نيز ممكن است به اين روش ساخته شوند مي
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  اي سازه طره 13- 3شكل 

  
  پايه و نعل درگاه) ب

هاي عمودي است كه تير افقـي يـا نعـل درگـاه بـر       اي شامل پايه اين سيستم سازه 
نعل درگاه به صورت تير عمل كرده با تركيبـي  ). 14- 3شكل (روي آنها قرار دارد 

  .كند هاي فشاري، كششي و برشي در برابر بارهاي عمودي مقاومت مي از تنش
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  ساختمان پايه و نعل درگاه 14- 3شكل 

  
  ديبن قاب) ج

بنـدي   چنانچه سيستم پايه و نعل درگاه در بعد سوم نيز ادامه پيدا كنـد، بـه قـاب   
ساختمان بـا قـاب   : شوند ها به دو دسته اصلي تقسيم مي اين سازه. شود تبديل مي

  .اي بندي تير و تخته سبك و قاب
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  ساختمان با قاب سبك) د
. قاب چوبي هسـتند هاي  شوند سازه هاي مسكوني كه امروزه ساخته مي اكثر سازه
گيرند و پوشـش نمـاي آنهـا از آجـر،      ها معموالً روي دال بتني قرار مي اين سازه

اگرچـه   .باشـد  سنگ يا چوب است اما سيستم سازه آنها قاب چـوبي سـبك مـي   
. شوند اما همه چند ويژگي مشترك دارند هاي سبك به چند دسته تقسيم مي قاب

ــتم ــن سيس ــف  در اي ــار ك ــا ب ــا ديواره ــا،  ه ــه ــام قفس ــا و ب ــل  ه ــا را تحم ه
و نعـل درگـاه سـاخته      شود با پايـه  هايي كه در ديوارها ايجاد مي سوراخ.كنند مي
هـا   ها باشـد، تيرچـه   چنانچه فاصله ديوارها بيش از فاصله منطقي تيرچه. شود مي

  .سازند ها منتقل مي گيرند كه بار خود را به ستون روي تيرهايي قرار مي
منظر با استفاده از يك شـيوه سـاختماني قـاب     هاي محيط و اغلب سازه  

از آنجـا كـه اغلـب    . گويند بندي سكويي مي ه به آن قابشوند ك سبك ساخته مي
بنـدي   هـاي قـاب   اي هستند، سيستم هاي محيط و منظر فاقد ديوارهاي سازه سازه

شـوند اغلـب داراي چهـار عنصـر      سكويي كه براي استفاده در سايت ساخته مي
بار پوشـش كـف   . ها ها، تيرها و ستون پوشش كف، تيرچه: هستنداي اصلي  سازه

نيروي وارد بـر  . كنند ها اين بار را به تيرها وارد مي ها منتقل شده، تيرچه به تيرچه
گاهي اوقات نيز تيرهـا بـر عناصـر افقـي     . شود ها وارد مي تيرها معموالً به ستون

رت تيرهاي حمال بار خـود  در اين صو. گيرند بزرگتري به نام تير حمال قرار مي
  .كنند ها وارد مي را به ستون

  
  هاي تير و تخته قاب) ـه
ير و تختـه  زيرا در سيستم ت. بندي سكويي است تر از قاب قاب تير و تخته ساده 

 4اگر دهانه بيش از (تر هستند  هاي كف ضخيم پوشش. شوند ها حذف مي تيرچه
هـاي   معمـوالً تختـه   ).باشداينچ  3فوت باشد ضخامت پوشش كف بايد حداقل 

كف مستقيماً از يك تير تا تير بعدي ادامه پيدا كرده بار را مستقيماً بـر آنهـا وارد   
شـود   بندي سكويي گرانتـر تمـام مـي    اين سيستم معموالً از سيستم قاب. كنند مي

معمـوالً  . تر براي پوشش كف نياز دارد هايي با جنس بهتر و ضخيم زيرا به چوب
هاي تميزتري را نسبت بـه قـاب    تر به نظر رسيده، خط كف سبك در اين سيستم

  .تر است، داراست تر و حجيم سكويي كه معموالً سنگين
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  اي سازه شبكه 3-4-2
ترين سيستم براي ايجاد يك سطح مسطح افقي، سيستم تيـر و تختـه اسـت     ساده

تـوان   مياگر مصالح كف به شكل يك دال يك پارچه درآيد، . كه در باال ذكر شد
با امتداد كف در دو جهت و وارد كردن نيروها به شـبكه چهـارگوش تيرهـا بـه     

تر شـود   هاي اين شبكه به مربع نزديك هرچه سلول. كارآيي بيشتري دست يافت
  .رسد كارآيي شبكه به حداكثر مي

نماينـده يـك كـار    ) كه بايد اتصاالت صلب داشته باشـد (اي  سازه شبكه  
باري بر يكي از اعضاي گروه تيرهـا اثـر كنـد،  تيـر      چنانچه. دسته جمعي است

-3(  دهنـد  اطراف آن نيز تغيير شكل مـي تغيير شكل داده، به اين وسيله تيرهاي 
تيرهايي كه با صفحه نيرو در يك امتداد قرار دارند بـا خمـش در برابـر آن    . )15

بـي از  كنند و تيرهايي كه با آن در يـك امتـداد قـرار ندارنـد بـا تركي      مقاومت مي
  . كنند خمش و پيچش در برابر نيرو مقاومت مي

صلب . اي الزامي است بنابراين صلب بودن اتصاالت در يك سازه شبكه  
بودن اتصاالت در بتن مسلح يا فوالدي كه جوش داده شده يـا بـا پـيچ و مهـره     

هاي چوبي ساختن اتصـاالت   محكم شده به راحتي ميسر خواهد بود اما در سازه
  .تي ممكن نيستصلب به راح

  
  اي چهارگوش سازه شبكه 15- 3شكل 
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در هنگامي كه شـكل كلـي سـازه بـه مربـع نزديـك       :  شبكه مايل) الف  
اي دسـت   توان بـه كـارآيي اقتصـادي و سـازه     نباشد، با استفاده از شبكه مايل مي

  ).16-3شكل ( يافت

  
  شبكه مايل 16- 3شكل 

  
تـوان   هاي بسـيار بـزرگ مـي    براي پوشاندن دهانه : شبكه در سطوح منحني) ب

  .)17-3شكل ( شبكه مايل را قوس داد

  
  شبكه در سطوح منحني 17- 3شكل 
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  اي سازه) هاي تاوه(هاي  دال 3-4-3
. كنـد  وقتي يك دال بارگذاري شود، ميل به تغيير شكل يا مقعـر شـدن پيـدا مـي    

. بلكه بايـد كشـيده هـم بشـود    براي اين كار، دال نه تنها بايد خم شده و بپيچد، 
مـثالً  . تواند بار نسبتاً زيادي را تحمل كند بنابراين دال با توجه به ضخامت آن مي

اي بـه   اي را بپوشاند كه بـا سـازه شـبكه    تواند دهانه فوت مي 1دالي به ضخامت 
  .شود فوت پوشانده مي 5/1ضخامت 
هـاي   سـازه  اي در مقايسـه بـا   هـاي سـازه   اما نسبت مقاومت به وزن دال  

فـوت   20تـا   15هـا از   بنابراين وقتي دهانـه . اي يا تيردار بسيار كمتر است شبكه
تر است كه دال را با تيرهـا تركيـب    تر و باصرفه شوند، معموالً اقتصادي بيشتر مي

) هـاي  تـاوه (هاي  هاي سيماني و دال ناوداني. كرده، ضخامت دال را كاهش دهيم
»T ل يك طرفه هستند كه تير نيـز بـا آنهـا تركيـب     ، مقاطع پيش ساخته دا»دوبل

ها يك صفحه  افقي يا پوسته نازك سـيماني كـه بـين تيرهـا      اين دال. شده است
  ).18-3شكل ( آورد قرار مي گيرد را به وجود مي

  
  ساخته يك طرفه با تيرهاي مكمل هاي پيش دال 18- 3شكل 

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

http://www.Pnunews.com


  
  
  
  
  
  
 

هـا   ايـن دال . هـاي يـك طرفـه هسـتند     هاي دوبـل، دال Tهاي سيماني و  ناوداني
هاي دو طرفـه كـه بـا تيـر تركيـب       دال. پوشانند ها را تنها در يك جهت مي دهانه
ايـن سـازه، سـازه    . )19-3شـكل  (شـوند   ناميده مي 76وافلياند معموالً دال  شده

  .اي را هر دو با هم داراست مفيدي است كه محاسن دال و سازه شبكه
  

  
  دال وافلي 19- 3شكل 

  
  هاي تا شده صفحه 3-4-4

. )20-3شـكل  (هاي نازكي از بتن مسـلح هسـتند    الهاي تا شده معموالً د صفحه
هـا از   اسـتحكام ايـن صـفحه   . دهنـد  گيري به اين صفحات شكل مي قبل از قالب

تـوان   به اين ترتيب مي. شود ثر فرم تا شده ناشي ميؤشكل هندسي آنها و عمق م
هاي تـا   هاي صفحه هنگامي كه سازه .بزرگتر را پوشاندهاي  با مصالح كمتر دهانه

گيرند، بخشي از نيرو به صورت فشار به سمت جـانبي   شده تحت فشار قرار مي
                                                            
76. Waffle slab 
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هـا تـا حـدي بـه      قدرت ايـن فـرم  . آيد كه تمايل به صاف كردن تاها دارد در مي
  .مقاومت در برابر اين نيروها بستگي دارد

  

  
  هاي تا شده صفحه 20- 3شكل 

  
  ها قوس 3-4-5

با فرم دادن دقيق بـه اجـزاء فشـاري    . هاي فشاري دو بعدي هستند ها سازه قوس
ها، به صورت ذوزنقـه و در كنـار هـم گذاشـتن ايـن قطعـات        قوس، مثالً سنگ

  . )21-3شكل (هاي منحني را ايجاد كرد  اين شكلتوان  مي
كه به قـوس   شود بار ديوار باال به باالترين قطعه، يا سنگ كليد، وارد مي  

  .شود آورد و مانع از سقوط آن مي فشار وارد كرده اصطكاك به وجود مي
ها كه ابتدا توسط روميان مورد استفاده قرار گرفتند، ساختن روزنه  قوس  

هـا بسـتگي بـه     پايـداري قـوس  . سـازند  را در ديوارهاي حجيم سنگي ممكن مي
ت منحنـي بـه پايـه ديگـر     آنها از يك پايه آغاز شده به صور. سنگيني ديوار دارد

ها ديوار را از صورت حجيم و سنگين به صورت  تعدادي از اين قوس. رسند مي
  .آورند مي رواقي سبك و ظريف در
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  ها قوس 21- 3شكل 

  
  ها طاق 3-4-6

هـا نيـز ماننـد     طـاق . ي فشاري سه بعدي با مقطع قوسـي هسـتند  ها ها سازه طاق
فشاري، كه معموالً سنگي هستند، به صـورت  ها با فرم دادن دقيق به اجزاء  قوس
هـاي سـر    سـنگ . آينـد  و در كنار هم قرار دادن اين قطعات به وجود مـي   ذوزنقه

كنند و با فشردن طاق توليد  طاق با كليدها در امتداد نقطه اوج طاق ادامه پيدا مي
  .ها در جاي خود نگه داشته شوند شوند كه سنگ اصطكاك كرده و موجب مي

كنند امـا بـا ايـن كـار      هاي فشاري تبديل مي بار وارده را به تنشها  طاق  
براي اينكه ديـوار بتوانـد در برابـر    . كنند نيروي زيادي در جهت عرضي وارد مي

يعنـي ديـوار   (بندي در پشت آن قرار داده شـود   اين نيرو مقاومت كند بايد پشت
ق، نيروي آن خنثـي  ار پايه طابندهاي مايلي در كن ، يا با زدن پشت)تر شود ضخيم
هـا   ها نسبت وزن به دهانه بسيار زياد اسـت و طـاق   در طاق .)22-3شكل (شود 

به اين دو دليل امروزه كمتـر  . نياز به سيستم ساختماني باربر بسيار سنگيني دارند
  .شود طاق ساخته مي
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  طاق چليك 22- 3شكل 

  
خـط محـل    اگـر .  شـود  هم تشـكيل مـي   دو طاق عمود برچهار طاقي از برخورد 

اي مطرح شود، فرم به وجود آمـده طـاق    تقاطع به صورت دو قوس مورب سازه
  .)23-3شكل ( و تويزه نام خواهد گرفت

  

  
  چهارطاقي 23- 3شكل 
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  گنبدها 3-4-7
اي شكل  فحه دايرهاي است كه از دوران يك قوس در يك ص گنبد سقفي نيمكره

  ).24-3شكل (ايجاد شده است 
  

  
  گنبد24- 3شكل 

  
يك حلقـه فشـاري در قسـمت    . اي فشاري است  گنبد نيز مانند طاق قوس سازه

به اطراف فشـار وارد كـرده توليـد    : باالي گنبد نقش سنگ كليد را در قوس دارد
در قسمت پايه گنبد به يك حلقه كششي يا يك توده سـنگين  . كند اصطكاك مي

وارد شده ميل به از هـم  نياز است تا گنبد بتواند در برابر نيرويي كه رو به بيرون 
  .پاشيدن دارد مقاومت كند

  
  هاي نازك پوسته 3-4-8

. پوشـانند  هـاي بـزرگ را مـي    هايي هستند كه معموالً دهانه هاي نازك سازه پوسته
هايي سه بعدي هستند كـه مقاومـت خـود را مـديون انحنـاي       ها، سازه اين سازه

هرچـه  . )25-3كل شـ ( باشـند  مـي ) مرغ مانند پوست تخم(همزمان در دو جهت 
تـر و   تر شود، فرم بـه وجـود آمـده محكـم     انحنا بيشتر بوده به شكل كره نزديك

  .پايدارتر خواهد بود
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  هاي نازك پوسته 25- 3شكل 

  
توانند بـا   توانند با استفاده از خطوط مستقيم ساخته شوند، مي هاي منحني كه مي فرم

اي بسيار اقتصـادي   هاي پوسته ها براي سازه اين فرم. الوارهاي معمولي ساخته شوند
  ).26- 3شكل (ها و سطوح هذلولي نام برد  توان از زين اسبي مثالً مي. هستند

  

  
  هذلولي دوران يافته 26- 3شكل 

  
  خرپاها 3-4-9

 ).27-3شكل ( اند ها تشكيل شده هايي دو بعدي هستند كه از مثلث خرپاها سازه
تواننـد بـا كمتـرين مصـالح      هـايي بسـيار سـودمند هسـتند كـه مـي       خرپاها سازه

معموالً از خرپاهـا  . هاي بزرگ را بپوشانند و بارهاي سنگين را تحمل كنند دهانه
هاي وسيع كه ستون در ميان آنهـا وجـود نـدارد بـراي تحمـل بـار        در ساختمان

تـوان   شوند كه مي مي هاي مختلفي ساخته خرپاها به شكل .شود سقف استفاده مي
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، قوسي و بسـياري ديگـر را نـام    78بالتيمور، 77وارناي،  از بين آنها مثلثي، ذوزنقه
شوند كه فاصـله   اين خرپاها از يك تير در باال و يك تير در پايين ساخته مي. برد

تيرهـا و اعضـا   . هايي تقسـيم شـده اسـت    ميان آنها توسط اعضاي ديگر به مثلث
الت فشار و يا در حالت كشش بوده معمـوالً از چـوب يـا    مياني خرپاها يا در ح

  .توان از جنس بتن نيز ساخت خرپاها را مي. شوند فوالد ساخته مي

  
  

  خرپاها 27- 3شكل 
  
  هاي فضايي قاب 3-4-10

هايي سـه بعـدي هسـتند كـه از يـك       هاي دواليه، سازه هاي فضايي يا شبكه قاب
شده، فضاي ميان آنها توسط اعضـاي  شبكه در باال و يك شبكه در پايين ساخته 

شكل ( هاي مثلثي درآمده است القاعده يا ساير شكل هاي مربع ديگر به شكل هرم
3-28.(  

                                                            
77. Warren 
78. Baltimore 
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  قاب فضايي 28- 3شكل 

  
هاي كششي يا فشاري در برابـر نيروهـا مقاومـت     هاي فضايي از طريق تنش قاب 

اتصـاالت سـاخته   هـا و   ها معموالً از سيستم پيش ساخته هـرم  اين سازه .كنند مي
نهايت اقتصادي بوده، تنها با مقدار كمي مصـالح قادرنـد    ها بي اين سازه. شوند مي

  .هاي بسيار بزرگ را بپوشانند دهانه
  
  گنبدهاي ژئودزيك 3-4-11

گنبد ژئودزيك كه توسط باكمينستر فولر ابداع شده، يك سـازه فضـايي منحنـي    
اسـاس سـاختمان پيونـدهاي مولكـولي بـه       اين سازه كه بر. )29-3شكل ( است

گنبـد ژئودزيـك   . هـا اسـت   وجود آمده است، يك شكل حصير بافـت از مثلـث  
توانـد فضـاهاي    اي گنبد و سازه فضايي را يكجا در بـردارد و مـي   امكانات سازه

در واقـع هرچـه   . بسيار بزرگ را بدون وجود پايه و ستون در ميان فضا بپوشـاند 
، پيشـنهاد  79بـاكي حتي . شود تر مي شد، محكمتر و مقاومگنبد ژئودزيك بزرگتر با

  . را با يك گنبد ژئودزيك بپوشاند80 مانهاتانكرد كه 
جهـاني مـونترال، قبـل از      غرفه نمايشگاهي اياالت متحده در نمايشـگاه   

  .سوزي و تخريب آن معروفترين گنبد ژئودزيك بود آتش

                                                            
79. Bucky 
80. Manhattan 
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  گنبد ژئودزيك 29- 3شكل 

  

  هاي كششي سازه 3-4-12
اي چادر مانندي ساخته شـده اسـت كـه بـر      هاي پارچه هاي كششي از پرده سازه

 انـد  هـايي كشـيده شـده    ها هم بر پايه اند و خود كابل هايي كشيده شده روي كابل
كننـد و پارچـه و    هـاي فشـاري عمـل مـي     ها به عنوان حمال پايه. )30-3شكل (

بـه خصـوص   (رزش پارچه كشش بايد زياد باشد تا مانع از ل. كشند ها را مي كابل
هاي كششي مقاومـت   گاه بايد بتوانند در برابر تنش هاي تكيه نقطه. شود) ها در لبه

  .زيادي داشته باشند
توان آنهـا را بـاز كـرد و بـه محـل       هاي كششي سبك وزن بوده مي سازه  

آزاد هسـتند مگـر اينكـه     هاي هـواي   ها معموالً سازه اين سازه. ديگري انتقال داد
  .گري براي پر كردن فضاي ميان پارچه و زمين وجود داشته باشدسازه دي

  
  هاي كششي سازه 30- 3شكل 
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  هاي كابلي سازه 3-4-13
مياني، ) هاي يا ستون(ستون : شوند هاي كابلي از سه قسمت مهم تشكيل مي سازه
هـاي ميـاني    ستون يـا سـتون  . )31-3شكل ( هاي كششي هاي مسطح و كابل دال

ها بايد بتواننـد در برابـر نيروهـاي     بنابراين، كابل. كنند تنش را به زمين منتقل مي
  . فشاري، خمشي و پيچشي مقاومت كنند

. پوشـانند  هاي مسطح از دو جهت فاصله بين نقاط معلق دهانه را مي دال  
هـاي ميـاني    به ستونهاي كششي دال را از نقاط متعددي معلق نموده بار را  كابل

  .سازند منتقل مي
ايـن موضـوع در   . هاي كابلي، نسبت وزن به دهانـه كـم اسـت    در سازه  

شـود، توليـد اشـكال     هنگامي كه باد دال را بلند كـرده، موجـب لرزيـدن آن مـي    
هايي به زمـين   توان با افزايش وزن دال يا محكم كردن آن توسط كابل مي. كند مي

هـا و تـنش    ما اين دو راه حل تنش كششـي در كابـل  ا. اين اشكال را حذف كرد
  .دهد ها را افزايش مي فشاري، خمشي و پيچشي در ستون

  

  
  هاي كابلي سازه 31- 3شكل 
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  بستي هاي كش سازه 3-4-14
. اختراع شده و به ثبت رسيده اسـت 81 سنلسونكنت بستي توسط  هاي كش سازه

هاي فـوالدي   فشاري آنها از لولههايي فضايي هستند كه عناصر  ها، سازه اين سازه
ايـن  . هاي فوالدي تشكيل شـده اسـت   يا آلومينيومي و عناصر كششي آن از كابل

شوند كه هيچ دو عنصـر فشـاري بـا يكـديگر      ها معموالً طوري طراحي مي سازه
در نتيجه هيچ خط ممتد فشاري يا خط ممتدي از عناصر فشاري . تماسي ندارند
رسد كه همان طور كه در فضا شناورند بر نيـروي   مي آيد و به نظر به وجود نمي

  .اند جاذبه زمين غلبه كرده
بستي فوايد خرپا را به صورت يك فرم هنري سه بعـدي   هاي كش سازه  
  .كنند بيان مي

  
  هاي بادي سازه 3-4-15

پذير و غيرقابل نفوذي هسـتند كـه    هاي سبك، انعطاف هاي بادي، پوسته در سازه
ها در نتيجـه   پايداري اين سازه. اند پالستيك يا تفلون ساخته شدهاز موادي مانند 

هـاي بـاد    سازه: شوند ها به دو گروه تقسيم مي اين سازه. اختالف فشار هوا است
. انـد  هاي باد شـده دو جـداره   سازه. دارد هايي كه هوا آنها را نگاه مي شده و سازه

و شـبيه يـك تشـك بـادي     شـوند   هاي باد شده تشكيل مي آنها از يك دسته لوله
انـد و بـر    دارد، يك جـداره  هايي كه هوا آنها را نگاه مي سازه. بسيار بزرگ هستند

  .)32-3شكل (مانند  طح داخلي پوسته پايدار مياثر فشار بيشتر هوا در س
چنانچه . اختالف فشار الزم براي هر يك از اين دو دسته نسبتاً كم است  

تـوان اخـتالف فشـار     شود، با يك بادبزن ميدر ورودي مانع ورود و خروج هوا 
اين سازه سبك وزن و قابـل حمـل و نقـل بـوده بـه راحتـي       . الزم را ايجاد كرد

  .توان آن را برپا كرد و جمع نمود مي
ـ      ثبـاتي آن در   ياشكال مهم اين سازه با توجه به اختالف فشـار نـاچيز، ب

  .)204-248:  1388، 82ماتالك(شرايط وزش باد است 

                                                            
81. Kenneth Snelson 
82. Mathloch 
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  هاي بادي سازه 32- 3شكل 

  
  طراحي منظرضوابط و موارد كاربرد گياهان در  3-5

 اي برحسب اينكه طرح چه مشخصه. نياز طراح به گياه در اهداف مختلف متفاوت است
از گياه احتياج داشته باشد طراح همان صفت را مـورد توجـه قـرار خواهـد داد و      است

بعضي مواقع الزاماً چندين صفت از گياه را خواهان است كه در اينصورت يـك صـفت   
در درجه اول اهميت قرار دارد و مشخصات ديگر در درجـات بعـدي خـادم و مكمـل     

گياه بـه منظورهـاي مختلـف     .نمايد يكديگر هستند كه طراح آنها را در تركيب وارد مي
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، شكل 86، زيبايي85، تعديل كننده درجه حرارت84، خلق فضاي جديد83اعم از ايجاد مانع
هـا مشخصـه ديگـر مـورد      و ده 91و اندازه گيـاه  90كيد كنندگيأ، ت89، بافت88، رنگ87گياه

  ).2: 1388بين،  پيش( گيرد  استفاده طراح در طرح باغ يا پارك قرار مي
  
  اصول كلي كاربرد گياهان در فضاي سبز 3-5-1

  موارد كاربرد گياهان يكساله) الف
ها و يا بـه عنـوان    اي رنگين در اطراف سازه گياهان يكساله را به صورت توده .1

  .كارند بستر گل و به صورت كاشت در جلوي گياهان هميشه سبز مي
مين أهـا بـا هـدف تـ     هـا و سـاير چندسـاله    براي پر كردن فضاي بين درختچه .2

  .ها فاقد گلدهي هستند هايي كه درختچه گلدهي در دوران
هـا   هاي پيازي در دوراني كه گلدهي پيازي براي كاشت در ميان گياهان و گل .3

  .به پايان رسيده است
  .مين گل شاخه بريدهأبراي ت .4
  .ها ارها و فنسكاشت در امتداد ديو .5
  .هاي گوناگون مين تنوع رنگ در فصلأبراي ت. 6
  .هاي بزرگ كاشت در نقاط خالي بين يا جلوي درختچه .7
  .هاي گوناگون مين تنوع رنگ در فصلأبراي ت .8
هـاي آهـار و    هـا پيشـنهاد كـرد گـل     توان براي مبتـدي  هايي كه مي بهترين گل .9

  .جعفري است
  
  ها ت چند سالهدستور كار كلي براي كش) ب
  .اي و نامنظم كاشت توان به اشكال جزيره ها و گياهان چند ساله را مي گل .1

                                                            
83. Privacy control 
84. Creation space  
85. Climatic modification 
86. Aestheic use 
87. Plant form 
88. Plant colour 
89. Plant texture 
90. Emphsizer 
91. Plant size 
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ترهـا جلـوتر    كوتـاه . در هنگام كاشت اين گياهان قانون ارتفاع را رعايت كنيد .2
  .كشت شوند و بلندترها در پشت آنها

تواننـد توسـط پوشـش چمـن يـا       ، مـي 1اي ياد شده در بند  هاي جزيره شكل. 3
  .اي احاطه شوند هاي سازه پوش كف

  .متر باشد 3/1 -5/1عرض مناسب اين جزاير بايد در حدود  .4
  .متر باشد 3- 5تواند  در صورت كاربرد معبر از ميان اين جزاير، عرض مفيد مي. 5
توانيد در امتداد ديـوار، فـنس يـا حـريم منـازل بـه عنـوان         ها را مي چند ساله .6

متـر اسـت و    7/1صورت عرض استاندارد آنهـا تـا   در اين . جداكننده بكاريد
  .طول نيز طبيعتاً متناسب با عرصه است

  
  موارد كاشت سوزني برگان) ج
كيد كـردن و اهميـت دادن   أاي و براي ت سوزني برگان به عنوان گياهان حاشيه .1

  .روند و مالكيت به كار مي 92به خط حريم
  .افزايش جذابيت نقاط سختبا هدف افزايش وزن بصري در نقاط خالي و . 2
  .براي كنترل جريان باد و هوا .3
نقاط حمايت شده با پوشش بادشـكن سـوزني برگـان در    (به عنوان بادشكن  .4

  .)شوند درجه گرمتر مي C10- 5زمستان 
  
  ضوابط كاربرد درختان در فضاي سبز 3-5-2

  بندي درختان دسته) الف
هسـتند كـه داراي ارتفـاعي در    اين درختـان شـامل انـواعي    :  درختان كوچك. 1

  .باشند متر مي 5/4-9محدوده 
  .متر است 9-18ارتفاع اين درختان بين   : درختان متوسط. 2
  .متر است 18شامل درختان با ارتفاع بيش از :  درختان بزرگ. 3
متر، براي درختـان متوسـط    3براي كاشت درختان كوچك :  فواصل استاندارد. 4
  .متر است 9رگ متر و براي درختان بز 6

                                                            
92. Base line 
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  ها بندي درختچه دسته) ب
  .متر باشد 5/1هاي كوچك شامل انواعي است كه ارتفاعشان تا  درختچه. 1
  .متر هستند 5/1-3هاي متوسط داراي ارتفاعي بين  درختچه. 2
 .متر هستند 3-6هاي بزرگ داراي ارتفاعي در محدوده  درختچه. 3
  
  اجرايي -دستورهاي فني) ج
هاي فضاي سبز معادل يك درخـت   كشت درختان در مجموعهنسبت معمول . 1

  .سوزني برگ به ازاي سه درخت پهن برگ است
  .درختان بزرگ و پررشد را نبايد زير تيرهاي برق و كابل فشار قوي كاشت. 2
برابر ميـزان متعـارف كشـت و هـدف      2-3طور معمول تراكم كاشت نهال  به. 3

كـه  . شـود  جايي مازاد آن مـي  ا جابهموردنظر است سپس اقدام به تنك كردن ي
سـفانه همـين روش نيـز در بسـياري     أاي سنتي و كهنـه اسـت و مت   البته شيوه
  .شود ها عمل نمي مديريت

  .متر باشد 5/2ها از ديوار حداقل بايد  فاصله درختچه. 4
  
  )دار خزان(كاربرد درختان در فضاي سبز ) د

در اينجـا بـه ارائـه    . ويژه استكاربرد درختان در فضاي سبز اغلب براي اهدافي 
  .شود برخي از كاركردهاي درختان پرداخته مي

درختان عالوه بر خنك كردن هواي آزاد سبب كـاهش دمـا    : اندازي براي سايه. 1
). نمايي تخصصي به ويژه در صورت مكان(شوند  ها نيز مي و خنكي ساختمان

ي يـك اتـاق را   نمايي مناسب قادر است دمـا  به نحوي كه يك درخت با مكان
مين چنـين  أبراي تـ . درجه كاهش دهد c20به ميزان ) در بخش مركزي سايه(

البته اگر درختـاني  . شوند متري خانه كاشته مي 5ويژگي، درختان در محدوده 
  .با تاج بزرگ مطرح باشد بايد فضاي بيشتري به آن اختصاص داد

كارفرما قرار گـرفتن   در شرايطي كه هدف طراح يا:  )نماي بنا(قاب كردن نما  .2
فاصله بنـا از خيابـان هرچـه    ). به ويژه از خيابان(انداز باشد  بنا در مركز چشم

  .بيشتر باشد روش قاب كردن تاثيرگذارتر خواهد بود 
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كاشت درختان به ويژه در پس زمينه نمـاي بنـا باعـث     : كاهش سختي خطوط. 3
  . شود هاي سخت مي كاهش خطوط سازه

ها يا  ديوارهاي پاياني ابنيه  سينه انتهايي ساختمان : قاط سختبراي پوشاندن ن .4
دهند كه از كيفيـت نمـا    انداز نشان مي اغلب نمايي لخت و سخت را در چشم

با استفاده از درختان كوچك و متوسط در نزديكي اين وجـوه بناهـا   . كاهد مي
والً از كاري كه معم. توان كاست از تاثير نامطلوب اين گونه نماهاي سخت مي

   .آيد ها برنمي هها و بوت عهده پوشانندگي درختچه
تواننـد در   يك تك درخت يا گروهي از درختان مـي . پوشاندن عناصر سخت .5

طـور   كنـد بـه   انداز، عنصري سخت را كه بيش از حد خودنمايي مي يك چشم
انـداز   زيرا ظهور اين عنصر به طـور نسـبي در تركيـب چشـم    . نسبي بپوشانند

  .مناسب باشد تواند مي
هـا   درختان بلند به همراه زيراشكوبي از درختچـه . براي كادر دادن به يك نما .6

به ويژه اگر ايـن  . يا درختان كوچك، نقش موثري در كادربندي يك نما دارند
انه به عنوان پـس  نما در شرايطي باشد كه شما آن را از پنجره يا تراس يك خ

  . بينيد زمينه مي
يك جانمايي دقيق و هدفمند براي درخت قادر است . خلوت به عنوان حريم .7

  . يك ايوان يا تراس، فضايي در پناه و ويژه فراهم كند
بندي يـا   درختان گلدار يا درختاني با شاخه. كيد بر يك منظر ويژهأبه عنوان ت . 8

انـداز كـارايي    تاج زيبا معموالً بـراي تاكيـد بـر يـك بخـش خـاص از چشـم       
گونه درختان براي جلب توجه مسـتقيم بـه يـك عرصـه      اين. درخوري دارند

براي تاكيـد و جداسـازي   (خاص يا كاشت در دو انتهاي يك پرچين يا ديوار 
  . اي دارند كاربردي حرفه) اين عرصه و فضا

تـوان بـراي شكسـت     هـا را مـي   درختـان و درختچـه  . براي شكست يكنواختي. 9
...) جمله حصارها، ديوارها و  از(هاي معماري سخت و مزاحم  يكنواختي سازه

ايـن ديـوار يـا      البته به ياد داشته باشيد كه از كشت گياهان در وسط. به كار برد
حصار خودداري كرده و اگر از قبل نيز گياهي در وسط اين سـازه اسـت آن را   

زيرا اوالً وجود گيـاه در وسـط نمـاي سـازه آن را بـه دو نـيم يـا        . جا كنيد جابه
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ثانياً، بسياري از ديوارها يا حصارها داراي زيبايي خاص خـود  . كند مضاعف مي
هستند و فقط الزم است از ميزان خطوط و حضور سخت آنها به وسيله كشـت  

  . عناصر گياهي، مقداري كاسته شود
بـه عنـوان بادشـكن و    ) بلنـد (گياهان هميشه سبز بـزرگ  . به عنوان بادشكن .10

والً شمالي و شمال غربي كه البتـه در  معم(حفاظت خانه در برابر بادهاي سرد 
گونـه   بـراي اثربخشـي ايـن   . كـاربرد دارنـد  ) تواند متفاوت باشد هر اقليمي مي

متـري از خانـه كشـت نمـود      1-17صـله  ها بايد آنها را در حـدود فا  بادشكن
  . )135-140: 1389فالحيان، (

  
  آن در فضاي سبز كاربردتعريف درخت و  3-5-3

يـا چنـد   (شود كه داراي تنه واحـد، قـائم بـه خـود      ميدرخت به گياهي اطالق 
 .متر داشـته باشـد    سانتي 10تا  8متر ارتفاع و قطر حداقل  5/4با حداقل ) اي تنه

  :گيرد درختان در فضاهاي سبز بيشتر به جهات زير صورت مي كاربرد
  توليد گل، ميوه، بذر، رنگ در محيط. 1
  توليد اكسيژن. 2
  زيست محيطيهاي  پااليش آلودگي. 3
  ايجاد سايه و پناهگاه. 4
  تعديل دماي محيط. 5
  ايجاد حصار و مانع و حد و مرز و تفكيك بين نواحي. 6
  زيباسازي محيط. 7
  كننده ديد در تعيين مسيرها راهنما و هدايت.  8
  ها و جانوران حفاظت و حمايت از انسان. 9

  ها با فضاهاي اطراف رابط ساختمان. 10
  در تغييرات سطح زمين از لحاظ طراحي محيط ايجاد تطابق. 11
  ايجاد بادشكن در مناطق بادخيز كشور. 12
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  :باشند درختان از نظر ارتفاع نيز شامل تقسيمات زير مي -
  .باشند متر مي 9تا  5/4درختان كوچك داراي ارتفاع . 1
  متر  18تا  10درختان متوسط داراي ارتفاع . 2
  متر 18باالتر از درختان بزرگ داراي ارتفاع . 3
 

  :ضوابط فاصله كاشت درختان -
هـا در ضـلع    حداقل فاصله كاشت درختان كوچـك تـا متوسـط از سـاختمان    . 1

  .متر در نظر گرفته شود 6متر در ضلع غربي بايد  5/4جنوبي بايد 
 9هـا در ضـلع جنـوبي بايـد      حداقل فاصله كاشت درختان بزرگ از ساختمان .2

  .متر در نظر گرفته شود 12متر و در ضلع غربي بايد 
متر و فاصله كاشت درختـان   3فاصله كاشت درختان كوچك از يكديگر بايد . 3

متر و فاصـله كاشـت درختـان بـزرگ بايـد از       8تا  6متوسط از همديگر بايد 
  .متر در نظر گرفته شود 18همديگر 

 
  :ضوابط كاشت درختان مختلف در فضاي سبز -
كوچك بايد با تعداد كم اما فشرده با فرم مسـتقيم  كاشت درختان در فضاهاي . 1

  .باشد
  .كاشت درختان در چمن به صورت انفرادي يا گروهي است. 2
بخش جنگلي فضاهاي سبز با درختان انبـوه انجـام و محـل آن در فضـاهاي     . 3

ها و انتهاي آن است و فاصله كاشـت آنهـا بسـته بـه واريتـه و       سبز در گوشه
  .گيرند متر در نظر مي 9لي ا 3گسترش تاج درخت از 

  .هاي ساختمان باشد غرس درختان نبايد نزديك مجاري فاضالب و زهكش. 4
  .هاي برق فشار قوي ممنوع است كاشت درختان بزرگ در زير كابل. 5
در مرحلـه اول  . كاشت درختان در فضاي سبز بايد در دو مرحله انجـام شـود  . 6

برابـر تعـداد مـورد نيـاز      3يا  2ي كه به اين معن. بايد كاشت متراكم انجام داد
هـاي   درخت را كاشته و در مرحله دوم جهـت حـذف يـا تنـگ كـردن نهـال      

  . نامناسب و وازده قدرت انتخاب وجود داشته باشد
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بـه  3/1كننده در تركيب كاشـت   نسبت استفاده از درختان هميشه سبز به خزان. 6
  .است 3/2

متر بايـد در   6ها در هر ضلع  ساختمانحداقل فاصله كاشت هميشه سبزها از . 7
براي ايجاد ديواره بادشكن اختالطي از پهن برگان و سـوزني  . نظر گرفته شود

 .برگان بايد استفاده شود
  
  آن در فضاي سبز كاربردتعريف درختچه و  3-5-4

گياهاني هستند كه اغلب چند ساقه اصلي از پايين دارند كه ممكن اسـت تعـداد   
كننـده   يا زياد باشد و به هميشه سبز، نيمه هميشه سبز و خـزان هايشان كم  شاخه

متر و حداكثر قطـر   6قائم به خود بوده و حداكثر ارتفاع آنها به . شوند تقسيم مي
  .رسد متر مي سانتي 10شان به  ساقه

  :ها از نظر ارتفاع انواع درختچه -
  .سانتي متر هستند 60تا  30هاي كوتاه داراي ارتفاع  درختچه. 1
  .سانتي متر هستند 150تا  90هاي كوچك داراي ارتفاع  درختچه. 2
  .متر هستند 3تا  5/1هاي متوسط داراي ارتفاع  درختچه. 3
  .باشند متر مي 3هاي بزرگ داراي ارتفاع بيش از  درختچه. 4

 
  ها فاصله كاشت درختچه -

  ؛مترسانتي  60تا  45هاي كوتاه با رشد آهسته با فاصله كاشت  درختچه. 1
  ؛سانتي متر 120تا  100هاي متوسط با فاصله كاشت  درختچه. 2
  ؛سانتي متر 180تا  150هاي قوي و بزرگ با فاصله كاشت  درختچه. 3
  .سانتي متر 120تا  60اي با فاصله كاشت  رزهاي درختچه. 4

  
  ها محاسبه تعداد كاشت درختچه -
 اصله 5هر متر مربع زمين هاي كوتاه با رشد آهسته در  حداكثر تعداد درختچه. 1

  .اشدب مي
  .هر اصله درختچه متوسط در هر متر مربع بايد يك اصله كاشته شود. 2
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متـر مربـع فضـا در نظـر گرفتـه       3تـا   2براي هر يك اصله درختچـه بـزرگ   . 3
  .شود مي

  .بوته منظور شود 4هاي رز در يك متر مربع بايد  حداكثر تعداد درختچه. 4
  .متر باشد 5/2ها بايد  ها از ساختمان درختچهحداقل فاصله كاشت . 5
  
  ها باالروندهگياهان ضوابط كاشت  3-5-5

در  .توان براي پوشـش فضـاهاي عمـودي اختصـاص داد     گياهان باالرونده را مي
 .تـوان در خطـوط قوسـي و كمـاني اسـتفاده نمـود       هـا مـي   طراحي از باالرونـده 

خشـن سـاختماني و بـاالخره بناهـا و     هاي  ها و بافت ها، نرده ها، ديواره باالرونده
هـا   باالرونـده  .دارد هاي بدمنظر را پوشانده و از ديد مستقيم دور نگـه مـي   ديواره

  .دهد آلودگي هوا و انعكاس حرارتي خورشيد را كاهش مي
  :شوند ها نيز به دستجات زير تقسيم مي باالرونده -

  ؛هاي چسبنده بدون نياز به قيم باالرونده. 1
  ؛هاي نيازمند قيم دهباالرون. 2
  .هاي نيازمند به قيم و بستن روي قيم باالرونده. 3

  
  چمن كاربردخصوصيات و  3-5-6

  :مهمترين خصوصيات و كاربرد چمن شامل 
  .ايجاد جذابيت در فضاي سبز. 1
  .ترين ارتفاع و نرم ترين بافت نسبت به ساير گياهان داراي كوتاه. 2
  .محيط موثرنددر تعديل گرما و جذب رطوبت . 3
  .كنند در طراحي به وحدت تركيب گياهان كمك مي. 4
  .دهند در نورهاي مختلف رشد مناسبي از خود نشان مي. 5
  :هاي مختلف ضوابط استفاده از انواع چمن در موقعيت .6

 Poa pratensis ,Cynosurus cristatusهـاي   هاي خشك از چمن در خاك
  .بايد استفاده كرد
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ــاك   ــو  در خ ــاي مرط ــنه ــاي  ب از چم  Poa Trivialis ,Phleumه

modosum  استفاده كردبايد.  
بايـد اسـتفاده    Poa trivialis ,Lolim perenneهاي  در مناطق سايه از چمن  

 .كرد
  .بايد استفاده كرد Cynosurus cristatusهاي گچي از چمن  در خاك  
 Fescus Tenuifolia ,Agrostis هـاي  هـاي اسـيدي از چمـن    در خـاك   

canina  Deschamsia flexuosaشود استفاده مي.  

يد اب Poa pratensis ,Festuca specieseهاي هاي شني از چمن در خاك  
 .ستفاده شودا

  .باشد ميDesehpsia  flexuosa ،چمن مورد استفاده با سوزني برگان  

  .باشد مي Poa annuaهاي مورد استفاده براي هواي آلوده شهرها  چمن  
ها و سطوح وسـيع   هاي فوتبال، پارك هاي مورد استفاده براي زمين چمن  

  .با درصد باال باشد Loliumبايد تركيبي 
براي كاشت چمني كه در فصـل تابسـتان بهتـرين دوره رشـد را داشـته        

  .استفاده شود) Agrostis bents(باشد بايد از چمن نوع 
جهت كاشت چمني كه در فصل بهار بهترين دوره رشد را داشـته باشـد     

  .شود استفاده مي Festuca (Fescue)از چمن نوع 
ــن   ــمناً از چم ــاي ض  Poa (meadow و cynosures (Dogstail) ه

Grasses)توان براي فصول مختلف استفاده نمود نيز مي.  
  
  هاي مقاوم و سازگار گياهان نحوه انتخاب گونه 3-5-7

شـود كـه بتوانـد     هايي از گياهـان اطـالق مـي    هاي مقاوم و سازگار به گونه گونه
هاي موجود در يـك محـيط را بـه مـدت طـوالني تحمـل نمايـد يـا بـا           استرس

شـود بـا محـيط جديـد      تغييراتيكه در متابوليسم و مورفولوژي آنها حاصـل مـي  
د و نمـو  اي كه معموالً رشـ  به هر حال عوامل محيطي عمده. سازش حاصل كنند

هـاي شـديدي در    ثير قرار داده و مقدار نامناسب آنهـا اسـترس  أت گياهان را تحت
  :كنند عبارتند از گياهان ايجاد مي
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براي تعيين سازگاري گياهان با منطقه كاشت ابتدا بايد آماري از  :دما. 1  
معدل درجـه مينـيمم   (معدل سردترين ماه سال . درجه حرارت محيط تهيه گردد

و نوسـانات  ) معدل گرمترين ماه سـال (معدل ماكزيمم حرارت ماهيانه و ) ماهانه
در منـاطقي كـه دامنـه نوسـان      .آن دو را با حدود بردباري گياه در نظـر گرفـت  

حرارتي كم است بايـد گياهـان علفـي كاشـت و در منـاطقي كـه دامنـه نوسـان         
  .شود حرارتي زياد باشد از گياهان چوبي استفاده مي

رويند جهت رشد و نمو خود و پيدايش  طق معتدله ميگياهان كه در منا  
هـاي   متوسط حرارت الزم جهـت رشـد گونـه    .گل به سرماي زمستانه نياز دارند
گـراد اسـت و حـداكثر آن     درجه سانتي 35تا  25نواحي معتدله درجات حرارت 

محدوده حرارتي براي گياهاني كه در مناطق استپي ايـران   .درجه است 40تا  35
براي كاشـت درختـان    .درجه سانتي گراد 45تا  15ند عبارت است از وجود دار

رود  هميشه سبز در مناطقي كه دما در آن چندين درجه سانتي گراد زير صفر مـي 
  .شود از درختان سوزني برگ استفاده مي

لـوكس   4200مقدار نور مورد نياز گياهان نورپسند بايد بيش از : نور. 2  
ها  ها و داخل گودال هاي شمالي يا شكاف صخره شيبكليه گياهاني كه در . باشد
هـا و بـاالخره گياهـان اشـكوب زيـر       رويند همچنين گياهان باالرونده و پـيچ  مي

در اراضـي   .پسند محسوب نمود جامعه اشكوب گياهان را بايد جزو گياهان سايه
گياهان نياز بيشتري به نور دارند تا اراضي حاصـلخيز توقـف رشـد و تـاخير در     

به همان نسبت كه حـرارت محـيط    .دادن گياه بايد دليلي بر كمبود نور باشدگل 
  .شود يابد نياز گياه به نور بيشتر مي تقليل مي
ثير آب در مورفولـوژي گيـاه   أتـ : رطوبت و آب قابل دسترس گيـاه . 3  

بيش از ساير عوامل محيطي است بنابراين بايد قبل از انتخاب گياهـان شـدت و   
هاي ساليانه و فصـلي هـر منطقـه     باراني و پراكنش و ميزان بارشتعداد روزهاي 

با توجه به ميـزان بارنـدگي و    .آوري شود كاشت بايد حداقل براي ده سال جمع
  .هاي گياهي بايد دقت نمود خشكي هوا در انتخاب گونه
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هاي قابل نفوذ بـراي گياهـان    خاك :عامل خاك جهت انتخاب گونه. 4  
مناسـب خـاك بـراي گياهـان      pH. سي و متراكم هستندهاي ر تر از خاك مناسب

  .باشد مي 8/6تا  6/3يا در اراضي سيليسي بين  93اسيدپسند
• pH باشد مي 7تا  6بين  94پسند مناسب خاك براي گياهان خنثي.  
• pH تـا   7بـين   96يا آهك دوسـت  95مناسب خاك براي گياهان قلياپسند

 .باشد مي 5/7
. هاي اسيدي مناسب هستند برگان براي خاك  سوزني برگان بيش از پهن •

  .خاك بستگي دارد pHرنگ گل بعضي از گياهان به 
رشـد گياهـان در    : عامل ارتفاع و شيب و جهت در انتخاب گياهان. 5  

دوره  .شـود  هـا بيشـتر مـي    هاي رنگي در گل يابد ولي پيگمان ارتفاعات تقليل مي
بنابراين در . هاي شمالي است تر از دامنه هاي جنوبي طوالني دامنهرشد و نمو در 

اند بايـد از گياهـان روز كوتـاه     هايي كه در امتداد شمال و جنوب قرار گرفته دره
از درختان بلنـد قامـت و   ) ها دامنه(باالخره بايد در ارتفاعات پايين  .استفاده شود

  .شكل استفاده نمود اي هاي بوته در ارتفاعات باال بايد از درختچه
در اطــراف  : هــاي محــيط انتخــاب گونــه بــا توجــه بــه آلــودگي. 6  

كنند بايـد   هايي كه گازهاي شيميايي يا مواد سمي توليد مي كارخانجات و كارگاه
در .االمكـان از پهـن برگـان اسـتفاده شـود      ها زياد حتـي  كشت درختان در رديف

سـاير گياهـان پوششـي    محيط آلوده و در اطراف كارخانجات كاشـت چمـن و   
هايي كه آلـودگي گـازي بخصـوص دود و دوده زيـاد      در محيط .شود توصيه مي

در اطـراف  .است بايد از سوزني برگـان و درختـان هميشـه سـبز اسـتفاده شـود      
هايي كه راكتورهاي اتمي وجـود دارنـد بايـد از     كارخانجات انرژي اتمي و محل

  .درختاني نظير كاج براي كاشت استفاده شود
ها و جـانوران مـوذي وجـود دارنـد كشـت       هايي كه ميكروب در محيط  

االمكان نبايـد   حتي.هاي درختي است درختان كاج و اكاليپتوس بهتر از ساير گونه
 .ها و معابر و ميادين شهر اسـتفاده شـود   از درختان ميوه در فضاهاي سبز خيابان

، چنار، سـرو شـيراز،   هاي افرا، اقاقيا توان از گونه براي كاهش آلودگي صوتي مي
                                                            
93. Calcifges Acidophile 
94. Neutrophiles 
95. Basiphiles 
96. calicicoles 
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در كاهش آلودگي صـوتي  .كاج تهران و كاج تدا و يا تركيبي از آنها استفاده نمود
معيار انتخاب بايد نوع گونه گياهي باشد نه سـن و قطـر و ارتفـاع آن و بـالطبع     

الرشد كه ارتفاع زيادي هم داشـته باشـند اسـتفاده     هاي گياهي سريع بايد از گونه
تر باشد بهتـر اسـت و    هاي آن پهن برگان هرچه برگ پهن ضمناً در انتخاب .شود

ي انتخاب نمـود كـه تـراكم شـاخ و بـرگ آنهـا       يها از سوزني برگان بايد از گونه
  .ها با تنه تنگتر باشند هاي فشرده و زواياي شاخه بيشتر و برگ

  
  هاي مختلف فضاي سبز  گياهان مناسب براي كاربري 3-6

  .است آمده 1-3هاي مختلف فضاي سبز در جدول  گياهان مناسب براي كاربري
  

  هاي عمده مناطق ايران توراني درختان و درختچه 1-3جدول 
  كاربري در فضاي سبز فرم گياه نام فارسي  رديف

  هاي شهري ها، معابر پارك حاشيه خيابان بيضي پهن اقاقيا  1
  هاي شهريپارك بيضي پهن افراي زينتي  2
  ها حاشيه و كنار ساختمان ستوني ايافراي پنجه  3
  ها و ميادينپارك دارزاويه ارغوان  4
  هاها براي خيابان از بهترين درخت گلداني آزاد  5
  ها ها و مجسمهكنار فواره ايقوس كپه اسپيره  6
  هااي، ويالها، حياط هاي صخرهباغ پهن شونده آژوكا  7
  اي ايجاد حالت پرده عمودي باز آكوبا  8
  مناسب براي كاربرد تكي مجنون بيد مجنونانواع  9
  ايجاد ديد خوب و زيبا عمودي باز بداغ  10
  هاكاربرد تكي به خصوص در چمن هرمي بلوط مجنون  11
  كيديأگياهي ت ستوني پيرو  12
 هاي گسترده با تاج انبوه و شاخه پهن گسترده فرنگيتوت  13
  ها و رفيوژهاحاشيه كروي توري  14
  كاري و رديف معابرانبوه ستوني تبريزي  15
  جنگلداري و كشت انبوه هرمي توس ياغان  16
  هميشه سبز و سوزني برگ هرمي توسكا  17
  ها تكي در وسط چمن درختي توت سفيد  18
  هادر حاشيه ايبوته موشي دم  19
  استفاده تكي گسترده درخت پر  20
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  ايران تورانيهاي عمده مناطق  درختان و درختچه 1-3جدول  ادامه
  ها جهت معابر و پارك هرمي ديو آلبالو  21
  كاري و مجتمع جهت انبوه بيضي پهن راش  22
  مخلوط با ساير درختان كروي زبان گنجشك  23
  ها كاربرد تكي يا در دريف كروي زالزالك  24
  مناسب براي كاربرد انفرادي دارزاويه ژينگو  25
  كارند در زير آن ميساير گياهان را  ستوني سرو شيراز  26
  درخت عطف در فضاي سبز افقي سدر لبنان  27
 ها هاي ساختمان كاربرد در گوشه پهن بيضي سنجد  28
  نقطه عطف بيضي پهن سيب  29
  ها و حصارها پوششي مخصوص شيب پهن شونده شير خشت  30
 ها با تنه زاويه قائمه دارندشاخه افقي كاج جنگلي  31
  تك درخت در چمن پهنبيضي گوجه مجنون  32
 ايپرده پهن كامليا  33
  هاي چوبيهاي ساختمان كنار ديوارها و فنس باالرونده كليماتيس  34
  كيديأگياهي ت پيكاني ملز  35
  استفاده در داخل چمن هرمي ماگنولياي تابستانه  36
  مناسب براي كاربرد گروهي بيضي پهن وليك  27
  ديوارهارديفي در حاشيه  هرمي نارون  38
  حاشيه كاري، معابر كروي عرعر  39
  اي ايجاد حالت پرده ايقوسي كپه ياس زرد  40

  
  

  خود آزمايي
  .طراحي منظر را نام ببريد مصالح ساختماني مدهعپنج گروه  .1
  .هاي سازه در طراحي منظر را نام ببريد انواع سيستم .2
  .را نام ببريد ها چندسالهگياهان دستور كار كلي براي كشت  .3
  .هاي درخت در فضاي سبز را نام ببريد كاربرد .4

  

  

  چ
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  فصل چهارم

  و مقررات مربوط به آن اجراي طرح فضاي سبز

  اهداف
  :شود در پايان فصل، دانشجو با مفاهيم زير آشنا مي

  ؛آشنايي با مراحل اجراي طراحي منظر و فضاي سبز  .1
  ؛اصول و مفاهيم طراحي فضاي سبز. 2
  .مقررات پيمانآشنايي با . 3
  
  مقدمه 4-1

امروزه طراحي منظر و فضاي سبز به عنوان يـك بخـش صـنعتي شـناخته شـده      
كـاركرد ايـن صـنعت    . كننـد  زيست است و آن را به نام صنعت سبز معرفي مـي 

بهبود محيط زيست شهري و افزايش كيفيت طبيعي شهرهاست و هـدف اصـلي   
يك گروه متخصص طراحي منظـر  .باشد آن برآوردن نياز به عاليق شهروندان مي

تـر   فضاي سبز عمالً تلفيق دانش و هنر را به عهده دارند يـا بـه عبـارتي سـاده    و 
آفرينند نسبت به محـيط زيسـت پيرامـوني     اندازي كه مي دانند گياهان و چشم مي

نگـاه  . دهد چه از لحاظ زيبايي و چه از نظر پايداري چگونه واكنشي را بروز مي
فضاي سبز با بهـره گيـري از   دهد كه به منظور طراحي  دقيق به موضوع نشان مي

هاي سـبز زيبـا و تحسـين برانگيـزي      انداز توان چشم دانش باغباني و طراحي مي
  . ايجاد كرد

  
  فضاي سبزآشنايي با طراحي  4-2
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نظـر   ، در...) گزينش زمـين، گونـه گيـاهي و   (پس از درنظر گرفتن مسائل اقليمي 
هـاي   و اولويـت ...)  سـوزي، طوفـان و   بارش، شيب، آتش(گرفتن عناصر بحراني 

...)  ، تـابش، آب، خـاك، و  كـاربرد شيب، نوع و درصـد  (يابي  نمايي و مكان مكان
رسـد تـا بـا درنظـر      ساز فضاي سـبز مـي   نوبت به كاركرد واقعي طراح و محوطه

گرفتن عناصر مذكور، به عالوه عوامل اجتماعي و فرهنگي، طرحـي سـازگار بـا    
  .ريزي نمايد اين عوامل و عناصر را پي

هـاي   بر دانـش طراحـي، داراي توانـايي    بايستي عالوه در اين راه، طراح مي   
در  .ديگري از جمله قابليت تلفيق عرصه و محوطه با فـن و اصـول طراحـي باشـد    

يك طـراح در  . روي طراح قرار دارد اولين گام رويارويي با عرصه و روش كار پيش
  : رويارويي با عرصه مورد نظر با دو حالت كلي براي طراحي برخورد خواهد داشت

  عرصه بكر؛. 1
  .پيشين و اوليه) طرح(عرصه داراي وضعيت . 2

يك طراح براي چيدمان يا طراحـي يـك عرصـه بكـر و     : عرصه بكر. 1  
در وهلـه  (ري خواهـد داشـت   فاقد شرايط اوليه و قبلـي، ظـاهراً دشـواري كمتـ    

هايي دست و پـاگير   زيرا او از نظر رواني خود را با موانع يا محدوديت) نخست
. گيرد تر بر روي نقشه و زمين شكل مي بيند و خالقيت ذهني او ساده مواجه نمي

اين امر حتي براي فردي كه تخصص طراحي ندارد و توانايي او در اجرا در حد 
اسـت نيـز مصـداق    ) ها اعم از تقليدها و دريافت(گي تجربيات وي در طول زند

و اينكه طرح حاصله در وهله دوم از بوتـه ارزيـابي چگونـه درآيـد جنبـه      . دارد
  .ديگري است

بر اسـاس همخـواني طـرح بـا     ) وهله دوم(هاي ارزيابي مذكور  البته مالك  
نتيجـه آنكـه آزادي عمـل    . اصول و ضوابط قانوني و فني و اصـول طراحـي اسـت   

  .به دليل در اختيار بودن محيط بيشتر است) عرصه بكر(راحي در چنين شرايطي ط
در صورتي كه با زميني مواجه شـديد كـه    :عرصه داراي طرح اوليه. 2  

  :هاي اوليه باشد بايستي به روش زير عمل نماييد داراي عناصر يا عرصه
هـاي آن شـما را    هرگز اجازه ندهيد طرح موجـود يـا عناصـر و عرصـه      
 .مگر در شرايط اضطرار و عدم امكان اجراي طرح جديـد . ثير قرار دهندأتحت ت
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به عنوان مثال، وجود يك راه باريك مياني در باغ قديمي نبايسـتي مـانعي در راه   
 .نمايي نامناسـب و غيـره   گاراژ با مكان طور يك خالقيت شما ايجاد كند و همين

زيـرا در ايـن   . هاي سبز اسـت  هنكته بسيار مهم، رويارويي شما با عناصر و عرص
در صورت مواجه شدن بـا عناصـري ماننـد    . كند شرايط، وضعيت كامالً فرق مي

ها و ساير گياهان، وظيفه شما بـه عنـوان طـراح فضـاي سـبز       درختان و درختچه
هـا يـا    به ويژه اگر شـامل درختـان و درختچـه   . حفظ اين عناصر سبز اوليه است

ر نتيجه، اين طرح شماست كـه بايـد بـا عناصـر     د. حتي گياهان چند ساله باشند
مگر اينكه عناصر سبز دچار آفـت  . داشته باشد  ارزشمندي چون درخت، انعطاف

  .اي هم براي بهبود آنها نيابيد و بيماري باشند و چاره
  
  فنون طراحي 4-3
  ها فهرست كردن عرصه 4-3-1

حفـظ نمايـد،    خواهد احداث، حذف و يـا  هايي را كه مي يك طراح، ابتدا عرصه
اسـاس ضـوابط و    بندي آنها، تصميم نهـايي را بـر   فهرست كرده سپس با اولويت

  .نمايد قانون اتخاذ مي
بندي، به شرح زير براي نمونه ارائه  نويسي با اولويت يك روش فهرست  

اي شايد نيازي به اين شـكل   البته آنچه كه مسلم است يك طراح حرفه. گردد مي
بندي مربوطـه را ماننـد نـوار ابـزار كـامپيوتر در       ها و درجه عرصه نداشته باشد و

بنـدي   ليكن در عين حال فهرست كردن عناوين و درجـه . ذهن خود به كار گيرد
لـذا وظيفـه   ). 1-4جـدول  (كننده كار باشد  تواند تسهيل آنها از لحاظ اهميت، مي

تركيبـات  فضـاي سـبز    كـاربرد طراح آن است كه بر اساس اقليم، فرهنگ و نوع 
بندي نموده و آنها را در طرح خود بگنجاند يـا اصـالً در نظـر     ها را درجه عرصه

مثالً بايد بداند كه در يك منطقـه  . نگيرد و در شرايطي نيز آنها را جايگزين نمايد
هـاي زينتـي و در ادامـه     آلوده وجود درختان داراي درجه اساسي اسـت يـا گـل   

  .نما رخوردار است يا آبدرجه مهم ب ريزي طرح چمن از برنامه
  درجه اهميت عناصر عرصه 1- 4جدول 

  منعطف  مهم اساسي عنصر-عرصه
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  گلكاري. 1
  چمنكاري. 2
  حاشيه گياهان علفي. 3
  ها حاشيه درختچه. 4
  درختكاري. 5
  بستر گراول. 6
  رو پياده -تراس. 7
  باربي كيو. 8
  ها نيمكت. 9

  هاي روشنايي عمودي. 10
  اي باغ صخره. 11
  بركه. 12
  عرصه طبيعي.13
  )تابستانه -زمستانه(گلخانه . 14
  انبار ابزار و ادوات. 15
  باغ ميوه. 16
  باغ سبزيجات. 17
  آالچيق. 18
  بازي زمين. 19
 محل دفن موقت زباله. 20

     

  
  پيش طرح 4-3-2

زيـرا شـما در حـين طراحـي و     . تهيه پيش طرح از نكات اصلي طراحـي اسـت  
  .تغييراتي در طرح خود به وجود بياوريدگيري شايد بارها  تصميم

در صورت عدم تهيه پيش طرح طبيعتـاً مجبوريـد ايـن كـار را در روي       
اي از  زيرا با مشـكالت عديـده  . زمين انجام دهيد كه روش بسيار نادرستي است

اما نكته بسيار مهـم آن اسـت كـه شـما     . جمله در ذهن خود مواجه خواهيد شد
در عرصه حضور يابيـد و برداشـت خـود را چـه در     براي پيش طرح حتماً بايد 

شرايط بكر و چه در شرايط موجوديت طرح اوليـه از وضـعيت عينـي و واقعـي     
حتي در صورتي كـه نقشـه عرصـه در اختيارتـان باشـد حضـور در       . انجام دهيد

  .عرصه الزامي است
  بندي عرصه تقسيم 4-3-3
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كه عرصه وسيع باشد  شود در صورتي هاي آموزشي پيشنهاد مي در برخي توصيه
ليكن ايـن موضـوع قطعيـت    . بندي نماييد براي تجسم خالقيت عرصه را قسمت

  .شود هاي آن مربوط مي ندارد و به ذهن و توانايي
  
  ثبت اندازه و ابعاد عناصر 4-3-4

ها حتي در پيش طرح براي راهنمايي ذهـن   نوشتن اندازه و ابعاد عناصر و عرصه
  .اي دارد در هنگام طراحي اهميت ويژه

  
  گيري ابتكار در اندازه 4-3-5

در برخي موارد ضرورت و فوريت، طراح را مجبـور بـه يـك بـرآورد اوليـه در      
كند و براي اين برآورد تقريبي سود بردن از برخي عناصـر ثابـت،    پيش طرح مي

ثر ؤهـا مـ   هاي جداول، ابعـاد سـنگفرش و فواصـل پايـه چـراغ      مانند طول بلوك
انـدازه  (تر اطالع طراح از طول گام خود است  همه اين موارد مهماما از . باشد مي

  ).گام متوسط در راه رفتن معمولي
  
  ها گيري جهت اندازه 4-3-6

اي قابـل اهميـت    دارا بودن جهت در برداشت اطالعات از شـرايط عرصـه نكتـه   
ها به صورت  تواند از يكي از گوشه به عنوان مثال، روش برداشت شما مي. است

  .گرد و از پيرامون عرصه به سمت مركز آن باشدراست 
  
  نظر گرفتن معابر عملياتي در 4-3-7

هـايي را   يك طراح بايد در پيش طرح و نقشه اجرايـي خـود مسـيرها و حاشـيه    
تـرين ايـن    اصـلي . براي تردد ادوات و پرسنل عملياتي و اجرايي در نظـر بگيـرد  

  .متر است 8/1رض ها معموالً به شكل يك نوار پيراموني به ع حاشيه
  
  
  ملزومات 4-3-8
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 50يكي   
 تحريـر،     

، )طرنجي 
.  

  

غذ سبب 
. باشـد  ي 

ويالهاي 
هـا   ـاس 

متـر پالسـتي 
يل و لـوازم
وستي يا شـط

)1-4شكل ( 

كار روي كاغ
ح و طرح مـي

ها و و ها و باغ
توان اين مقيـ ي

:انـد از  بـارت  
ـذاري، وسـا

پو(كاغذ رسم 
 در عمليات

  طراحي

 عرصه براي ك
 با ذهن طراح

ها پارك(دوره
ر شرايطي مي

روه باشـد عب
گـ بي عالمـت

 گيره كاغذ، ك
 لزوم و دقت

ملزومات ط 1- 4

بديل مقياس
ه براي تلفيق
سبز در اين د
ه هر حال در

بايد همراه گر
ري، ميخ چوب
كشي پرتابل،

در صورت..

4شكل 

   كاغذ
تب :  به مقياس

ها و عرصه برد
هاي فضاي ه
اما به. است 1/

اي كه ب  اوليه
متر 3ر فلزي

ك  يا ميز نقشه
.. و ديسكومتر

طراحي روي
تبديل) لف

كاربرن برآورد
ستاندارد نقشه

/100و 50/1 
  .ير داد

ملزومات
متري، متر
زيردستي
دوربين، د

  

  
ط 4-3-9

ا  
مهيا شدن
مقياس اس
)كوچك

را نيز تغيي
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سپس ترسـيم   ).خط حريم و مالكيت( 97كاربردكشيدن خط بيروني ) ب  
و هـا   ها، در مرحله آخر ترسيم خطوط درها و پنجره خطوط اعيان و ساير عرصه

  .ها ساير عناصر و عرصه
  .افزودن نهايي ساير عناصر) ج  
پس از نهايي شدن طراحي عرصه و تعيـين شـدن فـريم و     : تهيه كپي) د  

چارچوب كار، بهتر است چند صفحه كپي از آن تهيه كرد تا در صورت نيـاز بـه   
  .جويي شود ايجاد تغييرات در وقت و عمل صرفه

ميز طراحي يا سـاير مـوارد اسـتاندارد    سعي كنيد كار را حتماً روي ) هـ  
  .انجام دهيد

ها و عناصر بـه مقيـاس مـورد نظـر، بـراي ايجـاد        درست كردن آيتم) و  
  .تواند ياري كننده ذهن باشد تغييرات در حين طراحي مي

  
  تجارب فني 4-3-10
  گزينش سبك كار .1

  :شود بندي مي زير تقسيم به دو بخش  98ها و عناصر طراحي منظر عرصه
هـا،   رو، جـدول  سـاختمان، پيـاده  : ماننـد  99ها و عناصر سخت عرصه) الف  
  . مصالح

 .، گياهي يا سبز100مها و عناصر نر عرصه) ب  
كـه البتـه در كليـت     نـرم يـا   ها بر سـخت  كيد شما در عرصهأمشخص شدن ت .2

  .استم ها و عناصر نر عرصهكيد بر أطراحي فضاي سبز بايد ت
  .ها بندي، بافت، فرم و رنگ طرح تعيين تركيب .3
هـاي   ثير طـرح أتـ  ها به عنوان راهنمـا تحـت   در حين بررسي و مطالعات طرح .4

  .منفرد و اختصاصي آنها به طور مطلق قرار نگيريد
گاهي اوقات پياده كردن طرح روي كاغذ شطرنجي با خطـوط مشـبك سـبب     .5

  .شود سهولت طراحي مي
                                                            
97. Base line 
98. Landscape 
99. Hard landscape 
100. Soft landscape 
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  .كند نيز سادگي كار را بيشتر مي) بدون كامل كردن(ح تهيه چند پيش طر .6
در اين مرحله روي طراحي و گزينش گيـاهي تمركـز نكنيـد و روي الگـوي      .7

  .كلي و خطوط اصلي متمركز شويد
  .روها و جنس آنها نكنيد حتي در اين مرحله ذهن خود را معطوف به طراحي پياده.  8
كنيد و به آن فكر نكنيـد، ايـن كـار     ملأپس از تهيه ليست طراحي، يك روز ت .9

  .پي دارد سبب تحريك نيروي تدبير و طراحي شده توسعه فكر را در
مـورد نظرتـان بـود آن را تكميـل     ) هاي سخت سازه(كماكان طرح اوليه  اگر .10

  ).ايد هنوز وارد طراحي گياهي نشده(كنيد وگرنه دوباره بيانديشيد 
هـايي از آن را در   ي برخورديـد، بخـش  ك طرح و فضا به مشكلاگر در تدار. 11

  .و دوباره تصور خالق را فعال كنيد) خط كشي(عرصه واقعي پياده كنيد 
  .پيگيري كنيد) گياهي(هاي نرم  حاال همين مراحل را براي طراحي سازه .12
هاي نرم و سـخت جنبـه آمـوزش ابتـدايي      البته تصور تفكيك طراحي سازه .13

. دهد ي تلفيق اين دو مورد را همزمان انجام ميا گرنه يك طراح حرفه دارد و
بندي موضوعي و زماني در اين مبحث بـراي آمـوزش نحـوه عملكـرد      دسته

  .ذهن كساني است كه در ابتداي راه قرار دارند
  
  كاركرد فضاي سبز 4-3-11

باشـند،   آل نمـي  دانش و روش طراحي تنها عوامل آفرينش يك فضاي سبز ايـده 
در بيـان  . كنـد  گيـري آن را هـدايت مـي    از ابتدا، شكل بلكه هدف آفرينش طرح

در واقع طراح بايستي پـيش از  . گويند تخصصي اين هدف آفرينش را كاركرد مي
كنـد اطـالع داشـته     باغ يا پاركي كـه طراحـي مـي     101اقدام به طراحي از كاركرد

  .باشد
مين دو ويژگـي  أبايد قادر به تـ ...) باغ، پارك و (كاركرد يك فضاي سبز   
  :زير باشد
  .برآورد نياز كاربران يا كارفرما و يا خود طراح) الف  
 . 102متعجب كردن كاربران يا كارفرما) ب  

                                                            
101. Function 
102. Surprise 
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طراحــي بايــد بدانــد نيازهــاي كــاربران  فرآينــديــك طــراح در ابتــداي   
، او چيست و چگونه بايد اين نيازهـا را بـرآورده كـرد و در مرحلـه     )كارفرماي(

بـا ايـن تعـاريف بـه     . ردن آنها را نيـز دارا باشـد  بعدي بايد توانايي به شگفت آو
شـويم   نوعي دوسويه از اهميت بازدهي اجتمـاعي فضـاي سـبز نيـز مطلـع مـي      

ريزان شهر را بـيش   موضوعي كه امروزه در جهان پيشرفته ذهن طراحان و برنامه
  .از پيش به خود معطوف داشته است

  
  پيتاك 4-3-12

اي  باشـد و مرحلـه   عناي پيدا و آشـكار مـي  پيتاك از واژگان پارسي باستان و به م
گيرد و آفـرينش انديشـه او كامـل     است كه ماهيت طرح در ذهن طراح شكل مي

  :شود اما معناي كاربردي آن درعبارت پرسشي زير نهفته است مي
پاسخ طراحي به ايـن پرسـش    خواهيم؟ براي شروع چه داريم و چه مي  

  .)40-46: 1389فالحيان، (  داشتدر واقع پيدايش طرح او را در پي خواهد 
  
  هاي مطالعه و طراحي در طبيعت گام 4-4

اين گـام شـامل   . باشد  گذاري مي شناخت، تحليل، انتخاب ايده و عالمت شامل گام اول
  :هفت قسمت زير است

  .تدوين اهداف كلي و عملياتي. 1
  .تر طبيعت بازديدهاي مكرر و يا زندگي در محل طرح، جهت شناخت عميق. 2
  .ها بندي سايت از نظر امكانات و محدوديت پهنه. 3
  .مشخص كردن نقاط يا محورهاي داراي ارزش ويژه. 4
  .هاي كلي طرح تدوين ايده. 5
  .هاي كلي و مكانيابي عناصر اصلي طرح بازديدهاي مجدد جهت تدقيق ايده. 6
ارزش  اط بـا نقـ . هـا  ها، صخره گذاري نهايي سنگ گذاري و يا شماره نامگداري، نشانه. 7

  .برداري مجدد و فيلمبرداري و تهيه اساليدهاي ماخذ طراحي طبيعي، جهت نقشه
  .اين گام شامل دو قسمت اصلي است.است) مقدماتي(گام دوم شامل طراحي اوليه 

  .هاي ايده بستر طرح در انطباق با تصاوير برداشت شده تهيه كروكي. 1
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  .هاي الزم و يا ساخت ماكت) اه خانه(هاي ساختمان  هاي طرح تهيه كروكي. 2
هاي اجرايي در چند  تهيه طرح. باشد مي هاي اجرايي گام سوم شامل تهيه طرح  
  .باشد ها و تغييرات مداوم زير مي با كنترل مرحله و

  .هاي اجرايي براي بستر طرح و منطبق بر هر محل تهيه كروكي. 1
  .ها هاي اجرايي براي معماري ساختمان طرح تهيه پيش. 2
  .هاي اجرايي معماري بر سايت و انطباق اوليه ها و پيش نقشه كنترل كروكي. 3
  .ها و سايت ناشي از انطباق اوليه هاي معماري ساختمان انجام تغييرات الزم در طرح. 4
  .هاي معماري سيسات زيربنايي منطبق با آخرين طرحأهاي اجرايي براي ت تهيه پيش طرح. 5
  .مين آنأت هاي انتخاب مصالح و محل. 6
  .هاي زيربنايي و معماري بر زمين كنترل مجدد آخرين طرح. 7
  .هاي اجرايي ساختمان هاي اجرايي سايت و نقشه تكميل كروكي. 8

 .است گام چهارم شامل بازبيني، اصالح و انطباق طرح بر زمين در مرحله اجرا  
ها  در مورد ساختمانيابد و امكان تغيير، به خصوص  در مرحله اجرا نيز طراحي ادامه مي

علت كه پس از خاكبرداري از محل طرح، شرايط جديدي بـه وجـود    وجود دارد، بدين
بنـابراين تـا   . كنـد  سيسات سـرايت مـي  أاين تغيير از معماري مجدداً به سازه و ت. آيد مي

  ).46-48: 1387پاسبان حضرت، (  يابد آخرين مرحله ساخت طراحي ادامه مي
  
  و معماري محيط و منظرفرآيندهاي طراحي  4-5

اي از درك نيازهـاي محـيط و منظـر و     طراحي معماري محيط و منظر به صـورت چرخـه  
هـاي خاصـي بـراي اجـراي آنهـا از طريـق        هاي مفهومي و فعاليـت  انسان، به سوي پاسخ

 )2- 4شـكل  ( در اين فرآيند، مدل اوليه طرح . هاي طراحي در حال پيشروي است تصميم
استفاده از ايـن  . رود گيري محيط و منظر به كار مي ع مختلف تصميمبراي تسهيل در انوا

هـا پـس از    گيـري  مدل شامل اجراي طرح و عمليـات سـاختماني و ارزشـيابي تصـميم    
سكونت، كه توانايي طرح را در حل مسئله به صورتي كه تعريف شـده و بيـنش بيشـتر    

  .شود هاي زماني مسئله را در بر دارد، مي نسبت به جنبه
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 طراحـي     
 مسـئله،   
ز ديـدگاه  

  .د

ر اسـت    

ايـن  . ت
 پـس از   

رسـد   ـي 

بلـي بـا       
ها،  ختمان
يـا  . اشد

ـايت را   
ن شـده  

               
103. Mathlo
104. Swaffie

ريف مسئله

 را در مرحلـه
شامل تعريـف
يند طراحي از

جه قرار گيرند
  .ي عوامل ه
  .فضايي 

 مراحـل زيـر

ص طراحي است
كـهترتيـب   ن 

فضاي سبز مـ

نايي نسـبي قب
بنا و ساخ) ي

ر تهيه كرده با
طرح اوليـه سـ
 از پيش تعيين

                      
och 
eld 

تعر تصورات كلي

  حي پروژه

هاي طراحـي
كالس معموالً ش

فرآ). 544: 13
1 :39:(  

ه بايد مورد توج
رماني ميان همه
ساختار مجسم

شامل ي سبز

 
س يا متخصص

بـدين. رود ي
ت به طراح ف

  .بد
ه دليـل آشـن

جانمايي(شت
هاي ديگر صه

دس عمران ط
راحي فضايي

                      

طراحي شماتيك

فرآيندهاي طراح 
  

عموال فرآينـده
ژه در محيط ك

388، 103ماتالك
1390 ،104وافيلد

ي عواملي كه ه
اي عملياتي آر
طات به يك س
طراحي فضاي

)حليل عرصه
الش مهندس
ك به شمار مـي
ي كارفرما نوبت
خود دست يا
ت كه طراح بـه
 مبني بر برداش
، تراس و عرص
يتكت يا مهند
بز را براي طر

 

بسط طرح

2-4شكل 

ها مع كثر پروژه
طراحي پروژ. د

م( اتيك است
سو(    است از

ي و درك همه
ها ي ارتباط همه

ي ارتباطجموعه
راحل فرآيند

2-214: (  

تجزيه و تح(
 سبز نتيجه تال
ًال سيستماتيك

هاي و خواسته
رينش طرح خ
ل ممكن است
ستين خود را
هاي پاركينگ،
ن است آرشي
راح فضاي سب

ترسيمهاي  
اجرايي

ت آموزشي، اك
كنند بررسي مي

 و طراحي شما
اساكي عبارت

براي شناسايي:  
براي ايجاد ه:  
وارد كردن مج 
طور كلي مر به
 ،1389 :217

آناليز سايت
راحي فضاي
ك شيوه كامال
ازهاي ويژه و
ز سايت به آفر
به عنوان مثال
ش طرح نخس
ه معابر، عرصه

ي ديگر ممكن
ه باشند و طر

ساختمان س از  

در تجربيات
شماتيك بر
ارائه ايده

ئو سا دههي
تحقيق .1
تحليل .2
:تلفيق  .3

ب  
فالحيان،(
  
آ 4-5-1

طر فرآيند
يك فرآيند

برآورد نيا
تا با آناليز
ب  

سايت پيش
ها و مع راه

در مواردي
تهيه كرده

ارزشيابي پس
سكونت
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ـ  . و يا براي مرحله آخر كار درنظر گرفتـه باشـند   وع مـديريت پـروژه كـه    ايـن ن
اي بسـيار   رو هسـتيم شـيوه   سفانه به ويژه در ايـران بـيش از حـد بـا آن روبـه     أمت

نادرست و نامعقول است چرا كه مهندس يا طراح فضاي سـبز بايـد همزمـان و    
همگام با آرشيتكت و مهندس عمران در برآورد سايت و تهيه پـيش طـرح وارد   

تمل است كه اشتباهات زيادي از جانـب  زيرا امكان دارد يا اصوال مح. عمل شود
هاي تخصصـي فضـاي    مهندسين عمران و معماري به دليل آشنا نبودن با ويژگي

دار  شناسي كل طرح را خدشـه  هاي خرد اقليمي و زيبايي سبز بروز نمايد كه جنبه
  .كند

شناسي فضاهاي سـبز   هاي زيبايي كمبودها، يا مشكالت زهكشي و جنبه  
بيني آنها نخواهنـد   عتاً مهندسين عمران و معماري قادر به پيشدانست كه طبي...  و

نتيجه طراح فضاي سبز بايد همزمان و همگـام بـا متخصصـين عمـران و      در. بود
ــهأت ــاليز ســايت را انجــام دهــد  سيســات برنام ــزي و آن ــديريت و ( ري ســازمان م

  .)112: 1380ريزي، برنامه
  
  آناليز سايت پايه 4-5-2

شود كـه در آن   سايت پالن ناميده مي ،برداشت از يك سايتريزي يا  طرح) الف
هـا،   راه: عناصري ماننـد . ها و عناصر فيزيكي مشخص شده است مكان همه سازه

ها و  معابر و گذرها، حصار، ديوار، درياچه، بركه، آبنما، درختان موجود و صخره
ايد مشخص سيسات زيرزميني و روزميني بأهمچنين كليه ت...  ها و پستي و بلندي

گيـر بسـيار    هاي سايه هاي گرم و سرد و عرصه هاي شيب همچنين ويژگي. شوند
سـايت پـالن بايـد الگـوي زهكشـي      . روند سودمند و از اركان پالن به شمار مي

  .سطحي و زير سطحي و سفره آب زيرزميني را نيز مشخص كرده باشد
سـطح   هاي خاك مرحله پسين آناليز است و بسته بـه  تعيين ويژگي) ب  

، بارآوري، ميزان هومـوس و  pHهاي اساسي پروژه نياز به تعيين  كار و لزوم آيتم
ثر خـاك  ؤجايي مـ  هاي بزرگ شايد نياز به جابه در عرصه. باشد مي...  مواد كاني و

زيرا يك نقطه از عرصه ممكـن اسـت مسـطح بـا     . اي به نقطه ديگر باشد از نقطه
تر از نقطـه نخسـت و زهكـش مناسـب     اي ديگر بـاال  سفره آب باال باشد و نقطه

باشد يا سطحي از عرصه داراي خـاك رس بـه ظـاهر مناسـب امـا نفوذپـذيري       
  .نامناسب باشد
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ها در ارتباط با محيط و منطقـه   اين ويژگي: هاي هواشناسي ويژگي) ج  
در برابر سرماي گياهـان و محـدوده   ) مقاومت(سختي . عرصه بايد مطالعه شوند

هـايي   آيتم. هاي خرد اقليمي عرصه نيز بايد آناليز شوند گيتغييرات دمايي و ويژ
بـه  . هاي هواشناسي تهيـه كنـد   مانند دماي متوسط و ميزان بارندگي را از ايستگاه

دست آوردن اطالعات در مورد بادهاي غالب و رايج و برآورد جهـت و درصـد   
يار و ميزان وزش به ويژه در شرايطي كه عرصه در معرض اين بادهـا باشـد بسـ   

از جهات ديگر جهت قرارگيري سايت نسبت به شـمال و جنـوب   . حياتي است
از آنجايي كه برخي گياهان كه مقاومت . از نكات با اهميت در طراحي است...  و

) ميزان ثابـت و كـم  (توانند در برابر پوشش كمي از برف  كمي به سرما دارند مي
ششي بايد توام بـا اطـالع از   ايستادگي كنند، گزينش گياهان و به ويژه گياهان پو

ايـن در حـالي   . نوع و ميزان بارش برف، مقاومت گياه و ارتفاع برف انجام شـود 
است كه برخي ديگر از گياهان قادر به تحمل برف نيستند يا ميزان بسـيار كمـي   

  .نمايند را در مدت كوتاهي تحمل مي
اگر يك سايت بكر در برابر شما باشد، آناليز  : هاي كاركردي ويژگي) د  

شما بايد بر مبناي احتماالت، محاسبات استاندارد فني و برآوردهاي فني شـما و  
هايي كـه داراي   اما براي عرصه. كنيد، تدوين شد اطالعاتي كه از كارفرما تهيه مي

 باشند، مشاهده الگوي تردد و گـردش وسـايل نقليـه، عـابران     شرايط موجود مي
سـازد كـه پتانسـيل كمـي و      پياده و كاربران در يك دوره زماني شما را قادر مـي 

برخـي ديگـر از   . كيفي و مكاني گياهان را بر اساس كاركرد آنهـا تعيـين نماييـد   
. استانداردهاي موجود تعيين نمود  توان بر اساس هاي كاركردي را مي نمايي مكان

ديكـي يكـديگر مناسـب نبـوده     به عنوان نمونه درختان بزرگ براي كشت در نز
). وري كـم  مگر بـا شـرايط افـت كيفـي خـود و بهـره      (سازگاري نخواهند يافت 

هـايي چـون اسـتخر شـنا و زمـين       كاربردهمچنين كشت درختان بزرگ در كنار 
تنيس به ويژه در سمت جنوب و غرب آنها مناسـب نيسـت، زيـرا اوالً درختـان     

ثانيـاً باعـث پديـد    . ريزنـد  استخر مـي ها و بذرهاي خود را به درون  ها، گل برگ
  .شوند مي) الگوهاي نامناسبي از سايه و نور(آمدن سايه بر روي زمين تنيس 
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تعيـين مكـان و جهـات نماهـا و     . هـاي زيباشناسـي و هنـري    آيـتم ) هـ  
اندازهاي مناسب و درنظر گرفتن نماهاي ضعيف يـا بـدمنظر كـه نيـاز بـه       چشم

براي اين مورد هميشـه  . نري كار طراحي استهاي ه پوشيده شدن دارند از جنبه
يك كاربر، مالك يا كارفرما شايد برخـي نماهـا   . مشورتي با كارفرما داشته باشيد

را بر برخي ديگر ترجيح دهد آن هم بنا به داليلي كه يك طراح شـايد قـادر بـه    
در به بيان دليلـي بـراي   اگرچه كه يك كارفرما شايد قا. شدتشخيص آنها نبوده با

در حالي كه يـك طـراح   . بيند تخابش نباشد ولي رضايت خود را در آن نما ميان
  .ل نكات ديگري را تشخيص داده استمتخصص و با تجربه در وهله او

  
  اصول و مفاهيم طراحي فضاي سبز 4-6
  :اند از اين اصول عبارت. باشد اصل مي 6طور كلي طراحي فضاي سبز داراي  به

  . 105اصل سادگي. 1
  . 106تعادلاصل . 2
  . 107)كانونييت(اصل تمركز . 3
  .108اصل ريتم و خط. 4
  . 109اصل مقياس و تناسب. 5
  .اصل وحدت و يكپارچگي. 6

  
  اصل سادگي 4-6-1

باشد، بـدين مفهـوم كـه     اصلي بسيار مهم در آفرينش يكپارچگي كليت طرح مي
اگر به درستي به كار گرفته شـود، كـاربران و نـاظران هـم قـادر بـه درك طـرح        

  ).3-4شكل ( نهند باشند و هم آن را ارج مي مي
                                                            
105. Simplicity 
106. Balance 
107. Focalization of interest  
108. Line & Rhythm  
109. Scale & Proportion  
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  اصل سادگي 3- 4شكل  
  

  شيوه ايجاد سادگي در طرح
يا هر عنصري ديگر امـا بـه دليـل اينكـه مـا      (به وسيله تكرار گياهان ويژه ) الف

در سراسـر  ) طراح فضاي سبز هستيم بيشترين عناصر طرح بايـد گيـاهي باشـند   
  .توان سادگي آفريد طرح مي
و پرهيـز از جـدا   ) ترجيحـاً گيـاهي  (اي كردن عناصر  با روش توده) ب  

توانـد بـر اسـاس     اي كـردن مـي   توده. توان سادگي را پديد آورد كردن عناصر مي
از جدا كردن عناصر اين است كه عناصـر را    منظور. باشد...  گونه يا رنگ گونه و

  .منتشر و پراكنده در سطح جانمايي نكنيد
به چشم ديده شـود يـا   ) عناصر(متفاوت كمتري  هاي هرچه موضوع) ج  

  .تر خواهد بود تنوع تناسب داشته باشد طرح ساده
كاربرد خطوط راست و يا با انحناهاي ماليم نيز سادگي بيشـتري بـه   ) د  
  .بخشد طرح مي

  
  اصل تعادل 4-6-2

را تصـوري بـر االكلنـگ    انـداز مـوردنظر    توانيد چشم براي درك اصل تعادل مي
انداز قرينه هم بودنـد   اگر سمت راست و چپ چشم). 4-4شكل ( فرض نماييد

  .گوييم تعادل دارند يك تصوير ديگري در آينه بود مي يا هر
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 110پيش از ادامه بحث تعادل بهتر است با تركيبي بسيار مهم به نـام وزن بصـري  
را براي دست يافتن به تعـادل   براي تبيين بيشتر عبارت باال. آشنا شويم) بارديد(

انداز در صورتي داراي تعـادل اسـت كـه وزن     يك چشم: توان چنين بيان كرد مي
  .ا وزن بصري سمت چپ آن برابر باشدب) ديد صفحه(بصري سمت راست آن 

  
  اصل تعادل 4- 4شكل 

  
توان آن را اين گونـه تعريـف    براي سادگي بيشتر در درك مفهوم وزن بصري مي

مسـاوي  ميزان جذابيت راسـت   پس . يزان جذابيتموزن بصري يعني همان : كرد
تعادل هندسي آن چيزي است كه در سـبك نرمـال    .ميزان جذابيت چپ است با

  .رود هاي مسكوني مدرن به كار مي كاربرد دارد و در طرح
تاكنون بيان شد يك بعـد قضـيه تعـادل بـود كـه در واقـع تعـادل        آنچه   

نـوع دوم  . باشـيم  هندسي است اما در مقوله تعادل عمالً داراي دو نوع تعادل مي
  .گويند تعادل را تعادل غيرهندسي مي

در تعادل غيرهندسي كه شايد درك كاربردي آن دشوارتر به نظر آيد، ما   
ز ما در طـرفين چـپ و راسـت خـود متقـارن      اندا يعني چشم. فاقد تقارن هستيم

باشـند   اما از لحاظ معماري، چپ و راست داراي وزن بصري همسان مي. نيست
  ).بدون آنكه كپي يكديگر باشند(

يا ميزان جـذابيت  . ارزند هاي بصري هم وزن ،يعني در تعادل غيرهندسي  
چشـم   ارزي را در ثيرگذاري چپ و راست به يك اندازه است و رضايت همأو ت

تعادل غيرهندسي امروزه كاربرد بيشتري نسـبت بـه تعـادل    . آورد بيننده پديد مي
  ).5-4شكل ( هندسي دارد

                                                            
110. Visual weight 
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  عدم تعادل 5- 4شكل 

  
  )نقطه تمركز(تمركز  4-6-3

اي است كه ديد بيننده را به سـوي خـود    كننده عنصر يا عرصه نقطه تمركز تعيين
اي باشـد كـه تمايـل     تمركز بايد به گونـه يا به عبارتي ديگر ايجاد نقطه . كشد مي

جـذب شـود زيـرا عمـالً نقطـه تمركـز داراي       ) عنصر(چشم بيننده به سوي آن 
كننـد   را تكميل مـي ) نقطه تمركز(بيشترين اهميت خواهد بود و ساير عناصر آن 

  .نه اينكه با آن رقابت نمايند
سـوي   كنندگي چشم بيننده را به توان گفت ساير عناصر نقش هدايت مي  

اي ويـژه از    تواند يك تنديس، گونـه  اين نقطه تمركز مي. كنند نقطه تمركز ايفا مي
  ).6-4شكل ( اي گل باشد گياهان، چشمه و آبنما، استخر يا توده

  
  تمركز 6- 4شكل 
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  اصل ريتم و خط 4-6-4
كنـد يـا ايجـاد     را ارائـه مـي  ) نفـوذ (اين اصل در بستر پيوسته طرح نقش توزيع 

تر به مفهوم آن بيانديشـيم، ريـتم و خـط     اگر بخواهيم موشكافانه. كند ميجريان 
: مثـل . باشـد  انـداز مـي   هاي مختلـف چشـم   عامل تداوم حس حركت بين عرصه

  .امتداد يك بستر گلكاري از يك ناحيه به ناحيه ديگر
توانند چشم مـا را   هاي در ورودي مي يا مثالي ديگر، درختان يا درختچه   

توسـعه خـط بـه    (نماي زمينه باغ يا حياط پشـتي هـدايت نماينـد    به سوي خانه 
  ).سمت نقطه تمركز موردنظر

توان گفت خط وظيفه اتصال ديد پيشين به ديد پسين  تر مي به صورت كلي   
تـوان بـه وسـيله تكـرار      براي ايجاد ريتم و خـط مـي  . دهد انداز انجام مي رادر چشم

  ).7- 4شكل (عناصر طرح اقدام كرد  ها و اشكال مشابه زوايا و خطوط بين عرصه
كنـد ايجـاد عمـق و     نقش بسيار مهم ديگري كه خط در طراحي ايفا مي  

  .گذارد جاي مي ثيري است كه در تندي و آهستگي حركت و حس حركت برأت
  

  
  اصل ريتم و خط 7- 4شكل 
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  اصل مقياس و تناسب 4-6-5
انـدازه تمـامي   شـود كـه ارتبـاطي درسـت بـين       اين اصل و رعايت آن باعث مي

بـه عنـوان مثـال، بايـد از برجـي شـدن گياهـان        . انداز برقرار شـود  عناصر چشم
ايـن دقـت بايسـتي در ابتـداي     (نسبت به بناي ساختمان پرهيـز كـرد   ) درختان(

عامـل الزم  ). ريزي با اطالع از اندازه درخت در دوران بلـوغ، انجـام شـود    طرح
آسايش انسان در ارتباط بـا   براي حفظ تناسب و طرح رعايت احساس راحتي و

  .تناسب و اندازه عناصر است
به عنوان مثال در زمين بازي كودكان بايـد در گـزينش گونـه درخـت و       

ارتفاع آن حساس بود زيرا كودك بـراي ارتبـاط برقـرار كـردن بـا فضـاي سـبز        
درختي بايد آن را در حدود قد و قامـت خـود حـس كنـد وگرنـه چـه بـس در        

بزرگ و بلندقامت از درختان به ويـژه در سـاعات يـا اوقـات      اي برخورد با توده
از سـويي ديگـر در دنيـاي بزرگـان و بـراي      . نورتر دچار وهم و ترس شـود  كم

ويـژه در  توان از درختان تناور سود برد به  شناسايي بزرگي و عظمت طبيعت مي
  .هاي طبيعي و كمپينگ پارك

  
  اصل وحدت و يكپارچگي 4-6-6
گانه پيشـين اسـت و    به كارگيري اصول پنج فرآينداز آنجايي كه عمالً اين اصل  

از اصل وحدت و يكپارچگي تحـت  .ماهيتي مفهومي دارد جزو آنها ارائه نگرديد
مشـاهده   8-4طور كـه در شـكل    همان. برند عنوان ستاره يا استاد طراحي نام مي

  .گانه يوسته در بين ساير اصول پنججرياني است پشود  مي
يعني اگر ما تمام اصول را رعايت كنيم و ضمن رعايت و بـه كـارگيري     

آنها تواماً اين رعايت كاربرد ارتباطي پيوسته بـين اصـول را هـم فـراهم نمايـد،      
گوينـد يكپـارچگي،    همـين اسـاس مـي    بـر . شـود  آنگاه يكپارچگي طرح بارز مي

بـه  . ايي اسـت ايجادكننده احساس يا ظاهري هنري و مركـب از رضـايت و زيبـ   
عنوان مثال ما عمالً شايد نتوانيم بدون ريتم و خط نقطه تمركز را عينيت بخشيم 

هـا   يـا اگـر تناسـب   . هدف باشـد  و يا بدون نقطه تمركز، توسعه خط ما شايد بي
هاي ناگهاني و شديد را نشان دهنـد و   خوب رعايت نشوند خطوط نما شكست
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توانـد تعـادل مـا را     قطه تمركـز مـي  گزينش نامناسب ن. از سادگي فاصله بگيريم
   .دار كند يا فقدان تعادل سادگي را خدشه. برهم بزند
ها الزم اسـت   براي درك بهتر اصول طراحي و به كارگيري آنها در طرح  

. هاي اجراي آن را بخوانيد و در ذهن خود تجزيه و تحليل نماييد مفاهيم و شيوه
البتـه  ...  هاي خصوصي و يالها، باغها، و پارك(سپس در مورد هر نوع فضاي سبز 

بينيـد بـه وسـيله ايـن      كـه مـي  ) هاي كوچك آغاز كنيد ها از پارك در مورد پارك
  .اصول آن را تفسير كنيد

نظارت يك فرد متخصص و خبـره بـراي ارزيـابي شـما در تفسـيرهايتان        
هـاي   در واقع اگر شما بدون ديـدن پـارك  . دهد سرعت پيشرفت شما را افزايش مي

هـاي خـوبي ايجـاد نخواهيـد      موجود و تفسير آنها دفعتاً اقدام به طراحي كنيد طرح
  .نمود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اصل وحدت و يكپارچگي 8- 4شكل 
  
  معيارها و ضوابط طراحي در طبيعت 4-7

  .توان موارد زير را برشمرد در مورد معيارها و ضوابط طراحي مي

 
 وحدت 

 سادگي

 تعادل

 ريتم و خط تناسب

 تمركز
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هايي كه در كوهسـتان و در شـيب زيـاد بـه اجـرا       طرح :)انطباق با طبيعت( پايداري. 1
صورتي كه نتوانند با عناصر طبيعي از قبيل آب، خـاك و اقلـيم هماهنـگ     آيند، در مي در

هر چه طرح با طبيعـت  . گردند شوند موجب تضاد، تخريب تدريجي و ناپايداري بنا مي
  .انطباق داشته باشد و از آن تبعيت كند، پايداريش بيشتر خواهد بود

هـاي   هـاي موجـود، انتخـاب دسترسـي     انطباق با طبيعت با توجه به دسترسي   
هـاي پايـدار و ناپايـدار، اجتنـاب از تخريـب كـوه بـراي ايجـاد          جديد، توجه به شـيب 

عبور و يا توقـف،   هاي جديد، كشف نقاط جاذب و مناظر زيبا براي مسيرهاي دسترسي
  .بايست صورت پذيرد مسيرهاي مناسب حمل مصالح و غيره مي

آينـد،   مـي  هايي كه براي استفاده عموم مردم طراحـي و بـه اجـرا در    طرح: ماندگاري. 2
را مـورد اسـتفاده قـرار      ها بايـد آن  بايست با روحيه ماندگار طراحي شوند، زيرا نسل مي

  .مصالح به كار رفته بايد تركيبي ماندگار به وجود آوردبنابراين ساختار طرح و . دهند
بايست همراه با طبيعت و  شود، مي طرحي كه در طبيعت ايجاد مي: رفاقت با طبيعت. 3

  .مكمل آن باشد تا احساس تعلق و دوستي طبيعت را در استفاده كننده به وجود آورد
بيني شود كه امكان  اي پيش طرح بايد به گونه: رعايت سلسله مراتب از شهر تا كوه. 4

  .حضور و درك قدم به قدم، نسبت به نزديكي با طبيعت براي بازديدكننده به وجود آيد
  .تنوع در طراحي فضاها. 5
  .هاي طبيعي توجه به امكانات و محدوديت. 6
اي باشد كـه بيـانگر پيوسـتگي و وحـدت      طراحي بايد به گونه :پيوستگي و وحدت. 7

  .ز نظر عملكردي و ارتباطي باشدفضايي و فضاي سبز، ا
  .ايجاد ايمني. 8
  .جويي در كاربرد مصالح طبيعي صرفه .9

  .جلوگيري از ايجاد آلودگي. 10
  ).49: 1387پاسبان حضرت، (استفاده از گياهان بومي  .11
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  هاي فضاي سبز بينش طراحي در پروژه 4-8

كه پيشتر گفتـه  هاي طراحي است   كيد بر نكات يا شيوهأهدف واقعي اين بخش ت
  .هاي گوناگون بررسي كنيم خواهيم كاربرد عيني آنها را در پروژه شده حال مي

  
  جيهاي تفر ها و كاربرد پارك4-8-1

هـاي   اي و به ويـژه درختـان بـزرگ معمـوالً در پـارك      هاي درختچه كاربرد توده
) هاي فرهنگي البته در تناسب با وسعت پارك و بررسي(و عاقالنه نيست  منطقي

زيـرا در بسـياري   . انداز آنها بسيار منحصر به فرد باشد هاي چشم حتي اگر جاذبه
ها، ضروري است كه مسئولين نظارت مناسبي بر عرصـه داشـته باشـند تـا      پارك

هـايي كـه     تجربه نشان داده است در مكان. امنيت و آسايش كاربران تضمين شود
مين خلـوت موفـق   أجهت تاند اگرچه در  ها كشت شده هاي متراكم درختچه توده

هاي خالفكارانـه و   اند ليكن از سويي ديگر پوشش مناسبي براي فعاليت هم بوده
  .حتي جنايتكارانه ايجاد كرده اند

يا در شرايطي كه طراحي يك پارك به سبك اينفرمال است، روش كشـت    
 تصـادفي نـه  (يعني فضاسـازي طبيعـي   . گياهان نيز بايد بيانگر كيفيت اينفرمال باشد

و كاشت گروهي گياهان و درختان اين طرح را بـا موفقيـت همـراه    ) درهم و برهم
  .كند مي

هاي خيلي بزرگ و در عـين حـال داراي ميـزان     از سويي ديگر در پارك  
هاي سخت كه فضاي كشت گياهي محدودي نيز دارند بايـد الگـوي    اندكي سازه

  .ال باشدطراحي مبتني بر كاربرد خطوط مستقيم و معيارهاي سبك فرم
  
  هاي مركزي شهر كاربرد 4-8-2

از عناصـر   هاي خياباني يا احياي فضاهاي مركزي شهرها، يكي طبيعتاً در طراحي
هاي شهرهاي مدرن حـاوي   چنين شرايطي تمامي خياباناصلي گياهان هستند در 

هاي آب، گـاز، تلفـن، فاضـالب و در     سيسات زيرزميني متعددي از قبيل شبكهأت
  .باشند هاي زهكشي و بهداشتي نيز مي سيستمبرخي شهرها 

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

http://www.Pnunews.com


  
  
  
  
  
  
 

هـاي گياهـان    سيسات فضاي مناسب رشد ريشهأاز انواع ت چنين تراكمي   
در كشـورهايي ماننـد ايـران    . سـازد  و به ويژه درختان را محدود و نامطلوب مي

هـاي كـاملي از آنهـا در     هاي شهري غالباً ناقص است و نقشه اطالع از اين شبكه
يا بنا به داليلي در حين عمليات اجرايي و برخورد بـا برخـي   . باشد دسترس نمي

يـا حتـي در حـين    . باشـد  مشكالت سيستم اجرا شده مطابق نقشـه سـايت نمـي   
  . يابند سرويس و نگهداري و تعميرات تغيير وضعيت مي

اي بر سر راه رشد گياهان و طراحي مهندسـي   اين مشكالت موانع عمده  
ي از طراحان فضاي سبز بـراي رفـع ايـن مشـكالت     بسيار. نمايند سبز ايجاد مي

هاي برجسته كشت كنند تا سـطح و فضـاي    دهند گياهان را در باغچه ترجيح مي
  .ها فراهم شود كافي براي رشد ريشه

  
  فضاهاي سبز مسكوني 4-8-3

اي خاص، بستگي  با توجه به اينكه توسعه و احداث فضاي سبز منازل بجز طبقه
ايـن  . روسـت  هـايي روبـه   آنها دارد طبيعتـاً بـا محـدوديت   زيادي به ميزان درآمد 

گيـري   شود و تـا آخـرين مرحلـه تصـميم     ها از گزينش گونه آغاز مي محدوديت
سازد از سويي ديگر ايـن   يابد موضوعي كه كار را براي طراح دشوار مي ادامه مي

گـذارد بـه    ثير مـي أها در گزينش اندازه گياهان نيـز تـ   محدوديت بودجه خانواده
هـاي كـوچكتر و هزينـه      نحوي كه بيشتر افراد مايل به خريدن گياهان بـا انـدازه  

حتـي  . در اين راسـتا گياهـان خزانـدار طرفـدار بيشـتري دارنـد      . باشند كمتر مي
تـر و بـا    آيد كه همين گياهان ارزانتر و كـوچكتر را بايـد تنـك    مواردي پيش مي

  .فاصله بيشتري نسبت به هم كشت كرد
ر برگزيدن گياهـان پايـدارتر بـا نيازهـاي رسـيدگي و      موضوع مهم ديگ  

لذا هرچه دست طراح از لحاظ بودجه بازتر باشد توانـايي  . نگهداري كمتر است
البته به نظـر مـن   . يابد هاي هنري و كاركردي افزايش مي او در پديد آوردن جنبه

  اي محدود است زيرا يك طراح زبردست با بودجه نـه  اين موضوع داراي آستانه
گونه  اما همان. هايي زيبا و كاربردي را دارد چندان زياد هم توانايي آفرينش طرح

  .اي مشخص است كه گفته شد اين موضوع دو طرفه و با آستانه

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

http://www.Pnunews.com


  
  
  
  
  
  
 

  فضاهاي سبز مراكز آموزشي 4-8-4
بـر   ميالدي مـوجي فراگيـر مبنـي    60و  50هاي  در چند دهه گذشته به ويژه دهه

اما پس از آن رشد ايـن گـرايش رو   . آغاز شد طراحي فضاي سبز مراكز آموزشي
هـا و مراكـز    البته بيشترين بخش فعال در اين زمينـه دانشـگاه  . به كاهش گذاشت

زيادي سـاختمان  آموزش عالي بودند و به دليل اينكه چنين مراكزي داراي تعداد 
  .در عرصه خود بودند

ردند كـه  ك ها مي طراحان فضاي سبز به نوعي خود را درگيري اين پروژه  
هـاي آموزشـي كـار را     هاي جامع و مهندسي سـايت  حتي تا مرحله تدوين طرح

تـر نيـز اقـدام بـه      در پي اين موج مراكز آموزش عالي قـديمي . تخصصي كردند
هاي سخت موجـود در عرصـه خـود     بازسازي و تلفيق بيشتر فضاي سبز با سازه

كمتري توجه خود را بـه  ها در حد بسيار  البته مدارس ابتدايي و دبيرستان. كردند
كردند مگر اينكه شوراي دبيرستان يـا انجمـن اوليـا ايـن      فضاي سبز معطوف مي

  . دادند درخواست را به مسئولين مربوطه ارائه مي
البته بر سر راه توسعه فضاي سبز مدارس مشكالتي خاص وجود داشـت    

متفـاوت بـودن فـرم    مواردي از قبيل . كرد هايي مواجه مي كه اين امر را با دشواري
هـاي   فرمايش هدبر خر ها عالوه مدارس و شرايط متفاوت آنها با يكديگر اين تفاوت

شـد كـه    هاي عرصه و حياط مدارس مربوط مي ها و محدوديت مسئولين به ويژگي
نمود و مثل هميشـه مـانع عمـده ديگـري بـه نـام        حتي گزينش گونه را دشوار مي

عرصه در ايـن زمينـه    هاي  رايط و محدوديتالبته مهمترين مشكل همان ش! بودجه
هـا بـه ويـژه در ارتبـاط بـا مسـاحت        براي مثال، بزرگي بيش از حد ساختمان. بود

  .آورد عرصه يا تعدد بناها مشكالتي را براي طراحان به وجود مي
  
  مراكز خريد 4-8-5

در طراحي فضاهاي سبز مراكز خريد دست طراح از لحاظ بودجـه بـاز اسـت و    
در مراكـز خريـد   . گنجانـد  تـري را در طـرح خـود مـي     هاي متنوع ه گزينهنتيج در

. باشـد  هاي گوناگون و ويژه طراحي معابر و حاشيه آنها مدنظر مي بر باغچه عالوه
با هدف جلب مشتري بيشتر و توقف ) طراحي فضاي سبز مراكز خريد(اين كار  
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ف بيشـتر امكـان   باشـد و در توقـ   و ترغيب بيشتر براي ماندن در مركز خريد مي
بـراي جـذب بيشـتر، طراحـان بـه ايجـاد نقـاط        . خريد نيز افزايش خواهد يافت

اي چون آالچيق و گياهان باالرونده، فضـاي    هاي ويژه استراحت و آسايش، طرح
  .كنند اقدام مي...  ها و ي، تنديس ا سبز صخره

 هاي هايي امكان كشت گونه با توجه به بسته بودن محيط در چنين مكان  
. باشـد  جديد و غيربومي براي افزايش جذابيت و تنوع نقـاط تمركـز فـراهم مـي    

هاي خوشـبو و هميشـه سـبزها از     هاي گلدار، درختچه درختان كوچك درختچه
هاي فضاي سبز مراكز خريـد   از ديگر جاذبه. گياهان رايج در مراكز خريد هستند

  .هاي زيبا و متنوع است بستري از گل
. انـد  خدمات تبليغاتي نيز كـارايي خـود را نشـان داده   هايي كه در  عرصه  

انگيـزي را بـه وسـيله طراحـي      امروزه در كشورهاي پيشـرفته فضـاهاي حيـرت   
ها بـراي آسـايش و حتـي     گياهان در مراكز خريد عمومي و مراكز خريد فرودگاه

نقـاط ورودي ايـن   . انـد  مديتيشن و ريلكسيشن مراجعين و مسافران پديـد آورده 
توانـد   ز نيز براي طراحي مورد تاكيد هستند ضمن اينكه فضاي سبز ميگونه مراك

هاي تاسيسـات و سـطوح    ها، عرصه به عنوان پوششي براي نماي خشن پاركينگ
  .ها، به كار رود خالي و خشك ساختمان

  
  ورستانگ 4-8-6

هـاي پرخـرج و    گرايش قابل توجهي از طراحـي ) در غرب(هاي گذشته  در دهه
تـوان گفـت    بـه طـور كلـي مـي    . سادگي انجـام گرفتـه اسـت   پرحاشيه به سوي 

ها  هاي درختچه هاي كشورهاي غربي و حتي خاور دور متشكل از توده گورستان
اما امروزه پيرامون سنگ قبرها به ويژه . هاي گلكاري و درختان بوده است عرصه
شـود و حتـي در برخـي     اي كشت مـي  هاي درختچه هاي بزرگتر كمتر توده سنگ

گيرنـد بلكـه آنهـا را بـه      نگ قبرها ديگر به صـورت عمـودي قـرار نمـي    نقاط س
دهند و اصوالً تمايـل بـه بـاز بـودن      صورت مسطح در پوششي از چمن قرار مي

  .كاربرد فضاي سبز افزايش يافته استانداز در اين نوع  چشم
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زيـرا در  . هـاي نگهـداري اسـت    دليل اصلي ايـن دگرگـوني نيـز هزينـه      
ن به داليلي نتواند نگهداري و رسيدگي مناسبي را انجـام  صورتي كه يك گورستا
 ادرهم بر دلمردگي فضـ  هاي شلوغ و هاي هرز و شاخه دهد مسلماً رويش علف

كاهنـد و در كنـار ايـن     امروزه از تعداد درختان كشـت شـده مـي   . خواهد افزود
 هاي  هاي گلكاري و توده رويش درختان را به سبك اينفرمال در  تركيبي از طرح

  ).218-221: 1389فالحيان، (كنند  هاي افقي طراحي مي ي با فرما درختچه
  
  تاسيس فضاهاي سبز شهري ضوابط ها و ساختمان 4-9

  :ها و تاسيسات مورد نياز فضاهاي سبز شهري عبارتند از ساختمان
  هاي سرپوشيده مكان. 1
  هاي بهداشتي سرويس. 2
  درياچه و استخر. 3
  پاركينگ. 4
  )ها راه باغ( روها پياده. 5
  نما آب. 6
  محل بازي كودكان. 7
  محل حيوانات در پارك. 8
  ...) كتابخانه، سينما، آمفي تئاتر و(هاي اوقات فراغت  ساختمان. 9

  
  هاي سرپوشيده ضوابط طراحي مكان 4-9-1

اساس ساختار طبيعي محل و با در نظر داشتن اصول زيباسازي فضا اقدام  بايد بر
  .به طراحي شود

  
  هاي بهداشتي ضوابط طراحي سرويس 4-9-2

كننـدگان   هاي بهداشتي معموالً تعداد حداكثر مراجعـه  براي تعيين تعداد سرويس
كننده يـك دسـتگاه    نفر مراجعه 25به فضاي سبز را منظور نظر داشته و براي هر 
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هاي مردانـه، زنانـه و    بيني سرويس پيش. شود سرويس بهداشتي در نظر گرفته مي
  .در طراحي الزامي استمعلولين 
هـاي   هاي بهداشتي در فضاهاي سبز بر اسـاس ويژگـي   استقرار سرويس  

بينـي   هاي زيرزميني و ديد و منظـره بايـد پـيش    محل، جهت باد، قبله، سطح آب
ها محله، ناحيـه، منطقـه الزامـي     هاي بهداشتي جهت پارك احداث سرويس. شود

سـازي   المللي براي ابنيه موجود و بيناست كه بايستي با استفاده از استانداردهاي 
  .سيسات آن استفاده شودأو ت
  
  ضوابط طراحي درياچه و استخر 4-9-3

. در مورد سطح درياچه و استخر بايستي به طرح تفصـيلي محـل مراجعـه شـود    
مين آب درياچه و استخر بايد از قبل ارزيابي شـده و در صـورت   أدبي و محل ت

و  هـاي دور بايـد از مسـيرها    از مسيرها و كانال هاي دور بايد انتقال آب از محل
  .هاي طبيعي استفاده شود كانال

بينـي درياچـه و اسـتخر     ها همسايگي، محله، ناحيه بـه پـيش   براي پارك  
نيازي نيست ولي در صورت امكان براي پارك منطقه احداث درياچـه و اسـتخر   

  .رسد ضروري به نظر مي
  
  ضوابط طراحي پاركينگ 4-9-4

هـا    محل توقف اتومبيـل . بيني شود فضاهاي سبز نبايد در زيرزمين پيش پاركينگ
تـر از فضـاي    در فضاهاي سبز بايد به اندازه ارتفاع قد يك انسان معمولي پـايين 

هـاي   ها همسايگي نيازي به طراحي پاركينگ نيست در پارك در پارك. سبز باشد
هـا ناحيـه    ر پـارك شـود ولـي د   بينـي مـي   محله نيز بنا به ضرورت پاركينگ پيش
  .ومنطقه طراحي پاركينگ الزامي است

  
  فضاي سبز) ها راه باغ(روهاي  ضوابط مربوط به طراحي پياده 4-9-5

سيسات آن پـارك  أروهاي فضاهاي سبز بخشي از مجموع سطوح ت مساحت پياده
 ٪30شود كه سطح كل تاسيسات يك فضاي سبز در مجموع نبايد از  حساب مي
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متـر   سـانتي  240بايـد حـداقل   ) باغ راه(عرض پياده .باشد سطح كل زمين بيشتر
هـا   ها و فضاهاي سـبز بـراي تمـام مقيـاس     باشد و طراحي باغ راه در كليه پارك

  .الزامي است
نصب هر نوع وسيله يا تـابلو اعـالن، آبخـوري، سـطل زبالـه، صـندوق         

نشـاني در   يابي و صندلي و نيمكـت و شـير آتـش    پست، باجه تلفن عالئم جهت
متـر بـيش از    سانتي 90اي برابر  بيني فاصله پيش. رو ممنوع است عرض مفيد پياده
طور اسـتقرار سـاير    همين.رو براي استقرار آبخوري الزامي است عرض مفيد پياده

از عـرض مفيـد    سـانتي متـر   70وسايل و تجهيزات و تابلوهـا بايسـتي حـداقل    
رو  دار در پياده صندلي چرخبيني ضوابط مربوط به عبور  پيش. رو منظورشود پياده

سيسـاتي نبايـد بـاالتر از سـطح بـاغ راه نصـب       أگونه اجـزاء ت  هيچ. الزامي است
سيسـات پـارك   أهاي شير فلكه يا سـاير ت   هاي متخلخل روي حفره سرپوش.شود

متر باشند تا نوك عصاي نابينايان و ديگر وسـايل   سانتي ٪20تا  ٪13بايد داراي 
 3هايي كه داراي پيچ و خم هستند بايد حداقل از فاصـله   راه باغ .در آن فرو نرود

متري قبل از تغيير مسير جنس كفپوش آنها عوض شود تا نابينايان متوجه تغييـر  
سـانتي متـر    5ها و راهروهاي فضاهاي سـبز حـداقل    ارتفاع باغ راه .مسير گردند

  .بايد بلندتر از سطح باغچه باشد
قليمـي سـرد بايـد از قطعـات بـتن      هـا در منـاطق ا   راه سازي باغ در كف  

كوچك يا آسفالت و شن دانه بادامي يـا شكسـته اسـتفاده و در منـاطق گـرم از      
  .ساخته يا درز آبگيري استفاده شود قطعات بتني پيش

  
  نماها ضوابط طراحي آب 4-9-6

زمـان   هـم . نما در فضاي سـبز الزامـي اسـت    بيني آب در مراكز آلوده شهري پيش
زيـرا  . به بـرق جهـت پمپـاژ آب در كنـار آن ضـرورت دارد     بيني دسترسي  پيش

ايجـاد زاويـه در   . ثر اسـت ؤتبديل قطرات آب به ذرات ريزتر در تلطيف هـوا مـ  
نما با بافـت و   خواني شكل و فرم آب نما و همچنين هم هاي حوضچه آب ديواره

  .فضاهاي اطراف ضروري است
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  ضوابط طراحي محل بازي كودكان در فضاي سبز 4-9-7
ها نبايد مرطوب بوده يـا در معـرض شـديد آفتـاب      حل بازي كودكان در پاركم

اي از درختان  هاي شهر بوده و به وسيله ديواره باشد اين محل بايستي دور از راه
نصـب يـك دسـتگاه    . يا مصالح ديگر از سرو صداي محيط اطراف مجـزا گـردد  

  .بيني شود يشمتري از محل بازي كودكان بايد پ 200تلفن عمومي در فاصله 
  
  هاي شهري ضوابط طراحي محل نگهداري حيوانات در پارك 4-9-8

ها شهري عمدتاً به نگهـداري پرنـدگان و حيوانـات     نگهداري حيوانات در پارك
هـاي خاصـي    ي فـراوان و رسـيدگي بـه مواظبـت    يكوچك كه نيازي به مواد غذا

هـاي   يـا النـه  هـاي بـزرگ    اين حيوانات معموالً در قفس. باشد ندارد مختص مي
گيـرد   كننـدگان قـرار مـي    مستقر روي درختان كه معموالً در معرض ديد مراجعه

ها نبايد در معرض تابش نور شديد خورشـيد   محل اين قفس. شوند  نگهداري مي
متـر از هـر    سـانتي  90بيني حصار از نزديك شدن مراجعين به فاصله  پيش. باشند

هـا بايـد نزديـك تـوده      پـارك  محـل نگهـداري حيوانـات در    .قفس الزامي است
  .درختان يا در فضاي پرتراكم فضاي سبز مستقر باشد

  
  هاي اوقات فراغت ضوابط طراحي ساختمان 4-9-9

  :هاي اوقات فراغت عبارتند از انواع ساختمان
  ؛كتابخانه •
  ؛سينما •
  ؛)سرپوشيده(آمفي تئاتر  •
  ؛موزه •
 .رستوران و تريا •

اي و بخصـوص   هـا ناحيـه   پـارك هاي اوقات فراغت بيشتر در  ساختمان  
 ضوابط استقرار تجهيزات مورد نياز فضـاهاي سـبز  . اي حائز اهميت است منطقه

  :به قرار زير است
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سـانتي متـر و در    180طول هر صندلي بايد  : ها صندلي و نيمكت) الف  
ها يك صـندلي بـا    ها براي انواع پارك ساله در باغ راه 9قدمي يك كودك  30هر 

  .بيني و نصب شود پيشنفر  3ظرفيت 
حدود قدم كـودك  (ساله  9قدم يك كودك  15در هر  : سطل زباله) ب  

 9قدم يك كـودك   500خوري در هر  محاسبه و نصب شود و آب) متر سانتي 30
هـا   ساخت آبخوري با دو اندازه در هر نقطه در دسترسي. ساله نصب و داير شود

  .الزامي است
ها به خصـوص جنگلـي    ايستي در پاركاجاق نيز از امكاناتي است كه ب  

  .قدم تعبيه شود 500در فاصله هر 
در ...  هـا و  طور خالصه طراحي روشنايي فضـاهاي سـبز نظيـر پـارك     به  

  :شود چهار مرحله زير خالصه مي
  ؛ي متوسط الزم با توجه به موقعيت معبريانتخاب شدت روشنا •
  ؛انتخاب نوع چراغ و ترتيب نصب •
المپ مورد استفاده بـا توجـه بـه اسـتانداردهاي     انتخاب ارتفاع نصب و  •
  ؛زدگي چشم

  .ي در سطوح مختلفييكنواختي روشنا •
اي  هـاي رشـته   ي فضاي آزاد بـا اسـتفاده از المـپ   يطبق استاندارد روشنا  

ي برابـر  يگيرند كه اين مقدار روشـنا  وات در نظر مي 10الي  5براي هر متر مربع 
  .باشد ها مي لوكس در سطح پارك 30

ي در هر سطح نسـبت بـه مجـذور فاصـله     يحالت كلي شدت روشنا در  
يابد از اين رو نصب چـراغ بـه صـورت زيگـزاگ      منبع از سطح زمين كاهش مي

  .كند مين ميأيكنواختي نور سطح روشن شده را ت
هايي استفاده شود كه نـور   ها فضاي سبز بايد از چراغ ي پلهيبراي روشنا  

متـر   5/2ها به فواصل   سانتي متر سطح پله 60تا  40 را از باال تابانده و در ارتفاع
  .از يكديگر قرار گرفته باشند

هاي قارچي شـكل   روها در صورت استفاده از چراغ ي پيادهيبراي روشنا  
در نظـر    متـر  5هـا از يكـديگر    سانتي متـر و فاصـله چـراغ    60تا  30ارتفاع آنها 
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ار ارتفاع محل نصب المـپ تـا   د هاي پايه گيرند و در صورت استفاده از چراغ مي
نظـر  .متري بايد قـرار بگيرنـد   5سانتي متر در فاصله  200رو و حداقل  كف پياده

لومن  w400 )52اي  هاي رشته روها از المپ ي پيادهيبه اينكه معموالً براي روشنا
هـا   ها ارتفاع اين نـوع المـپ   شود به لحاظ خطي بودن پايه استفاده مي) شارنوري

  .متر محاسبه شده است 5/2ندارد نيز به صورت استا
در هنگام استفاده از چراغ در حاشيه گلكاري بايد چراغ از شاخ و برگ   

درختان فاصله داشته و به نوعي قرار گرفته باشد كه نور آن از بـاال بـه پـايين از    
براي نورپردازي مجسـمه در پـارك از    .متري تابانده شود سانتي 60تا  40ارتفاع 

بـراي نـورپردازي حوضـچه و بركـه     . شود شدت نور كم استفاده مي نورافكن با
 150بـراي محوطـه اسـتخر    . ي كافي استيوات روشنا 15براي هر متر مربع آن 

  .شود متر مربع محاسبه مي 5وات براي هر 
ها بايد از نور رنگي استفاده و نور رنگي در كنـار   براي نورپردازي فواره  

است كه انتخاب نوع چـراغ و ترتيـب نصـب بـه     الزم به ذكر . فواره نصب شود
هاي آن بستگي دارد ولي در حالت كلي ميزان شارنوري بر حسب  طراح و هزينه

حسب كاندال بر متر  بهره نوري هر المپ و عمر آن، درخشندگي المپ بر -لومن
دهي المپ كه نشانگر رنگ واقعي اجسام در نـور آن المـپ    مربع و باالخره رنگ

: 1380ها و فضاي سبز شهر تهران، سازمان پارك( گيرد ظر طرح قرار ميباشد منظور ن
65(.  

  
  شرايط عمومي پيمان  4-10
  تعاريف و مفاهيم 4-10-1

نامـه   موافقـت .  پيمان مجموعه اسناد و مداركي است كه در موافقت نامه درج شده است
مبلـغ و  ،  ، موضـوع  ، مانند مشخصات دو طـرف  سندي است كه مشخصات اصلي پيمان

. پيمان شرايط عمـومي آورده شـده اسـت    3در ماده .  مدت پيمان در آن بيان شده است
   .كند مي است كه شرايط عمومي حاكم بر پيمان را تعيين ، مفاد همين متن  شرايط عمومي

بيان شده است و شرايط خاصي است كه بـه منظـور تكميـل     4شرايط خصوصي در ماده 
موارد .  ، با توجه به وضعيت و ماهيت آن، تنظيم شده است انشرايط عمومي، براي اين پيم

  .گاه نمي تواند مواد شرايط عمومي را نقض كند ، هيچ درج شده در شرايط خصوصي
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  : برنامه زماني اجراي كار آمده است كه شامل ، 5در ماده   
هـاي   اي است كه در آن، زمانبنـدي كلـي كـار    برنامه : برنامه زماني كلي) الف  

  . در اسناد و مدارك پيمان درج شده است ، منعكس گشته و  حسب ماه مورد پيمان بر
هـاي مختلـف    بندي فعاليت اي است كه زمان برنامه : برنامه زماني تفصيلي) ب  

   .، در آن آمده است ، به تفصيل و در چارچوب برنامه زماني كلي هاي موضوع پيمان كار
كننـده پيمـان    ، شخص حقوقي است كه يـك سـوي امضـاء    6در ماده  كارفرما  

، بـه پيمانكـار واگـذار     و مدارك پيمان است و عمليات موضوع پيمان را بر اساس اسناد 
.  باشـد  ، در حكـم كارفرمـا مـي    هـاي قـانوني كارفرمـا    نمايندگان و جانشـين .  كرده است
مضاء كننـده پيمـان   ، شخص حقيقي يا حقوقي است كه سوي ديگر ا 7در ماده  پيمانكار

.  ، به عهـده گرفتـه اسـت    اساس اسناد و مدارك پيمان است و اجراي موضوع پيمان را بر
در  مـدير طـرح  .  باشـد  ، در حكم پيمانكار مـي  هاي قانوني پيمانكار نمايندگان و جانشين

، در چارچوب اختيارات  ، شخص حقوقي است كه به منظور مديريت اجراي كار  8ماده 
  . شود ، از سوي كارفرما به پيمانكار معرفي مي در اسناد و مدارك پيمان تعيين شده
  :اند اينگونه تعريف شده 9مهندس مشاور و مهندس ناظر در ماده   
، شخص حقيقي يا حقوقي اسـت كـه بـراي نظـارت بـر       مهندس مشاور) الف  
سـوي  ، از  ، در چارچوب اختيارات تعيـين شـده در اسـناد و مـدارك پيمـان      اجراي كار

  . شود كارفرما به پيمانكار معرفي مي
ــده مقــيم مهنــدس مشــاور در كارگــاه اســت و در   ) ب   ــاظر، نماين مهنــدس ن

  .شود چارچوب اختيارات تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان به پيمانكار معرفي مي
  : اند رئيس كارگاه و پيمانكار جزء، به قرار زير تعريف شده 11و  10در ماده   
رئيس كارگاه، شخصي حقيقي داراي تخصص و تجربه الزم است كه  :10ماده   
كند تا اجراي موضـوع پيمـان در كارگـاه را     ، او را به مهندس مشاور معرفي مي پيمانكار

  .سرپرستي كند
هـاي   پيمانكار جزء، شخص حقيقي يا حقوقي است كه تخصص در كار: 11ماده   

  . بندد ، با او قرارداد مي عمليات موضوع پيماناجرايي دارد و پيمانكار براي اجراي بخشي از 
  : بيان شده است 12، كارگاه، تجهيز، و برچيدن كارگاه در ماده  مفهوم كار  
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،  ، خدمات يا اقـدامات مـورد نيـاز    ، عبارت است از مجموعه عمليات كار) الف  
كارهـاي  ، انجام و پايان دادن عمليـات موضـوع پيمـان اسـت و شـامل       براي آغاز كردن

، و  گـردد  دايمي است كه باقي خواهد ماند و به عنوان موضوع پيمان تحويل كارفرما مي
   . شود موضوع پيمان انجام مي نگهداريو  هاي موقتي است كه به منظور اجرا  كار

هايي است كه عمليـات موضـوع پيمـان در آن اجـرا      ، محل يا محل كارگاه) ب  
ها يـا   كارگاه.  كنند ي كارفرما از آن استفاده مي ، با اجازه شود يا به منظور اجراي پيمان مي

، كه به منظور ساخت  هاي تحويلي كارفرما ها و زمين هاي توليدي خارج از محل كارخانه
  گيرد  تجهيزات يا قطعاتي كه در كار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار مي

تداركاتي اسـت كـه بـادي بـه     ها و  ، اقدام ، عبارت از عمليات تجهيز كارگاه) ج  
، تا آغاز كردن و انجام دادن عمليات موضـوع   صورت موقت براي دوره اجرا انجام شود

  .، ميسر شود ، طبق اسناد و مدارك پيمان پيمان
سيسـات و  أ، ت ، تجهيزات آوري مصالح ، عبارت است از جمع برچيدن كارگاه) د  
آالت و ديگـر   ، ماشـين  ، تجهيـزات  صـالح ، م ، خارج كردن مواد زايد هاي موقت ساختمان

  .باشد هاي تحويلي كارفرما مي تداركات پيمانكار از كارگاه و تسطيح و تميز كردن محل
ابـزار،  و  آالت بيان مصالح، تجهيزات، مصـالح و تجهيـزات پـاي كـار، ماشـين       

  .است آمده 13ماده در  هاي موقت و وسايل  سيسات و ساختمانأت
يي كه در عمليات موضوع  ، اجناس و كاالها است از مواد مصالح، عبارت) الف  

  . ماند پيمان مصرف يا نصب شده و در كار باقي مي
هـا و ماشـين آالتـي اسـت كـه در عمليـات        تجهيزات، عبارت از دسـتگاه ) ب  

  . ماند موضوع پيمان و در كار باقي مي
، بـا   يمانكارمصالح و تجهيزات پاي كار، عبارت از مصالح و تجهيزاتي كه پ) ج  

، تهيـه كـرده و در محلـي يـا      توجه به اسناد و مدارك پيمان براي اجراي موضوع پيمان
محلهايي از كارگاه كه در طرح جانمايي تجهيز كارگاه به عنوان انبـار كارگـاه يـا محـل     

مصـالح و تجهيـزات   .  كنـد  و حفاظت مي نگهداري،  انباشت مصالح تعيين گرديده است
قطعات .  شود مصرف يا نصب نيز مصالح و تجهيزات پاي كار ناميده ميموجود در محل 

ي كارفرمـا و زيـر نظـر     ، با اجـازه  پيش ساخته و تجهيزاتي كه در اجراي موضوع پيمان

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

http://www.Pnunews.com


  
  
  
  
  
  
 

هاي توليدي خارج از كارگاه ساخته شـود   ها ويا در كارخانه ، در كارگاه مهندسين مشاور
  . رود شمار مينيز در حكم مصالح و تجهيزات پاي كار به 

طـور   و بـه  آالت  ، ماشـين  ، تجهيزات ها ، عبارت از دستگاه آالت و ابزار ماشين) د  
هاي اجراي كار است كه به منظور اجراي موضوع پيمان به صورت موقت بـه   ، ابزار كلي

  . آالت نيز به نامند آالت و ابزار را ممكن است ماشين ماشين.  شود به كار گرفته مي
ـــ   ــواع ســاختمان هــاي موقــت ســاختمان سيســات وأت )ه ــارت از ان ــا ، عب ،  ه
 ، و هـا  ، شالوده دستگاه ، سوخت و مخابرات ، برق ات آبسسيأ، ت ، انبارها ها سازي محوطه

مين أ، براي دوره اجرا ت ات و بناهايي است كه به صورت موقتسسيأ، تمام ت طور كلي به
  . رود ميهاي تجهيز كارگاه به شمار  شده و جزء كار

، مسكوني آشپزخانه و ديگر لوازم مورد نيازي  ، عبارت از اثاثيه اداري وسايل) و  
  .شود تجهيز كارگاه منظور مي مين شده و جزو أاست كه براي دوره اجرا ت

، مبلغ نهايي  ، مبلغ اوليه پيمان ، مبلغ پيمان ، برآورد هزينه اجراي كار14در ماده   
، متوسط كاركرد فرضـي   ، مدت اوليه پيمان ، مدت پيمان پيمان ، نرخ ، ضريب پيمان پيمان

  .ماهانه موجود است
برآورد هزينه اجراي كار، مبلغي است كه به عنوان هزينه اجراي موضوع ) الف  

  . ، به وسيله كارفرما محاسبه و اعالم شده است پيمان
مبلـغ ناشـي    نامه يا احتساب موافقت 3، مبلغ درج شده در ماده  مبلغ پيمان) ب  

، همـان مبلـغ درج    مبلغ پيمان هنگام مبادله پيمان.  از تغيير مقادير كار قيمت جديد است
  . شود موافقت نامه است كه مبلغ اوليه پيمان ناميده مي 3شده در ماده 

نامـه و تغييـرات    موافقـت  3، مبلـغ درج شـده در مـاده     مبلغ نهـايي پيمـان  ) ج  
  . شود ، در آن ايجاد شده مي و مدارك پيماناساس اسناد  احتمالي است كه بر

ضريب پيمان ،حاصل تقسيم مبلغ اوليه پيمان به مبلغ برآورد هزينه اجـراي  ) د  
  .كار است
يك از اقالم كار عبارت اسـت از بهـاي واحـد آن     ، در مورد هر نرخ پيمان) ـه  

بيني شده  پيشهاي  قلم در فهرست بهاي منضم به پيمان با اعالم ضريب پيمان و ضريب
،  هايي كه مشمول تعديل آحاد بهـاء هسـتند   در پيمان.  در فهرست بها و مقادير كار است

  .باشد ، پس از اعمال تعديل آحاد بها مي ، نرخ محاسبه شده به روش پيشگفته نرخ پيمان
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، عبارت است از حاصـل تقسـيم مبلـغ اوليـه      متوسط كاركرد فرضي ماهانه) و  
   .پيمان است پيمان به مدت اوليه

 4، مــدت درج شــده در بنــد مــاده  مــدت پيمــان يــا مــدت اجــراي پيمــان) ز  
مـدت   .شـود  در آن ايجاد مي 30اساس ماده  نامه و تغييرات احتمالي است كه بر موافقت

نامه است كـه مـدت    موافقت 4، همان مدت درج شده در ماده  پيمان هنگام مبادله پيمان
  .شود اوليه پيمان ناميده مي

  .مشخص شده است 15ها در ماده  ، عنوان ، مفرد و جمع ها ، تاريخ ، ماه روز  
  .  روز و ماه روز و ماه  تقويمي و شمسي است) الف
  .  تاريخ طبق تقويم رسمي كشور است) ب
، كلمه مفرد معناي جمع و كلمـات جمـع    جا كه معناي عبارت ايجاب كند هر) ج

   .معناي مفرد دارد
نامـه يـا شـرايط عمـومي و ديگـر       كـار رفتـه در متـون موافقـت    هاي به  عنوان) د
، صرفاً به منظور راهنمايي و آگـاهي از مفـاد اسـناد و     هاي اسناد و مدارك پيمان قسمت

  . ، از آنها استفاده كرد توان در تفسير اسناد و مدارك پيمان مدارك است و نمي
  
  تعهدات پيمانكار و  ييداتأت 4-10-2
  : آمده است 16كند در ماده  تعيين مي  كه موارد زير راييدات پيمانكار أت

از  موافقت نامه را مطالعـه نمـوده و   2تمام اسناد و مدارك موضوع ماده ) الف  
  .مفاد آن كامالً آگاه شده است

،  ، تجهيـزات  مين نيـروي انسـاني مـورد نيـاز و تـدارك مصـالح      أنسبت به تـ ) ب  
  .، اطمينان يافته است مشخصات در محل با از نقاط ديگرآالت و ابزار اجراي كار طبق  ماشين

،  محل اجراي كار را ديده و بررسي كرده اسـت و از وضـعيت آب و هـوا   ) ج  
پـيش از   20، با توجـه بـه آمـار     هاي مختلف سال بارندگي و امكان اجراي كار در فصل

  . يافته است، اطالع  نظر گرفتن مدت اجراي كار تاريخ ارائه پيشنهاد قيمت و در
،  ، عـوارض  ها هاي اجتماعي، ماليات ، بيمه از قوانين و مقررات مربوط به كار) د  

، كـامالً   ، كه تا تاريخ تسليم پيشنهاد معمول و مجرا بـوده اسـت   و مقررات و ديگر قوانين
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، مسـئوليت عـدم    در هـر حـال  .  مطلع بوده و متعهد است كه همه آنها را رعايت نمايـد 
  .عهده پيمانكار است ، بر و مقررات ياد شده  نرعايت قواني

هـاي ناشـي از    ، سود مورد نظر خود و تمـام هزينـه   در تهيه پيشنهاد قيمت) ـه  
، حق درخواسـت اضـافه پرداختـي      نظر گرفته و بعداً از هيچ بابت هاي باال را در مفاد بند
  . ندارد

، مطالعـات كـافي    پيشـنهاد كند كه هنگـام تسـليم    ييد ميأ، پيمانكار ت حال به هر  
  . انجام داده و هيچ موردي باقي نمانده است كه بعداً در مورد استناد به جهل خود نمايد

  :اينچنين آمده است 17تعهدات كاركنان  در ماده   
پيمانكار متعهد است كه عمليات موضوع پيمان را به وسيله افـرادي كـه   ) الف  

،  كساني كه در اجراي اين پيمـان .  انجام دهد ، در كار خود تخصص و تجربه كافي دارند
اگـر در اسـناد و   .  شوند ، كاركنان پيمانكار شناخته مي خدماتي براي پيمانكار انجام دهند

، پيمانكار متعهد اسـت   بيني شده باشد پيش  ، استفاده از متخصصان خارجي مدارك پيمان
اسـتخدام و محـل اقامـت و    ، مـدت   قبالً وضعيت استخدام ماننـد ميـزان حقـوق مزايـا    

مشخصات آنها را به وسيله مهندس مشاور به اطالع كارفرما برساند و با رعايت مقررات 
كارفرما تسهيالت الزم .  ، براي استخدام آنها اقدام كند هاي مربوط مين هزينهأو ت ربط  ذي

يالت تشخيص لزوم و حدود تسه.  نمايد فراهم مي  را براي استخدام متخصصان ياد شده
  . كاهد مزبور با كارفرماست و اين مساعدت از مسئوليت پيمانكار نمي

، آب آشـاميدني و   مناسـب  كنتمين نيروي انساني مورد نياز و محل سـ أت) ب  
پيمانكار بايد براي تدارك دايمي آذوقه .  روشنايي كافي براي آنها به عهده پيمانكار است

ن آنكه اين اقدام براي وي حق انحصار ايجـاد  ، اقدامات الزم به عمل آورد، بدو كارگران
  ، از هر منبعي كه مايل به تحصـيل  مين مواد مورد نياز آنهاأكند و به آزادي كارگران در ت
ترتيـب از طـرف پيمانكـار تهيـه      بهاي آذوقه كـه بـدين  .  آن باشد محدوديتي وارد سازد

گرانتر باشـد و پيمانكـار    ، نبايد از بهاي جنس مشابه در نزديكترين شهر يا محل شود مي
  . هاي خريد اضافه كند ، مانند هزينه حمل را به قيمت هاي ديگر تواند هزينه نمي

، و كاركنـان بيگانـه بايـد داراي     كاركنان ايراني كارگاه بايد داراي شناسنامه) ج  
  . پروانه اقامت و اجازه مار باشند
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هاي دولتي و  ها و شركت سازمان ، ها ، وزارتخانه پيمانكار نبايد شاغل كارفرما) د  
همچنين پيمانكار بايد از به .  ربط استخدام نمايد مسئوالن ذي ها را بدون اجازه  شهرداري

،  كار گماشتن اشخاصي كـه اسـتخدام آنهـا از نظـر اداره وظيفـه عمـومي مجـاز نيسـت        
  . خودداري كند

نـه صـادر كنـد و در    ظف است كه براي كارگران كارنامـه كـاركرد روزا  ؤپيمانكار م) ـه
توانـد از ادامـه كـار كـارگران بـدون كارنامـه        مهنـدس نـاظر مـي   .  اختيار آنان قرار دهد

  . جلوگيري نمايد
پيمانكار متعهد است كه دستمزد كارگران خـود را طبـق قـانون كـار مرتبـاً      ) و  

، مهنـدس   پـيش آيـد    خيريأدر صورتي كه پرداخت دستمزد كارگران تـ .  پرداخت نمايد
در صـورت  .  كنـد كـه طلـب كـارگران را پرداخـت نمايـد       مشاور به پيمانكار اخطار مي

هايي كه صـورت   تواند دستمزد كارگران را براي ماه يا ماه ، كارفرما مي استنكاف پيمانكار
هـاي كـارگري كـه در دسـت      ، طبق كارنامه وضعيت آن به پيمانكار پرداخت شده است

كـه   الحساب  هاي علي ، با توجه به پرداخت گاه استكارگران و داراي امضاي رئيس كار
، از محـل مطالبـات    ، با حضـور نماينـده مهنـدس مشـاور و پيمانكـار      به آنها شده است

، به حساب بدهي پيمانكار  درصد 15پيمانكار پرداخت كند و مبلغ پرداختي را به اضافه 
مهندس مشـاور از حضـور    ، با وجود اخطار در صورتي كه نماينده پيمانكار.  منظور كند

، بدون اين كـه   دهد ، كارفرما پرداخت مزبور را انجام مي ها خودداري كند براي پرداخت
پيمانكار حق اعتراضي بر اين عمل و مبلغ پرداختي و تعداد كارگران و ميزان استحقاقي 

 خير در پرداخت دستمزد كارگران به مدت بيش ازأدر صورت تكرار ت.  آنان داشته باشد
تواند پيمان  ، كارفرما مي ، براي ماهي كه صورت وضعيت آن پرداخت شده است يك ماه

  . را فسخ نمايد
، كارگران مورد نياز خود را از بـين سـاكنان    كوشد تا حد ممكن پيمانكار مي) ز  

، انتخـاب   هاي موضوع پيمان را داشـته باشـند   ، كه صالحيت انجام كار منطقه اجراي كار
  . كند و به كار گمارد

، مقررات و  هاي درماني و اجتماعي پيمانكار موظف به اجراي مقررات بيمه) ح  
  .اي حفاظتي فني و بهداشت كار استه العمل دستور
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، پيمان كار در مقابل كارفرما مسـئول اعمـال كاركنـان     در اجراي اين پيمان) ط  
، صـالحيت الزم را   پيمانكـار و پيمانكـاران جـزء   ، هرگاه كاركنان و كارگران  خود است

، مهنـدس   براي انجام كار مربوط را نداشته باشد يا باعـث اخـتالل نظـم كارگـاه شـوند     
، و در  دهـد  ، مراتب را براي بار اول به رئـيس كارگـاه تـذكر مـي     مشاور يا مهندس ناظر

در ايـن  .  بركنـار كنـد   تواند از پيمانكار بخواهد كه متخلفان را از كـار  صورت تكرار، مي
صورت پيمانكار مكلف به اجراي اين دستور است و حق ندارد بركنـار شـدگان را بـار    

هـاي پيمانكـار    اجـراي ايـن دسـتور از مسـئوليت    .  ديگر در همان كارگاه به كار گمـارد 
  .كند د و ايجاد حقي براي او نميكاه نمي

، همـاهنگي بـا    كـار  ، گزارش پيشـرفت  مسئوليت حسن اجراي كار، برنامه كار  
  .مورد واكاوي قرار گرفته است 18، رئيس كارگاه در ماده  پيمانكاران ديگر

را طبـق   هـاي موضـوع پيمـان     پيمانكار مسئوليت كامل حسن اجراي كار) الف  
  . اسناد و مدارك پيمان به عهده دارد

، روش اجـرا و برنامـه زمـاني تفصـيلي      پيمانكار متعهد است كـه سـازمان  ) ب  
و برنامه زمـاني كلـي    هاي موجود راي كار را طبق نظر مهندس مشاور بر اساس نقشهاج

، يا مدت ديگـري كـه در اسـناد و     تهيه كند و ظرف مدت يك ماه از تاريخ مبادله پيمان
يا پس از اصالح و تصويب   ، تسليم مهندس مشاور نمايد مدارك پيمان تعيين شده است
، جزئيـاتي بـراي    اگر اسـناد و مـدارك پيمـان   .  ابالغ شودكارفرما براي اجرا به پيمانكار 

، پيمانكـار   چگونگي تهيه برنامه زماني تفصيلي و به هنگام كردن آن تعيـين شـده باشـد   
  . باشد ملزم به رعايت آن مي

، پيمانكار تشخيص دهـد كـه تغييراتـي در     در صورتي كه حين اجراي كار) ج  
موظف است پيش از رسيدن موعد انجام كارهـايي  ،  برنامه زماني تفصيلي ضروري است

، به مهندس مشـاور   ، مراتب را با ذكر دليل كه به نظر او بايد در برنامه آن تغيير داده شود
، تغييرات مورد تقاضاي پيمانكار را در قالـب برنامـه زمـاني     مهندس مشاور.  اطالع دهد

، بـه   از تصـويب كارفرمـا  ، پـس   كند و آنچه را كه مـورد قبـول اسـت    كلي رسيدگي مي
، از ميزان  بديهي است كه اين تغييرات در حدود مندرجات پيمان.  كند پيمانكار ابالغ مي

از سـوي   اگر تغيير برنامه زمـاني تفصـيلي   .  كاهد كار نمي هاي پيمان تعهدات و مسئوليت
ي ، پيمانكار با توجه به نظـر مهنـدس تغييـرات برنامـه زمـان      شود مهندس مشاور مطرح
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، براي طي مراتب بررسي و تصويب، تسـليم   كند و به شرح پيشگفته تفصيلي را تهيه مي
  .نمايد مهندس مشاور مي

هـاي   پيمانكار متعهد است كه هماهنگي الزم را با ديگـر پيمانكـاران يـا گـرو    ) د  
.  اجرايي متعلق به كارفرمـا كـه بـه نحـوي بـا موضـوع قـرارداد مرتبطنـد بـه عمـل آورد          

  . شود ريزي چگونگي اين هماهنگي توسط مهندس مشاور به پيمانكار ابالغ مي برنامه
هـاي انجـام    ، گزارش كامـل كـار   پيمانكار مكلف است كه در پايان هر ماه) ـه  

شكل و چگونگي تهيـه گـزارش مهنـدس مشـاور تعيـين      .  شده در آن ماه را تهيه نمايد
، ميـزان پيشـرفت بـا     انجـام شـده   هاي اين گزارش شامل مقدار و درصد فعاليت.  كند مي
، نوع و مقدار مصـالح و   ، مشكالت و موانع اجرايي خير نسبت به برنامه زماني تفصيليأت

، تعـداد و   آالت موجود و آماده به كار ، تعداد و نوع ماشين تجهيزات وارد شده به كارگاه
ه جزئيـات  در صورتي ك.  باشد تخصص نيروي انساني موجود و ديگر اطالعات الزم مي

ديگري براي چگونگي تهيه گزارش پيشرفت كار در اسناد و مدارك پيمان تعيـين شـده   
  . باشد ظف به رعايت آن ميؤ، پيمانكار م باشد

پيمانكار بايد پيش از آغاز عمليات، شخص واجد صـالحيتي را كـه مـورد    ) ز  
گـاه بايـد در   رئـيس كار .  قبول مهندس مشاور باشد به عنوان رئيس كارگاه معرفي نمايد

، بـا مسـئوليت و نظـارت او انجـام      اوقات كار در كارگاه حاضر باشد و عمليات اجرايي
،  اگر ضمن كار معلوم شود كه رئيس كارگاه قادر به انجـام وظـايف خـود نيسـت    .  شود

، درخواست تعويض او را از پيمانكار خواهد كرد و پيمانكار  مهندس مشاور با ذكر دليل
، شخص واجد صالحيت ديگري را كه مورد قبـول مهنـدس    ماه مكلف است ظرف يك

پيمانكار بايد به منظور اجراي كار و دريافت دستور كارهـا و  .  مشاور باشد معرفي نمايد
  ، اختيارات هاي موقت ها از مهندس مشاور و همچنين براي تنظيم صورت وضعيت نقشه

هر نوع اخطار و اعالم كه مربوط به اجراي كار باشـد و از  .  كافي به رئيس كارگاه بدهد
ابالغ به پيمانكـار    ، در حكم مهندس مشاور يا نماينده او به رئيس كارگاه ابالغ شودطرف 
  . است

، مشـروط بـه    ، رئيس كارگاه را عـوض كنـد   تواند در صورت لزوم پيمانكار مي  
انشـين  مشاور برساند و صـالحيت ج  ، مراتب را به اطالع مهندس اينكه پيش از تعويض

  .او مورد قبول نامبرده باشد
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بيـان شـده    19گيـري در مـاده    ها و انـدازه  ، پياده كردن نقشه كنترل نقاط نشانه  
   :است

، بايد نقاط نشانه م مبداء را  ، پيش از آغاز عمليات موضوع پيمان پيمانكار) الف  
، درسـتي   صورتي كه اختالفي موجود نباشدها كنترل نمايد و در  از لحاظ تطبيق با نشانه

ئيد و اعالم دارد و در صورتي كه اختالفي وجـود داشـته باشـد، مراتـب را بـه      أآنها را ت
اطالع مهندس مشاور برساند تا وضع موجود با مهندس مشاور و كارفرما صورت جلسه 

گونـه   هيچ،  بديهي است كه پس از آغاز عمليات.  شود و مالك شروع عمليات قرار گيرد
پس از تحويـل هـر قسـمت از    .  اعتراضي از جانب پيمانكار در اين زمينه پذيرفته نيست

، نقاط نشانه و مبداء و همچنين عاليم مربوط بـه آنهـا را    كارگاه، پيمانكار بايد بي درنگ
، بـه   با بتن يا مصالح بنايي تثبيت نمايد و در طول مدت اجراي كـار تـا تحويـل موقـت    

  . كند نگهداريحفظ و ،  هزينه خود
، امتدادها و محورها را با نظارت مهنـدس   ها پيمانكار متعهد است كه نقشه) ب  

در صـورتي كـه   .  مشاور پياده كند و درستي آنها را با مهندس مشاور صورت جلسه كند
، اختالفي در مورد تـراز زمـين طبيعـي بـا      ، امتدادها و محورها ها هنگام پياده كردن نقشه

، وضع موجـود را پيمانكـار و مهنـدس مشـاور و      آنها در مدارك فني مشاهده شودتراز 
ها تمـام عمليـاتي كـه     سازي راه زير تراز كف پي بناها و.  كنند كارفرما صورت جلسه مي

، كنتـرل و   شوند و بعداً مرئي نيسـتند، يـا بـه هـر صـورت      پس از انجام كار پوشيده مي
،  ، بايد پيش از پوشيده شدن يا از بين رفـتن آثـار آنهـا    گيري كامل آنها ميسر نباشد اندازه

ايـن صـورت   .  صورت مجلس شود و به امضاي مهندس نـاظر و رئـيس كارگـاه برسـد    
اگر پيمانكار عمليـاتي  .  هاست ها در تنظيم صورت وضعيت گيري ، مالك اندازه ها مجلس

ش از اينكـه اقـدامات   ، پـي  ييـد شـود  أرا كه بايد مورد آزمايش يا بازديد قـرار گيـرد و ت  
هاي انجـام شـده را بـه هزينـه خـود       ظف است پوششؤ، م پيشگفته انجام شود بپوشاند

ئيـد انجـام كـار از    أهـاي الزم و ت  ها و بازديدها و بازديـد  بردارد و پس از انجام آزمايش
  .وشش مجدد و اصالح كار اقدام كند، نسبت به پ ، به هزينه خود سوي مهندس ناظر

، دسـتور كارهـاي اجـرا شـده و      هاي اجرايـي  ها بر اساس نقشه گيري اندازه) ج  
  .شود ، انجام مي هاي الزم و روشن است ، كه شامل كروكي ها صورت جلسه
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، به صـورت  20آالت در ماده  تجهيز كارگاه، تدارك مصالح، تجهيزات و ماشين  
  :زير مورد بررسي قرار گرفته است

، با توجه به مدت  تحويل گرفتن كارگاهظف است كه پس از ؤپيمانكار م) الف  
ئيـد  أكـرده و پـس از ت   تجهيـز كارگـاه را  تهيـه   ، طرح جانمايي  تعيين شده براي تجهيز

و  ، سـوخت   ، بـرق  مين آبأتـ .  ، آن را مبنـاي تجهيـز كارگـاه قـرار دهـد      مهندس مشاور
كار طبق اسناد و ، به نحوي كه براي اجراي  ، تجهيز كامل كارگاه طور كلي ، و به مخابرات

،  ، مگر آنكه در اسناد و مدارك پيمان باشد ، به عهده پيمانكار مي مدارك پيمان الزم است
  .بيني شده باشد ترتيب ديگري پيش

آالت و ابـزار بـه عهـده     ، ماشـين  ، مصالح و تجهيزات مين نيروي انسانيأت) ب  
  .بيني شده باشد ديگري پيش، ترتيب  ، مگر آنكه در اسناد و مدارك پيمان پيمانكار است

مصالح و تجهيزاتي كه پيمانكار براي انجام عمليات موضوع پيمـان تهيـه و در     
  :، بايد به قرار زير باشد كارگاه نگهداري مي كند

يا بعـداً معـين    اگر منابع تهيه مصالح و تجهيزات در اسناد و مدارك پيمان تعيين شده . 1
نمونه يا كاتالوگ فني مصالح و تجهيزات يابد .  گردد ، بايد از همان منابع تهيه شود مي

در .  ئيد مهندس مشـاور برسـد  أ، به ت ، بيش از سفارش از نظر تطبيق با مشخصات فني
أئيد مهندس ، از نظر مرغوبيت بايد كامالً طبق مشخصات فني باشد و مورد ت هر حال

  .مشاور قرار بگيرد
،  اسناد و مدارك پيمان يا تعيين آنها ضمن اجراذكر منابع تهيه مصالح و تجهيزات در . 2

،  بـدين روي .  كاهـد  از تعهدات پيمانكار در قبال تهيه مصالح مرغـوب و كـافي نمـي   
ظف است با مطالعه كافي نسبت به امكانات محلي و كيفيـت منـابع تهيـه    ؤپيمانكار م

صورتي كه  در.  ، نظر و پيشنهاد خود را تسليم مهندس مشاور كند مصالح و تجهيزات
، اقدام به  استفاده از اين قبيل منابع مورد موافقت مهندس مشاور و كارفرما قرار بگيرد

بديهي است كه كارفرما اين حق را دارد كه منابع تهيه مصالح .  تهيه و حمل آنها نمايد
اگـر بـه مناسـبت ايـن تغييـر      .  باشد ظف به رعايت آن ميؤرا تغيير دهد و پيمانكار م

،  اي بابت تغيير مسافت حمل يا عوامل ديگـر ايجـاد شـود    فه يا كسر هزينه، اضا محل
پيمانكـار  .  شـود  ، از پيمانكار كسر يا به او پرداخـت مـي   ، به اقتضاي مورد تفاوت بهاء
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برداري شن و ماسه و ديگر مصالح  ملزم به رعايت مقررات مربوط به استخراج و بهره
  .معدني است

رود مصالح و تجهيزات به كارگاه بايد با مهندس ناظر صـورت  ، مقدار و تاريخ و نوع. 3
طور مرتب به نحوي انبار شود كه تمام آن به سهولت قابل  مصالح بايد به.  جلسه شود

انبار مصالح بايد از هر لحـاظ قابـل حفاظـت    .  گيري باشد ، شمارش يا اندازه بازرسي
  . بوده تا مصالح در مقابل عوامل جوي و عوامل ديگر مصون باشد

هر گاه تهيه و يا توزيع مصالح و لوازمي در داخل كشور در انحصار دولت ) ج  
اگـر تهيـه   .  كنـد  ، كارفرما تسهيالت الزم را براي تهيه آن مصالح و لوازم فراهم مـي  باشد

ربط در داخل كشور ميسر نباشـد و ورود   ، طبق مشخصات ذي از مصالح و لوازمبعضي 
، كارفرما يا خـودش اجـازه ورود مصـالح و     آنها هم از طرف دولت ممنوع شده يا بشود
  .دهد كند يا مشخصات را تغيير مي لوازم مزبور را براي پيمانكار تحصيل مي

سيله پيمانكار از خارج از كشور بايد به و  در مواردي كه مصالح و تجهيزاتي) د  
ربط به هزينه پيمانكار تحصـيل   هاي ذي ، كارفرما اجازه ورود آنها را از سازمان تهيه شود

،  هاي جديدي پيش آيـد كـه بـه علـت آن     ، محدوديت گاه ضمن اجراي كار هر.  نمايد مي
نامه پيشـرفت  پيمانكار نتواند مصالح و تجهيزات مورد نياز اجراي كار را در مدتي كه بر

، مراتب را با ذكر دليل و ارائه اسناد  كند از خارج از كشور تهيه و وارد كند كار ايجاد مي
رساند تا با توجه به برنامـه زمـاني اجـراي     از طريق مهندس مشاور به اطالع كارفرما مي

  .گيري نمايد ، تصميم مين اين قبيل مصالح و تجهيزاتأ، كارفرما در مورد چگونگي ت كار
آالت و  ، مشخصـاتي بـراي ماشـين    در صورتي كه در اسناد و مدارك پيمـان ) ـه  

مين أ، تـ  ، پيمانكار بايد آنها را طبق مشخصات تعيين شده ابزار اجراي كار تعيين شده باشد
آالت و ابـزار   ، مهندس مشاور تشـخيص دهـد كـه ماشـين     گاه ضمن اجراي كار هر . كند

ر در مدت پيمان كافي نيست يـا مشخصـات آنهـا بـراي     ، براي اتمام كا موجود پيمانكار
پيمانكار مكلف است كـه  .  كند ، مراتب را به پيمانكار ابالغ مي اجراي كار مناسب نيست

آالت و ابزار خود را طبق نظـر مهنـدس مشـاور و در مـدتي كـه نـامبرده تعيـين         ماشين
اي هـ  دعاي خسارت يا هزينه، ا ، بدون اينكه براي اين كار ، تكميل و تقويت كند نمايد مي

  .اضافي از كارفرما داشته باشد
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،  آالت و ابزار را كه براي انجام عمليات الزم است تواند ماشين پيمانكار نمي) و  
،  آالت كه در كارگاه مورد نيـاز نيسـت   در مورد بيرون بردن ماشين.  از كارگاه خارج كند

.  كنـد  را به مهندس مشـاور تسـليم مـي    آالت مزبور ، تقاضاي بيرون بردن ماشين پيمانكار
، اجـازه   ، و در صـورتي كـه موجـه باشـد     كند ي او رسيدگي مي مهندس مشاور به تقاضا

  .دهد خروج مي
مين اقالمـي از تجهيـزات كـه    أ، تـ  در صورتي كه طبق اسناد و مدارك پيمان) ز  

،  رفرمـا باشـد  ، در تعهـد كا  طور دايـم در كـار بـاقي بمانـد     پيمانكار بايد نصب كند و به
، مگر آنكه ثابت شـود كـه    نيست  پيمانكار مسئول عملكرد ناقص احتمالي اين تجهيزات

  .پيمانكار استنقص آنها مربوط به كار 
، مسـكن و دفتـر كـار     ، تكليفي براي تهيه غذا اگر در اسناد و مدارك پيمان) ح  

پيمانكـار گذاشـته    كاركنان كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه در محل كار بـه عهـده  
  .باشد ، مي بيني شده مين آنها، طبق شرايط پيشأ، پيمانكار موظف به ت شود

، بـه  21هـاي الزم در مـاده    ، بيمه كار و مراقبت حفاظت از كار و شخص ثالث  
  :شرح زير است

پيمانكار از روز تحويل كارگاه تا روز تحويل موقـت عمليـات موضـوع    ) الف  
،  آالت و ابـزار  ، ماشـين  ، مصـالح  هـاي انجـام شـده    كـار  دارينگهپيمان، مسئول حفظ و 

، و بـه   باشد كه زير نظـر و مراقبـت او قـرار دارد    سيسات و بناهايي ميأ، ت ها ها راه زمينه
و حفاظت آنها در داخل كارگاه در مقابـل   نگهداري، اقدامات الزم را براي  همين منظور

   .آورد و حريق و مانند اينها به عمل ميها و سرقت  عوامل جوي و طغيان آب رودخانه
هــاي حفاظــت فنــي و  پيمانكــار در چــارچوب مقــررات و دســتورالعمل) ب  

هاي وارد شده به شخص ثالث در محوطه كارگاه است و  ، مسئول خسارت بهداشت كار
كارفرمـا و مهنـدس   .  عهده ندارد ، كارفرما در اين مورد هيچ نوع مسئوليتي بر در هر حال

هـاي حفاظـت فنـي و     توانند در صورت مشاهده عـدم رعايـت دسـتورالعمل    ميمشاور 
، دستور توقف بخشي از كار را كه داراي ايمنـي الزم نيسـت تـا برقـراري      بهداشت كار

، پيمانكـار حـق مطالبـه     در اين حالـت .  اي ياد شده صادر نمايد ايمني طبق دستورالعمل
يمانكار متعهد است كه تدابير الزم را بـراي  پ .  ر اثر دستور توقف كار را نداردخسارت د

، و اگـر در اثـر    جلوگيري از وارد شدن خسارت و آسيب به امالك مجاور اتخاذ نمايـد 
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،  سهل انگاري او خسارتي به امـالك و تاسيسـات مجـاور يـا محصـول آنهـا وارد آيـد       
  . باشد پيمانكار مسئول جبران آن مي

هـاي   ، تمام يا آن قسمت از كار ع كارپيمانكار مكلف است كه پيش از شرو) ج  
، در مقابـل مـواردي از    موضوع پيمان را كه در اسناد و مدارك پيمان تعيين شـده اسـت  

اي كه مورد قبـول كارفرمـا    سسهؤحوادث مذكور در اسناد ياد شده به نفع كارفرما نزد م
ها بايد تا تاريخ تحويل  نامهبيمه .  ها را به كارفرما تسليم كند نامه ، بيمه نموده و بيمه باشد

، پيمانكار مكلـف   ، تا زماني كه تحويل موقت انجام نشده است موقت اعتبار داشته باشد
گفتـه   هاي مربوط به بيمه به شرح پـيش  كارفرما هزينه.  ها را تمديد كند نامه است كه بيمه

  . كند پرداخت مي گر ، عيناً به بيمه گر را در مقابل ارائه اسناد صادر شده از سوي بيمه
، بـه   مجاز پيمانكار باشد خير غيرأآن قسمت از هزينه بيمه كه مربوط به مدت ت   

  . شود حساب بدهي پيمانكار منظور مي
هـاي   اي كه باعث از بين رفتن تمام يـا قسـمتي از كـار    در صورت بروز حادثه  

مراتب را : اوالًظف است كه ؤ، پيمانكار م انجام شده و مصالح و تجهيزات پاي كار شود
گر اطالع دهد و ثانياً طبـق   راً به كارفرما و مهندس مشاور و طبق مقررات بيمه به بيمهوف

برنامـه زمـاني   .  ، كارهـا را بـه حالـت اوليـه بازگردانـد      دستور كارفرما يا مهندس مشاور
ئيـد مهنـدس مشـاور و    أگـردد و پـس از ت   هاي پيش گفته توسط پيمانكار تهيـه مـي   كار

آنچه را كه بيمه شده است   هاي وارد شده بر كارفرما خسارت.  آيد ا به اجرا در ميكارفرم
گر را براي تجديد عمليات به تناسب  نمايد و مبلغ وصل شده از بيمه گر وصل مي از بيمه

، بـا   ) باالسـري  (مستقيم  ، اعم از هزينه مستقيم يا غير پيشرفت كار و طبق هزينه تمام شده
.  كند ي كار به حالت اوليه به پيمانكار پرداخت مي اور به تدريج تا اعادهئيد مهندس مشأت

،  كارفرما بايد موضوع پيمان كار را به نحـوي بيمـه كنـد كـه در صـورت بـروز حادثـه       
، در صورتي كـه   به حالت اوليه كافي باشد گر براي اعاده كارها  خسارت دريافتي از بيمه

، پيمانكار  ، پيش از شروع كار پيمان تعيين نشده باشدتكليف بيمه كار در اسناد و مدارك 
روز كارهـا و   10و كارفرما در مـدت    نمايد چگونگي بيمه كار را از كارفرما استعالم مي

،  نمايد تا پيمانكار طبق مفاد اين بند حوادث مشمول بيمه را تعيين و به پيمانكار ابالغ مي
  .در مورد بيمه كار اقدام نمايد
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، در صـورت وقـوع حادثـه،     كارفرما عمليات موضوع پيمان را بيمـه نكنـد  اگر   
  .باشد هاي وارده شده به عهده او مي جبران خسارت

آالت  ، ماشـين  ها و تاسيسات موقت پيمانكار مكلف است كه تمام ساختمان) د  
، كه متعلق به اوست و يـا در اختيـار اوسـت و بـراي انجـام       و ابزار و وسايل كارگاه را

هـا را بـه    ، به هزينه خود بيمه كند و رونوشت بيمـه  مليات موضوع پيمان به كار گرفتهع
،  دهـد  آالت و ابزاري كه كارفرما در اختيار پيمانكار قرار مي ماشين.  كارفرما تسليم نمايد

  .كند كارفرما بيمه مي
هايي از داخل كارگاه را كه بايد  ظف است كه روشنايي قسمتؤپيمانكار م) ـه  

، و در  مين كند و همچنين تمام عالئم راهنمايي و خطر و وسايل حفاظتيأروشن باشد ت
، حصاركشي را فراهم نمايد و تعداد كافي نگهبان و مراقب در هر جـا كـه    صورت لزوم

  .، بگمارد الزم باشد
پيمانكار متعهد است كه عمليات اجرايي خود را طوري انجام دهـد كـه راه   ) و  

نقليـه   طيوسـا رو و سـواره رو بـراي عبـور و مـرور رهگـذران و       پيادهعبور مناسبي در 
هايي انبار كند كه موجب ناراحتي يا زحمت  همواره باز بماند و مصالح خود را در محل

،  آالت و ابزار در ساعات عادي كـار  استفاده از ماشين.  ، يا رهگذران نشود ساكنان اطراف
،  هاي معـين بـه منظـور انجـام عمليـات      استفاده از راه، صداي آنها و همچنين  نتيجه و در

  .شود مزاحمت تلقي نمي
رو براي  رو و يا پياده در مواردي كه اجراي كار ايجاب كند كه قسمتي از سواره  
، پيمانكار بـا   به كلي مسدود شود قت و با اطالع مهندس مشاور يا مهندس ناظر ومدت م

هاي انحرافـي كـه مسـير آنهـا      و مرور را با راه ، عبور كسب مجوز الزم از مقامات محلي
كارفرما نيز مساعدت الزم را براي تحصيل .  مين كندأئيد مهندس مشاور برسد تأبايد به ت
  .آورد هاي مورد نياز به عمل مي مجوز

هـاي انحرافـي در    راه نگهـداري اگر ترتيب احتساب و پرداخت هزينه ايجاد و   
همچنـين  .  ها به عهده پيمانكـار اسـت   باشد اين هزينه اسناد و مدارك پيمان معين نشده

هـا و   ، پـل  هـا  آالت و عبور آنها از راه پيمانكار متعهد است كه در حمل مصالح و ماشين
، مقررات و استانداردها را بكند و اگر عبور ماشـين يـا مصـالحي     ، رعايت قوانين ها تونل

گـاه   هـر .  نـدس مشـاور اقـدام نمايـد    ، با نظر كارفرمـا يـا مه   ترتيب خاصي را ايجاد كند

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

http://www.Pnunews.com


  
  
  
  
  
  
 

هـاي وارد شـده    ، رفتار نمايـد مسـئول جبـران خسـارت     خالف مفاد اين بند پيمانكار بر
  .باشد مي

مين نمايد و از ورود اشخاص أپيمانكار متعهد است كه انتظامات كارگاه را ت) ز  
انتظـامي   وسط مقاماتشود خود يا ت مجاز و كساني كه باعث اختالل نظم كارگاه مي غير

  .جلوگيري كند
از موارد درج شده در ايـن مـاده     هرگاه پيمانكار در اجراي تمام يا قسمتي) ح  

انگاري يا كوتاهي كند و از انجـام تعهـداتي كـه طبـق آن بـه عهـده گرفتـه اسـت          سهل
، كارفرمـا حـق دارد آن تعهـدات را بـه جـاي پيمانكـار انجـام دهـد و          خودداري نمايد

درصد به حساب بدهي پيمانكـار   15هاي انجام شده و خسارت وارده را به اضافه  هزينه
گونـه ادعـاي پيمانكـار     ، هـر  در اين صـورت .  منظور كرده و از مطالبات وي كسر نمايد

، خـواه از نظـر    ها و همچنين نسـبت بـه تشـخيص كارفرمـا     نسبت به اين قبيل پرداخت
  .باشد اثر مي بي ، اساس تخلف و خواه از نظر مبلغ پرداختي

به شرح زيـر  22ها و ابالغ دستور كارها طبق ماده  ترتيب گردش مدارك، نقشه  
  :باشد مي

ها و اسـتاندارهاي فنـي كـه داراي     ها، مشخصات، دستورالعمل تمام نقشه) الف  
هاي درج شـده در اسـناد و مـدارك     ، به تعداد نسخه مهر و امضاي مهندس مشاور است

، در دو  در اسناد و مدارك پيمان تعداد نسخه معين نشـده باشـد   پيمان و در صورتي كه
در صورت نياز پيمانكـار،  .  گيرد ، در اختيار پيمانكار قرار مي ، بدون دريافت هزينه نسخه
هـا و   پيمانكـار بايـد يـك نسـخه از نقشـه     .  شود هاي اضافي به هزينه او تكثير مي نسخه

، تـا در صـورت    كنـد  نگهداريشه در كارگاه ، با آخرين تغييرات آنها را همي مشخصات
، كارفرما يا نمايندگان آنها قرار  ، به منظور بازرسي كارها در اختيار مهندسين مشاور لزوم
  .ماند ، تا پايان كار نزد مهندس مشاور باقي مي ها و مدارك نسخه اصل نقشه. گيرد

،  هـا  ام نقشـه ، تمـ  ظف است كه پيش از آغاز هر قسمت از كارؤپيمانكار م) ب  
كنـد و    ها و ديگر اسناد و مدارك فني مربوط به آن قسمت با دقت مطالعـه  دستورالعمل

ز نظـر  اگونـه ابهـامي    ، بـه نحـوي كـه هـيچ     ها را كنترل نمايـد  اندازه درج شده در نقشه
، كمبود نقشه بـراي   طور كلي به.  چگونگي اجراي كار براي خود و كاركنانش باقي نماند

در .  كاهـد  بـر اجـراي كامـل كـار نمـي      كار هرگز از تعهدات پيمانكار مبني هر قسمت از
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هـا و   ، نقشـه  ها يا هرگونه ابهـام يـا كسـري در مـدارك     صورت مشاهده اشتباه در اندازه
، پيمانكار بايد به موقع رفع نقض آنها را از مهنـدس مشـاور درخواسـت     ها دستورالعمل

، بـراي تكميـل    توجه به برنامه زماني اجراي كارظف است كه با ؤمهندس مشاور م.  كند
  . ها و ابالغ به پيمانكار اقدام كند نقشه

، يـا   ها و محاسبات يا دسـتور كارهـا   هرگاه پيمانكار در مورد درستي نقشه) ج  
شـود   مشخصات مصالح و تجهيزاتي كه بنا به دستور كارفرما از منابع معيني تحصيل مي

، مراتب را با ذكر دليل به اطالع  با توجه به برنامه زماني تفصيلي، بايد  ايرادي داشته باشد
، ولي  ئيد كندأ، درستي مدارك پيشگفته را ت در صورتي كه مشاور.  مهندس مشاور برساند

، پيمانكار بايـد موضـوع را بـه كارفرمـا      پيمانكار همچنان نسبت به آنها ايراد داشته باشد
،  در چنـين حـالتي   .، طبـق نظـر انجـام دهـد     رفرمامنعكس كند و پس از دريافت نظر كا

،  ، مشخصـات  هـا  و در مورد صحت نقشه.  پيمانكار فقط مسئول اجراي درست كار است
هزينه رفع عيب و نقص در چنـين  .  ، مسئوليتي ندارد هاي مربوط محاسبات و دستور كار

  .باشد مواردي به عهده پيمانكار نمي
هـاي جزئيـات سـاخت قطعـات و      كارگاهي را كه نقشههاي  ، نقشه پيمانكار) د  
،  هاي اجرايي ، بر اساس نقشه نياز ضمن اجراي كار  ، در صورت هاي از كار است قسمت

، كه يـك نسـخه    ، و در سه نسخه كند ، تهيه مي مشخصات فني و دستورالعمل سازندگان
هاي ياد شـده   ، نقشه ورمهندس مشا.  نمايد تسليم مهندس مشاور مي  ، آن قابل تكثير باشد

نسـخه  .  كنـد  ئيد و در يك نسخه به پيمانكار ابالغ ميأ، ت را پس از بررسي و اصالح الزم
  . شود قابل تكثير اين مدارك نزد مهندس مشاور نگهداري مي

هاي انجام شده به نحوي كـه اجـرا    هاي كار ، نقشه هايي چون ساخت نقشه) ـه  
.  ، اعم از تغيير يافته يا بدون تغيير است هاي اجرايي نقشه باشند و شامل تمام ، مي اند شده

هاي چون ساخت را به تدريج و طبق نظـر مهنـدس مشـاور در سـه      پيمانكار بايد نقشه
، بـه مهنـدس    ييـد أو ت  نسخه كه يك نسخه آن قابل تكثير باشد تهيه كند و براي بررسي

ئيـد شـده را در   أسـاخت ت هـاي چـون    مهندس مشاور يك نسخه از نقشه.  مشاور بدهد
  . اختيار پيمانكار قرار دهد

، راه اندازي  هاي نصب ها و دستورالعمل ، نقشه پيمانكار بايد مشخصات فني) و  
، از سازنده آنها بگيـرد و در دو   مين آنها به عهده اوستأتجهيزاتي را كه ت  برداري و بهره 
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هـاي   نقشـه   ،س مـدارك سـازنده  ، بر اسا مهندس مشاور.  ، به مهندس مشاور بدهد نسخه
  . كند اجرايي محل استقرار تجهيزات ياد شده را تهيه و براي اجرا به پيمانكار ابالغ مي

، و دسـتور   ، اخطارهـا  ها ، تصويب ها ، معرفي ها ، تمام موافقت مهندس مشاور) ز  
بينـي   نحوه پـيش ، به  ، و در مورد لزوم كند ، به پيمانكار ابالغ مي كارها را به صورت كتبي

رساند و سپس به پيمانكـار ابـالغ    ئيد كارفرما نيز ميأ، به ت شده در اسناد و مدارك پيمان
.  تواند براي اصالح آنها اظهار نظر كند ، مي ، پس از وصول دستور كارها پيمانكار.  كند مي

در مـوارد دسـتور كـار    .  ظف به اجراي چين دسـتور كارهـايي اسـت   ؤ، م اما در هر حال
تواند درخواست ابالغ كتبي آنها را بنمايـد   ، پيمانكار مي شفاهي از سوي مهندس مشاور

در .  و مهندس مشاور نيز مكلف است كه دستور كارها را كتبي به پيمانكار ابـالغ نمايـد  
مهنـدس مشـاور يـك    .  ، اين دستور كارها براي پيمانكار معتبـر نيسـت   غير اين صورت

، دسـتور كارهـا و صـورت     هـا  ، همراه بـا نقشـه   هاي ابالغي نوشت از تمام نامه نسخه رو
  . كند ها را براي كارفرما ارسال مي جلسه

هـاي   ، پيمانكـار دسـتورالعمل   39پيش از تحويـل موقـت كـار طبـق مـاده      ) ح  
، كـه   هاي چون ساخت در نسخه را همراه با نقشه نگهداري، تعمير و  ، راهبري اندازي راه

مـدارك يـاد شـده بايـد بـه      .  دهـد  ، به مهندس مشاور مي باشد تكثيريك نسخه آن قابل 
هاي موضوع پيمان بـه سـهولت    تمام قسمت نگهداري، تعمير و  نحوي باشد كه راهبري

اي  ، تعداد نسخه يا مشخصـات ويـژه   در صورتي كه در اسناد و مدارك پيمان  انجام شود
  . ن عمل نمايد، طبق آ براي مدارك موضوع اين بند تعيين شده باشد

، پيمانكار بايد 23بنايي و تغيير وضع آنها طبق ماده  سيسات زيرأجهت حفاظت ت  
،  بنايي موجود در كارگـاه  سيسات زيرأعمليات موضوع پيمان را به نحوي اجرا كند كه به ت

هرگاه در اثر عمـل  .  ، آسيبي وارد نشود ، مخابرات و مانند اينها ، گاز ، برق مانند خطوط آب
سيسات ياد شده صدماتي وارد شود، پيمانكار متعهد است كه هزينه ترميم و أ، به ت يمانكارپ

هرگاه پيمانكار نسبت به جبران خسـارت وارد شـده اقـدام    .  برقراري مجدد آنها را بپردازد
، بـراي رفـع    تواند به هر طريق كه مصلحت بداند ، كارفرما مي الزم و فوري به عمل نياورد

درصد به حسـاب بـدهي پيمانكـار     15اقدام كند و هزينه آن را به اضافه  نقص و خسارت
  .گونه اعتراضي ندارد ، حق هيچ ، از اين بابت پيمانكار.  منظور نمايد
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سيسات زيرزميني در اسناد و مدارك پيمان مشـخص  أدر صورتي كه موقعيت ت  
تعيين وضـعيت آنهـا را از    ، ، پيمانكار بايد با توجه به برنامه زماني اجراي كار نشده باشد

، براي عمليـات حفـاري    مهندس مشاور استعالم كند و بعد از اعالم نظر مهندس مشاور
، مسئوليت پيمانكار در مورد بروز هر نـوع حادثـه و پرداخـت     بدين ترتيب.  اقدام نمايد

،  ، منوط به آن است كه نـوع  سيسات زيرزمينيأهاي پيشگفته در مورد ت خسارت و هزينه
سيسات مزبور به اطالع پيمانكار رسـيده يـا در اسـناد و مـدارك پيمـان      أحل يا مسير تم

سيسات ياد شده أ، تغيير وضع ت هرگاه انجام عمليات موضوع پيمان.  مشخص شده باشد
بـراي تغييـر     ربـط  هاي ذي دهد تا سازمان ، پيمانكار به كارفرما اطالع مي را ايجاب نمايد

  .به عهده كارفرماست ، هاي مربوط به عمليات ياد شده هزينه.  وضع اقدام نمايند
  : اينگونه بيان شده است 24حقوق واگذاري پيمانكاران جزء در ماده   
  . پيمانكار حق واگذاري پيمان به ديگري را ندارد) الف  
توانـد بـه منظـور تسـهيل و تسـريع در اجـراي قسـمت يـا          پيمانكار مـي ) ب  
، مشـروط بـه    ، پيمانهايي با پيمانكاران جـزء ببنـد   ع پيمانهايي از عمليات موضو قسمت

در صورتي كـه در اسـناد و مـدارك    .  آنكه آنان را از واگذاري كار به ديگران ممنوع كند
، پيمانكـار   بيني كرده باشـد  ئيد صالحيت پيمانكاران جزء را پيشأ، كارفرما، لزوم ت پيمان

ايـن واگـذاري نبايـد از    .  تحصـيل نمايـد   ئيد كارفرما را در اين موردأظف است كه تؤم
، و بـه هـر حـال بـه هـيچ روي از       پيشرفت كار طبق برنامه زماني اجـراي كـار بكاهـد   

پيمانكار مسئول تمام عملياتي است كـه توسـط   .  كاهد مسئوليت و تعهدات پيمانكار نمي
و پيمانكـار  هـاي بـين پيمانكـار     در پيمان .دشو پيمانكاران جزء يا كاركنان آنها انجام مي

، در  ، كارفرمـا حـق دارد   جزء بايد نوشته شود كه در صـورت بـروز اخـتالف بـين آنهـا     
پيمانكار و پيمانكـار جـز نيـز    .  ، به مورد اختالف رسيدگي كند صورتي كه مقتضي بداند

كنند كه الزاماً آن را اجـرا   پذيرند كه نظر كارفرما در اين مورد قطعي است و تعهد مي مي
  . نمايند

هرگاه در پرداخت مطالبات پيمانكاران جز ء با توجه به شـرايط درج شـده در     
اسـاس   ، تعهدات خـود را بـر   ، در صورتي كه پيمانكار جز خيري روي دهدأ، ت پيمان آنها

ئيـد مهنـدس   أپيمان تنظيمي خود با پيمانكار كامالً انجام داده و كـار او مـورد قبـول و ت   
بنا بر تقاضاي پيمانكار جز با حضور نماينده پيمانكـار بـه   تواند  ، كارفرما مي مشاور باشد
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، پيمانكار جز طلبكار باشـد و از پرداخـت    اگر در اثر اين رسيدگي.  كار او رسيدگي كند
آن خودداري كند كارفرما حق دارد طلب پيمانكار جـز را بـراي كارهـايي كـه صـورت      

در .  ت پيمانكـار بپـردازد  ، از محـل مطالبـا   وضعيت آن به پيمانكار پرداخت شـده اسـت  
، پيمانكار يا نماينده او براي رسيدگي حاضر نشوند كارفرما  صورتي كه با اخطار كارفرما

قابل اعتـراض   كند و اين عمل قطعي و غير كند و به شرح پيشگفته عمل مي رسيدگي مي
،  د، پيمانكـاران جـز مطالبـاتي از پيمانكـار داشـته باشـن       هرگاه پس از فسخ پيمان.  است

اگـر پـس از   .  كننـد  مهندس مشاور و كارفرما، به شرح پيشگفته موضوع را رسيدگي مي
توانـد   ، كارفرما مي ، پيمانكار مطالباتي داشته باشد رسيدگي و تهيه صورت حساب نهايي

  . طلب پيمانكار جز را از محل مطالبات پيمانكار بپردازد
  : مجاز است، در موارد زير 25اجراي كار در شب طبق ماده   
  .بيني شده است در برنامه زماني تفصيلي پيش) الف  
، انجام كار طبق تشخيص  خيرهاي از سوي پيمانكارأگاه به سبب بروز ت هر) ب  

تواند بـدون آنكـه حـق دريافـت      ، پيمانكار مي پذير نباشد پيمانكار در مدت پيمان امكان
، قسمتي از كار  ر و موافقت كارفرمائيد مهندس مشاوأاضافه هزينه كار را داشته باشد با ت

  .را در شب اجرا كند
هرگاه مهندس مشاور تشخيص دهد كه پيشرفت كار پيمانكـار بـه نحـوي    ) ج  

، بـه   پس از موافقت كارفرمـا   تواند ، مي نيست كه همه عمليات در مدت پيمان پايان يابد
، پيمانكـار   يـن حالـت  در ا.  پيمانكار دستور دهد كه قسمتي از كار را در شب اجرا كنـد 

نه خسارت و اضافه بها گو مكلف به اجراي اين دستور است و حق ادعا و يا مطالبه هيچ
  .را ندارد

خيرهايي كـه  أئيد كارفرما براي جبران تأاگر به تشخيص مهندس مشاور و ت) د  
هاي مربوط بـه   ، اضافه هزينه ، كار در شب نيز انجام شود ناشي از قصور پيمانكار نيست

در محاسـبه  .  شـود  ، پرداخت مي ئيد مهندس مشاور و تصويب كارفرماأ، با ت ار در شبك
هاي اضافي دستمزد نيروي انساني براي كـار در   ، به منظور تعيين اين هزينه ها اين هزينه

  . ، بايد مقررات قانون كار و امور اجتماعي مالك قرار گيرد شب
، اجراي كار  ي دهد كه تا حد امكانپيمانكار متعهد است كه ترتيب كار را طور  

  . در شب براي ساكنان مجاور مزاحمتي ايجاد نكند
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 ، اشـياي عتيقـه يـا آثـار تـاريخي و      ، هرگاه ضمن اجراي كار26بر اساس ماده   
درنـگ   ، پيمانكار متعهد است كه بي مسكوكات قديمي و مانند آن در محل كار پيدا شود

هـاي   اطالع كارفرما و طبق قوانين به اطالع دستگاهمراتب را از طريق مهندس مشاور به 
اقـدام فـوري بـه     ، يا انتقال اشياي عتيقه نگهداريكارفرما براي حفظ و .  انتظامي برساند

د تا زمان اقـدام بـه حفاظـت از سـوي كارفرمـا يـا مقامـات        ياپيمانكار ب.  آورد عمل مي
هرگـاه  .  بت الزم را به عمل آورداشياء و آثار مزبور مراق نگهداري، براي حفظ و  ربط ذي

 49، طبـق مـاده    ، موجب توقف يا تعطيل عمليات موضوع پيمـان گـردد   اجراي اين ماده
  .شود رفتار مي
نامه پيمان نوشـته   اقامتگاه قانوني كارفرما و پيمانكار همان است كه در موافقت  
، بايـد نشـاني    هد، محل قانوني خود را تغيير د در صورتي كه يكي از طرفين.  شده است

، تـا   ، به طـرف ديگـر اطـالع دهـد     روز پيش از تاريخ تغيير 15جديد خود را دست كم 
، مكاتبات به نشاني قبلـي ارسـال    وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعالم نشده است

  .بيان شده است 27اين مطلب در ماده . گردد لقي ميشود و دريافت ت مي
  
  كارفرماتعهدات و اختيارات  4-10-3

  .، مورد بررسي قرار گرفته است28تحويل كارگاه در ماده 
عـوض و بـدون معـارض تحويـل      كارفرما متعهد است كه كارگاه را بـي ) الف  

، مسـتلزم اخـذ پروانـه يـا      هـاي تحـويلي   هـا و محـل   اجراي كار در زمين . پيمانكار دهد
مانند اينها باشد،  ، حق ريشه و مستحدثات و پرداخت حقوقي از قبيل عوارض شهرداري

  . كارفرما متعهد است به تحصيل پروانه ساختمان و پرداخت وجوه مزبور است
مين تمام يا قسـمتي از زمـين مـورد    أ، ت اگر در اسناد و مدارك پيمان .1تبصره   

بيني شـده   ، طبق شرايط پيش نياز براي تجهيز كارگاه به عهده پيمانكار گذاشته شده باشد
  . شود در پيمان عمل مي

در صورتي كه محل تحويل شده به پيمانكـار معـارض پيـدا كنـد و      .2تبصره   
، آن قسمت از كـار كـه متوقـف شـده      موجب توقف اجراي تمام يا قسمتي از كار شود

  .شود رفتار مي 49گردد و طبق ماده  ، مشمول تعليق مي است
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 30، تاريخ تحويل كارگاه را كه نبايد بيشـتر از   كارفرما بعد از مبادله پيمان) ب  
پيمانكار بايد در تاريخ تعيـين  .  كند ، به پيمانكار اعالم مي پيمان باشد روز از تاريخ مبادله 

، اقدام به تحويل گرفتن كارگاه  هايي شده در محل كار حاضر شود و طي صورت جلسه
تعيين شده براي تحويل گرفتن كارگـاه  روز از تاريخ  30در صورتي كه حداكثر .  بنمايد

  . ، پيمان را فسخ كند 46، كارفرما حق دارد كه طبق ماده  حاضر نشود
هـا و   هـاي تحويـل كارگـاه بايـد حـدود و موقعيـت زمـين        در صورت جلسه  

، محور  شود و نقاط نشانه با مشخصات آنها هايي كه در آنها موضوع پيمان اجرا مي محل
  .، درج شود تهيه مصالحي كه بايد در كارگاه توليد گرددعمليات و محل منابع 

طور يكجا ميسر نباشد كارفرما بايد كارگـاه را بـه ترتيبـي     اگر تحويل كارگاه به  
تحويل دهد كه پيمانكار بتواند عمليات موضوع پيمان را طبـق برنامـه زمـاني تفصـيلي     

كم اولين قسمت كارگاه  در اين حالت نيز مهلت كارفرما براي تحويل دست.  انجام دهد
  .  روز است 30كه براي تجهيز كارگاه و شروع عمليات موضوع پيمان الزم است حداكثر 

هرگاه كارفرما نتواند كارگاه را به ترتيبي تحويل دهد كه پيمانكار بتوانـد كـار   ) ج  
ه خير در تحويل كارگاه بيش از يك مـا أ، و مدت ت را طبق برنامه زماني تفصيلي انجام دهد

هاي اضـافي ايجـاد    ، هزينه خير در تحويل كارگاهأ، كارفرما به منظور جبران خسارت ت شود
، مشـروط بـر    كنـد  شود پرداخـت مـي   شده براي پيمانكار را كه طبق رابطه زير محاسبه مي

مجـاز نداشـته    خير غيـر أهاي تحويل شده ت ، پيمانكار در محل ئيد مهندس مشاورأاينكه با ت
كدام كه كمتر است بيشـتر   ، هر ماه 6درصد مدت پيمان يا  30خير از أمدت تاگر در .  باشد
بينـي شـده    ، بدين ترتيب كه اگر مبلغ كارهاي پيش گيرد ، حقوقي به پيمانكار تعلق مي شود

تواند بـا اطـالع    ، پيمانكار مي درصد مبلغ اوليه پيمان باشد 25هاي تحويل نشده تا  در محل
ز كار را از تعهدات خود حذف كند ولي اگر اين مبلغ بيشـتر از  روزه آن قسمت ا 15قبلي 

، پيمـان   ، در صورت اعالم خاتمه پيمان از سوي پيمانكـار  درصد مبلغ اوليه پيمان باشد 25
هايي كه در تحويل آنها بيش  هرگاه پيمانكار در محل.  شود عمل مي 48خاتمه و طبق ماده 
، حق حذف تعهدات در آن  جرايي را شروع نمايد، كار ا خير شده استأاز مدت پيشگفته ت

  .نمايد قسمت از كار را از خود سلب مي
،  اگر كارفرما نتواند هيچ قسمت از كارگاه را به پيمانكار تحويـل دهـد   : تبصره  

، هـر كـدام كـه كمتـر      مـاه  6درصد تا مدت پيمان يـا   30خير بيش از يك ماه تا أبراي ت
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درصد متوسط كاركرد فرضي  5/2، ماهانه معادل مبلغ  پيمان، نسبت به تاريخ مبادله  است
درصـد مـدت    30اگر پيمانكـار پـس از انقضـاي    .  كند ماهانه را به پيمانكار پرداخت مي

،  ، بـا اعـالم او   ، مايل به ادامه يا اجراي كار نباشـد  ، هر كدام كه كمتر است ماه 6پيمان يا 
توانـد   گونه دعـاوي ديگـري نمـي    انكار و هيچيابد و پيم خاتمه مي 48قرارداد طبق ماده 

  . مطرح نمايد
، براي مدت مازاد بـر يـك    خير در تحويل تمام يا قسمتي از كارگاهأخسارت ت  

، قابـل پرداخـت    كدام كـه متـر اسـت    ، هر ماه 6درصد مدت پيمان يا  30ماه، حداكثر تا 
  .است

،  پيمانكار حذف شـود  ، قسمتي از تعهدات در مواردي كه به استناد اين ماده) د  
  . شود تضمين انجام تعهدات پيمانكار نيز به تناسب كاهش داده مي

ها و  ، در زمين ها و دستور كارهاست تواند جز آنچه طبق نقش پيمانكار نمي) ـه  
هاي متعلق به كارفرما يا ملك غير كه از طرف كارفرما بـه پيمانكـار تحويـل شـده      محل
اگر در اثر اجراي كـار در ملـك غيـر كـه از     .  ا ساختمان كند، اقدام به احداث بنا ي است

، صاحب ملك اقامـه دعـوا و درخواسـت خسـارت و      طرف كارفرما تحويل شده است
گونه مسـئوليت و   ، طرف ادعا كارفرماست و پيمانكار هيچ جلوگيري و توقف كار نمايد

  . تعهدي در اين مورد ندارد
مين تمام يـا قسـمتي از زمـين    أ، ت پيماندر صورتي كه طبق اسناد و مدارك ) و  

مورد نياز تجهيز كارگاه به عهده پيمانكار باشد يا پيمانكار بخواهد طبق صالحديد خـود  
، بايـد   هاي تحويلي كارفرما براي تجهيز كارگاه اسـتفاده كنـد   از محلهايي خارج از محل

مسئوليت هر نوع ادعـا و طلـب   ،  در اين حالت.  ئيد كارفرما برساندأموقعيت آنها را به ت
خسارت از سوي صـاحب ملـك بـه عهـده پيمانكـار اسـت و كارفرمـا در ايـن مـوارد          

  . مسئوليتي ندارد
اي در  هاي مورد نياز تجهيز كارگاه را بـه صـورت اجـاره    هرگاه پيمانكار محل  

  .بيني كند يش، امكان انتقال مورد اجاره را به كارفرما پ ، بايد اجاره نامه آنها اختيار بگيرد
هاي جديد و تعديل نـرخ پيمـان در    مقررات مربوط به تغيير مقادير كار، قيمت  

  :به شرح زير بيان شده است 29ماده 
در ضمن اجراي كار، ممكن است مقادير درج شـده در فهرسـت بهـا و    ) الف  

شـود   ر مقادير به وسيله مهندس مشاور محاسبه مييتغي.  مقادير منضم به پيمان تغيير كند
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پيمانكـار بـا دريافـت ابـالغ تغييـر      .  شود و پس از تصويب كارفرما به پيمانكار ابالغ مي
، به شرط آنكه مبلغ ناشي از تغيير مقادير  ظف به انجام با نرخ پيمان استؤ، م مقادير كار

  . ، از حدود تعيين شده در زير بيشتر نشود كار
جمـع  .  پيمانكار ابالغ شـود  افزايش مقادير بايد در چارچوب موضوع پيمان به  

نبايـد از  )  موضوع بند ج( هاي با قيمت جديد  مبلغ مربوط به افزايش مقادير و مبلغ كار
  . درصد مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود 25

، براي محاسـبه افـزايش    اگر نرخ پيمان مشمول تعديل آحاد بها باشد :1تبصره  
هاي جديد به مبناي نرخ پيمان تبـديل   مت، ابتدا قي هاي جديد مبلغ پيمان به سبب قيمت

  . گيرد شود و سپس مالك محاسبه قرار مي مي
درصد مبلغ اوليـه   25به كاهش مقادير و حذف آنها نبايد از   جمع مبلغ مربوط  

، از حد تعيين شده بيشتر شود و پيمانكار با اتمام كار بـا   اگر اين مبلغ. پيمان بيشتر شود
ولـي  .  شـود  عمليات موضوع پيمان در چارچوب پيمان انجام مي،  نرخ پيمان موافق باشد

  . شود خاتمه داده مي 48، پيمان طبق ماده  در صورتي كه پيمانكار مايل به اتمام كار نباشد
، براي  28هايي از كار به استناد بند ج ماده  در صورت حذف قسمت :1تبصره   

، مبلـغ   ، به جاي مبلغ اوليـه پيمـان   2و1هاي  تعيين حد افزايش يا كاهش مقادير طبق بند
  . گيرد ، مالك قرار مي هاي حذف شده به وسيله پيمانكار اوليه پيمان پس از كسر مبلغ كار

) 2.الـف (و ) 1.الـف (هـاي   اضافه يا كاهش مقادير كار طبق مفاد بند :2تبصره   
بـا  ، ولـي اضـافه بـر آن     شـود  درصد با دستور مهندس مشاور عمـل مـي   10اين ماده تا 

  . تصويب كارفرما قابل اجرا است
در صورتي كه پس از تكميل كار و تصويب صـورت و وضـعيت قطعـي    ) ب  

، نسبت بـه مقـادير    مشخص شود، مقادير كار بدون آنكه از سوي كارفرما كم شده باشد
، در ايـن   داشـته باشـد  ) 2.الـف ( منضم به پيمان كاهشي بيش از حد تعيين شده در بند 

  . پيمان مالك عمل استحالت نيز نرخ 
اگر در چارچوب موضوع پيمان، كارهايي به پيمانكـار ابـالغ كارهـايي بـه     ) ج  

كه براي آنها قيمت و مقدار در فهرست بها و مقادير منضم به پيمـان   پيمانكار ابالغ شود 
،  درنـگ پـس از دريافـت ابـالغ مهنـدس مشـاور       ، پيمانكار بايد بي بيني نشده است پيش

، بـه   ، همـراه بـا تجزيـه قيمـت     هاي يـاد شـده   ادي خود را براي اجراي كارقيمت پيشنه
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شود  قيمتي كه با توافق پيمانكار و مهندس مشاور تعيين مي.  مهندس مشاور تسليم نمايد
هـاي جديـدي كـه بـه ايـن       قيمـت .  ، مالك پرداخت اسـت  برسد و به تصويب كارفرما 

از . كار در محل اجرا محاسـبه گـردد   حسب هزينه اجراي شود بايد بر صورت تعيين مي
  . شود هاي جديد اعمال مي ، تنها ضريب هزينه باال سري پيمان به قيمت رو اين

هـاي بهـاي واحـد پايـه      در صورتي كه پيمان با استفاده از فهرسـت  :1تبصره   
  تابع دسـتورالعمل   ، بر مفاد اين بند ، عالوه ، چگونگي تعيين قيمت جديد منعقد شده باشد

  . هاي پايه در تعيين قيمت جديد با اولويت ياد شده است نحوه استفاده از قيمت
بر آنكه تابع سقف تعيين شده در بند الـف   ، عالوه هاي جديد جمع بهاي قيمت  

  . درصد مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود 10، نبايد از  است 
  تعديل نرخ پيمان طبق شرايط پيش بيني شده در شرايط خصوصي است   
  :شامل 30قوانين مربوط به تغيير مدت پيمان طبق ماده   
يك از موارد زير كه موجب افـزايش مـدت اجـراي     در صورت وقوع هر) الف  
پيمانكار درخواست .  تواند درخواست تمديد مدت پيمان را بنمايد ، پيمانكارمي كار شود

مشـاور تسـليم    ، بـه مهنـدس   تمديد مدت پيمان را با ارائه محاسبات و داليل تـوجيهي 
، مراتب را براي اتخاذ تصميم به كارفرما  ئيدأكند و مهندس مشاور پس از بررسي و ت مي

  . نمايد كند و سپس نتيجه تصميم كارفرما را به پيمانكار ابالغ مي گزارش مي
   . كند ، مبلغ پيمان تغيير مي 29هاي الف و ج ماده  در صورتي كه بند. 1
هاي اجرايي يا مشخصات فني تغييـر   ا يا مهندس مشاور نقشههرگاه به دستور كارفرم. 2

  . اساسي كند
، ابالغ دستور كارها يا نقشه و تحويل مصـالحي كـه    هرگاه كارفرما در تحويل كارگاه. 3

هـا بـه شـرطي     خير ابالغ دستور كارها و نقشهأت.  خير كندأتهيه آنها به عهده اوست ت
، آنها را از مهندس  توجه به برنامه زماني تفصيليمشمول اين بند است كه پيمانكار با 

  . مشاور درخواست كرده باشد
اگر در تحويل مصالحي كه فروش آنها لزوماً بايد بـا حوالـه كارفرمـا صـورت گيـرد      . 4

خير ايجاد شود به شرطي كه پيمانكار با توجه به برنامه زماني تفصيلي بـراي تهيـه   أت
  .آنها به موقع اقدام كرده باشد
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در موارد حوادث قهري و همچنين در موارد مربوط به كشـف اشـياي عتيقـه و آثـار     . 5
  .بيني شده است پيش 43و  26تاريخي به در مواد 

  . پيش آيد 20ماده ) د(هرگاه محدوديت براي ورود مصالح و تجهيزات طبق بند . 6
  . به حالت تعليق درآيد 49در صورتي كه طبق ماده . 7
قوانين و مقررات جديدي وضع شود كه در تغيير مدت اجـراي كـار   در صورتي كه .  8

 . ثر باشدؤم
هـاي درج شـده در اسـناد و     هرگاه كارفرما نتواند تعهـدات مـالي خـود را در موعـد    . 9

  .  مدارك پيمان انجام دهد
  . موارد ديگري كه به تشخيص كارفرما خارج از قصور پيمانكار باشد. 10

رد درج شده در بنـد الـف موجـب كـاهش مـدت      اگر وقوع برخي از موا) ب  
.  كنـد  ، كاهش مدت پيمان را تعيين مي ، مهندس مشاور با كسب نظر پيمانكار پيمان شود

نمايـد و سـپس نتيجـه تصـميم      و مراتب را براي اتخاذ تصميم به كارفرما گـزارش مـي  
  . كند كارفرما را به پيمانكار ابالغ مي

، اگـر كـار بـه اتمـام      هر تمديد مـدت پيمـان   در پايان مدت اوليه پيمان يا) ج  
، مهندس مشاور با كسب نظر پيمانكار و با توجه به موارد تعيـين شـده در    نرسيده باشد

مجاز آن را با توافق  كند و ميزان مدت مجاز و غير خير كار را بررسي ميأبند الف علل ت
دهد و سپس نظر كارفرمـا   نمايد و نتيجه كار را به كارفرما گزارش مي پيمانكار تعيين مي

كنـد و معـادل مـدت     مجاز تاخير كار به پيمانكار اعالم مي را در مورد ميزان مجاز يا غير
  . نمايد ، مدت پيمان را تمديد مي خير مجازأت

هاي هم زمان ناشي  خيرأ، ت در اجراي مفاد اين ماده براي تمديد مدت پيمان) د  
  . شود بار محاسبه مي فقط يك،  از عوامل مختلف درج شده در بند الف

، اگر پيمانكار با مهندس مشاور توافق نداشته باشـد   در اجراي مفاد اين ماده) و  
شـود و پيمانكـار    ، طبق نظر كارفرما عمل مـي  يا نسبت به تصميم كارفرما معترض باشد

  . براي حل مسئله اقدام نمايد 53اساس ماده  تواند بر مي
  :باشد شرح زير مي به 31ديرت اجرا در ماده م  
مـي توانـد قسـمتي از اختيـارات خـود را بـه شـخص        در اجرا  كارفرما ) الف  
كارفرمـا مـدير طـرح را بـا تعيـين      .  ، واگذار نمايد شود ، كه مدير طرح ناميده مي حقوقي
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هـاي مـدير    گيري تمام تصميم.  نمايد حدود اختيارات واگذار شده به پيمانكار معرفي مي
  . باشد ، در حكم تصميم كارفرما مي ختيارات واگذار شدهطرح در چارچوب ا

  : باشد به قرار زير مي 32نظارت بر اجراي كار در ماده   
، هميشه بايد زير نظر و با اطالع مهنـدس مشـاور    عمليات اجراي پيمانكار) الف  
به .  آيد ، نظارتي كه طرف كارفرما و مهندس مشاور در اجراي كارها به عمل مي انجام شود
، در  نظـارت مسـتقيم در كـار پيمانكـار    .  كاهـد  ، از ميزان مسئوليت پيمانكار نمي هيچ روي

در خارج از كارگاه )  براي ساخت قطعات و تجهيزات (محدوده كارگاه و در موارد خاص 
هـايي را كـه در خـارج از     ، پيمانكار بايد گزارش پيشرفت اقدام در هر حال  . شود انجام مي
  .، به مهندس مشاور تسليم نمايد دهد منظور انجام تعهدات پيمان انجام ميكارگاه به 
، تنها مرجع فني پيمانكار بـراي اجـراي موضـوع پيمـان از      مهندس مشاور) ب  

هـاي فنـي و اصـالحات مـورد نظـر       ، اظهـار نظـر   هرگـاه تغييـرات  .  سوي كارفرماسـت 
.  گيرد با مهندس مشاور انجام مي پس از هماهنگي  ، ، سازندگان و بازرسان فني پيمانكاران

، موظف به كسب مجوز  مواردي كه مهندس مشاور.  شود توسط وي به پيمانكار ابالغ مي
  . ، در اسناد و مدارك پيمان تعيين شده است ، براي انجام وظايف نظارت است از كارفرما
، اقـدام آزمـايش    مهندس مشاور به منظور اطمينان از صـحت اجـراي كـار   ) ج  

، مگـر   عهده كارفرماسـت  ها بر هزينه انجام آزمايش.  كند مصالح يا كارهاي انجام يافته مي
هرگاه نتـايج ايـن   .  بيني شده باشد آنكه در اسناد و مدارك پيمان ترتيب ديگري هم پيش

، پيمانكار متعهد است  ها با آنچه كه در مدارك فني تعيين شده است تطبيق نكند آزمايش
هزينـه انجـام ايـن    .  ها را طبـق دسـتور مهنـدس مشـاور اصـالح كنـد      كه مصالح و كار

.  ، مگر آنكه نقص موجود مربوط به مدارك فني باشـد  اصالحات به عهده پيمانكار است
، تعـداد   برداري از مصالح يا انجام هر نوع آزمايشي ظف است كه براي نمونهؤپيمانكار م

  . گان در اختيار مهندس مشاور بگذاردطور راي ، به الزم كارگر به صورت موردي و موقت
،  در صورتي كه مهندس مشاور مـواردي از عـدم رعايـت مشخصـات فنـي     ) د  

اي  ، با ارسال اخطاريـه  ها و مدارك ديگر فني پيمان را در اجراي كارها مشاهده كند نقشه
هاي معيوب را در مدت مناسبي كه بـا توجـه بـه حجـم و نـوع كـار تعيـين         اصالح كار

،  اگر پس از مهلت تعيين شده پيمانكار نسبت به اصالح.  خواهد د از پيمانكار مينماي مي
هاي  تواند خودش كارهاي معيوب را اصالح نمايد و هزينه ، كارفرما مي كارها اقدام نكند
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در صورتي كه عدم توجه .  درصد از مطالبات پيمانكار كسر نمايد 15مربوط را به اضافه 
،  براي اصالح هر كار معيـوب از سـوي پيمانكـار تكـرار شـود     به اخطار مهندس مشاور 

  . فسخ نمايد 46تواند پيمان را طبق ماده  كارفرما مي
، توسـط نماينـدگان    ، هر موقع كه الزم بداند كارفرما در مدت اجراي پيمان) ـه  

نـوع اطالعـات و    ظف است كه هرؤپيمانكار م .  كند خود عمليات پيمانكار را بازرسي مي
، در اختيار نمايندگان كارفرما بگـذارد و تسـهيالت الزم را    ركي را كه مورد نياز باشدمدا

  . ها فراهم سازد براي انجام اين بازرسي
،  ، تصميم به تغيير مهنـدس مشـاور بگيـرد    اگر كارفرما در طول مدت پيمان) و  

ار و مهنـدس  پيمانكـ .  اين تصميم بايد دست كم يك ماه پيشتر به اطالع پيمانكار برساند
هـاي در دسـت    ، صـورت جلسـه   تمام هايي نا ظف هستند كه تكليف آزمايشؤ، م مشاور

در صـورتي كـه مهنـدس    .  هاي در حال رسيدگي را روشن كنند اقدام و صورت كاركرد
، كارفرما مستقيماً به جـاي مهنـدس مشـاور تكليـف      مشاور به شرح پيشگفته عمل نكند

هاي مربوط به اين اقـدام را بـه حسـاب بـدهي      و هزينه كند هاي ناتمام را روشن مي كار
  . نمايد مهندس مشاور منظور مي

هـايي از كـار    ، بخـش  اگر در زمان اعالم كارفرما مبني بر تغيير مهندس مشـاور   
هـاي   ئيديـه أتوسط پيمانكار در حال اجرا باشد كه اتمـام آن بخـش منجـر بـه صـدور ت     

،  مـان پـس از تغييـر مهنـدس مشـاور شـود      مهندس مشاور شده و اين امر موكول بـه ز 
، از سـوي پيمانكـار بـه     ، بايد در طول يك هفته از تاريخ اعـالم كارفرمـا   گونه موارد اين

، تا كارفرما ترتيـب الزم را بـراي عـدم انقطـاع آن بخـش از كـار        كارفرما منعكس شود
  . بدهد ئيديه أپيمانكار و صدور به موقع ت

كنـد و اختيـارات او را    را به پيمانكار معرفي ميكارفرما مهندس مشاور جديد   
، تنفيذ يا تغييرات مربـوط را بـه    طبق آنچه كه براي مهندس مشاور قبلي تعيين شده بود

، و دستورهاي مهنـدس مشـاور جديـد در     ها ، تصميم كند و از آن پس پيمانكار ابالغ مي
  . االجراست چارچوب پيمان براي پيمانكار الزم

  :، مقررات مهندس ناظر به شرح زير است33ه اساس ماد بر  
مهندس ناظر كه نماينده مهندس مشاور در كارگاه است وظيفه دارد كه با ) الف  

، نظارت و مراقبت دقيق بـه عمـل آورد و    ، در اجراي كار توجه به اسناد و مدارك پيمان
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مشخصـات فنـي   هـا و   ، بر اساس نقشه مصالح و تجهيزاتي را كه بايد به مصرف برساند
مورد رسيدگي و آزمايش قرار دهد و هرگاه عيب و نقصي در آنها يا در نحـوه مهـارت   

همچنين هر .  ، دستور رفع آنها را به پيمانكار بدهد كاركنان يا چگونگي كار مشاهده كند
، مهنـدس نـاظر    طوري كه نتوان با آنها كار كرد آالت معيوب باشد به گاه بعضي از ماشين

، هرگونه  با رعايت مفاد بند ب.  خواهد تعويض و يا تغيير آنها را از پيمانكار ميتعمير يا 
هـاي داده   ، بـه مثابـه دسـتور    شود دستوري كه از طرف مهندس ناظر به پيمانكار داده مي

  . پيمانكار ملزم به اجراي آنهاست.  شده توسط مهندس مشاور است
از تعهدات پيمانكـار بكاهـد يـا    حق ندارد كه  ، ، به هيچ روي مهندس ناظر )ب  

موجب تمديد مدت پيمان يا پرداخت اضافي به پيمانكار شود يا هر نوع دسـتور تغييـر   
  . كاري را صادر كند

هاي مهندس ناظر را در حـدود مفـاد ايـن     پيمانكار مكلف است كه دستور) ج  
پيمـان تشـخيص   ، مگر در مواردي كه آنها را بر خالف اسناد و مـدارك   ماده اجرا نمايد

ظف است كه موضوع را به مهندس مشاور بنويسد و كسب ؤ، م ، كه در اين صورت دهد
، نظـر كارفرمـا در آن مـورد     هرگاه مهندس مشاور موضوع را فيصله ندهـد .  تكليف كند
  . شود قاطع مي
،  آيـد  با وجود نظارتي كه از طرف مهندس ناظر در اجراي كارها به عمل مي )د  

مهندس مشاور حـق دارد مصـالح مصـرفي و كارهـاي انجـام يافتـه را مـورد        كارفرما و 
ها و مشخصات فني تشـخيص   و اگر مشخصات آنها را مغاير نقشه.  رسيدگي قرار دهند

به .  ، پيمانكار متعهد است مصالح و كارهاي معيوب را به هزينه خود تعويض نمايد دهند
كاهـد و سـلب حـق از     يمانكـار نمـي  هـاي پ  ، نظارت مهندس ناظر از مسئوليت هر حال

  . كند كارفرما و مهندس مشاور نمي
  
  ، تحويل كار ، پرداختتضمين 4-10-4

  : شامل 34اساس ماده  بر مقررات مربوط به تضمين انجام تعهدات
، پيمانكـار بايـد    براي تضمين انجام تعهـدات ناشـي از آن   موقع امضاي پيمان،  

اوليه پيمان صادر شده از طرف بانك مـورد قبـول   درصد مبلغ  5اي معادل  ضمانت نامه
.  ، تسـليم كارفرمـا كنـد    اي كه ضميمه اسـناد مناقصـه بـوده اسـت     كارفرما و طبق نمونه

نامه ياد شده بايد تا يك ماه پس از تاريخ تحويل موقت موضـوع پيمـان معتبـر     ضمانت
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است براي تمديـد  ، پيمانكار مكلف  تا هنگامي كه تحويل موقت انجام نشده است.  باشد
ضـاي مـدت اعتبـار    روز پـيش از انق  15و اگـر تـا   .  نامه ياد شـده اقـدام نمايـد    ضمانت
نامه پيمانكار موجبات تمديد آن را فراهم نكرده است كارفرما حق دارد كه مبلغ  ضمانت
، بـه رسـم    نامه نامه را از بانك ضامن دريافت كند و وجه آن را به جاي ضمانت ضمانت

كارفرما تضمين انجـام تعهـدات را پـس از تصـويب صـورت      .  ود نگه داردوثيقه نزد خ
  . اين ماده آزاد است 1، با توجه به تبصره  مجلس تحويل موقت

، آخـرين صـورت وضـعيت     حداكثر تا يك ماه بعد از تحويـل موقـت  : 1تبصره   
سـاس  ا هرگـاه بـر  .  شود ، بدون منظور داشتن مصالح پاي كار تنظيم مي37موقت طبق ماده 

، پيمانكار بدهكار نباشد يـا جمـع بـدهي او نصـف كسـور تضـمين        اين صورت وضعيت
ولـي هرگـاه   . شود درنگ آزاد مي انجام تعهدات بي  نامه حسن انجام كار كمتر باشد ضمانت

نامـه   ، ضـمانت  ، از نصف كسور تضمين حسن انجام كار بيشتر باشـد  ميزان بدهي پيمانكار
  . شود آزاد مي 52يا  40طبق شرايط تعيين شده در ماده حسب مورد  انجام تعهدات بر

 ، به صـورت  در صورتي كه تمام يا قسمتي از تضمين انجام تعهدات :2تبصره   
نامـه بـانكي از انـواع ديگـر      ، به جاي ضـمانت  ، با رعايت مقررات نقد نزد كارفرما باشد

، طبـق   در هـر مـورد   ، چگونگي گرفتن تضمين و اسـترداد آن  اوراق بهادار استفاده شود
  . نامه بانكي تعيين شده است شرايطي است كه در اين پيمان براي ضمانت

مـورد واكـاوي قـرار گرفتـه     به شرح زير  35در ماده  تضمين حسن انجام كار  
  :است

درصـد بـه عنـوان تضـمين حسـن       10معادل  ، از مبلغ هر پرداخت به پيمانكار  
نصف اين مبلغ پـس  .  شود رفرما نگاهداري ميانجام كار كسر و در حساب سپرده نزد كا

،  و نصف ديگر پس از تحويـل قطعـي   40از تصويب صورت وضعيت قطعي طبق ماده 
  .گردد ، مسترد مي 52و  42با رعايت مواد 

وجوه سپرده تضمين حسـن انجـام كـار را طبـق      ، تواند پيمانكار مي: 1تبصره   
و تـاريخ آن در اسـناد و مـدارك پيمـان      دستورالعمل نافذ در زمان ارجاع كار كه شماره

  . دريافت كند ، درج شده است
  :به قرار زير آمده است  36  در ماده  پرداخت   پيش  
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، مبلغي بـه عنـوان    كارفرما موافقت دارد كه به منظور تقويت بنيه مالي پيمانكار  
ريـز  ، روش پرداخـت و چگـونگي وا   ميـزان .  پرداخت به پيمانكار پرداخـت نمايـد    پيش
اساس دستورالعمل مربوط است كه در زمان ارجـاع   ، بر پرداخت و ديگر ضوابط آن  پيش

  . كار نافذ بوده و شماره و تاريخ آن در اسناد و مدارك پيمان درج شده است
يـك از   ، براي دريافت هر پيمانكار در موعدهاي مقرر در دستورالعمل پيشگفته  

كارفرمـا پـس از   .  نويسـد  ه مهندس مشاور مي، درخواست خود را ب پرداخت اقساط پيش
پرداخـت را در مقابـل تضـمين تعيـين شـده در       ، هـر قسـط پـيش    ئيد مهندس مشاورأت

مهلـت پرداخـت   .  نمايد ، پرداخت مي ، بدون اينكه وجوهي از آن كسر شود دستورالعمل
مشاور ئيد مهندس أروز از تاريخ درخواست پيمانكار كه به ت 20پرداخت  هر قسط پيش
كـدام كـه بيشـتر     ، هـر  روز از تاريخ ارائه تضمين از سوي پيمانكـار  10، يا  رسيده است

  . باشد ، مي است
  :گونه آمده است ، اين37ها در ماده  مقررات مربوط به پرداخت  
هاي انجام شده از شروع كار تا آن  ، وضعيت كار ، پيمانكار در آخر هر ماه) الف  

گيـري   هاسـت انـدازه   ، دستور كارهـا و صـورت جلسـه    اجراييهاي  تاريخ را طبق نقشه
، سپس بر اساس فهرسـت   كند نمايد و مقدار مصالح و تجهيزات پاي كار را تعيين مي مي

را در آخر ماه تسـليم   ، مبلغ صورت وضعيت را محاسبه كرده و آن بهاي منضم به پيمان
پيمانكـار را از نظـر تطبيـق بـا     ، صورت وضعيت  مهندس مشاور.  نمايد مهندس ناظر مي

نمايد و آن  اسناد و مدارك پيمان كنترل كرده و در صورت لزوم با تعيين دليل اصالح مي
روز از تاريخ دريافت از سوي مهندس ناظر براي كارفرما ارسال  10را در مدت حداكثر 

كنتـرل   كارفرما صـورت وضـعيت  .  رساند نمايد و مراتب را نيز به اطالع پيمانكار مي مي
نمايـد و مراتـب را نيـز بـه اطـالع       ، براي كارفرما ارسال مـي  شده از سوي مهندس ناظر

  . رساند پيمانكار مي
كارفرما صورت وضعيت كنترل شده از سوي مهندس مشاور را رسيدگي كرده   

هاي موقت قبلي پرداخت شده است و  و بعد از كسر وجوهي كه بابت صورت وضعيت
، باقيمانده مبلغ قابل پرداخت به  نوني و كسور متعلقه طبق پيمانهمچنين اعمال كسور قا

، با صدور چـك بـه    روز از تاريخ وصول صورت وضعيت 10پيمانكار را حداكثر ظرف 
، تمام كارها و مصـالح   با پرداخت صورت وضعيت موقت.  كند ، پرداخت مي نام پيمانكار

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

http://www.Pnunews.com


  
  
  
  
  
  
 

،  سـت متعلـق بـه كارفرماسـت    و تجهيزاتي كه در صورت وضعيت مزبور درج گرديده ا
، تـا موقـع تحويـل     ، بـه رسـم امانـت    هاي موضوع پيمان ليكن به منظور اجراي بقيه كار

  . گيرد ، در اختيار پيمانكار قرار مي موقت
هايي كه بابت آنها  هاي موقت و پرداخت مقادير درج شده در صورت وضعيت  

گيـري و   نـوع اشـتباه انـدازه   الحسـاب دارد و هـر    آيد جنبـه موقـت و علـي    به عمل مي
 ، هاي بعدي يـا در صـورت وضـعيت قطعـي     ، در صورت وضعيت محاسباتي و جز اينها

، رسـيدگي و تصـويب صـورت     به منظور ايجاد امكان براي تهيه.  شود اصالح و رفع مي
پيمانكار بايد ضمن اجـراي كـار و    40هاي تعيين شده در ماده  وضعيت قطعي در مهلت

هاي قطعي و ارائه آنها به مهنـدس   ، نسبت به تهيه متره يك از اجزاي آن پس از اتمام هر
، اين اسـناد   ها و مدارك مربوط اقدام نمايد مشاور براي رسيدگي همراه با صورت جلسه

  . گيرد هاي موقت نيز مورد استفاده قرار مي بايد در تهيه صورت وضعيت
طـرف مهنـدس مشـاور     گاه به عللي صورت وضعيت ارسـالي از  هر : 1تبصره   
درصـد مبلـغ    70، تـا   ئيد كارفرما پس از وضع كسور تعيين شـده در ايـن مـاده   أمورد ت

الحسـاب و در   ، به عنوان علي صورت وضعيتي را كه مهندس مشاور ارسال نموده است
كند و صورت وضعيت را همراه با  مدت مقرر در اين ماده در وجه پيمانكار پرداخت مي

، تا پس از اعمـال اصـالحات    گرداند مي اي تصحيح به مهندس مشاور بر، بر داليل رد آن
ارسال شـود    ، دوباره به شرح ياد شده براي كارفرما اصالح روز 5الزم در مدت حداكثر 

، مهلـت   در ايـن صـورت  .  و بقيه مبلغ به ترتيبي كه گفته شد به پيمانكار پرداخت گردد
شود كه صورت وضعيت تصـحيح   مي پرداخت مبلغ صورت وضعيت از تاريخي شروع

  . شود شده تسليم كارفرما
 هرگاه پيمانكار نسبت به صورت وضـعيتي كـه بـه شـرح پيشـگفته      : 2تبصره   

،  ، حداكثر ظرف يـك مـاه   ، اعتراض خود را با ذكر دليل اصالح شده است معترض باشد
  . قرار گيرد  كند تا مورد رسيدگي به كارفرما اعالم مي

تسليم  اگر پيمانكار در موعد مقرر صورت وضعيت موقت را تهيه و : 3تبصره   
ئيد كارفرما و به هزينه پيمانكار اقدام به تهيـه آن  أ، مهندس مشاور با ت مهندس ناظر نكند

كند و اقدامات بعدي براي رسيدگي و پرداخت آن را به ترتيب ايـن مـاده بـه عمـل      مي
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ضـعيت  خير در پرداخت صورت وأتي از نظر تگونه مسئولي ، هيچ در اين حالت.  آورد مي
  . مربوط متوجه كارفرما نيست

ئيد هر صورت أ، پس از ت هايي كه مشمول تعديل آحاد بها هستند در پيمان) ب  
، پيمانكـار صـورت وضـعيت تعـديل آحـاد بهـاي آن        وضعيت موقت از سوي كارفرمـا 

نمايـد و بـه    مـي هاي اعالم شـده محاسـبه    اساس آخرين شاخص صورت وضعيت را بر
، بـراي مهنـدس    منظور بررسي و پرداخت به نحوي كه در بند الف تعيـين شـده اسـت   

  . كند مشاور ارسال مي
نيمه  هاي هر ، تعديل كاركرد اگر به هر دليل و غير از قصور پيمانكار :1تبصره   
پس از سپري شدن سـه مـاه از آن نيمـه     ) سه ماهه اول و دوم و سوم و چهارم(از سال 

  . عمل خواهد شد 30ماده  9، طبق بند  ، پرداخت نشود هاي قطعي ، با شاخص الس
براي پرداخت وجوه ديگري كه به وجب اسناد و مدارك پيمان به پيمانكار ) ج  
روز از تاريخ دريافـت صـورت حسـاب     10، ظرف مدت  ، مهندس مشاور گيرد تعلق مي
نمايد تـا طبـق بنـد الـف بـراي       تسليم ميكند و به كارفرما  ، آن را رسيدگي مي پيمانكار

  . رسيدگي و پرداخت آن اقدام شود
به شرح زيـر مـورد بررسـي     38هاي ارزي در ماده  مقررات مربوط به پرداخت  

  :قرار گرفته است
هـاي اجرايـي    هرگاه طبق اسناد و مدارك پيمان پيمانكار براي بعضي از هزينـه   

  . شود ، بدين ترتيب رفتار مي احتياج به ارز داشته باشد ، موضوع پيمان
بـراي اسـتخدام متخصصـان خـارجي در      17اگر در اجراي بند الف مـاده  ) الف  

، كارفرمـا ارز مـورد    ، پرداخت ارز از سوي كارفرما تعهد شده باشـد  اسناد و مدارك پيمان
نياز را در مقابل پرداخت معادل ريالي آن از سوي پيمانكار، به نرخ رسـمي فـروش بانـك    

، به شـرط آنكـه قـرارداد     دهد ، در اختيار پيمانكار قرار مي مركزي ايران در تاريخ پرداخت
بينـي شـده    ، بـه ارز پـيش   درصد بيشتر باشد 50گاه نبايد از  ، قسمتي از حقوق كه هيچ آنها
  .باشد

پرداخت ارز از  ، براي تهيه مصالح و تجهيزاتي كه در اسناد و مدارك پيمان) ب  
تعهد شده است و بايد از خارج كشور وارد شود و در عمليـات موضـوع   سوي كارفرما 

، پيمانكار بايد طبق مشخصات تعيين شده در  پيمان مصرف گرديده و در كار باقي بماند
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، بـراي تهيـه پروفرمـاي خريـد      اسناد و مدارك پيمان و با توجه به برنامه زماني تفصيلي
، اقـدام   روز اعتبـار باشـد   90كـم داراي   طوري دست  ، به مصالح و تجهيزات مورد بحث

، اسـناد فروشـنده را از لحـاظ انطبـاق مقـادير و       پيمانكار بايد با مسـئوليت خـود  .  نمايد
 20، ظـرف مـدت    ئيـد أو پس از ت ، ، كنترل نمايد مشخصات آنها با اسناد و مدارك پيمان

اسناد مربوط به خريـد  .  يد، نظر كارفرما را به پيمانكار ابالغ نما روز از تاريخ وصول آنها
كارفرمـا  .  كارفرما صادر شود.  مصالح و تجهيزات پيشگفته بايد به نام كارفرما صادر شود

پيمانكـار  .  نمايـد  ئيد شده به حساب پيمانكار اقدام به گشايش اعتبار ميأاساس اسناد ت بر
، بـه   ، نسبت به ترخيص مصالح و تجهيزات سـفارش شـده از گمـرك    با نظارت كارفرما

پس از آنكه مصالح و تجهيزات ياد شده وارد كارگاه شـد و  .  نمايد ، اقدام مي هزينه خود
هـا منظـور    بهاي آن به صورت كار يا مصالح و تجهيزات پاي كار در صـورت وضـعيت  

، از  هاي قبلي كه به صورت اعتبار از طرف كارفرمـا انجـام شـده اسـت     ، پرداخت گرديد
  . شود طلب پيمانكار كسر مي

ارز نسـبت بـه نـرخ آن در     عيرنرخ تسـ ) و ب) هاي الف اگر در اجراي بند) ج  
، تفاوت نرخ  ، در صورت افزايش نرخ ارز تاريخ تسليم پيشنهاد قيمت پيمانكار تغيير كند

و در صورت كاهش نـرخ ارز  .  شود تسعير ارز به حساب بستانكاري پيمانكار منظور مي
  . گردد به حساب بدهي پيمانكار منظور مي

در صورت شمول تعديل به اين پيمان، تابع ) تعديل نرخ كارهاي موضع بند ب) د  
  . باشد ، مي مقررات تعديل خاص طبق دستورالعمل آحاد بها كه در مورد اين پيمان نافذ است

آالت و ابزار خاصي كه براي اجراي كار مـورد نيـاز    اگر براي خريد ماشين) ـه  
از سـوي   ، در داخل نيست و بايـد خـارج از كشـور وارد شـود    است و امكان تهيه آنها 

، بـه   ، در اين مورد بيني شده باشد كارفرما تسهيالت ارزي در اسناد و مدارك پيمان پيش
آالت و ابـزار موضـوع    مين ماشينأپرداخت هزينه ت.  شود بيني شده عمل مي ترتيب پيش

  .لق به پيمانكار است، متع ، و مالكيت آنها ، به عهده پيمانكار اين بند
  :  گيرد ، تحويل موقت به صورت زير انجام مي39اساس ماده  بر  
پــس از آنكــه عمليــات موضــوع پيمــان تكميــل گرديــد و كــار آمــاده ) الــف  

كنـد و نماينـده    ، پيمانكار از مهندس مشاور تقاضاي تحويل موقـت مـي   برداري شد بهره
، به درخواسـت   مهندس مشاور.  مايدن ت تحويل معرفي ميأخود را براي عضويت در هي

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

http://www.Pnunews.com


  
  
  
  
  
  
 

، ضـمن تعيـين تـاريخ آمـادگي كـار بـراي        ئيدأكند و در صورت ت پيمانكار رسيدگي مي
كارفرمـا بـه   . نمايد ت تحويل موقت را از كارفرما ميأ، تقاضاي تشكيل هي تحويل موقت

روز از  20، حـداكثر در مـدت    ت تحويـل أكند كـه هيـ   اي ترتيب كار را فراهم مي گونه
، در محل كار حاضـر شـود و    ئيد مهندس مشاور رسيده استأتاريخ آمادگي كار كه به ت

اگر به نظر مهندس مشاور عمليات موضوع پيمان آماده .  براي تحويل موقت اقدام نمايد
، نواقص و كارهـايي   روز از دريافت تقاضاي پيمانكار 7، ظرف مدت  برداري نباشد بهره

  . رساند وقت تكميل شود به اطالع پيمانكار ميرا كه بايد پيش از تحويل م
  :  ت تحويل موقت متشكل است ازأهي

  نماينده كارفرما •
  نمانده مهندس مشاور •
  نماينده پيمانكار •

ت را بـه اطـالع مهنـدس مشـاور و پيمانكـار      أكارفرما تاريخ و محل تشكيل هيـ   
هـايي را كـه بـراي     آزمـايش هاي  ، برنامه زمان ، مهندس مشاور تأرساند و تا تشكيل هي مي

كند تا آن قسمت از وسايل را كه تدارك  تحويل كار الزم است تهيه و به پيمانكار ابالغ مي
ت در محل كار آماده أ، براي روز تشكيل هي آنها طبق اسناد و مدارك پيمان به عهده اوست

  .ايد، فراهم نم ت تحويلأظف است كه تسهيالت الزم را براي هيؤپيمانكار م.  كند
شود و  در محل انجام مي تأهيهاي الزم به تشخيص و با نظر اعضاي  آزمايش  

هايي كـه طبـق    به جز آزمايش.  گردد نتايج آن در صورت مجلس تحويل موقت درج مي
هـا را كارفرمـا    ، هزينـه آزمـايش    اسناد و مدارك پيمان هزينه آنها به عهده پيمانكار است

  .كند پرداخت مي
تحويل عيـب و نقصـي در كارهـا مشـاهده نكننـد اقـدام تنظـيم         تأهيهرگاه   

صورت جلسه تحويل موقت را به همراه نتيجـه  .  نمايد صورت جلسه تحويل موقت مي
اي از آن را نيز تا ابـالغ از   كنند و نسخه ، براي كارفرما ارسال مي هاي انجام شده آزمايش

، تحويـل موقـت    ئيـد أمـا بعـد از ت  دهـد كارفر  سوي كارفرما در اختيار پيمانكار قرار مي
  .نمايد ن را به پيمانكار ابالغ ميعمليات موضوع پيما

، اقـدام بـه تشـكيل     تحويل عيب و نقصي دركارها مشاهده نمايند تأهيهرگاه   
كنـد و فهرسـتي از    صورت جلسه تحويل موقت با تعيين مهلتي بـراي رفـع نقـص مـي    
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شود  هايي كه نتيجه آن بعداً معلوم مي ايشنقايص و معايب كارها و عمليات ناتمام و آزم
اي از آنهـا را بـه    نمايـد و نسـخه   را تنظيم و ضميمه صورت جلسه تحويـل موقـت مـي   

، مهندس مشـاور بـه اتفـاق     پس از اعالم رفع نقص از جانب پيمانكار.  دهد پيمانكار مي
فهرست نقايص تعيـين  اساس  كند و اگر بر ، دوباره عمليات را بازديد مي نماينده كارفرما

، صورت جلسه تحويل  ، مهندس مشاور گونه عيب و ايرادي باقي نمانده باشد ، هيچ شده
، مهنـدس مشـاور و    ي نماينده كارفرما موقت و گواهي رفع نقايص و معايب را به امضا

كند  هاي خواسته شده براي كارفرما ارسال مي ، همراه نتايج آزمايش پيمانكار رسيده است
اگـر بـه تشـخيص كارفرمـا حضـور      .  شـود  ، به پيمانكار ابالغ مي ئيد كارفرماأس از تتا پ

، بـه مهنـدس مشـاور     نماينده او در بازديد از كار و گواهي رفع نقـص ضـروري نباشـد   
  . دهد تا به جاي نماينده كارفرما اقدام كند نمايندگي مي

بــه ت در محــل و تحويــل كــار أتــاريخ تحويــل موقــت، تــاريخ تشــكيل هيــ  
تـاريخ شـروع دوره   .  شـود  كه در صورت مجلس تحويل موقـت درج مـي  .  كارفرماست

گونه نقصي در كار  ، هيچ ت تحويلأبه شرط آنكه هي.  ، تاريخ تحويل موقت است تضمين
اگـر  .  شود ت تعيين شده است رفع ميأمشاهده نكند يا نقايص در مهلتي كه از طرف هي

، تـاريخ   ، بيش از مهلت تعيين شـده باشـد   كند ص مي، رفع نقاي زماني كه پيمانكار صرف
، ولـي تـاريخ    ت و تحويل كـار بـه كارفرماسـت   أ، همان تاريخ تشكيل هي تحويل موقت

  .أئيد مهندس مشاور رسيده باشد، تاريخ رفع نقص است كه به ت شروع دوره تضمين
  روز از تـاريخ اعـالم   20( تـر از موعـد مقـرر     ت تحويل موقـت، ديـر  أاگر هي  

در محـل حاضـر    ) ئيد مهندس مشاور رسيده استأآمادگي كار از سوي پيمانكار كه به ت
ت در أ، تـاريخ تشـكيل هيـ    ، تاريخ تحويل موقت شود و براي تحويل موقت اقدام نمايد

ت نقصـي در كـار مشـاهده    أاگـر هيـ    ، در اين حالت.  محل و تحويل كار به كارفرماست
، تـاريخ شـروع    تعيين شده است رفع شـود  تأهيسوي نكند يا نقايصي در مهلتي كه از 

ئيـد مهنـدس   أروز بعد از تاريخ اعالم آمادگي كار از سوي پيمانكار كه بـه ت  20تضمين 
كند بـيش   آنكه زماني كه پيمانكار صرف رفع نقص مي ، مگر باشد مشاور رسيده است مي

، برابـر تـاريخ    ين، تاريخ شروع دوره تضـم  از مهلت تعيين شده باشد كه در اين صورت
ت در أخير تشكيل هيـ أئيد مهندس مشاور رسيده است منهاي مدت تأرفع نقص كه به ت

  .باشد مي)  روز 20نسبت به مهلت  (محل 
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خير در تحويـل  أاز كار براي مدت تـ  نگهداريهاي حفظ و  كارفرما بايد هزينه  
صورتي كه در اسناد در ) ب.  به پيمانكار پرداخت كند)  روز 20نسبت به مهلت (موقت 

هـاي   ، زمـان  هاي مسـتقلي از كـار   ، براي تكميل و تحويل موقت قسمت و مدارك پيمان
هـاي مسـتقلي از    برداري از قسـمت  ، بهره  ، يا به نظر كارفرما بيني شده باشد مجزايي پيش

هاي پيش  ، قسمت ، كارفرما با رعايت اين ماده كار پيش از تكميل كل كار مورد نياز باشد
هاي پس از تحويل موقت مانند آزاد نمودن تضمين  گفته را تحويل موقت گرفته و اقدام

، استرداد كسور تضمين حسن انجـام   ، تحويل قطعي ، شروع دوره تضمين انجام تعهدات
  ، طبق اسناد و مدارك ، را به تناسب آن قسمت از كار كه تحويل موقت گرديده است كار

  .دهد ام مي، به صورت مستقل انج پيمان
 125، اگر عمليات موضوع پيمان تا حـد  29ماده )  الف (اگر با توجه به بند ) ج  

بـرداري نباشـد و    هاي اجرا شده قابـل بهـره    ، ولي كار درصد مبلغ اوليه پيمان انجام شود
  . دهد به پيمان خاتمه مي 48، كارفرما طبق ماده  پيمانكار براي ادامه كار موافقت نكند

صورتي كه عمليات موضوع پيمان طبق اين ماده آمـاده تحويـل موقـت    در ) د  
، مهنـدس مشـاور آمـاده بـودن كـار بـراي        ، ولي پيمانكار تقاضاي تحويل كار نكند شود

ت أنمايد تا كارفرما طبق اين ماده براي تشكيل هيـ  تحويل موقت را به كارفرما اعالم مي
، پيمانكـار نماينـده    ز تاريخ ابـالغ كارفرمـا  روز ا 10اگر بعد از  . و تحويل كار اقدام كند

،  مين دليل به وسيله دادگـاه محـل  أ، كارفرما با ت خود را براي تحويل موقت معرفي نكند
،  در ايـن حالـت  .  نمايـد  اقدام مـي   ، طبق اين ماده نسبت به تحويل موقت موضوع پيمان

  . گونه اعتراضي را در اين مورد ندارد  پيمانكار حق هيچ
، در صورتي كـه آمـاده بـودن     پس از تقاضاي پيمانكار براي تحويل موقت )ـه  

ئيـد مهنـدس مشـاور باشـد ولـي تـداركات الزم بـراي        أكار براي تحويل موقت مورد ت
هاي مورد نياز مانند آب و بـرق كـه بايـد از سـوي كارفرمـا       اندازي و انجام آزمايش راه
هـاي   تحويل قطعي و آزاد كردن تضمين، نحوه تحويل موقت و  مين شود فراهم نباشدأت

تي متشكل از نماينده سازمان برنامه أپيمانكار با رعايت حقوق طرفين پيمان طبق نظر هي
االجرا  ت قطعي و الزمأن هينظر اي.  باشد ، نماينده كارفرما و نماينده پيمانكار مي و بودجه

  .است
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آالت و ابزار  ماشين ، ، وسايل ظف است كه پس از تحويل موقتؤپيمانكار م) و  
هاي تحويلي كارفرما را ظرف مدت مناسبي كـه   و مصالح اضافي متعلق به خود در محل

،  بـه عـالوه پيمانكـار   .  هاي ياد شده خارج كند ، از محل مورد قبول مهندس مشاور باشد
سيسات أها و ت شود ساختمان بايد ظرف مدت معيني كه توسط مهندس مشاور تعيين مي

هاي تحويلي كارفرما ساخته است تخريب يا پياده  ه براي اجراي كار در محلموقتي را ك
.  كند و مصالح و مواد زائد آن را از محل كار خارج و كارگاه را به هزينه خود تميز كنـد 

تواند براي خارج نمودن آنها به هر نحـوي كـه مقتضـي     در غير اين صورت كارفرما مي
در ايـن  .  ا به حساب بدهكاري پيمانكار منظور نمايدهاي آن ر بداند عمل نمايد و هزينه

صورت پيمانكار حق اعتراضي نسبت به اقدام كارفرما و ادعاي ضرر و زيان به امـوال و  
  . هاي خود را ندارد دارايي

ساخته و مصالح بازيـافتي و   هاي پيش هاي ساختمان با توجه به اين كه مالكيت  
سيسات تجهيز كارگـاه كـه بـه وسـيله پيمانكـار در      أها و ت ساخته ساختمان قطعات پيش

، هرگاه  ، متعلق به پيمانكار است هاي تحويلي كارفرما نصب يا احداث نموده است محل
ها و تاسيسات موقـت پيمانكـار مـورد احتيـاج كارفرمـا       تمام يا قسمتي از اين ساختمان

سيسات أها و ت ساختمان، با توجه به اينكه در اين حالت نبايد وجهي بابت برچيدن  باشد
، قيمت آن بـا تراضـي طـرفين تعيـين و بـه كارفرمـا        ياد شده به پيمانكار پرداخت شود

  . شود فروخته و تحويل مي
، مورد بررسـي قـرار    41و  40صورت وضعيت قطعي و تحويل قطعي در ماده   

،  بايد حداكثر تا يـك مـاه از تـاريخ تحويـل موقـت      پيمانكار، 40طبق ماده . گرفته است
، بـدون   اسـاس اسـناد و مـدارك پيمـان     هاي انجام شده را بر صورت وضعيت قطعي كار

منظور نمودن مصالح و تجهيزات پاي كار تهيه كند و براي رسيدگي به مهندس مشـاور  
ظـرف   مهندس مشاور صورت وضعيت دريافت شده را رسيدگي نموده و.  تسليم نمايد

  . نمايد مدت سه ماه براي تصويب كارفرما ارسال مي
ماه از تاريخ وصـول   2كارفرما صورت وضعيت دريافت شده را ظرف مدت   

، اعالم  كند و نظر نهايي خود را ضمن ارسال يك نسخه از آن به پيمانكار رسيدگي مي
  . دارد مي
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ورت وضـعيت  ، براي تهيه ص ، ظرف مهلت تعيين شدهدر صورتي كه پيمانكار  
، اقـدام بـه تهيـه آن     ، مهندس مشاور به هزينه پيمانكار ييد كارفرماأ، با ت قطعي اقدام نكند

در صـورتي كـه   .  دارد كند و بعد از امضاي پيمانكار براي تصويب كارفرما ارسال مي مي
، مهنـدس مشـاور بـدون امضـاي      پيمانكار از امضاي صورت وضـعيت خـودداري كنـد   

  . فرستد وضعيت را براي كارفرما مي، صورت  پيمانكار
نمـوده اسـت اگـر     ءدر حالتي كه پيمانكـار، صـورت وضـعيت را قـبالً امضـا       

اعتراضي نسبت به نظر كارفرما داشته باشد يا در حالتي كـه صـورت وضـعيت را قـبالً     
، اعتراض خود را حداكثر ظرف  امضا نكرده است و نسبت به نظر كارفرما اعتراض دارد

، يكجـا بـه اطـالع كارفرمـا      ، بـا ارائـه دليـل و مـدرك     تاريخ وصول وضعيتيك ماه از 
، بـه مـوارد    كارفرما حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ وصول نظر پيمانكار.  رساند مي

  . نمايد كند و قبول يا رد آنها را اعالم مي اعتراض رسيدگي مي
خـود كـه مـورد    تواند براي تعيين تكليف آن قسـمت از اعتـراض    پيمانكار مي  

  . اقدام نمايد 53، طبق ماده  شود قبول كارفرما واقع نمي
در صورتي كه پيمانكار ظرف مدت تعيين شده به صورت وضـعيت اعتـراض     

  . شود ، صورت وضعيت قطعي از طرف پيمانكار قبول شده تلقي مي نكند
، بـه   شـود  مقادير كارها به ترتيب باال در صورت وضـعيت قطعـي منظـور مـي      

، هرچند كه بين آنهـا و مقـاديري    گيرد تنهايي قاطع است و ماخذ تسويه حساب قرار مي
  . ، اختالف باشد هاي موقت منظور گرديده است كه در صورت وضعيت

هـاي   هرگاه با توجه به صورت وضعيت قطعي تصويب شده و سـاير حسـاب    
  . شود زاد مي، نصف تضمين حسن انجام كار آ ، پيمانكار بدهكار نباشد پيمانكار

، اقـدام   پس از فسخ يا خاتمه پيمان 48يا  47در مواردي كه طبق مواد  : تبصره  
، بـه ترتيـب    ، مهلت تهيه صورت وضعيت قطعي شود به تهيه صورت وضعيت قطعي مي

  . باشد برداري يا تاريخ تحويل كارهاي انجام شده مي از تاريخ صورت
، كارفرما  نامه موافقت 5تعيين شده در ماده در پايان دوره تضمين ، 41طبق ماده   

ت تحويـل قطعـي و تـاريخ    أ، اعضاي هيـ  ئيد مهندس مشاورأبنا به تقاضاي پيمانكار و ت
،  بيني شده اسـت  براي تحويل موقت پيش 39گونه كه در ماده  ، به همان ت راأتشكيل هي

، هرگاه عيب  ديد كارها، پس از باز ت تحويل قطعيأهي.  كند معين و به پيمانكار ابالغ مي
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و نقصي كه ناشي از كار پيمانكار باشد مشاهده ننمايد موضوع پيمان را تحويـل قطعـي   
كنـد و   درنگ صـورت جلسـه آن را تنظـيم و بـراي كارفرمـا ارسـال مـي        و بي.  گيرد مي

، و سـپس كارفرمـا بـا     دهـد  اي از آن را تا ابالغ از سوي كارفرما، به پيمانكار مـي  نسخه
  . نمايد تحويل قطعي كار را به پيمانكار ابالغ ميتصويب 
 ، عيب و نقصـي ناشـي از كـار پيمانكـار     ت تحويل قطعيأهرگاه هي: 1تبصره   
  . شود رفتار مي 42، براي رفع آنها طبق ماده  كند  مشاهده

ــره    ــار در : 2تبص ــر پيمانك ــاده    اگ ــده در م ــين ش ــان دوره تضــمين تعي  5پاي
، مكلف به رفع نـواقص ناشـي از كـار     تحويل قطعي كار را ننمايد، تقاضاي  نامه موافقت

باشـد و تـاريخ تقاضـاي     خود كه تا تاريخ تقاضاي تحويل قطعي بروز كرده اسـت مـي  
  . پيمانكار مالك اقدامات مربوط به تحويل قطعي است

تحويـل   تأ، اقدام به اعزام هي اگر كارفرما با وجود تقاضاي پيمانكار : 3تبصره   
خير بيش از دو ماه به طول انجامد و پس از درخواست مجدد پيمانكـار و  أنكند و اين ت

، عمليـات   انقضاي يك ماه از تاريخ تقاضاي مجدد كارفرما در اين زمينـه اقـدامي نكنـد   
گردد و بايد اقدامات پس از تحويل قطعي در  موضوع پيمان تحويل قطعي شده تلقي مي

  . مورد آن انجام شود
:  هاي دوره تضمين به شرح زير توصيف شده است ، مسئوليت42اساس ماده  بر  

،  پيمانكـار باشـد   ، معايب و نواقصي در كار ببيند كـه ناشـي از كـار    اگر در دوره تضمين
بـراي ايـن   .  پيمانكار مكلف است كه آن معايب و نواقص را به هزينـه خـود رفـع كنـد    

كند و  ب و نواقص و محل آنها به پيمانكار ابالغ مي، كارفرما مراتب را با ذكر معاي منظور
، شـروع بـه رفـع معايـب و نـواقص       روز پس از ابالغ كارفرما 15پيمانكار بايد حداكثر 

  . ، رفع نمايد كند و آنها را طي مدتي كه مرد قبول كارفرماست مي
، كارفرمـا حـق    هرگاه پيمانكار در انجام اين تعهد قصور ورزد يا مسامحه كنـد   

دارد آن معايب را خودش يا به ترتيبي كه مقتضي بداند رفـع نمايـد و هزينـه آن را بـه     
اي كـه پيمانكـار    ، از محل تضمين پيمانكار يا هر نوع مطالبات و سپرده درصد 15اضافه 

  . ، برداشت نمايد نزد او دارد
بـرداري كارهـاي تحويـل موقـت شـده در دوره       و بهـره  نگهـداري ،  هاي حفاظت هزينه

  . تضمين به عهده كارفرماست
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ـ  4-10-5 خير، تسـويه  أحوادث قهري، فسخ، ختم، تعليق، هزينه تسريع، خسارت ت

  ، حل اختالفحساب
 جنـگ، اعـم از اعـالم شـده يـا نشـده،        .بيان شده است 43در ماده بروز حوادث قهري 

هاي  و طغيان ، ، سيل ، زلزله دار هاي واگير ، شيوع بيماري هاي عمومي ها و اعتصاب انقالب
، و حـوادث مشـابه خـارج از     ، طوفان دار و مهار نشدني هاي دامنه سوزي آتش  ، عادي غير

كنترل دو طرف پيمان كه در منطقه اجراي كار وقوع يابد و ادامه كار را بـراي پيمانكـار   
، به ترتيب زير   آيد و در صورت بروز آنها ناممكن سازد جزء حوادث قهري به شمار مي

هـاي وارده   يك از دو طرف مسئول خسارت در بروز حوادث قهري، هيچ.  شود يعمل م
  . به طرف ديگر در اثر اين حوادث نيست

، كه حـداكثر كوشـش خـود را بـراي حفاظـت از       ظف استؤپيمانكار م) الف  
شـود و   كارهاي اجرا شده كه در وضعيت قهري رها كردن آنها منجر به زيان جدي مـي 

كارفرمـا نيـز   .  ، به كار برد هاي مطمئن و ايمن تجهيزات پاي كار به محلانتقال مصالح و 
، در  ، براي تسريع در ايـن امـر   ، در حد امكان بايد تمام امكانات موجود خود را در محل

  .اختيار پيمانكار قرار دهد
سيسـات و  أ، ت  هاي موضـوع پيمـان   هاي وارد شده به كار در مورد خسارت) ب  
   : شود ل پيمانكار به شرح زير عمل مييآالت و ابزار و وسا ، ماشين تهاي موق ساختمان

مـاده   )ج( ، مشمول بيمه بنـد  هاي وارد شده به كارهاي موضوع پيمان هرگاه خسارت. 1
  . شود ، طبق همان ماده اقدام مي باشد براي جبران آن 21

 21مـاده   )ج( بند  ، مشمول بيمه هاي وارد شده به كارهاي موضوع پيمان اگر خسارت. 2
ها كافي نباشـد جبـران خسـارت بـه عهـده       نيست يا ميزان آنها براي جبران خسارت

  . كارفرماست
و ابزار  آالت ، ماشين سيسات موقتأها و ت هاي وارد شده به ساختمان جبران خسارت. 3

  . ، به عهده پيمانكار است 21ماده  )د(، با توجه به بند  و وسايل پيمانكار
، اعـاده   )2.ب(و  )1.ب( هـاي   ، در بنـد  هاي ياد شده از جبران خسارتمنظور   

، اگـر كارفرمـا    پس از رفع وضعيت قهـري .  كارها به صورت پيش از وقوع حادثه است
 ، پيمانكار مكلـف اسـت   اعاده كارها را به حالت پيش از وقوع حادثه الزم و ميسر بداند
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، تمديـد مـدت مناسـبي بـراي      اين صـورت  در.  درنگ آغاز نمايد كه اجراي كارها را بي
ئيـد  أشود كه پس از رسيدگي و ت ، از سوي پيمانكار پيشنهاد مي اعاده كارها به وضع اول

  .گردد ، به پيمانكار ابالغ مي مهندس مشاور و تصويب كارفرما
، يـا اگـر    اگر كارفرما ادامه كارها به وضع اوليه را ضروري تشخيص ندهـد ) ج  

،  48طبق مـاده   48ماده ) د(، بدون رعايت بند  از شش ماه ادامه يابدوضعيت قهري بيش 
  . دهد به پيمان خاتمه مي

هاي  طبق بند كارفرما هزينه توقف كار پيمانكار را براي مدت مازاد بر يك ماه،  
  . كند پرداخت مي 49ماده دوم و سوم 

  : به شرح زير است 44ممنوعيت قانوني، طبق ماده   
،  ، مشـمول قـانون منـع مداخلـه     كند كه در موقع عقد پيمـان  م ميپيمانكار اعال  

مصوب بيست و دوم دي ماه هزار و سيصد و هفت نيست و در صورتي كه خـالف آن  
  . شود رفتار مي 47، پيمان فسخ و طبق ماده  براي كارفرما محرز شود

، به علـل زيـر مشـمول قـانون      ، پيمانكار هرگاه ضمن انجام كار تحويل موقت  
  : شود پيشگفته مي

، مدير يا بازرسان شـركت پيمانكـار پـيش     تغييراتي كه در صاحبان سهام) الف  
   .آيد

  . هاي دولت يا كارفرما پيش آيد تغييراتي كه در دستگاه) ب  
در حالـت ب بـه   .  شـود  رفتـار مـي   47در حالت الف پيمان فسخ و طبق مـاده    

مراتب را به كارفرما اعالم كنـد و در  ، پيمانكار مكلف است كه  محض وقوع منع قانوني
بـا   48دهـد و طبـق مـاده     صورتي كه منع قانوني رفع نشود كارفرما به پيمان خاتمه مـي 

اگر پيمانكار مراتب را به موقع به كارفرما اعالم نكند پيمان فسخ .  شود پيمانكار عمل مي
  . شود رفتار مي 47و طبق ماده 

پيمان، اقدامات فسـخ پيمـان در مـاده     حقوق انحصاري ثبت شده، موارد فسخ  
در ادامه به بيان مقـررات ايـن موضـوعات    . مورد بررسي قرار گرفته است 47و  46، 45

  .پرداخته شده است
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هـا و   پيمانكار، كارفرما را در مقابل تمام دعاوي، خسـارت ) الف: 45طبق ماده   
هاي تجـاري و   عاليم يا نام،  ليفاتأ، ت مطالبات مربوط به نقض احتمالي حقوق ثبت شده

  . دارد ، مصون مي ديگر حقوق حمايت شده كه در اجراي موضوع پيمان ايجاد شود
اي نيسـت كـه    كند كه مفاد اسناد و مدارك پيمان به گونه ئيد ميأكارفرما ت) ب  

در صورتي كه براي پيمانكار معلـوم شـود كـه    .  موجب نقض حقوق حمايت شده شود
پيمان ناگزير در مواردي موجـب نقـض حقـوق حمايـت شـده       رعايت اسناد و مدارك

، بايد پيش از هر نوع اقدام در مورد آنها، مراتب را بـه مهنـدس مشـاور اعـالم      گردد مي
اي كه نقص حقوق حمايت شـده   ، به گونه نمايد تا كارفرما نسبت به ايجاد تغييرات الزم

  . الغ نمايدو نتيجه را به پيمانكار اب  ، اقدام نمايد برطرف شود
  :  باشد قانون به شرح زير مي فسخ ، موارد47طبق ماده   
يك از موارد زيـر پيمـان را طبـق     تواند در صورت تحقق هر كارفرما مي) الف   

  :  فسخ نمايد 47ماده 
، بـيش از نصـف    خير در تحويل گرفتن كارگاه براي شروع عمليات موضوع پيمـان أت. 1

  .28 ماده) ب(ت تعيين شده در بند مد
خير در ارائه برنامه زماني تفصيلي به مدت بيش از نصف مهلت تعيين شـده بـراي   أت. 2

 . تسليم آن
، بـيش از نصـف مـدت     خير در تجهيز كارگاه براي شروع عمليات موضـوع پيمـان  أت. 3

، در صـورتي   فسخ پيمـان در ايـن حالـت   .  نامه موافقت 4ماده ) ج(تعيين شده در بند 
كارفرما قسمتي از پيش پرداخت را كـه بايـد بعـد از تحويـل كارگـاه      مجاز است كه 
 . رده باشد، پرداخت ك پرداخت نمايد

،  خير در شروع عمليات موضوع پيمان، بيش از يك دهم مدت اوليه پيمان يا دو ماهأت. 4
 . كدام كه كمتر است هر

، بـيش از نصـف    تفصـيلي بيني شده در برنامه  هاي پيش يك از كار خير در اتمام هرأت. 5
 . 30مدت تعيين شده براي آن كار با توجه به ماده 

 . 30ماده  خير در اتمام به مدت بيش از يك چهارم مدت پيمان با توجه به أت. 6
و ابـالغ شـروع كـار از     43عدم شروع كار پس از رفع وضعيت قهري موضوع مـاده  . 7

 . سوي كارفرما
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  بـيش از   ، ، بـدون اجـازه كارفرمـا    يا تعطيـل كـردن كـار   بدون سرپرست گذاشتن كارگاه .  8
 .روز 15

، طبـق بنـد    عدم انجام دستور مهندس مشاور براي اصالح كارهاي انجام شده معيوب. 9
 .32ماده ) د(
  انحالل شركت پيمانكار . 10
آالت و امـوال پيمانكـار از سـوي محـاكم      ورشكستگي پيمانكار يا توقيـف ماشـين  . 11

 .اي كه موجب توقف يا كندي پيشرفت كار شود نه، به گو قضايي
 . 17ماده )  و(، طبق بند  خير بيش از يك ماه در پرداخت دستمزد كارگرانأت. 12
هرگاه ثابت شود كه پيمانكار براي تحصيل پيمان يا اجراي آن بـه عوامـل كارفرمـا    . 13

آنها را در منافع خـود  هاي  ، يا آنها را واسطه ، پاداش يا هدايايي داده است العمل حق
 . سهيم كرده است

  : كند ، كارفرما پيمان را فسخ مي در صورت احراز موارد زير) ب
  واگذاري پيمان به شخص ثالث . 1
بيني شده در  ، به استثناي حالت پيش گردد 44پيمانكار مشمول ممنوعيت قانوني ماده . 2

  . 48، براي شمول ماده  آندوم بند 
  :شامل  49قانون طبق ماده اقدامات فسخ   
هـاي درج شـده    از حالت در صورتي كه به علت بروز يك يا چند مورد ) الف  
، نظر خود را با ذكـر مـواردي    ، كارفرما پيمان را مشمول فسخ تشخيص دهد 46در ماده 

  . كند ، به پيمانكار ابالغ مي داند كه به استناد آنه پيمانكار را مشمول فسخ مي
، در صـورتي   روز از تاريخ ابالغ كارفرما 10لف است كه در مدت پيمانكار مك  

، مراتـب را   كه داليلي حاكي از عدم انطباق نظر كارفرما با موارد اعالم شده داشته باشـد 
، پاسخي از سوي پيمانكار نرسد يا  اگر ظرف مدت تعيين شده.  به اطالع كارفرما برساند

كنـد   ، كارفرما فسخ پيمان را به پيمانكار ابالغ مي ندكارفرما داليل اقامه شده را مردود بدا
  . نمايد ، عمل مي ، به ترتيب مفاد اين ماده و بدون احتياج به انجام دادن تشريفات قضايي

در صورتي كه تصميم كارفرما براي فسخ پيمان به استناد مـوارد درج شـده در     
تي متشكل از سه نفـر  أوسيله هي ، موضوع فسخ پيمان بايد بدواً به باشد 46بند الف ماده 

يك  هايي كه تابع هيچ در مورد سازمان( به انتخاب وزير يا باالترين مقام سازمان كارفرما 
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ئيد شود و مورد موافقت وزيـر يـا بـاالترين مقـام     أبررسي و ت) ها نيستند خانه از وزارت
  . سازمان كارفرما قرار گيرد و سپس به پيمانكاران ابالغ شود

كارفرما تضمين انجام تعهدات و تضمين حسن انجـام كـار كسـر شـده را     ) ب  
هـاي   سيسات و سـاختمان أدرنگ كارگاه و ت كند و بي ضبط و به حساب خزانه واريز مي

آالت و ابزار و تمام تداركات موجود در آن در اختيـار   ، ماشين ، مصالح و تجهيزات وقت
درنـگ از پيمانكـار    سپس بـي .  دارد ل ميگيرد و براي حفاظت آن اقدام الزم را معمو مي

بـرداري و صـورت مجلـس     اي براي صـورت  كند كه ظرف يك هفته نماينده دعوت مي
آالت و ابزار و تـداركات ديگـري    ، ماشين هاي انجام شده و تمام مصالح و تجهيزات كار

ت هرگاه پيمانكار از معرفي نماينده ظرف مـد .  كه در كارگاه موجود است معرفي نمايد
تعيين شده خودداري نمايد يا نماينده معرفي شـده از جانـب او در موعـد مقـرر بـراي      

مين دليل بـا حضـور نماينـده دادگـاه     أ، كارفرما به منظور ت صورت برداري حاضر نشود
گونـه اعتراضـي در ايـن     نمايد و پيمانكار حق هيچ ، براي صورت برداري اقدام مي محل

اقـدام بـه تهيـه     40، طبـق مـاده    درنـگ  ، پيمانكار بـي  يبردار پس از صورت.  مورد ندارد
  . كند صورت وضعيت قطعي از كارهاي انجام شده مي

هاي موقت را كه در كارگاه احـداث شـده و    سيسات و ساختمانأكارفرما ت) ج  
گيرد و بهـاي آن را برابـر ارزش مصـالح و     ، در اختيار مي براي ادامه كار مورد نياز است

شود با توجه به اينكـه در ايـن مـوارد     بازيافتي كه با توافق دو طرف تعيين ميتجهيزات 
، به حساب طلـب پيمانكـار    نبايد وجهي بابت برچيدن كارگاه به پيمانكار پرداخت شود

هـاي تحـويلي    هاي پيشگفته در خارج از محـل  سيسات و ساختمانأاگر ت.  كند منظور مي
،  شـود  هاي اجاره آنها را با توافق دو طرف تعيين مـي ، كارفرما ب كارفرما ايجاد شده باشد

  . كند براي مدتي كه به منظور تكميل كار در اختيار خواهد داشت به پيمانكار پرداخت مي
آالت و ابزار و وسايل متعلق بـه پيمانكـار را كـه در     تواند ماشين كارفرما مي) د  

، براي مـدت   مورد نياز بداندكارگاه كه موجود است و به تشخيص خود براي اتمام كار 
مناسبي كه براي جايگزين كردن آنها با ماشين آالت ديگر الزم است در اختيار بگيـرد و  

، بـه حسـاب طلـب پيمانكـار      شـود  هزينه اجاره آنها را كه با توافق دو طرف  تعيين مي
از آالت او را بـيش   توانـد بـدون موافقـت پيمانكـار ماشـين      كارفرمـا نمـي  .  منظور نمايد

   .هاي تعيين شده در زير اجاره خود بگيرد مدت
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آالت  ، كارخانه آسفالت و ماشـين  آالت ثابت مانند دستگاه مركزي بتن در مورد ماشين .1
 اسـت  ، برابر مدتي بيني شده است خاصي كه نام آنها در شرايط خصوصي پيمان پيش

  . آيد به دست ميرياضياتي كه از رابطه 
  . ، برابر ده ماه آالت در مورد ساير ماشين .2

، اقالمـي از   ، كارفرما به ميزان طلب خـود  اگر پيمانكار به كارفرما بدهكار باشد  
آالت و ابزار و وسائل پيمانكار را كه توسـط كارشـناس يـا كارشناسـان منتخـب       ماشين

، بـه تملـك    گيرد و با رعايت قوانين جاري كشـور  شود در اختيار مي طرفين ارزيابي مي
  . آورد مي ود درقطعي خ

كارفرما از مصالح و تجهيزات پاي كار آنچه طبق مشخصات بوده و بـراي  ) ـه  
كند و بهاي آن را بر اساس نـرخ متعـارف روز در    اجراي پيمان تهيه شده است قبول مي

  . نمايد تاريخ خريد كه مورد توافق دو طرف باشد به حساب طلب پيمانكار منظور مي
درنگ فهرست مصالح سفارش شـده   ، بي ت ابالغ فسخ پيمانپيمانكار با درياف) و  

 10كارفرما تـا  .  نمايد مي براي اجراي كار را همراه با شرايط خريد آنها براي كارفرما ارسال 
روز از دريافت فهرست پيشگفته اقالمي از مصالح و تجهيزات سفارش شده را كـه مـورد   

نمايـد تـا پيمانكـار قـرارداد خريـد آنهـا را بـه         دهد به پيمانكار اعالم مي نياز تشخيص مي
مبالغي كه بابت خريد اين مصالح و تجهيزات از سوي پيمانكار تاديه .  كارفرما منتقل نمايد

گردد و  ، در مقابل تسليم اسناد و مدارك آن به حساب طلب پيمانكار منظور مي شده است
  . عهده كارفرما خواهد بود تاديه بقيه بهاي خريد و هر نوع تعهد مربوط به آنها به

بـه منظـور توافـق در    ،  هرگاه پيمانكار ظرف دو هفته از تاريخ ابالغ كارفرما) ز  
، كارفرما يـك   حاضر نشود يا توافق بين طرفين حاصل نگردد ـهاي ج، د و ه اجراي بند

نظر اين كارشناس يـا كارشناسـان   .  نمايد يا چند كارشناس رسمي دادگستري انتخاب مي
پـردازد و بـه حسـاب بـدهي      الزحمه آنان را كارفرما مي براي طرفين قطعي است و حق

  .كند پيمانكار منظور مي
پيمانكار مكلف است كه مازاد مصالح و تجهيزات و ديگر تـداركات خـود   ) ج  

ماه از تاريخ ابالغ  3، حداكثر ظرف  هاي تحويلي كارفرما باقي مانده است را كه در محل
تواند براي خارج  در غير اينصورت كارفرما مي.  هاي ياد شده خارج كند محل، از  كارفرما
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هـاي آن را بـه حسـاب     كردن آنها به هر نحو كه مقتضـي بدانـد عمـل نمايـد و هزينـه     
  . هاي پيمانكار منظور دارد بدهكاري
ها و ارزيـابي طبـق    برداري از تاريخ ابالغ فسخ پيمان تا تاريخي كه صورت) ط  
و حفاظت كارگاه به عهـده   نگهداريهاي مربوط به  ، نصف هزينه يابد يان مياين ماده پا

، در  اين مدت نبايد از سه ماه بيشتر شـود .  كارفرما و نصف ديگر به عهده پيمانكار است
و حفاظت كارگاه براي ايام بيش از سـه   نگهداريهاي مربوط به  غير اين صورت هزينه

  . ماه به عهده كارفرماست
خير كـار، صـورت حسـاب    أ، خسارت ت پيمان، تعليق، هزينه تسريع كارخاتمه   

 48هـاي   نهايي، تسويه حساب، حل اختالف و قوانين و مقررات حاكم بر پيمان در ماده
  .آمده است كه در ادامه به بيان آنها پرداخته شده است 54تا 

ون آنكـه  ، كارفرما بد هرگاه پيش از اتمام كارهاي موضوع پيمان، 48طبق ماده   
، تصميم به خاتمه دادن  بنا به مصلحت خود يا علل ديگر  ، تقصيري متوجه پيمانكار باشد

، كـه نبايـد    ، خاتمه پيمان را با تعيين تاريخ آماده كردن كارگاه براي تحويـل  پيمان بگيرد
آنها كارفرما كارهايي را كه ناتمام ماندن .  كند ز باشد به پيمانكار ابالغ ميور 15بيشتر از 

كند و مهلـت بيشـتري بـه     موجب بروز خطر يا زيان مسلم است در اين ابالغ تعيين مي
گونه كارها را تكميل كند و كارگـاه   ، اين دهد تا پيمانكار بتواند در آن مهلت پيمانكار مي

  . را آماده تحويل نمايد
  : اقدامات بعد از خاتمه دادن پيمان به شرح زير است  
، طبق مقـررات درج شـده    قسمت از كارها را كه ناتمام استكارفرما آن ) الف  

تحويل قطعي و آن قسمت را كه پايان يافته است طبق مقررات تعيين شـده   41ماده  در
،  اگر معايبي در مورد كارهاي ناتمـام مشـاهده شـود   .  گيرد تحويل موقت مي 39در ماده 

بـا توافـق كارفرمـا تعيـين      ، در مـدت مناسـبي كـه    ، به هزينه خود پيمانكار مكلف است
در صورتي كه پيمانكـار در مهلـت   .  رفع عيب نمايد و سپس تحويل قطعي دهدشود  مي

تـا  .  نمايـد  اقدام به رفـع نقـص مـي    32ماده ) د(د ن، كارفرما طبق ب مقرر رفع نقص نكند
،  هـا  ، كـاتولوگ  هـا  پيمانكـار بايـد نقشـه    ، حدي كه مورد لزوم و درخواست كارفرماست

  . هاي با پيمانكاران جزء و ساير مدارك اجراي كار را تحويل كارفرما دهد قرارداد
  .شود تهيه مي 40، طبق ماده  صورت وضعيت كارهاي انجام شده) ب  
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، بـه شـرح زيـر اقـدام      در مورد مصالح و تجهيزات موجود و سـفارش شـده  ) ج  
  : شود مي
مشخصـات فنـي بـوده و بـراي اجـراي      مصالح و تجهيزات موجود در كارگاه كه طبـق  . 1

اسـاس نـرخ متعـارف روز در      را بـر  گيري بهاي آن ، اندازه موضوع پيمان تهيه شده است
  . شود ، در صورت وضعيت قطعي منظور مي ، كه مورد توافق دو طرف باشد تاريخ خريد

رش درنگ فهرست مصالح و تجهيزات سفا ، بي پيمانكار با دريافت ابالغ خاتمه پيمان .2
.  نمايـد  شده براي اجراي كار را همراه با شرايط خريد آن بـراي كارفرمـا ارسـال مـي    

، اقالمـي از مصـالح و تجهيـزات     روز از دريافـت فهرسـت پيشـگفته    10كارفرما تـا  
كند تـا پيمانكـار    دهد به پيمانكار اعالم مي سفارش شده را كه مورد نياز تشخيص مي

مبالغي كه بابـت خريـد ايـن مصـالح و     .  نمايد منتقل قرارداد خريد آنها را به كارفرما 
، در مقابل تسليم اسناد و مـدارك آن بـه    تجهيزات از سوي پيمانكار تاديه شده است

ي بهاي خريـد و هـر نـوع تعهـد      گردد و تاديه بقيه حساب طلب پيمانكار منظور مي
  . مربوط به آنها به عهده كارفرما خواهد بود

هاي خـود را بـا     ، تمام قرارداد درنگ پس از دريافت ابالغ خاتمه پيمان پيمانكار بايد بي .3
هـاي خريـد مصـالح و     خاتمه قـرارداد .  پيمانكاران جزء و اشخاص ثالث را خاتمه دهد

  . ، انجام شود 2تجهيزاتي كه مورد نياز كارفرما نيست پس از اعالم نظر كارفرما طبق بند 
 ، در مقابـل اشـخاص   اجراي موضوع پيمان كه پيمانكار به منظور يدر صورت) د  

ثالث تعهداتي كرده است و در اثر خاتمـه دادن بـه پيمـان ملـزم بـه پرداخـت هزينـه و        
ئيـد  أ، پس از رسيدگي و ت ها ها و خسارت ، اين هزينه هايي به آن اشخاص گردد خسارت

  . گردد كارفرما به حساب بستانكاري پيمانكار منظور مي
هاي موقتي را كـه در كارگـاه احـداث شـده      ات و ساختمانسيسأكارفرما ت )ـه  

  .گيرد ، در اختيار مي است
هـايي كـه قـبالً بـه      نظر گـرفتن پرداخـت   ها با در سيسات و ساختمانأبهاي اين ت  
شود و به حساب طلب پيمانكار منظـور   ، با توافق دو طرف تعيين مي شده است پيمانكار

سيسـات و  أاگـر ت .  شـود  برچيدن كارگاه پرداخت نميو بابت آن وجهي به عنوان گردد  مي
، كارفرمـا   هاي تحويلي كارفرما ايجاد شده باشد پيشگفته در خارج از محل هاي ساختمان

، براي مدتي كه به منظور تكميل كار  شود بهاي اجاره آنها را با توافق دو طرف تعيين مي
  . كند در اختيار داشت به پيمانكار پرداخت مي
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انكار مكلف است كه مازاد مصالح و تجهيزات و ديگر تداركات خود را پيم )و  
مـاه از تـاريخ    3، حداكثر ظرف مدت  هاي تحويلي كارفرما باقي مانده است كه در محل
توانـد   ، كارفرمـا مـي   در غير اين صورت.  هاي ياد شده خارج كند ، از محل ابالغ كارفرما

هـاي آن را بـه    بدانـد عمـل نمايـد و هزينـه    براي خارج كردن آنها به نحوي كه مقتضي 
تواند نسبت بـه ضـرر و    حساب بدهي پيمانكار منظور كند در اين صورت پيمانكار نمي

  . هاي خود دعوايي مطرح نمايد زيان وارد شده به اموال و دارايي
  : شود ، به ترتيب زير عمل مي هاي پيمانكار در مورد تضمين )ز  

 آزاد 34مـاده   1، طبـق روش تعيـين شـده در تبصـره      پيمـان تضمين انجام تعهـدات  . 1
  ، با اين تفاوت كه آخرين صورت وضعيت موقت موضـوع تبصـره پيشـگفته    شود مي

، اعم از قسمت تحويل موقـت شـده و تحويـل     حداكثر تا يك ماه پس از تحويل كار
  . شود ، با احتساب مصالح پاي كار تهيه مي قطعي شده

،  شـده  كار قسمت تحويل موقت شده و قسمت تحويـل قطعـي  تضمين حسن انجام . 2
  . شود آزاد مي 35يك جداگانه طبق ماده  هر

  :، داراي مقررات زير است49تعليق طبق ماده   
، اجراي كار را براي يك بـار و حـداكثر    تواند در مدت پيمان كارفرما مي) الف  

تاريخ شروع تعليق به پيمانكار ، در اين صورت بايد مراتب را با تعيين  سه ماه معلق كند
، مصالح و  ، پيمانكار مكلف است كه تمام كارهاي انجام شده در مدت تعليق.  اطالع دهد

،  طـور شايسـته   اساس پيمان به هاي موقت را بر سيسات و ساختمانأ، ت تجهيزات پاي كار
  . حفاظت و حراست كند

ن تعليـق بـه ميـزان تعيـين     هاي باالسري پيمانكار را در دورا كارفرما هزينه) ب  
، به توافق طرفين در زمان ابالغ  هاي ياد شده ، تعيين هزينه شده در اسناد و مدارك پيمان

در .  نمايـد  ، كارفرما در مورد ميـزان آن بـا پيمانكـار توافـق مـي      تعليق موكول شده باشد
هـاي   بينـي بـراي پرداخـت هزينـه     ، هيچ نوع پـيش  صورتي كه در اسناد و مدارك پيمان

درصـد   10، كارفرما ماهانـه مبلغـي معـادل     باالسري پيمانكار در دوره تعليق نشده باشد
، قسـمتي از   اگر به دستور كارفرما.  پردازد متوسط كاركرد فرضي ماهانه را به پيمانكار مي

در  10، ماهانه مبلغـي معـادل    هاي پيشگفته در مدت تعليق ، بابت هزينه كار متوقف شود
، به پيمانكار پرداخت  ، به تناسب مبلغ كار متوقف شده ركرد فرضي ماهانهصد متوسط كا

  . شود ، كسر ماه به تناسب محاسبه مي براي تعيين هزينه تعليق.  شود مي
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، تعليـق پيمـان از    در صورتيكه پيش از آغاز عمليـات موضـوع پيمـان    : تبصره  
، به پيمانكـار   ه طبق اين بنددرصد هزينه تعليق محاسبه شد 80،  سوي كارفرما ابالغ شود

  .شود پرداخت مي
آالتي كه پيمانكار مايل اسـت در مـدت    كارفرما و پيمانكار در مورد ماشين) ج  

اجـاره  .  كننـد  ، توافق مـي  اي ، بدون پرداخت هيچ نوع هزينه تعليق از كارگاه خارج نمايد
اسـاس   ، بـر  مانـد  مـي  آالت كه در كارگاه باقي مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشين

  . شود توافق طرفين به پيمانكار پرداخت مي
توانـد بـا    ، كارفرمـا مـي   در صورتي كه تعليق بيش از سه ماه ضروري باشـد ) د  

، بـا شـرايط پـيش گفتـه      مـاه  3بار و حداكثر  ، مدت تعليق را براي يك موافقت پيمانكار
مـاه پيمـان خاتمـه     3بـيش از  در صورت عدم موافقت پيمانكار با تعليـق  .  افزايش دهد

  .شود عمل مي 48يافته و طبق ماده 
، كارفرما با تعيين مهلتـي بـراي    هرگاه عوامل موجب تعليق كار برطرف شود) ـه  

  . كند ، تاريخ شروع مجدد كار را به پيمانكار ابالغ مي پيمانكار به منظور آماده نمودن كارگاه
، به شرح زير مورد واكاوي 50ماده خير كار در أهزينه تسريع كار و خسارت ت  

  :قرار گرفته است
، پرداخت  ، در اسناد و مدارك پيمان اگر در مقابل پيش از موعد اتمام كار )الف  

بيني شده باشد و پيمانكار پيش از سپري شدن مـدت   ، پيش هزينه تسريع كار به پيمانكار
، پيمانكـار محـق بـه     نمايـد ، عمليات موضوع پيمان را تكميل كند و آماده تحويل  پيمان

  . باشد شده مي بيني طبق شرايط پيش  دريافت هزينه تسريع
، بيش از مدت اوليه پيمان بـه    در پايان كار، در صورتي كه مدت انجام كار )ب  

و رسـيدگي   30، مهندس مشاور با رعايت ماده  هاي تمديد شده پيمان باشد عالوه مدت
، بـه   ، تا پس از تصويب كارفرما كند مجاز را تعيين مي يرخير غأ، مدت ت به داليل پيمانكار

  .خير قرار گيردأ، مالك محاسبه خسارت ت شرح زير
هر روز  ، براي مجاز از يك دهم مدت پيمان بيشتر نشود خير غيرأهرگاه جمع مدت ت. 1

  . خير شده استأ، يك دو هزارم مبلغ باقيمانده كار كه در اجراي آن ت خيرأت
دهـم   مجاز از يك دهم مدت پيمان بيشتر شود، تـا يـك   خير غيرأمع مدت تهرگاه ج. 2

بـراي هـر روز    ، و براي مازاد بر آن تا يك چهارم مدت پيمان 1مدت پيمان طبق بند 
  . خير شده استأتاخير يك هزارم مبلغ باقيمانده كار كه در اجراي آن ت
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پيمـان   بيشتر شود ولـي  مجاز از يك چهارم مدت پيمان خير غيرأهرگاه جمع مدت ت. 3
توانـد از جمـع    خير قابل دريافت از پيمانكار نمـي أهاي ت ، مجموع خسارت ادامه يابد

بيشتر شود و مدت اضافه بر يك چهارم مـدت  ) 2(  خسارت محاسبه شده بر پايه بند
  . شود ، براي ادامه و انجام كار بدون دريافت خسارت منظور مي پيمان

، منهاي  ، عبارت است از مبلغ پيمان خير شده استأكه در اجراي آن تمانده كار  مبلغ باقي. 4
  . هاي انجام يافته تا آخرين روز مدت پيمان مبلغ صورت وضعيت مربوط به كار

خاتمـه داده   ، بـه پيمـان   48، يا طبق ماده  فسخ شود 46، طبق ماده  در صورتيكه پيمان. 5
، ميزان مجـاز   بررسي شده 30رعايت ماده خير كار نسبت به برنامه تفصيلي با أ، ت شود
،  ، طبـق مفـاد ايـن بنـد     مجـاز پيمانكـار   خير غيرأشود بابت ت مي مجاز آن تعيين و غير

مانـده   ، مبلـغ بـاقي   در اين حالت.  گيرد خير به پيمانكار تعلق ميأپرداخت خسارت ت
برنامـه زمـان   ، عبارت است از مبلغ كارهايي كه طبق  خير شدهأكار كه در اجراي آن ت

خير مجاز پيمانكار بايد تا تاريخ فسخ يا خاتمـه پيمـان   أتفصيلي و با در نظر گرفتن ت
  . شد منهاي مبلغ كار انجام شده انجام مي

خير بيش از ارقـام درج شـده در ايـن مـاده ضـروري      أدر مواردي كه اخذ خسارت ت .6
خير را أ، خسارت ت باشد بيني شده ، ميزان آن پيش باشد و در اسناد و مدارك پيمان مي
  . كنند اساس آن محاسبه مي بر

  :به شرح زير آمده است 51صورت حساب نهايي در ماده   
ماه از تاريخ تصـويب صـورت    3صورت حساب نهايي پيمان كه ظرف مدت   

، عبـارت اسـت از مبلـغ صـورت وضـعيت       شود وضعيت قطعي توسط كارفرما تهيه مي
اسـاس اسـناد و مـدارك     شود و مبلغي كه بـر  تصويب ميتهيه و  40قطعي كه طبق ماده 

،  ، مانند وجوه ناشي از تعـديل آحـاد بهـا    گردد پيمان به مبلغ باال اضافه يا از آن كسر مي
، مبلغ جبران خسـارت   آالت تحويلي كارفرما به پيمانكار ، ماشين ، تجهيزات بهاي مصالح

  . هاي رسيدگي و قطعي شده يا جريمه
ايي تهيه شده توسط كارفرمـا در صـورتي كـه مـورد قبـول      صورت حساب نه  

حسـاب   اگر پيمانكار به صورت.  شود مي ء، توسط كارفرما و پيمانكار امضا پيمانكار باشد
،  ، بايد ظرف يـك مـاه   نكند ءكارفرما معترض باشد و آن را امضا نهايي تهيه شده توسط 

حسـاب نهـايي از طـرف     نه صـورت  گر نظر خود را با مدارك كافي به كارفرما بنويسد و
  . شود پيمانكار پذيرفته شده تلقي مي
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ئيد شده به شرح باال كه مالك تسويه حساب پيمانكـار  أحساب نهايي ت صورت  
گونه اعتراضي و  نه هر گر ، براي دو طرف پيمان قطعي است و گيرد قرار مي 52طبق ماده 

حسـاب   پيمانكار نسبت بـه صـورت   در صورتي كه.  باشد تاثير مي ادعايي در مورد آن بي
نهايي تهيه شده توسط كارفرما معترض باشد و اعتراض خود را در مهلت تعيـين شـده   

تواند بـراي حـل    ، پيمانكار مي اعالم كند و اعتراض او مورد پذيرش كارفرما قرار نگيرد
  . اقدام نمايد 53، طبق ماده  مسئله

رسيدگي آخـرين صـورت وضـعيت    خير در أدر صورتي كه به علت ت .1تبصره   
هـاي   خير در تهيـه صـورت حسـاب نهـايي، هزينـه     أموقت يا صورت وضعيت قطعي يا ت

هاي اضـافي را   ، كارفرما اين هزينه هاي پيمانكار ايجاد شود نامه اضافي بابت تمديد ضمانت
خير در آزاد أكند و اگـر مـدت تـ    ، به او پرداخت مي مين شده استأكه از سوي پيمانكار ت

  . نمايد ، كارفرما تضمين مربوط را آزاد مي ماه بيشتر شود 3ها از  يك از تضمين ردن هرك
 ، معلوم شود كـه در آخـرين   گاه بر اساس صورت وضعيت قطعي هر .2تبصره   

، پيمانكار بدهكار نبوده يا بدهي او كمتر از نصف كسور تضمين  صورت وضعيت موقت
مشخص شـود كـه در زمـان     ، حساب نهاييحسن انجام كار بوده است يا طبق صورت 

درنـگ   ، كارفرمـا بايـد بـي    تصويب صورت وضعيت قطعي پيمانكار بدهكار نبوده است
يك از مدارك ياد شده را آزاد كرده و هزينه تمديد آنهـا   تضمين آزاد نشده مربوط به هر

ر ايجـاد  خيأكه در آزاد نمودن آنهـا تـ   ، براي مدتي  مين شده استأرا از سوي پيمانكار ت
  . ، پرداخت كند كرده

  :، مقررات تسويه حساب به شرح زير است52طبق ماده   
تهيـه شـده    51اساس صورت حساب نهايي كه بـه شـرح مـاده     هرگاه بر) الف  

پيمانكار بستانكار شود، طلـب او حـداكثر در مـدت يـك مـاه از تـاريخ امضـاي         است،
د و بـه غيـر از نصـف تضـمين     گرد صورت حساب نهايي يا اعالم كارفرما پرداخت مي

هـاي   ، ديگـر تضـمين   ، كه تا تحويل قطعي بايد نزد كارفرما باقي بمانـد  حسن انجام كار
  . شود درنگ آزاد مي ، بي ، از هر نوع كه باشد پيمانكار

است  ، مكلف ، پيمانكار بدهكار شود حساب نهايي گاه بر اساس صورت هر) ب  
، بـه شـرح    كه در مدت يك ماه از تاريخ انقضاي صورت حساب نهايي يا اعالم كارفرما
،  خير ورزدأباال طلب كارفرما را بپـردازد و اگـر از ايـن پرداخـت اسـتنكاف ورزد يـا تـ       

هـا و   ، طلـب خـود را از محـل سـپرده     ، بدون انجام تشريفات قضـايي  كارفرما حق دارد
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وصـول نمايـد و   )  ضبط نشده باشـد  47رتي كه طبق ماده در صو(هاي پيمانكار  تضمين
هاي  ، با رعايت قوانين جاري كشور از ديگر دارايي ها تكافو ننمايد اگر مبالغ اين تضمين

  . او وصل كند
، بـه غيـر از    ، طلب كارفرما را پرداخت كنـد  هرگاه پيمانكار در مهلت مقرر باال  

، بقيه  ماند حويل قطعي نزد كارفرما باقي مي، كه تا ت نصف كسور تضمين حسن انجام كار
  . شود زاد مي درنگ آ ، بي ، به هر عنوان كه باشد هاي او ها و سپرده نامه ضمانت

  : ، به شرح زير مورد بررسي قرار گرفته است53حل اختالف در ماده   
،  هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد پيمان بين دو طرف اختالف نظر پيش آيـد ) الف  

، قبل از درخواست ارجاع موضوع يا موضـوعات   توانند براي حل سريع آن طرف مي دو
 1هاي  ، به روش تعيين شده در بند حسب مورد بر) ج(مورد اختالف به داوري طبق بند 

  . عمل نمايد 2 و
هـايي كـه بـه     در مورد مسائل ناشي از برداشت متفاوت دو طرف از متـون بخشـنامه  . 1

ن برنامه و بودجه از سوي سـازمان برنامـه و بودجـه ابـالغ شـده      قانو 23استناد ماده 
يك از دو طرف از سـازمان برنامـه و بودجـه چگـونگي اجـراي بخشـنامه        ، هر است

مربوطه را استعالم نمايد و دو طرف طبق نظري كه از سوي سازمان برنامه و بودجـه  
  . ، عمل كنند شود اعالم مي

رسـيدگي و اعـالم نظـر     ، اسـت  1خارج از شمول بند در مورد اختالف نظرهايي كه . 2
ت كارشناسـي منتخـب دو طـرف واگـذار شـود و دو      أدوباره آنها به كارشناس يا هي

، در چـارچوب پيمـان و    طرف طبق نظري كه از سوي كارشناس يا هيات كارشناسي
  .، عمل كنند گردد قوانين و مقررات مربوط اعالم مي

ت كارشناسي موضوع أنتخاب كارشناس يا هيدر صورتي كه دو طرف در ا) ب  
يـك از دو   ، مـورد قبـول هـر    2و 1هاي  ، به توافق نرسد يا نظر اعالم شده طبق بند 2بند 

  . گردد اقدام مي) ج(، طبق بند  ، براي حل اختالف طرف نباشد
، هريك  هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد پيمان دو طرف اختالف نظر پيش آيد) ج  

 اتواند درخواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اخـتالف بـه داوري ر   از طرفها مي
  . به رئيس سازمان برنامه و بودجه ارائه نمايد

 ، چنانچه رئيس سازمان ياد شده با تقاضاي مورد اشاره موافقت نمود .1تبصره   
  . مرجع حل اختالف شوراي عالي فني خواهد بود
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، در چارچوب پيمان و قـوانين   رسيدگي و اعالم نظر شوراي عالي فني : تبصره  
ها بر طبـق آن   ، طرف پس از اعالم نظر شوراي ياد شده.  شود و مقررات مربوط انجام مي

  . نمايند عمل مي
، تغييري در  ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختالف به شوراي عالي فني) د  

شـود كـه يكـي از دو طـرف بـه       و موجب آن نمي دهد تعهدات قراردادي دو طرف نمي
  . تعهدات قراردادي خويش عمل نكند

منحصراً قـوانين و مقـررات    آمده است، 45كه در ماده  قوانين و مقررات حاكم بر پيمان
ريزي و نظـارت راهبـردي ريـيس     معاونت برنامه( كشور جمهوري اسالمي ايران است 

  )1390جمهور، 
  

  خودآزمايي
  پيتاك در طراحي منظر به چه معناست؟ .1
  .هاي مطالعه و طراحي در طبيعت را نام ببريد گام .2
  .اصول طراحي فضاي سبز را نام ببريد. 3
  .معيارها و ضوابط طراحي در طبيعت را نام ببريد .4
  .و عمومي پيمان به چه معناست خصوصي شرايط. 5
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  فصل پنجم

  نگهداري فضاي سبز

  اهداف
  :شود در پايان فصل، دانشجو با مفاهيم زير آشنا مي

هاي مربوط به حفاظـت و نگهـداري و كنتـرل كيفيـت      دستورالعملآشنايي با . 1
  .ضاهاي سبزف

  .تهيه برنامه نگهداري باغ. 2
  .باغنگهداري آشنايي با ملزومات  .3
  
  مقدمه 5-1

. باشـد  طراحـي مـي   فرآينـد نگهداري، تشخيص پيوسته و مستمر سالمتي بـاغ و  
دانشـي از  . تعيين زمان كاشت جديد يا هـرس مناسـب، الزم و ضـروري اسـت    

اهداف طراحي، بازديدهاي ساليانه يا دو بار در سال از باغ، استفاده از ابزارهـاي  
گي طـرح  هـاي آبيـاري سـبب حفـظ پيوسـت      مناسب بازديـد روزمـره از سيسـتم   

نگهـداري  به خاطر داشته باشيد كه طـرح خـوب، اسـتقرار خـوب و     . گردند مي
  .مناسب در موفقيت هر باغ نقش بسزايي دارند

  
  
  هاي نگهداري و حفاظت فيزيكي گياهان دستورالعمل5-2
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  هاي الزم ي گياهان و مراقبتيدستورالعمل جابجا 5-2-1
 .نهال را هرچه كوچكتر انتخاب كردي گياهان و انتقال آنها بايد يبه منظور جابجا

هـاي آنهـا    ها بايد تا آنجا كه مقـدور اسـت ريشـه    ي درختان و نهاليبراي جابجا
  .طور كامل از خاك درآورد به

پذير را بايد در فصل پائيز قبل از يخ زدن خاك بعـد   انتقال گياهان خزان  
مرحلـه رشـد   از تغيير رنگ يا برگريزان كامل و يا در فصل بهار قبـل از شـروع   

در هنگام انتقال، گياه نبايد در حال رشـد و فعاليـت بيولـوژيكي زيـاد      .انجام داد
  .باشد

نقل و انتقال گياهان در شرايط آب و هـوايي ايـران از اواخـر پـائيز تـا        
درختاني كه داراي قطر تنه زياد دارند ريشه درخت را بايـد بـا    .اوايل بهار است

سـوزني برگـان در    .از زمين خارج كـرد  111مخاك اطراف ريشه به صورت متراك
  .اوايل پائيز يا اواخر بهار بايد جابجا كرد

گياهان هميشه سبز پهن برگـان در شـروع فصـل رشـد در بهـار انجـام         
درختان نخل را در اواخر تابستان و بهار هنگامي كه رشد ريشه آنها بـه   .شود مي

  .ماكزيمم خود رسيده بايد جابجا شوند
درختان نبايد در روزهاي خيلي سـرد، خيلـي گـرم، خيلـي     به طور كلي   

بـراي جابجـايي نهـال در     .وزد جابجـا كـرد   خشك يا روزهايي كه باد شديد مي
ي درختـان و  يفاصله نزديك احتياج به بسـتن ريشـه نيسـت ولـي بـراي جابجـا      

دور بايد ريشه آنها در گوني و كلش يا كاغذ روزنامـه و نظـاير    ها به فاصله  نهال
  .رار دادآن ق

براي انتقال درختان بزرگ براي نقاط نسبتاً دور كـه حمـل و نقـل آنهـا       
هاي بزرگ آن با قرار دادن داخـل   هاي آنها را با روت بال مشكل است بايد ريشه

هاي بزرگ با كابل فوالدي به وسيله جرثقيل از سطح زمين برداشـته و بـه    توري
براي اين منظـور از  . ا جابجا كرده وسيله حمل مناسب منتقل يا در همان نزديكي

  .توان استفاده كرد لودر نيز مي
ي درختان در هنگام انتقال بايد شاخ و برگ آنهـا را بسـت   يبراي جابجا  

ي آنها آسانتر و صدمه كمتـري هـم بـه آنهـا     يتا ضمن جمع و جور شدن جابجا

                                                            
111. Root ball 
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ز زمـين  توان آنها را با روت بال بـزرگ ا  ها مي ي نخليدر مورد جابجا .وارد شود
بلند كرده و يا اينكه باخيس نمودن اطراف ريشـه بـه مـدت چنـد روز بـا يـك       

هـا   هاي نخـل  معموالً اغلب برگ. جرثقيل آن را از خاك بلند كرده و جابجا نمود
  .كنند برگ انتهايي را حذف مي 8الي  6به جز 

بـراي   : اسـتفاده از قـيم و مهـار كـردن درختـان       دستورالعمل) الف  
هاي سنگين و افتادن آنها در اثر  تان و جلوگيري از شكستن شاخهنگهداري درخ

قـيم   .كننـد  كنند و يا درخـت را مهـار مـي    باد يا سنگيني برف از قيم استفاده مي
متـر   ميلـي  80تا  70رود كه قطر تنه آنها كمتر از  معموالً براي درختاني به كار مي

قيم در محلـي نصـب شـود    در هنگام استفاده از قيم بايستي دقت شود كه  .باشد
پـذير بـوده و قـيم حـداقل جلـب توجـه را        كه حداكثر حمايت از درخت امكان

هنگام استفاده از قيم ممكن است پوست درخت در ناحيـه اتكـا بـه قـيم      .نمايد
به اين دليل بايـد در محـل تمـاس از مـوادي اسـتفاده شـود كـه از        . آسيب ببيند

  .زخمي شدن درخت يا نهال جلوگيري شود
ها بـه   درختاني كه داراي تنه نسبتاً قوي بوده ولي رشد و توسعه ريشه -  

بايـد ايـن   . باشد كه درخت را به خصوص در مواقع آبياري نگهـدارد  ميزاني نمي
  .قبيل درختان را با استفاده از دو قيم چوبي از دو طرف بسته و حفاظت نمود

فاده نمـود زيـرا   هاي فلزي است براي اتصال درخت به قيم نبايد از سيم -  
به مرور سيم به داخل تنه درخت فـرو رفتـه و در نهايـت آن را خفـه و از بـين      

  .برد مي
بهترين وسيله براي اين كار اسـتفاده از كمربنـدهاي برزنتـي اسـت كـه        

معموالً درخت به وسيله اين كمربندها به قيم چـوبي محكمـي كـه در كنـار تنـه      
  .شود درخت نصب شده بسته مي

شـود   رختان با استفاده از طناب يا سيم و پيچ و مهره انجام مـي مهار د -  
كشـي بـه همـديگر مهـار شـده و       و در اين ارتباط گاهي اوقات درختان با كابـل 

  .شوند حمايت مي
هاي اتصـال آنهـا     ها و محل كشي بايد دقت نمود كه كابل در هنگام كابل  

  .صحيح انتخاب شوند
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  ي ممكن است در هنگام بهـار بـر  كش در صورت عدم دقت كافي در كابل  
  .افزايش شاخ و برگ و سنگيني تاج درخت اهرم شده و سقوط نمايد اثر

هـا اصـطكاك    هنگام كابل كشي بايد دقت شود كه كابل با ساير شاخه -  
  .پيدا نكند
كشي بايد موضوع از لحاظ اقتصادي و مسائلي از  قبل از اقدام به كابل -  

شادابي نـوع و سـالمتي آن    -سن -عمر مفيد -ختقبيل موقعيت قرار گرفتن در
  .مورد ارزيابي قرار گيرد

مهار كردن درختان بر حسب قطر درخـت متفـاوت اسـت و آنهـا را      -  
  :بندي نمود توان به صورت زير تقسيم مي
سانتي متر است با استفاده از يك  8تا  7براي درختاني كه قطر برابر سينه آنها  -

  .شود و دراز استفاده ميقيم چوبي نسبتاً محكم 
سانتي متر است بايستي  10تا  7براي درختاني كه قطر برابر سينه آنها  -  
  .طناب كه به چند ميخ سركج در خاك متصل هستند مهار شوند 3يا  2به كمك 
سانتي متر است براي مهـار   20تا  10درختاني كه قطر برابر سينه آنها  -  

ك از ايـن سـه طنـاب بـه قـالب مخصـوص       هر ي. شدن نياز به سه طناب دارند
  .شود وصل مي
طنـاب   4سانتي متر است با  25درختاني كه قطر برابر سينه آنها باالي  -  
  .شوند مهار مي
گذاري شوند تا مـردم   هاي كوچكي بايد عالمت ها معموالً با پرچم طناب  

  .متوجه وجود آنها باشند
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  درختاننحوه استفاده از طناب براي مهار  1- 5شكل 

هاي آنها در خاك اطراف رشد كرده و  اكثر درختان را تا زماني كه ريشه  
شود تا خمش  ها قرار داده مي فنرهايي در طناب. جا بيفتد بايد با طناب مهار كرد

  .محدودي را فراهم كند
در نقـاطي كـه تنـه درختـان در      : دستورالعمل پوشش تنه درختان) ب  

هـايي كـه    گرم و سوزان قرار دارند يا در محيطمعرض نور شديد خورشيد و باد 
هـا مسـتعد اسـت پيچيـدن تنـه درخـت گـاهي اوقـات          براي رشد و نمو قـارچ 

براي  .شود ديدگي درخت مي هاي پاييني درخت باعث جلوگيري از آسيب شاخه
  :توان به ترتيب زير عمل نمود اين منظور مي

ي تنـه درخـت در مقابـل    پيچيدن تنه درخت با گوني براي متعادل ساختن دما -
توانـد درخـت را از    ثري نيسـت ولـي ايـن كـار مـي     ؤنور خورشيد كار زيادي م

  .سرماي سخت زمستان يا ايجاد زخم توسط جوندگان حفظ كند
تـر   پوشش با دوغاب و نايلون پيچ نمودن تنه درختـان باعـث خنـك    -  

نهـا بـا   طـوري كـه ت   شـود بـه   ماندن آنها نسبت به درختاني كه پوشش ندارند مي
درجه خنكي تنـه   10درجه و دوغاب توام با پيچيدن نايلون باعث  4و 5دوغاب 

  .شود درخت نسبت به تنه ساير درختان مي
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تر از پوشـش آنهـا بـا     تر و ارزان پوشانيدن تنه درختان با صمغ راحت -  
مصالح ديگر است و همزمان با رشد درخت اين صـمغ تـرك خـورده و باعـث     

  .كند نه و محيط شده و مشكلي هم براي درخت ايجاد نميتبادل حرارتي بين ت
بـراي   : ديـدگي و پوسـيدگي   مراقبت درختـان در برابـر آسـيب   ) ج  

هـاي زيـر بكـار بـرده      پيشگيري از صدمات و رونـد پوسـيدگي درختـان شـيوه    
  :شوند مي
هـايي كـه در موقـع     انتخـاب گونـه  : هـاي مقـاوم بـه پوسـيدگي     انتخاب گونه. 1

هـاي تـدافعي بـه سـرعت از رونـد پوسـيدگي        طريق واكنشديدگي از  آسيب
  كنند مانند ايجاد كالوس در محل زخم جلوگيري مي

تزريـق   - كاهش تعداد، اندازه و شدت صدمات وارده به درخـت ماننـد هـرس   . 2
يي بندي و باالخره جلوگيري از ايجـاد زخـم و صـدمه در مواقـع جابجـا      كابل

  درختان
كاشت درختان به طوري كه در معرض صـدمات  انتخاب مناطق مناسب براي . 3

  .آالت و مردم قرار نگرفته باشد ها و ماشين ناشي از اتومبيل
هـاي آنهـا و    هرس به موقع درختان جهت جلوگيري از شكسته شـدن شـاخه  . 4

  حفظ توانمندي درختان از طريق تغذيه كافي، آبياري و كنترل آفات
  فزودن به سطح آنتميز نگه داشتن محل زخم و اجتناب از ا. 5
  .پوشاندن محل زخم با مواد رزيني يا چسب پيوند و غيره. 6

  .اند هاي مراقبت به اختصار شرح داده شده در ادامه مهمترين راه
ي پوسـيدگي بـر اثـر يـك رشـته      يدر مراحل نها :ترميم محل پوسيدگي  
حفـره گـاهي   . شود هايي از بين رفته و حفره بزرگي در درخت ايجاد مي واكنش

هـاي اصـلي آن را    بزرگ بوده و در محلي باشد كه خطر سقوط درخت يا شاخه
ولـي گـاه   . بهتر است در اين صورت درخـت قطـع گـردد   . به همراه داشته باشد

درخت از نظر تـاريخي و زيباسـازي محـيط آنچنـان حـائز اهميـت اسـت كـه         
زيـر را  در اين صورت اقدامات . باشد ناپذير مي نگهداري آن به هر قيمتي اجتناب

  :دهيم در ترميم پوسيدگي درخت انجام مي
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هـاي پوسـيده و از بـين     تميز كردن محل حفره و خارج كردن چـوب  -  
  رفته

ضدعفوني كردن محل حفره با موادي مثل سولفات مس كـه بايـد بـه     -  
  .مقدار مصرف آن توجه نمود

 پر كردن محل حفره با مواد بادوام، غيرسمي، قابـل انعطـاف و غيرقابـل    -   
  نفوذ

براي پر كردن محـل حفـره معمـوالً از سـيمان و بعضـي از مصـالح سـاختماني        
شود كه از لحاظ ارزان بودن قيمت و در دسـترس بـودن آن مزايـايي     استفاده مي

ولي چون غيرقابل انعطاف اسـت  . رود هاي كوچك بكار مي است كه براي حفره
ه بـراي پـر كـردن ايـن     بهترين ماد .لذا بكارگيري آن مهارت خاصي را الزم دارد

هايي مانند سبك بـودن   ها كه هم بكارگيري آن آسان بوده و هم مزيت قبيل حفره
كـه در   112باشد مواديست به نـام اورتـان   و غيرسمي بودن و قابل انعطاف نيز مي

زمان كوتاهي پس از مصرف در محل خود محكم شده بـه زمـان كمتـري بـراي     
  .كاربرد آن نياز است

هـاي حاصـله از    ترميم يخ ترك تنه درختان و شكافدستورالعمل ) د  
تنه بعضي از درختان به محض اينكه درجـه حـرارت محـيط تنهـا بـه چنـد        : آن

نامنـد و   خورند كه اصطالحاً آن را يخ ترك مـي  درجه زير صفر برسد شكاف مي
گـراد را   درجه سانتي -40اين در حالتي است كه بعضي از درختان حتي سرماي 

هاي سـلولي   رسد كه خارج شدن رطوبت از ديواره به نظر مي. كنند مينيز تحمل 
  .ثر استؤآمده م  هاي پديد به داخل حفره سلولي و انجماد آن در ايجاد شكاف

هاي سالم بوده به  تر از ساقه هاي شكاف خورده تا حدودي ضعيف ساقه  
 ايـن وضـعيت  . دهـد  عالوه قدرت تحمل فشار بر روي تنه درخت را كاهش مي

هاي سنگين باعـث شكسـتگي درخـت شـده و از      در زمستان هنگام بارش برف
. شـود  هاي يخ ترك باعث پوسيدگي تنهـت درخـت نيـز مـي     همه مهمتر شكاف

هـاي   مهمتـرين روش  ها را ترميم كرد و بنابراين بايد به نحوي از انحاء اين ترك
زير شـكاف و  طوري كه يك پيچ از  ستفاده از پيچ و مهره بها :آن عبارت است از

                                                            
112. Urethane Foam 
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شود به طوري كـه فاصـله آنهـا از يكـديگر دو      دو پيچ از باالي آن عبور داده مي
شـود   هنگامي كه براي پيچ كردن از دريـل اسـتفاده مـي   . ها باشد برابر قطر شاخه

براي اين كـار بايـد از   . هاي مقابل هم بايد تعبيه نمود  ها را دقيقاً در شاخه سوراخ
بايد سعي نمود كه هنگام محكـم كـردن و بسـتن    . ه شودهاي پايه بلند استفاد مته

  .پيچ و مهره آسيبي به تنه درخت نرسد
گـاهي بـراي   :  هاي حفاظتي دستورالعمل استفاده از شبكه يا نرده) ـه  

شود كه از شبكه يـا   ي يا زيرزميني الزم مييهاي گياهي اعم از هوا حفاظت اندام
  .هاي حافظتي استفاده شود نرده

هاي هوايي گياه را جهت جلوگيري از آسـيب و   حفاظتي اندام هاي نرده  
صدمات اطفال و جانوران يا به منظور عـدم تصـادم افـراد بـه اشـجار ورود بـه       

هـاي   ها به تنـه درختـان از نـرده    زن ها و همچنين جلوگيري از آسيب چمن چمن
زي هـاي فلـ   هاي حفاظتي از نبشي آهنـي يـا لولـه    نرده. كنند حفاظتي استفاده مي

گرد تشكيل شده است كه به صورت قائم به موازات تنه درخت و  ظريف يا ميل
هـاي فلـزي    ها توسط حلقه اين ميله. گيرد به فاصله معيني از آن در زمين قرار مي

تـوان آنهـا را    شوند و در نتيجه به آساني مـي  يا پيچ و مهره به همديگر وصل مي
  .باز و بسته نمود

بهتـر اسـت بـه جـاي اسـتوانه بـه صـورت         هاي حفاظتي درختـان  نرده  
ز هاي فوقاني داراي قطر كمتـر ا  مخروط ناقص درست كرد به اين معني كه حلقه

هاي حفاظتي را بايد رنگ كـرد كـه بهتـر     نرده .هاي تحتاني خواهند داشت حلقه
  .ديده شوند

خاكي براي رشد ريشه مناسـب اسـت كـه در آن هـوا وجـود داشـته و         
عـدم تهويـه هـواي اطـراف     . تمسفر واقعي زياد تفاوتي نداردتركيب اين هوا با ا

ريشه باعث مختل شدن جذب مواد و آب شده و توليد مـواد سـمي در اطـراف    
بنابراين بايـد از سـنگ فـرش    . شود ريشه در نهايت باعث خفگي و مرگ آن مي

شـود احتـراز    نمودن يا آسفالت اطراف درختان كه موجب عدم تهويه خاك مـي 
در اينجـا   .هاي حافظتي بتني يا آهنـي اسـتفاده كـرد    جاي آن از شبكهنمود و به 

  .استفاده نمود هاي زير زميني شبكه حفاظتي اندام توان از مي
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داراي  وشـود   هاي فلـزي بـه شـكل مربـع يـا دايـره درسـت مـي         شبكه  
  .هاي مختلفي است كه بستگي به قطر قاعده درخت دارد اندازه
  :عبارتند ازهاي استاندارد آن  اندازه

  متر مربع ميلي 1000 •
  بعمتر مر ميلي 1250 •
  متر مربع ميلي 1380 •
  متر مربع ميلي 1500 •
  متر مربع ميلي 1800 •
  متر مربع ميلي 1944 •
  متر مربع ميلي 2000 •

نوع سـيماني آن  . شوند گري تهيه مي ها در كارخانجات ريخت اين شبكه  
متـر   سـانتي  50× 25× 8عـاد  هايي به اب كه از بتن بدون آرماتور ساخته شده بلوك

عدد آن يك متـر   8سانتي متر تعبيه شده و هر  2× 7هايي  است كه در آن شكاف
دهنـد   ها به خاطر اينكه هـوا را از خـود عبـور مـي     اين بلوك .پوشاند مربع را مي

هايي كه دارند  كند به علت شكاف بر اينكه از فشردگي خاك جلوگيري مي عالوه
هـا   سطح زمين اين بتن. كنند داخل پاي درخت هدايت ميآب را عبور داده و به 

هاي آهنـي مـانع از    صاف و صيقلي و رنگ آن به رنگ سيمان بوده و عين شبكه
  .باشد فشردگي خاك پاي درختان مي

  
  هاي هرز دفع آفات و مبارزه با علف  دستورالعمل 5-2-2

فاكتورهـاي كليـدي   تشخيص بيولوژي گياه و اثرات اكوسيستم محيط اطـراف و  
آن همچنين تشخيص آفات و دانستن بيولوژي و نـوع و ميـزان خسـارت آن بـا     

مين زيبــايي محــيط و جمعيــت حشــره در أتوجــه بــه مطالعــات اقتصــادي و تــ
هايي از قبيل مبارزه بيولوژيكي با تكثيـر و   ريزي براي مبارزه و اتخاذ روش برنامه

ما را قادر خواهد سـاخت تـا بـا    هاي ديگر  تقويت دشمنان طبيعي آفت يا روش
كمترين هزينه و خسارت به محيط زيست شـهري در امـر دفـع آفـات و حفـظ      

  .شويمسالمتي گياهان موفق 
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  دستورات ايمني قبل از مصرف سموم) الف

ي كرده ميـزان خسـارت واقعـي آن را بايـد تعيـين نمـود تـا        يآفات را شناسا. 1
  .مقدور گردد ثر و مفيدؤريزي براي يك مبارزه م برنامه

ها و سموم را فقط بايد موقعي و در جايي مصرف نمـود كـه واقعـاً     آفت كش. 2
ثر و توصـيه شـده   ؤهاي هرز مـ  براي مشكل به وجود آمده مثالً آفات يا علف

باشد و اگر براي اين منظور سموم متعددي وجود داشته باشد بايسـتي سـمي   
  .ان داشته باشد انتخاب نمودرا كه كمترين دوام و مسموميت را براي پستاندار

برحسب سموم را قبل از مصرف مطالعه نموده و تمام موارد ايمني را در ارتبـاط  . 3
  .پاشي رعايت و براي اين منظور از افراد آموزش ديده استفاده نمود با سم

پاش را از نظر سم كنترل نموده و با آب قبالً كـاليبره كـرده و    هاي سم دستگاه  
  .و عملكرد آنها بايد اطمينان حاصل نموداز وضعيت كاري 

آب كافي و فراوان، صابون، حوله، لباس تميز براي تعويض در محل كار موجود 
ها در يك محـل بسـته و خشـك     كش بوده و بايد مراقبت شود كه سموم و آفت

  .داراي قفل نگهداري و از تنفس گرد و غبار مسموم محل بايد اجتناب نمود
پاشي مطلع كرده و سم به مقدار مصرف  نجام برنامه سمها را از ا همسايه  

  .و مورد نياز براي يك روز از انبار به محل برده و تماماً مصرف گردد
  
  دستورات ايمني در هنگام مخلوط كردن سم) ب

پوشش ايمني مناسب پوشيده و اگر لباس كارگري آلوده شد بايد فوراً عوض كـرده  
د خيلي سمي به تنهـايي نبايـد كـار كـرد و اجـازه      هرگز با موا. و لباس تميز بپوشد

  .ها به محل تهيه سم نبايد داده شود ورود به اشخاص متفرقه به خصوص بچه
دستورات داده شده بر روي برچسـب سـم مجـدداً بررسـي و از آلـوده        

ها و دهان شديداً بايد جلوگيري كـرد و در خـالل    شدن پوست مخصوصاً چشم
سمپاشي از خوردن، آشاميدن و سيگار كشيدن جـداً   مخلوط نمودن سم يا انجام

كننـده   مقدار صحيح و توصيه شده سم بايـد بـا مـواد رقيـق     .بايد خودداري شود
  .كننده سم بايد در قسمت باالي جريان باد بايستد مخلوط و كارگر مخلوط
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از تنفس بخار و گرد سم بايد اجتناب نمـوده و سمپاشـي را از نزديـك      
كه در قسمت پايين جريان باد قـرار دارد شـروع نمـوده و در    حاشيه فضاي سبز 

هـاي   هـا يـا لولـه    هرگز نـازل . كنند روي مي عرض آن در جهت مخالف باد پيش
دهـي   پاشي درختان در موقع گـل  از سم.مسدود را با دميدن به داخل آن باز نكنيد

داري حيوانـات در پـارك باشـد     خودداري و اگر جهت باد به طرف محـل نگـه  
  .پاشي نمود گز نبايد سمهر
  
  پاشي دستورات ايمني بعد از عمليات سم) ج

ظروف خالي سم به هر نحوي .ها بايد به انبار سم برگردانده شود مازاد آفت كش
از ظـروف خـالي آن بـراي مصـارف ديگـر مطلقـاً       . به طور مطمئن معدوم گردد

هرگز باقيمانده محلول سم را در داخل دستگاه سمپاش بـه حـال    .استفاده نشود
خود رها نكرده و بايد آن را خالي و پـس از شستشـو و تميـز نمـودن بـه انبـار       

هاي ايمني كـار تعـويض و كـارگر سـمپاش      بعد از هر سمپاشي لباس .انتقال داد
ي در مناطق وسـيعي كـه سمپاشـ   . بايد تن و بدن خود را به خوبي شستشو نمايد

شود يك حمـام دوش جهـت اپراتورهـا     مرتباً در محدوده قابل توجهي انجام مي
  .بايد تدارك ديده شود

  
  هاي هرز مبارزه با علف  دستورالعمل) د

هاي هـرز وجـود دارد لـذا     با توجه به اينكه سموم مختلفي جهت مبارزه با علف
هـا از   نوع علفكش بايد بدانند كه با اين سم چه  كنندگان از سموم علف استفاده
هـا اطالعـات بـا     كـش  براي اين منظور برچسب روي ظروف علف. روند بين مي

كشـي   دهد كه بايد قبل از مصرف هر علف كنندگان ارائه مي ارزشي براي استفاده
  .آن را به دقت مطالعه كرد

ها ليست گياهان زينتي مقـاوم و   ترين اطالعات اين برچسب يكي از مهم  
هاي هرز چند ساله سمپاشي  براي مبارزه با علف.است كش يا حساس به آن علف

كـش در   قبل از مصـرف علـف  .بايد در دو يا چند نوبت در سال بايد تكرار شود
يك منطقه وسيع آزمايشي به مدت يك يا دو فصل بر روي تعـدادي از گياهـان   
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كـش را   كش خصوصـيات سـموم علـف    مصرف مالچ به همراه علف .انجام شود
  .كند بيشتر مي
شـود نبايـد    كـش مصـرف مـي    هايي كه براي پخش سموم علف پاش سم  

در تركيب تـوام مـالچ بـه    .براي مصارف دفع آفاتي ديگر مورد استفاده قرار گيرد
توان گياهان يك ساله و چند ساله و گياهان پيازي را با هم  كش نمي همراه علف

  .كشت و كار كرد
  
  دستورالعمل مربوط به نوع خاك و تعويض و كوددهي 5-2-3

برداري از اعماق مختلف خاك، كيفيت فيزيكي، شيميايي خـاك را   با انجام نمونه
در اعماق مختلف مشخص چنانچـه خـاك موجـود در اعمـاق يـاد شـده بـراي        
كاشت گياهان موردنظر مناسب نباشد نسبت به تعويض خاك يا اضـافه نمـودن   

اي شيميايي به ميزان مناسب كيفيت خـاك را تـا حـد مطلـوب     مواد آلي و كوده
  .توان اصالح كرد مي

دهنده آن بايد قبـل از   ، نوع و اندازه ذرات تشكيل)آن pH(واكنش خاك   
هـايي كـه واكـنش آن مناسـب بـراي       كاشت مورد بررسي قرار گرفته و در خاك

  .كاشت و پرورش گياهان موردنظر مناسب نباشد نبايد كاشته شوند
 7تـا   5خاك بـراي رشـد بهينـه اكثـر نباتـات بـين        pHبهترين واكنش   

ي از مواد اسـيدي و اسـيدزا   يهاي قليا در خاك pHبراي كاهش واكنش  .باشد مي
  .كنند مانند اسيد سولفوريك و گوگرد استفاده مي

هـاي اسـيدي از مـواد آهكـي ماننـد       در خـاك  pHبراي افزايش واكنش   
هـا در گياهـان    براي افزايش تعداد گل .شود فاده مياست) CaCo3(كربنات كلسيم 

 .باشـد  گلدار بايد از كودهايي استفاده نمود كه ميزان درصد فسفر آنهـا زيـاد مـي   
هـا، از اول بهـار تـا     ها و بوتـه  زمان مصرف براي نباتاتي مانند درختان، درختچه

  .باشد اواسط تابستان و سپس از اواخر شهريور تا اواخر مهر مي
 70تـا   50كود دادن به درختان بزرگ بايد تعدادي سوراخ به عمق  براي  
انداز درخت ايجاد و كودهاي شيميايي  متري سايه سانتي 80متر در فواصل  سانتي
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. ها را از آب پـر نمـود   ها ريخته و سپس سوراخ موردنظر را در داخل اين سوراخ
  .استفاده كردتوان از قيف هم  ها مي براي ريختن كود در اين سوراخ

در مصرف كودهاي شيميايي و آلي هميشه بايد يك اصل مهم را درنظر   
گاه نبايد شرايطي فراهم شود كـه عالئـم كمبـود در گيـاه      داشت و آن اينكه هيچ

  .گيرد ظاهر شود چون در اين مرحله گياه در مرحله نابودي قرار مي
  
  ي آبياريها برداري و نگهداري از سيستم دستورالعمل بهره 5-2-4

موفقيت يك سيستم آبياري بستگي به زمان تحويـل آب آبيـاري بـه مزرعـه بـه      
تواند بـه سـادگي    اين امر مي. مقدار الزم جهت رفع نيازهاي مطلوب كشت دارد

بدست آيد به شرط آن كه سيستم بر طبـق مصـارف آب طراحـي شـده و مـورد      
  .برداري قرار گيرد بهره

  :شود عبارت است از به آن اشاره ميمواردي كه در اين دستورالعمل   
  هاي آبياري برداري از سيستم بهره .1
  هاي آبياري نگهداري سيستم . 2
  

  هاي آبياري برداري از سيستم بهره) الف
هـاي   براي انتقال آب و آبرساني به بخـش ) ها و مجاري آب كانال(ها  اين سيستم

بينـي   قال ميزان آب پيشمختلف فضاهاي سبز از نظر هيدروليكي بايد قادر به انت
ها بايد داراي جدارهاي كامالً مقـاوم   مجاري سيستم و كانال .شده در طرح باشند

قبـل از   .بـرداري گردنـد   و با شناخت قوانين مكانيك خـاك و هيـدروليك بهـره   
انـد   هايي تازه سـاخته شـده   هايي كه مدتي بسته بوده يا كانال جريان آب در كانال

ها و شـيارها و   ها به عمل آمده تا ترك كاملي از جدار كانالبايد بازديد و بررسي 
  .هاي به وجود آمده به وسيله جانوران در آنها مشخص و ترميم گردند بريدگي

  
  هاي آبياري نگهداري سيستم) ب

ترميم حفرات فرسايش هم در باالدست و هم در پـايين دسـت سـازه همچنـين     
مسيرهاي آبي بـراي   .ت انجام شودهاي ساخته شده بايد در اسرع وق مرمت سازه
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نقص و عيب آب بايد كامالً تميـز شـده    اطمينان كامل از عبور جريان كامل و بي
هـاي هـرز مسـير جريـان      علف .ي از اجسام شناور و انباشتگي ماسه باشدرو عا

آب بايد كامالً كنترل و كندن آنها در مسيرهاي جريان آب بايـد در دسـتور كـار    
هايي كـه رسـوبگذاري پـيش آيـد بايـد بـه        در كانال .ار گيردمسئولين آبياري قر

براي بازدهي هيدروليكي يـك كانـال بـدون    .وسيله نيروي كارگر آن را پاك كرد
پوشش الزم است شكل كانال تا آنجا كه امكان دارد منطبق بر ابعاد طراحي شده 

  .بود و سطح صافي با ضريب زبري كم داشته باشد
بياري جلوگيري از ايجاد روان آب سـطحي بـه   در حين انجام عمليات آ  

  :پذير است طريق زير امكان
تعـويض   -كاهش آبياري شامل كاهش فشـار آب : در آبياري باراني. 1  

كاشـت چمـن و    -هاي كـوچكتر و كـاهش مـدت آبيـاري     نازلها و انتخاب نازل
  .كند ها از جريان آب جلوگيري مي پاشيدن مالچ نيز در عرصه

دهـي   ديده شـبكه، تعميـر آب   تعمير نقاط آسيب: اي در آبياري قطره. 2  
  .ها اعم از نشتي يا گرفتگي دريچه

هاي بدون شيب بايستي از نشت آب از  در كرت :در آبياري سطحي. 3  
االمكـان بايـد     ها جلوگيري كرد و مقدار بده جريان را كاهش يا شيب را حتي لبه

  .اصالح نمائيم
صورت رسـوب نمـك روي خـاك احـداث زهكـش و      در هر مورد در   

توان به وسيله  شستشوي خاك امري است ضروري كه در هر سه نوع آبياري مي
  .هاي مكرر انجام داد آبياري

  
  هاي سطحي آوري آب هاي جمع دستورالعمل 5-2-5

هــاي ســطحي از مــوارد مهمــي اســت كــه در موقــع طراحــي و  آوري آب جمــع
  .بايد دقيقاً مطالعه شده و به آن توجه شود ريزي استفاده از زمين برنامه

سازي با در نظـر گـرفتن توپـوگرافي زمـين و همچنـين       هرگونه محوطه  
هاي سطحي  سيسات تخليه آبأت. شود هاي شهر انجام مي آوري آب سيستم جمع

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

http://www.Pnunews.com


  
  
  
  
  
  
 

هـاي ديگـر محوطـه     تر از قسمت ها ساخته شده و معموالً پايين در امتداد خيابان
  .پذير باشد ها از محوطه به آساني امكان آوري آب جمعگيرند تا  قرار مي
هاي سطحي به دو صـورت جـوي و    آوري آب طور كلي سيستم جمع به  
شود، استفاده از سيستم جوي به علـت هزينـه كمتـر و اجـراي      بيني مي لوله پيش

ولـي در  . تـر نسـبت بـه سيسـتم لولـه ارجحيـت دارد       تر و نگهداري سـهل  آسان
ايي كــه داراي پســتي و بلنــدي زيــادي بــوده و امكــان هــ هــا و عرصــه محوطــه

  .آوري تخليه آب به وسيله جوي مقدور نيست بايد از لوله استفاده شود جمع
  :در هر سيستم رعايت  اصول و مباني زير ضروري است  
  .ها هاي توپوگرافي و پروفيل تهيه نقشه •
  .محاسبات مقدار جريان آب باران •

هاي موجود و شرايط توپـوگرافي   به شيبانتخاب ابعاد مناسب با توجه   
هـاي سـطحي از    تخليـه آب   آوري و هيدروليكي جهت طراحي سيسـتم و جمـع  

  :توان بهره جست هاي ذيل مي روش
  هاي تجربي  فرمول •
  113روش استداللي •
  بررسي رابطه مقدار باران و مقدار جريان •
  روش هيدروگرافي •
  )كامپيوتري(افزاري  هاي نرم روش فرمول •

هاي فوق بررسي شـرايط جغرافيـايي و    جهت دستيابي به يكي از روش  
ها و سيالب و شدت و مدت آن با توجه بـه   هيدرولوژيكي محل و آمار بارندگي

در نهايت پس از محاسـبات هيـدروليكي شـبكه    . استضرايب جريان ضروري 
ترين فرمول جهت تعيـين   هاي سطحي با روش مانينگ كه معمول ب آوري آ جمع
  .كند انجام خواهد گرفت ها را ارائه مي ت آب و از روي آن ابعاد كانالسرع

آوري شده از فضاهاي سبز به خارج از محوطه  هاي جمع دفع نهايي آب  
به علت مجاورت آنها به مناطق شهري مشكلي نخواهد داشـت و تخليـه آن بـه    

ممكـن  ها محل دفع نهايي  ي در هزينهيجو جهت صرفه. شود طور ثقلي انجام مي

                                                            
113. Rational Method 
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تـرين شـيب و    است در چند نقطه منظور شود و در هر نقطـه خروجـي مناسـب   
  .گردد ابعاد كانال انتخاب مي

مهمتـرين   آالت و تجهيزات مورد نياز فضـاهاي سـبز،   در رابطه با ماشين  
آالت و تجهيزات و ادوات و ابزار دستي كـه در فضـاهاي    استفاده از ماشين دليل

كارهايي است كه انسان با نيروي محدود خود قـادر   سبز ايجاد امكان براي انجام
. به انجام آن نبوده يا اينكه سرعت عمل بيشتري را براي انجـام امـور الزم باشـد   

آالت سنگيني كه جهت احداث فضاهاي سبز الزم اسـت در اينجـا    غير از ماشين
شود كه بيشتر جهـت نگهـداري و انجـام عمليـات داخلـي       به وسايلي اشاره مي

  :رسد كه مهمترين آنها عبارتند از ي سبز ضروري به نظر ميفضاها
  : سازي بستر آالت برگردان خاك و آماده ماشين  

  انواع كودپاش. 1
  انواع اره موتوري و دستي. 2
  ها ها و خيابان هاي هرس مخصوص حواشي راه ماشين. 3
  ها زن چمن. 4
  هاي دستي و ماشيني انواع قيچي. 5
  و شيارزن كن كولتيواتور و سله. 6
  زن علف. 7

ي گياهـان  يها و جابجا وسايل و تجهيزات پاك كردن عرصه از سرشاخه  
  : ها و درختان و درختچه

  كني جهت درخت كاري هاي چاله افكن و مته شعله. 1
 نقابيل و بيلچه و فور. 2
  
  دستورالعمل نظارتي و كنترل كيفيت 5-2-6

بايـد بـر   » واحد نظـارت «سبز هاي فضاي  به منظور كنترل كيفيت عملكرد پروژه
يكي از اصول ضـروري نظـارت و    .امور جاري تسلط كامل و وافي داشته باشند

هاي نظارتي و عملكرد اقـدامات   مديريت بهتر فضاهاي سبز ارزشيابي از فعاليت
احـراز صـحت و يـا سـنجش كـاركرد يكـي از        .انجام يافته در اين زمينه اسـت 
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هـاي نظـارتي مناسـب و     دي كه شاخصهاي مهم نظارت است در موار خصيصه
بر   عالوه. گيري مستقيم نتايج پروژه قابل اجراست ها باشد اندازه مطابق با واقعيت

اين نظارت بر كاركرد و عملكرد پروژه وقتي نتايج مورد انتظار را خواهد داشت 
  .بندي و جداول مشخصي باشد ر زمانها مبتني ب كه فعاليت
ت و ارزشيابي بايد از بين كارشناسان آموزش ي نظاريانتخاب كادر اجرا  

  :ديده و متخصص انجام و معطوف به اهداف زير باشد
  .اهداف نظارتي و ارزشيابي از فضاهاي سبز مشخص و معين باشد. 1
  .العات به چه نحوي بايد انجام شودگردآوري و تهيه اط. 2
  .شود هايي بايد استفاده براي تجزيه و تحليل اطالعات از چه روش. 3
  .هاي حاصل از نظارت و ارزشيابي در اختيار چه كسي قرار خواهد گرفت يافته. 4
سازماندهي نظام نظارتي و ارزشيابي باچند نفر كـاركن و متخصـص انجـام و    . 5

  .توانند باشند ي آن كدام مسائل ميمشكالت احتمال
  

موضوعات زير در فضـاهاي سـبز دايـر مـورد نظـارت و ارزشـيابي قـرار          
  :گيرند مي

  شاخص كيفيت آبياري •
  )تغذيه(كوددهي  •
  مبارزه با آفات و امراض •
  هاي هرز مبارزه با علف •
  هرس و فرم دهي •
  گيري و ترميم لكه •
  بستر سازي و كاشت مطلوب •
  حفاظت و واكاري •
  تشتك و مرمت انهار •
  زني هاي خشكيده و پاجوش قطع شاخه •
  ها تامين روشنايي فضاهاي سبز و تهيه و تعويض المپ •
  صب تابلوها و عالئم الزم در پاركها و فضاي سبزن •
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  ها و مبلمان و ساير وسايل پارك آميزي و تعمير نيمكت رنگ •
  هاي بهداشتي و حسن نگهداري آنها نظافت سرويس •

ها با توجه به عملكرد آنها در طـول   امتيازدهي به پرسنل شاغل در پارك  
و ضمناً بايد نتـايج بازديـد   سال با بازديدهاي مرتب از عمليات آنها مقدور بوده 

آوري به موقع  تهيه شده جمعمنظور از فضاهاي سبز مرتباً در آرشيوي كه به اين 
:  1390بهمنـي و همكـاران،   ( ي مورد استفاده واقع شـد يجهت پيگري امور اجرا

200-181(.  
  
  حفاظت فضاي سبز 5-3

بـاغ   نگهـداري تـرين قـانون در    داري مهـم  انجام به موقع عمليات باغباني و بـاغ 
ف نگاهـداري تمـام درختـان و    يدر اين فصل زمـان صـحيح انجـام وظـا    . است

ريزي و  كيد شده و چگونگي برنامهأها و گياهان فصلي و چمن در باغ ت درختچه
تـوان   از اطالعات فـوق مـي  . شود يك باغ تشريح مي نگهداريآماده كردن برنامه 

  .هر باغ را نيز محاسبه نمود نگهداريهزينه 
  باغ نگهداريتهيه برنامه  5-3-1

باغ راهنماي خوبي براي انجام بـه موقـع اعمـال     نگهداريتقويم زماني با برنامه 
باغ را قادر  نگهدارييك تقويم زماني خوب و مناسب، سرپرست . باغباني است

ل باغباني را به كار برده و بـذر و گـل   يسازد كه حداكثر بازده كارگران و وسا مي
بـرآورد هزينـه     بـه عـالوه  . مكانيكي مورد نياز را به موقع سفارش دهدل يو وسا

دار بـا كمبـود مـالي     به اين ترتيـب اگـر بـاغ   . گيرد كار با سهولت بيشتر انجام مي
توانـد بـه ترتيـب اهميـت مراحـل باغبـاني را انتخـاب كـرده و          رو شود مي روبه

  .اولويت را به كارهاي بسيار ضروري بدهد
  
  م برنامهچگونگي تنظي .1

هاي باغ مورد نظر بر اساس ميزان كار مـورد نيـاز در    بندي بخش اولين قدم طبقه
هـاي پركـار و كـم كـار و      توان به بخـش  هر قسمت از باغ را مي. بخش است هر

كـاري، چمـن كـاري و     مناطق پركار عبارتند از محوطه گل. متوسط تقسيم نمود
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هـاي   دارنـد مثـل حيـاط خانـه    درختچه و درختاني كه هرس و تيمار زيـاد نيـاز   
هاي بـزرگ و برخـي ادارات و    هاي اطراف محل نشستن در باغ كوچك و باغچه

هـا   هاي عمومي و محوطه ورزشي؛ فضاي سبز خيابان در اغلب پارك .ها كارخانه
چون در امـاكن فـوق   . ها و بعضي مدارس تيمار و كار متوسط الزم دارد و جاده
هاي چنـين   ر وجين كرده و درختان و درختچهت هاي پوشيده از چمن را كم بخش

اماكن نياز به هرس فصلي نداشته و فقط مقدار جزئـي در مـورد لـزوم هـرس و     
  .شود سمپاشي مي

ها و گياهـان فصـلي بـه نـدرت و بـه ميـزان محـدود انجـام          كشت گل   
هـاي جنگلـي و    كم نياز دارد مانند پارك نگهداريي كه به يها در بخش .گيرد مي

شـود،   هاي طبيعي فقط در صورت لزوم آبياري شده و محوطه نظافـت مـي   پارك
رسيدگي به درختان فقط به حذف و كندن و تعـويض  ) آوري زباله و غيره جمع(

  .شود درختان خشك محدود مي
بودجـه  .هاي وسـيع هـر سـه بخـش فـوق وجـود دارد       معموالً در پارك  

 نگهـداري مخـارج  . يك منطقـه اسـت   نگهداريكننده نوع  ين عامل تعيينتر مهم
طراح بايد مشتري خـود را از  . هاي كم نياز است هاي پرنياز بيش از بخش بخش
باغ مطلع سازد ولي بسياري از طراحان از اين موقعيـت اسـتفاده    نگهداريهزينه 
از آن به هزينـه   نگهداريها اغلب طوري است كه  كنند و در نتيجه پروژه آن نمي

هـا و كمبـود هزينـه قـادر بـه       زياد احتياج داشته و اغلب بـه علـت محـدوديت   
بـاغ را در دراز مـدت    نگهـداري طـراح بايـد هزينـه    . آن نخواهند بود نگهداري

  .تخمين زده و قدرت مالي صاحب فضاي سبز را در نظر بگيرد
بعدي  وقتي هزينه نگاهداري فضاي سبز يك ناحيه تخمين زده شد قدم  

به كمـك ايـن ليسـت اسـت كـه      . تهيه ليست كامل گياهان آن منطقه خواهد بود
مانند هرس كردن، وجين، دفع علف هرز، كودپاشـي،   نگهدارينيازهاي عمليات 

دهـي،   دهي، بـرگ  گياهان را از نظر زمان گل .كنند سمپاشي، و غيره را برآورد مي
  :كنند هاي زير تقسيم مي يا ارزش محلي به دسته

  
  هاي زينتي هاي يا بوته درختچه 1- 5جدول 
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 بدون گل يا گل نامشخص  پذير خزان
  )اواخر بهار يا اوائل تابستان(با گل  پذير خزان
 )در اول تابستان تا اول پائيز با ميوه جالب(با گل  پذير خزان

  دائمي برگ پهن
  دائمي سوزني برگ

  
  درختان 2- 5جدول 

 درخت سايبان  پذير خزان
  ).گل قبل از تيرماه(داردرخت كوچك گل  پذير خزان
   ).گل بعد از تير تا پائيز(داردرخت كوچك گل  پذير خزان

  
  گياهان يك ساله و علفي 3- 5جدول 

   هاها و پيچك پوش كف
   هاي يك ساله و دو ساله گل

  
  

در زمـاني خـاص    نگهداريالذكر هر مرحله فعاليت  هاي فوق يك از گروه در هر
در فاز سوم آماده كـردن برنامـه كارهـا و عمليـات الزم بـراي      . گيرد صورت مي

براي به دسـت آوردن اطالعـات بيشـتر    . شوند وري بيشتر دقيقاً مشخص مي بهره
توانند از منابع مختلـف بـراي بدسـت آوردن اطالعـات      مي نگهداريسرپرستان 

يزيكي گيـاه كـه شـامل هـرس و     ف نگهداريبه عبارت ديگر . الزم كمك بگيرند
كوددهي و آبياري است بايد دقيقاً مـورد مطالعـه قـرار گيـرد شـناخت و كنتـرل       

  .هاي پركار و متوسط الزم است هاي هرز براي بخش حشرات و علف
تعيين شـد مسـئول    نگهداريوقتي كه چگونگي و تاريخ انجام عمليات   
اين تقـويم زمـاني شـامل    . ايدتواند تقويم زماني مناسب را آماده نم مي نگهداري

ها و گياهان فصـلي   درختان و درختچه نگهداريتمام عمليات الزم براي حفظ و  
حـوض   نگهداريباشد كه عبارتند از  و چمن به عالوه حفظ فرم طرح منظره مي

هـا، تـرميم سـطح     روها و پاركينـگ  نما و استخر و پارو كردن برف از پياده و آب
  .ري و غيرهها و حفظ سيستم آبيا آن
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  فضاي سبز پارك  نگهدارييك برنامه يا تقويم زماني براي : مثال  
  فروردين. 1

  .هفته اول و هفته دوم) الف
هـاي   هاي چند ساله توسـط علـف هـرزكش    پاشي براي چمن سم : چمن •

 هاي جديد و خـوب اسـتفاده   مخصوص، حذف علف هرزهاي برگ پهن، از سم
هـاي اطـراف قسـمت     هـا يـا گـل    دقت شود كه ايـن مـواد بـر درختچـه     شود و
تا  5/2چيدن چمن بايد به موقع انجام شده و تا ارتفاع . كاري پاشيده نشود چمن

اگـر  . آوري شود هاي چيده شده جمع سانتي متري چيده شود، بهتر است برگ 3
اي هـ  كـش  هـا يـا حشـره    كش چمن بيمار شده يا آفت گرفت بايد به كمك قارچ

  .مناسب به دفع آنها مبادرت ورزيد
هـا و تنـه درختـان و     هـا و بـرگ   تمـام شـاخه   : هـا  درختان و درختچـه  •
ها بازرسي شده تا در صورت وجود خسارت از سرماي زمستانه و غيره  درختچه
 .هاي آسيب ديده حذف يا ترميم گردد شاخه

  
  هفته سوم و چهارم) ب

كارهـاي هفتـه اول و دوم،    ادامه و اتمـام  : ها چمن، درخت و درختچه •
سانت تورب يـا كـود    7تا  5هاي بستر كاشت گياهان فصلي را آماده كرده،  زمين

متر مربـع بـه    300براي هر  12 -12 -12ي يكيلو كود شيميا 10پوسيده دامي و 
كنند، از مخلوط كردن خـاك   زمين داده و خوب آن را با خاك باغچه مخلوط مي

  .شودخيلي مرطوب و خيس خودداري 
  
  ارديبهشت. 2

  هفته اول و هفته دوم) الف
هـاي هـرز    اي يك بار چيـده و علـف   در اين ماه چمن بايد هفته : چمن •

اگر مشكل كرم چمن وجود دارد آن را بايـد حـداكثر در هفتـه اول    . حذف شود
  .ارديبهشت توسط سمپاشي مواد مناسب و موجود در بازار از بين برد
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گـل  ) ندر فروردي(ي كه زود يها درختان و درختچه :ها درختان و درختچه •
هرس ساالنه براي حفظ فـرم گيـاه الزم   . ها هرس شونددهند پس از اتمام گل آن مي

ها مرتب بازرسي شـده تـا بـا آفـات و امـراض احتمـالي        درختان و درختچه .است
  .به عالوه حذف تمام علف هرزهاي فضاي سبز ضروري است.مبارزه گردد

  
  سوم و چهارمهفته ) ب

در ) اي يـك بـار   هفتـه (چيدن چمن به موقع بايـد انجـام شـود،     : چمن •
صورت خنك بودن هوا و ريزش باران مناسب احتياجي به آبياري منظم نخواهد 

. توان شروع كـرد  ولي اگر هوا گرم و خشك باشد آبياري منظم روزانه را مي. بود
بهترين كود چمـن در ايـن    .شود ها انجام مي دومين بخش كودپاشي در اين هفته

  ).متر مربع 300به نسبت يك كيلو براي (زمان اوره است 
. كارند هاي فصلي تابستانه را در اين زمان مي گل : ها درختان و درختچه •

ي كـه زود  يهـا  هرس درختـان و درختچـه  . اين گياهان به آبياري منظم نياز دارند
و مراقـب امـراض و    هـاي هـرز حـذف شـده     علـف . يابـد  دهند ادامه مي گل مي

به هـرس سـوزني   .پاشي انجام گيرد حشرات مضر گياه بوده و در مورد لزوم سم
  .ها نيازي نيست مگر اين كه فرم و شكل خاصي در نظر باشد برگ

  خرداد. 3
  هفته اول و دوم، سوم و چهارم

چيدن هفتگي چمن، در اين زمان كنتـرل رطوبـت اهميـت زيـاد      : چمن •
  .براي سالم نگاه داشتن سطح چمن الزم استآبياري منظم . دارد

 هاي غيرمثمر و آخرين هرس درختان و درختچه : ها درختان و درختچه •
هـاي   درختـان و درختچـه  . گيـرد  ، انجام مـي )هاپس از اتمام گل بهاري آن(زينتي 

دائمي را بازرسي كـرده و در صـورت وجـود كنـه و حشـرات ديگـر سمپاشـي        
آبيـار مـنظم و روزانـه بـراي درختـان و       .يابـد شوند، حذف علـف هـرز ادامـه    

  .هاي فصلي و چمن مورد نياز است ها و گل درختچه
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  تير .4
  هاي اول و دوم، سوم و چهارم فتهه

  .چيدن منظم چمن، آبياري و دفع علف هرز : چمن •
مراقب شته و كنه و حشرات مضر ديگر بوده و بـه   : ها درختان و درختچه •

مين أهاي تازه غرس شـده تـ   آب مورد نياز درختان و درختچه. موقع سمپاشي شود
  .هاي هرز حذف گردد علف) تر نياز دارند گياهان ثبات يافته به آبياري كم(گردد 

  
  مرداد .5
  هاي اول و دوم، سوم و چهارم فتهه

كودپاشي در بخش دوم ماه مرداد مثل هفتـه  چيدن چمن، آبياري،  : چمن •
كود را فقط به مناطقي كه آبياري زيـاد  . سوم و چهارم ماه ارديبهشت انجام گيرد

  .شوند بپاشيد مي
آبياري منظم، كودپاشـي گياهـان خشـبي قبـل از      : ها درختان و درختچه •

 .هاي هرز شروع دوران خواب انجام نگيرد، حذف علف
  شهريور .6

  اول و دومه هفت) الف
ي بـه  يهـاي بـرگ پهـن، مـواد شـيميا      سمپاشي براي حذف علف : چمن •

ي از يهـا  بخـش . كاري پاشيده نشود هاي اطراف محوطه چمن درختان و درختچه
آبيـاري ادامـه يابـد،    .چمن كه تنك شده يا زرد شده است دوباره بذرپاشي شـود 

  .سانت برسد 5چيدن چمن به ارتفاع 
  .بازرسي گياهان براي ديدن هرگونه آفات و امراض:  ها درختان و درختچه •

  
  هفته سوم و چهارم) ب

  .كودپاشي مثل ماه ارديبهشت، چيدن منظم : چمن •
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آبيـاري  . آوري شـوند  هاي خزان كرده جمع برگ : ها درختان و درختچه •
  .ادامه يابد

  
  مهر .7

  هفته اول و دوم، سوم و چهارم
بودن هـوا و نباريـدن   چمن منظم چيده شود، در صورت خشك  : چمن •

  .باران آبياري روزانه ادامه يابد
درختـان را بايـد قبـل از شـروع خـواب زمسـتانه        : ها  درختان و درختچه •

متـر مربـع پاشـيده     300كيلـو در   5بـه نسـبت    11 - 11 - 22كود (كودپاشي كرد 
كود حداقل تا يك متر اطراف سايه تاج درخت پاشـيده شـود، در صـورت    ). شود

هـا جلـوگيري   آبياري كرده تـا از خـزان زودرس آن  هوا گياهان را  خشكي طوالني
  .ها نيز بدون علف هرز، باشد ها ادامه يابد، بستر كاشت گل آوري برگ جمع. شود

  
  آبان.  8
  هاي اول و دوم، سوم و چهارم فتهه

آخرين چيدن چمن در اولـين هفتـه آبـان     : ها چمن، درختان و درختچه •
  .ها مثل ماه مهر ادامه دارد درختان و درختچه نگهداريانجام گيرد، 

  آذر. 9
  هاي اول و دوم، سوم و چهارم فتهه

هـا بـر روي     چون پوشش ضـخيم بـرگ  :  ها چمن و درختان و درختچه •
شود تمـام   چمن در مدت زمستان باعث بروز پوسيدگي و خشك شدن چمن مي

و  1درختان گـروه  آوري شود، گياهان دائمي  هاي خزان كرده درختان جمع برگ
ل و مواد مورد نياز فصـل بعـد   يوسا. هرس شوند 5، 4، 3، 1هاي گروه  درختچه

كارفرمـا بعـد از ايـن    . در اين زمان محاسبه شده و در صورت امكان تهيه گردند
تواند بـه تعطـيالت رفتـه و كارمنـدان دائمـي را نيـز بـه مرخصـي يـا           فصل مي

  .تعطيالت ساليانه بفرستد
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  ندي و بهم .10
  هاي اول و دوم، سوم و چهارم فتهه

ص كرده و نقـاي تعمير ل باغباني را يوسا : ها چمن و درختان و درختچه •
روبـي مـورد    بـرف . ل را آماده استفاده براي بهار نمائيـد يبرطرف نموده و وسا را

بسترهاي كاشت و پاي درختان را كـود   .ادامه يابد  هرس گياهان .نياز انجام گيرد
  .كلش داده تا از سرمازدگي جلوگيري شود دامي يا كاه و

  
  اسفند. 11
  هفته اول و دوم) الف

  .هاي ماه بهمن ادامه فعاليت •
  
  هفته سوم و چهارم) ب

هـاي هـرز را    هاي تنك شده چمن را بذرپاشي كرده، علف بخش : چمن •
كيلو گرم در هـر   80به نسبت ) 22: 11: 11(يا ) 3: 1: 2(از بين برده و كود ازته 

توان اولين چين چمـن را   داده شود اگر ماه اسفند گرم و مرطوب بود ميجريب 
  .در هفته آخر انجام داد

ي كـه در اواخـر خـرداد و    يها درختان و درختچه :ها درختان و درختچه •
در صـورت   ).ها و سروها استثنا هسـتند  كاج(دهند هرس شوند  ل تير گل ميياوا

  .سمپاشي شوندوجود آفات و حشرات بهتر است كه گياهان 
  
  پرسنل 5-3-2

و سرپرستي فضاي سبز عبارت است از نظارت در انجام  نگهداريترين كار  مهم
يي و بـه خـودي   ل و بهترين مواد بـه تنهـا  يبهترين وسا. كار كارگران و كارمندان

بلكه فقط پرسنل اليـق و باتجربـه اسـت    . ي را حفظ نمايندتوانند فضاي خود نمي
كننـد بـراي    نگهـداري ك فضاي سبز را بـه نحـو احسـن    توانند گياهان ي كه مي

استخدام افرادي كه عالقمند به كار دقيق در مدت طـوالني باشـند بايـد حقـوق     
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هاي  دست مزد و حقوق. ها پرداخت گرددمكفي براي گذران زندگي خوب به آن
  .دهد عالقه كرده و نتيجه عكس مي پائين معموالً كارگر را بي

سـركارگر تـا   . محافظت فضاي سبز كارگر اسـت  ترين كارمند براي مهم  
لذا او بايد فـردي وارد و  . كند حدي كميت و كيفيت كار انجام شده را كنترل مي

معموالً سركارگر يكي از كارمندان ثابت با حقـوق  . صادق و قادر به رهبري باشد
  .زياد است
و حفـظ گياهـان اسـتخدام كـرده و      نگهداريگاهي افراد ناوارد را براي   

بدون اين كه تعليمات الزم را از افـراد وارد و متخصـص بگيرنـد او را بـه كـار      
. دهد گمارند حال آنكه تعليم و كارآموزي كوتاه مدت نتايج و بهره بهتري مي مي

 نگهـداري شود كه كاري خاص را در مورد  يعني وقتي از يك كارگر خواسته مي
ي خواهـد داشـت و كيفيـت    ي مختصر بازده بهتـر يگياه انجام دهد با يك راهنما

  .كار انجام شده باال خواهد رفت
  
  وسايل كار 5-3-3

مثالً انـواع  . ل كار باغباني در بازارهاي امروز موجود استيشماري وسا تعداد بي
بـراي انتخـاب ايـن    . شود هاي متعدد ساخته مي زني در كارخانه هاي چمن ماشين
  .ه خاص استفاده نمودي با توليدكننديتوان از تجربه يا آشنا ل مييوسا

ها را نو خريـداري  آيد كه آيا آن ي اين سوال پيش ميل باغبانيدر موقع خريد وسا
ل باغباني اسـتفاده سـنگين و زيـاد    يكرده يا دست دوم بخرند؟ چون از اين وسا

  .ها نو و از سازندگان معتبر خريداري شوند شود بهتر است كه آن مي
ميـزان و كميـت اسـتفاده از    ) باشـد تـرين عامـل    شايد مهم(عامل ديگر   

توانـد دو راه   اگر ميزان استفاده محدود است مهندس ناظر مي. ماشين خواهد بود
دوم ايـن كـه   . انتخاب كند اول اين كه آن را براي مدتي كه نياز دارد كرايه نمايد

اين دو راه حـل بايـد   . آن بخش خاص از كار را به شركت ديگري واگذار نمايد
 ل گـران قيمـت گرفتـه شـود    يده و بعد تصميم براي خريد وساخوب بررسي ش

  ).175-182: 1389روحاني، (
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  نگهداري از باغ 5-4
طـور   باشـند كـه بـه    طرح خوب، استقرار خوب و نگهداري خوب، سه عملي مي

هـيچ كـدام از آنهـا بـدون ديگـري بـه نتيجـه        . كامل به يكديگر مـرتبط هسـتند  
كاشـت، اطمينـان از نگهـداري صـحيح بـاغ       فرآينـد مرحله نهـايي در  . رسد نمي
. آيـد  حلي براي موفقيت طرح كاشت به شـمار مـي   نگهداري خوب راه. باشد مي

معيارهاي نگهداري از مقياس مسكوني تا يك شـركت يـا فضـاي بـاز عمـومي،      
هـاي   در طرح كاشت، در محلـي كـه يكـي از جـذابيت    . باشند بسيار متفاوت مي
باشد، كنتـرل نتـايج دلخـواه گيـاه از طريـق       اه ميهاي ذاتي گي اصلي باغ، ويژگي

  .نگهداري مداوم، بسيار مهم است
اي بـا مقيـاس بـزرگ، وي اغلـب      هنگام كار با پيمانكار منظر در پـروژه   

اي را جهت نظارت يا نگهداري منظر، بـه   روزه 90يا  60تا  30قرارداد نگهداري 
بدان معناسـت كـه شـركت،     اين. كند عنوان بخشي از قرارداد اجرايي، منعقد مي

را ) اگر مشكلي وجود داشته باشـد (يك از مشكالت مربوط به سيستم آبياري  هر
زنـي را انجـام داده و در صـورت لـزوم گياهـان       كند، عمليات چمـن  برطرف مي

نظر از چگـونگي اجـراي    صرف. كند جديدي را جايگزين گياهان از بين رفته مي
   .رود ماهرانه، به سرعت از بين مي مفهوم اصلي يك منظر، بدون نگهداري

جهت جلوگيري از بروز مشكالت، با كارفرمـا جهـت بـه كـار گـرفتن        
هـاي نگهـداري    باغباني شايسته و اطمينان از اين كه وي مفهوم طراحـي و روش 

طـور كامـل    الزم براي كنترل كاشت و فرم و اندازه مشخص شده در طرح را بـه 
  .ار كنيددرك كرده است، به صورت مستقيم ك

هـاي ضـمانت از نگهـداري صـحيح منظـر، تهيـه كتـاب         يكي از روش  
. كنـد  باشد كه به عنوان مرجعي براي مقاصد طراحي شما عمل مـي  نگهداري مي

چنين سندي سبب حفاظت از گياه و بـاغ شـده و راهنمـايي بـراي نگهـداري و      
زمينـه  ايـن كتـاب مسـائل نگهـداري در     . آيـد  توسعه منظر در آينده به شمار مي

را شرح داده، مشكالت بـالقوه را  ) كند اي رشد مي گياه تا چه اندازه(مقياس گياه 
دهـد و شـامل تقـويمي     كند، مسائل جايگزيني گياه را توضـيح مـي   بيني مي پيش

 »كتـاب گيـاهي بـراي دامبـارتون اوكـس     «. باشد ساليانه از عمليات نگهداري مي

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

http://www.Pnunews.com


  
  
  
  
  
  
 

باشـد،   خوبي از كتاب نگهداري مي، نمونه 1941نوشته بيتريكس فاراند در سال 
ها و اهـداف طراحـي در مـورد     در اين كتاب، توصيفي تفصيلي در رابطه با پالن

  .در حال حاضر و آينده گنجانيده شده است» دامبارتون اوكس«باغ 
نيازهاي گياهان واقع در منظر دور شمالي خانه بـه  » فاراند«طور مثال،  به  

در ديوارهـاي شـمالي خانـه، در حيـاط     «: ددهـ  نگهداري را اين گونه شرح مـي 
امـا   ممكن است از تعـداد انـدكي از گياهـان آمپلـوپيس اسـتفاده گـردد      شمالي، 

پيچك بايد بـراي پوشـش   . شود احتماالً بيش از دو عدد از اين گياه استفاده نمي
تقريباً يك سوم ديوار به كار رود، و اجازه داده نشود تا بيش از نيمي از ديوارهـا  

  .پوشاندرا ب
اگرچه اين توصيف ممكن است پر زحمت و دردسرساز به نظـر رسـد،     

كند تا خود و طرح خود را از مشكالت آينده و نااميـدهايي   اما به شما كمك مي
  .در نقل قول خود شرح داده است، حفظ كنيد» آلمستد«كه 

. الزم است برنامه زماني نگهداري نيز در كتاب نگهداري گنجانيده شـود   
كتاب، راهنمايي براي پيمانكار نگهداري يا باغبـان جهـت اطمينـان از كليـه     اين 

. باشـد  امور نگهداري انجام شده در زمان مناسبي از سال و در توالي مناسب مـي 
سازي بستر را در  اي كه عمليات هرس، بازكاشت، كوددهي و آماده تقويم ماهيانه

  .كرد توان به اين سند اضافه دهد، را مي هر فصل شرح مي
ريزي و طراحي دقيق، استقرار مناسب و نظـارت   توان از طريق برنامه مي  

هاي آبياري از نگهداري افراطـي و   مكرر بر گياهان جديد، شرايط بستر و سيستم
  . زياد، دوري كرد

اعم از اينكه دستورات داده شـده بـراي نگهـداري از يـك بـاغ يـا بـاغ          
  :عمليات نگهداري ضروري استمورد  5شخصي خودتان باشد، انجام 

  .آبياري. 1
  .كوددهي. 2
  .هرس كردن. 3
  .وجين كردن. 4
  .ها نظارت و كنترل حشرات و بيماري. 5
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  آبياري 5-4-1

در صـورتي كـه   . باشـد  ترين بخش نگهداري، آبياري صحيح و مناسـب مـي   مهم
. باشـد  ميزان آب به حداقل رسد، وجين كردن و هرس كـردن كمتـري نيـاز مـي    

طـور كلـي هـر     به. گردد ها مي آبياري بيش از حد سبب توليد حشرات و بيماري
منظر را . باشد چه نياز يك منظر به آب بيشتر باشد، نگهداري بيشتري نيز نياز مي

طور كامل و بسيار زياد آبياري كنيد تا بدين طريق ريشه به اندازه كافي توسعه  به
ه صورت مستقيم بـر روي محـدوده   اگر خاك خشك باشد، به آهستگي و ب. يابد

به خـاك آبيـاري اوليـه را داده و سـپس چنـد      . توپ ريشه آبياري را انجام دهيد
آبيـاري ظـرف   . طور كامل آبياري كنيـد  دقيقه منتظر بمانيد، پس از آن خاك را به

  .باشد كاشت نمونه خوبي از اين عمل مي
باشد، آبيـاري   ميهنگامي كه گياه پرورش يافته در ظرف كاشت خشك   

آبياري دوم، سوم و حتي چهارم سـبب جـذب   . كند اوليه از طريق خاك نفوذ مي
  .گردد هاي گياه مي آب به وسيله خاك و سپس ريشه

تـر سـاخته و در    هاي خودكار آبياري، عمليـات آبيـاري را آسـان    سيستم  
. انـد  هاي اياالت متحده آمريكا به يك ضرورت تبـديل شـده   بسياري از محدوده

. باشـد  استفاده از سيستم آبياري با در نظـر گـرفتن سـودمندي آب عاقالنـه مـي     
آبياري بـاراني، آبيـاري   : تجهيزات آبياري بسته به نوع كاربرد انواع مختلفي دارند

كـار بـا   . هـاي زراعـي   كننده و عمليات هاي تراواي خيس فشاني، لوله اي، مه قطره
، با توجه به نيازهاي طرح شما، متخصصين آبياري، سبب طراحي سيستم مناسبي

سيستم آبياري، به وسيله انتخاب تجهيزات مناسب با توجه به نيازهـاي   .گردد مي
 -دهد تا آب را به طور مستقيم بـراي گيـاه اسـتفاده كنيـد     گياه، به شما اجازه مي

سـرخ و   هاي صد توماني، آزاليا و كامليا به آبيـاري بـاراني نيـاز دارنـد، گـل      گل
زمـان و  . دهنـد  اي را ترجيح مي طور عام آبياري قطره اوم به خشكي بهگياهان مق

گردد، در نتيجـه آب كمتـري بـه     دوره آبياري با توجه به شرايط جوي تنظيم مي
  .رود هدر مي
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  تغذيه و كوددهي 5-4-2
ترين روش تغذيه گياهان از طريـق خـاك سـالمي كـه داراي مـواد مغـذي        آسان

هاي آلي و كودهـاي حيـواني بـر     كمپوست، مالچ. يردگ باشد، انجام مي فراوان مي
  .افزايد اي خاك مي مواد تغذيه

تهيه كمپوست هنر و علم مخلوط كردن مواد آلي در يك توده و كنتـرل    
بينـي بـه هومـوس     باشد در نتيجه مواد اصلي با عمـل موجـودات ذره   شرايط مي
مـاه   6الـي   4بهترين كمپوسـت هـر دو هفتـه تـا     . )2-5شكل ( گردند تبديل مي

در نهايت كمپوست تهيه شده داراي مواد مغذي فراواني بـراي  . گردد مخلوط مي
هـاي حاصـله از    چمـن (بازيافت مواد آلي تجاري يـا مسـكوني   . باشد گياهان مي

را از نظـر هزينـه بـا      كمپوسـت ) ها، ضـايعات گيـاهي و غيـره    قيچي كردن برگ
  .سازد تر و به سرعت آماده مي صرفه

گردنـد و سـبب افـزودن مـواد آلـي بـه خـاك         هاي آلي تجزيه مـي  مالچ -   
  .شوند مي

كودهاي سـبز گياهـاني هسـتند اغلـب بـه نـوعي خـاص از گياهـان          -  
گـردد و سـپس در بلـوغ     رشد اين گياهان از بذر آغاز مي. شود پوششي گفته مي

جهت افزايش حاصلخيزي به خاك افـزوده  ) ماه، بسته به نوع گياه 6تا  3عموماً (
همچنـين ايـن كودهـا منبـع مهمـي در تنـوع زيسـتي بـوده و بـراي          . گردنـد  مي

هايي كه بـه   كود سبز در سايت. باشند هاي اكولوژيكي كنترل آفت الزم مي سيستم
باشد،  اند، كه در آنها كنترل علف هرز و فرسايش ضروري مي تازگي ساخته شده
كـود سـبز مـورد     بسياري از گياهـان بـه عنـوان محصـوالت    . بسيار مفيد هستند
هاي ضعيف، شـبدر و   براي خاك گندم سياهطور مثال،  به. گيرند استفاده قرار مي

تـرين   مهـم . هاي سـنگين  هاي سبك و ماشك بهاره براي خاك خاكبراي  يونجه
  .باشد كود مناسب و زمان مناسب استعمال آن مي مسئله، انتخاب
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  يك توده كمپوست آماده 2- 5شكل 

  
كودهاي گاو و اسـب  . باشند منبع غني ديگري از مواد آلي ميكودهاي حيواني 

هـاي قليـايي    كـود گوسـفند بـراي خـاك    . باشند داراي پتاسيم بسيار زيادي مي
  .مناسب است

باشـند و كودهـاي    كودهاي بز و خرگوش داراي نتيروژن بسيار زياد مي  
ري مرغي، كبوتر و مرغـان دريـايي داراي فسـفر و كلسـيم بـوده و داراي عناصـ      

كود تازه و خام تا حداقل . هاي قليايي بسيار مفيد هستند باشند كه براي خاك مي
شوند، را نبايد پيش از كاشـت اسـتفاده كـرد     مانند و كهنه نمي ماه تازه باقي مي 6

بهترين زمـان بـراي پاشـيدن كـود هنگـامي      . گردد زيرا موجب سوزاندن گياه مي
  .يب كرداست كه بتوان آن را به سرعت با خاك ترك

اي در مورد تفاوت ميان كودها و مواد اصالحي خـاك اينكـه كودهـا     نكته  
شـوند، مـواد    اي جهت توليد مـواد مغـذي بـراي گياهـان اسـتفاده مـي       طور پايه به

اصالحي خاك، كه ممكن است داراي همان مواد مغذي موجود در كودها باشـند،  
  .گيرند استفاده قرار ميموادي هستند كه بيشتر جهت بهبود خاك زراعي مورد 

  
  هرس كردن و سرزني چمن 5-4-3

ترين روش به منظور جلوگيري از مقدار زيادي هرس غيرضروري اطمينـان   آسان
ثير أمتري جهـت ايجـاد تـ    سانتي 120اي  اگر درختچه. باشد از گياهان انتخابي مي
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حـداكثر  اي را انتخاب كنيد كه در نهايـت تـا    باشد، درختچه دلخواه مورد نياز مي
 120اي كــه در زمــان كاشــت  درختچــه. متــري رشــد خواهــد كــرد ســانتي 120

رسـد را   متـر مـي   5/2اي كه ارتفاع آن در نهايت به  باشد يا درختچه متر مي سانتي
اي اسـت كـه    رسد اما مرحلـه  اگرچه اينكار بسيار ساده به نظر مي. انتخاب نكنيد

هـاي   روش ،3-5شـكل  . دشـو  اغلب در ايجاد پالت گيـاهي ناديـده گرفتـه مـي    
دهد كه براي نگهداري از ديوارهاي سبز بـاغ در   اي را نشان مي نگهداري پيچيده

  .باشد الزم مي »هيدكت«
  

  
  »هيدكوت«داربست مهيا شده براي هرس گياهان در باغ  3- 5شكل 

  
اهداف بسيار زيادي در هرس كردن وجود دارد، تركيب مقاصد طراحي   

اهـداف نگهـداري از    .باشـد  صورت هرس ضـروري مـي  با اهداف نگهداري به 
  :ها درختان و درختچه

هـاي اصـلي    هـا، شـاخه   بهبود پايداري گياه از طريق هرس، لمس كردن شاخه. 1
  .هاي عاري از حشره و بيماري شكسته و شاخه

انداز درخـت جهـت نفـوذ نـور خورشـيد و هـوا و افـزايش         تنك كردن سايه. 2
  .سالمتي و زيبايي آن

هـاي رشـدي ضـعيف، يـا      بيت گياهي جوان به فرم دلخواه، اصالح عـادت تر. 3
جبران از بين رفتن ريشه در طول عمليات بازكاشت جهت كمك به عملكـرد  

  .و جلوه گياه

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

http://www.Pnunews.com


  
  
  
  
  
  
 

  .ها و گياهان پوششي كنترل رشد انبوه و سريع در پيچ. 4
  .افزايش توليد گل و ميوه از طريق قوي ساختن درختان. 5
هان از رشد بازمانده به وسـيله شـروع رشـدي جديـد و از     تحريك كردن گيا. 6

  .اند از طريق شدت هرس رشد بازداشتن گياهاني كه بيش از حد رشد كرده
هـاي   ثيرات خاص با استفاده از گياهان، از طريق به كار بردن تكنيـك أايجاد ت. 7

تاجبري، يكسان سازي ظاهر، ديواره توپياري و يا شكل سـازي بـا گياهـان و    
  .ساي يا پرورش گياهان كوچك  بن

  
  وجين كردن 5-4-4

درسـت اسـت،   . علف هرز گياهي است كه در مكان نادرستي رشد كـرده اسـت  
بنابراين اگر شما منظري با خاك سـالم  . باشد اين يك ديد سطحي از واقعيت مي

دهي شده و از نظر اقتصادي آبياري شده است، ميزان  داريد كه به قدر كافي مالچ
  . باشد رز رشد يافته در آن منظر بسيار كم ميهاي ه علف

هـاي   اگر باغ جديدي با كود يا كمپوست كشت داده شده است، علف  
هـاي هـرز،    بهترين روش از بـين بـردن علـف   . شود هرز در آن بسيار ديده مي

بيرون كشيدن آنها با دست يا از بين بردن آنها به وسيله ماشين علف هرزكنـي  
دقت كنيد كليه ريشه و سـاقه را از بـين ببريـد، در    . باشد زني خاك مي و شخم

مـالچ بهـم ريختـه    . كند غير اين صورت علف هرز دوباره در آن محل رشد مي
مـنظم در تـوده كمپوسـت     طـور  هاي هرز را بـه  شده را جايگزين كرده و علف

  .چرخشي بريزيد
  
  ها كنترل حشرات و بيماري 5-4-5

. باشـد  پيشگيري بهترين روش كنترل مشكالت مربوط به حشـره و بيمـاري مـي   
گياهان صحيح و سالم، آبياري در زمان مناسـبي از روز، شناسـايي اولـين نشـانه     

ظـارت بـر   ن .گردنـد  مشكل و صبر و تحمل، سبب طوالني شدن عمر گياهان مي
هاي طبيعـي موجـود    بر چرخه گياهان در دادن آگاهي شرايط خاك و هوا، عالوه
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بازديدهاي هفتگي و دو هفتگي در طول فصـل رشـد   . در باغ، نقش بسزايي دارد
  .باشد وص در باغ سبزيجات، مهم ميبه خص

ايـن بـه   . در صورت شناسايي مشكل، صبر و تحمل، بهتـرين كـار اسـت     
ها يا منافذ انـدك   در برابر حشرات اندك موجود در باغ لكه معناي يادگيري تحمل

ها و بريدن يا از بين بردن گياه آسيب ديده يا همان بخشي از گيـاه   موجود در برگ
اگر شما تشخيص داديد كه بـراي كنتـرل وضـعيت بايـد كـاري ضـربتي       . باشد مي

اي از  نمونـه . فروش بازديد كنيد انجام دهيد، به طور قطع از يك خزانه محلي خرده
كيد كنيد كه شـما مايليـد   أبيماري يا آلودگي را در يك كيسه پالستيكي گذاشته و ت

باشد، براي از بين بردن آن اسـتفاده   خطر مي از محصولي كه براي محيط اطراف بي
  .باشد هاي زيستي متعددي در بازار موجود مي امروزه كنترل كننده. كنيد

  
  خودآزمايي

 .اي آبياري را شرح دهيده نگهداري سيستم. 1
  .هاي ضروري نگهداري باغ را نام ببريد عمليات .2
  .اهداف هرس كردن را نام ببريد. 3
  .را بيان نماييد تفاوت ميان كودها و مواد اصالحي خاك. 4
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