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 چکیده:
پارک ها به عنوان عمده ترین فضای باز شهری نقش بسیار مهمی در زندگی اجتماعی و مراودات فرهنگی شهر نشینان دارد. این متن در پی     

 قتددر ساختار شهر های کشور و نسبت آن با باغ ،که مفهومی شناخته شده و عمیق در فرهنگ ایرانی است، میباشد. چگونگی راه یابی این فضا 

 سبك از یکیدارای  و باغ ایجادکنندة خود که تمدنی عنوان به ایران جامعه که کند می روشن را نکته این معاصر های پارک و ها بوستان نمونة در

 ای بگیرد الگو ایرانی سازی باغ از تواند می جدید روش این. پارک است و باغ طراحی برای جدید روشی فاقد، است جهان در باغ سازی مهم های

 آن پی در و شده شناخته درستی به فرد به منحصر پدیدة این است که الزم اقدامی هر از قبل رو این از؛ باشد ایرانی باغ از مجدد خوانشی

 ؛شود ردهگذا اجرا مرحله به و تدوین باشد داشته تناسب امروز زندگی با که مدرن سبز فضاهای طراحی برای ایرانی سبك باغ اساس بر معیارهایی

 تجمعی رشد به توجه با. است گردیده مشاهدهایران  در امروز به تا پهلوی دوران از شهری درون های پارک پیدایش بدو از تحوالتی منظور بدین

 داشتن با های ایران شهر. شود می احساس شهری درون های پارک به اساسی نیاز، نشینی شهر از جدید شکلی آمدن وجود به وها  شهر در، کالن

 نظرم طراحی های پایگاه برترین از یکی تواند می نوین شهری طراحی منظر ادغام با و شهری درون کهن های باغ وجود در قوی بسیار پتانسیلی

 شناخت در شتال بر عالوه تحقیق این که گرفته انجام ایرانی باغ الگوی اساس بر طراحی پارک ضوابط تدوین راستای لذا تحقیقاتی در باشد.دنیا 

 تنظیم ریگی نتیجه و تحلیل، شناخت شامل مرحله سه در لذا؛ است آن فضاسازی مشترک های ویژگی یافتن دنبال به، ایرانی باغ دیرینه پدیدة

 . شد اجرا و

 

 

 شهری، پارک های شهری، منظر شهری، طراحی پارک های ایرانی، باغ باغ هایواژه های کلیدی: 

 

 

 

 



 مقدمه
باغ نه تنها در کشور ما بلکه در سایر کشورها و فرهنگ ها، فضای محصور و پر رمز و راز است و محصور بودن آن با تقسیم بندی    

در این میان باغ ایرانی محصول اصیل تعامل ذهن و زندگی ایرانیان در  "فضاها و هندسه خاص آن رابطه با جهان را تداعی می کند 

[ در سوی دیگر 1331]منصوری،"ر تاریخ باغ سازی جهان با سبك و هویت خود شناخته می شود محیط طبیعی آنان است که د

پارک، فضای شهری و عمومی است که به دنبال نیاز به هوای سالم و بهسازی محیط ولزوم ایجاد مکانی طبیعی و سالم جهت گذران 

بررسی روند شکل گیری و دغدغه های حاکم در  د. این نوشتهاوقات فراغت و با ایده بازگشت به طبیعت در شهر ها نمود پیدا میکن

 [1331]مهرداد سلطانی طراحی پارک های شهری معاصر کشور را به عنوان جانشین باغ های تاریخی شهر شیراز را مد نظر دارد.

 زمانی مورد مطالعه -مفاهیم وبستر مکانی

بسیاری از اهل فن ، باغ را محوطه و محدوده ای محصور می دانند که در آن درختان و سایر گیاهان پرورش داده می شوند که : باغ

باغ محوطه ای که نوعا محصور است و در آن گل و ریاحین و اشجار  "البته بهره های مادی و معنوی زیادی دارند. در تعریف دهخدا

محلی معموال محصور که در آنها گل ها و درختان را کاشته  "و فرهنگ معین  "س وزراعت می کنند مثمر و سبزی آالت و جز آنها غر

 می خواند.  "باشند 

 لغت نامه دهخدا: باغ وسیع پر درخت که گردش و شکار و جز آنرا به کار است: پارک

 فرهنگ معین: باغ وسیع و پر درخت برای گردش و شکار و غیره

باز است که به طور طبیعی در یك ناحیه جنگلی وجود دارد. همچنین پارک ها مناطقی  ن بارنه: پارک منطقهفرهنگ کشاورزی جان وی

 هستند که برای استفاده عمومی کنار گذاشته می شوند

 فضای سبز شهری

که از  مای شهربخشی از فضای سبز که در محدوده شهر طراحی و بنا شده، فضای سبز شهری نامیده میشود. به عبارتی بخشی از سی

 [1331انواع گیاهان تشکیل یافته است ] مطلق زاده، 

مفاهیم باغ و پارک در کنار مفهوم فضای سبز شهری، می توان اینگونه نتیجه گرفت در حالت کلی باتوجه به تعاریف ارائه شده از    

در خصوصی بودن باغ و عمومی بودن پارک که باغ و پارک اگر چه دارای مشترکات مملوسی هستند، لیکن نقطه تمایز اصلی آنها 

است. باغ فضایی است اختصاصی جهت بهره برداری صاحب آن و یا افرادی به خواست او و پارک فضایی است متعلق به عموم مردم 

 حوزه نفوذ اجتماعی آن .

 پارک اصوال نوعی"که وده می شود برای شناخت بهتر از بستر مکانی و زمانی روند گذار، این توضیح در تفاوت باغ و پارک افز    

فضای سبز است که در فرهنگ ما و فرهنگ های دیگر به عنوان فضایی که نیاز های فراغتی، تفریحی و حتی فرهنگی مردم را تامین 

زاده،  ]مطلق"وارد شهر ها شد و به یکی از فضا های عمومی مورد نیاز تبدیل گردید. 11می کند، شناخته شده است. این فضا از قرن 

[ اولین فضای سبز عمومی که به شکل پارک امروزی بسیار نزدیك است باغ های ملی در دوران پهلوی است که امروزه به پارک 1331

یاد کرد ر امروزی مطابقت دارد به عنوان اولین پارک شهری که با منظ که تهران معروف است و در شیراز می توان از بوستان آزادی

 آزادی بوستان که بزرگترین بوستان شیراز شناخته می شود هزار متر مربع 222در زمینی به وسعت  1311 ث آن به سالکه احدا

، خوراکی هایغرفه، بازی شهر، نمایش تاالر، فرهنگ خانه، نمازخانه، مذهبی فرهنگی مجتمع، اجتماعات تاالر چون امکاناتی دارای

 …و فلك و چرخ، هوایی ترن همچون بازی وسایل به پارک این همچنین. باشدمی زیبا نماهای آب و مصنوعی دریاچه، پرندگان النه

 .هست نیز پرندگان از مختلفی هایگونه زیستگاه که باشدمی قایقرانی قابلیت با مصنوعی دریاچه یك دارای و است مجهز

 



 
 : بوستان آزادی در شیراز1عکس                                                                 

 سپس پرداخته باغ واژه تعریف به ابتدا در فصل این اسالم از پیش دوران در ایرانی باغ های نمونه و تاریخی بررسی:  اول فصل

 فصل این در. است کرده بررسی ساسانیان هخامنشیان و های دوره شامل اسالم ظهور از پیش تا آغاز از را باغ ایرانی گیری شکل روند

 هایی افسانه از اسالم از ایرانیان قبل نزد در طبیعت تقدس. بود درآمده مذهبی آیین یك صورت به ایران سازی در باغ و باغ؛ آمده

 یا و "اسر باغ" ایرانی باغ به ایران ادبیات در ]وحید حیدر نتاج[.بود طبیعت پرداختن به و سازی باغ با ارتباط در همه که آید برمی

 به رمنحص طراحی و ساختار سه ایرانی باغ. است گاردن پرشن ترجمه و جدید ایرانی باغ واژه. است شده می گفته فردوس یا پردیس

 آب استخر و تابستانی عمارت باغ داخل در سوم بلند دیوارهای با است محصور:  دوم.  دارد قرار آب جوی عبور مسیر در اول: دارد فرد

 دکردن مشاهده که اروپائی جهانگردان را ایرانی سراهای باغ این واقع در. کند می متمایز را ایرانی های باغ مشخصه سه این. دارد قرار

 اغب. دارد اشاره آن فرد به منحصر طراحی و ساختار به "سرای باغ"یا ایرانی باغ.کردند وصف "گاردن پرشن" نام و مشخصه با آنرا

 توانمی را هااغب اینگونه نمونه. است گرفته شکل هاقنات خروجی مسیر در ایرانی هایباغ اولین دارد پیوند قنات پیدایش تاریخ با ایرانی

 که هست باغ داخل در آب جوی عبور ایرانی باغ هایمشخصه از یکی. دید کویری مناطق اکثر و بیرجند و، گناباد، یزد، طبس در

 اغب چار بصورت هاباغ بعضی. است داشته وجود تابستانی ساختمان یا و عمارت یك و استخر باغ وسط در سراها باغ این در معموالً

 ]دانشنامه ویکی پدیا[.انددادهمی عبور مسیر 1 در را آب و بوده

 و شود دایجا چگونه پاسارگاد باغ که بود داده دستور شخصاً کبیر کوروش. انددانسته هاباغ این معماری ریشه را پاسارگاد ایرانی باغ

. استدهش گرفته ایرانی باغ به کوروش دیدگاه از آن شمایل و شکل و باغ سازیهندسی واقع در و شوند کاشته شکل چه به نیز هادرخت

 .یافت ادامه نیز اسالمی دوره در موضوع این و گرفتند شکل معابد و هاکاخ جلوی در هاباغ نیز ساسانیان دوره در

 صحنه، بستان طاق برجسته نقش در. گرددمی باز ساسانیان دوره به کشدمی تصویر به را ایرانی باغ نظم که تصویری سند ترین قدیمی

 را آن عملکرد و باغ هندسه زیادی حدود تا برجسته نقش این. دهدمی نشان بستان طاق در را او شکار-باغ طرح، پرویز خسرو شکار

 نمودن سازگار زا اینشانه و است طبیعی و فرهنگی بستر میان تنگاتنگ رابطه بیانگر، کامل ساختار یك عنوان هاباغ این .کندمی هویدا

 باغ خالق. بود آن هایپیچیدگی ادراک و محیط نهفته توان بروز ایرانی باغ گذشته در. است طبیعت و انسان نیازهای کردن همسو و

 ]دانشنامه ویکی پدیا[.شدمی طبیعی بستر پویایی و بقاء باعث که کردمی ایجاد را فضایی خود تجربی دانش به اتکا با

. تاس پرداخته اسالم ظهور از پس سازی باغ به فصل این اسالمی دوران در ایرانی باغ های نمونه و تاریخی بررسی:  دوم فصل

 مرکز انتقال با عباسی دوران در .داد قرار تأثیر تحت را هنری زمینه های تمام، باغسازی جمله از ساسانیان هنر ،اعراب غلبه از پس

 عهد قاجاریه، صفوی دوره، تیموری دوره باغ های نیز ادامه در. شد حکومتی الگوی باغ سازی ایرانی سازی باغ، بغداد به حکومت

 نکته ینا به منتج و بررسی ،کندی م کمك معاصر های باغ شناخت بیشتر به که پهلوی دوره سازی غ با، پایان در. است شده بررسی



 ویژگی ینتر مشخص هندسی تنوع   [نتاج حیدر وحید] .گرفت فاصله ایرانی باغ الگوی از بیگانه فرهنگ تأثیر شدیداً تحت که شد

 دوره در اسالمی تمدن استقرار با. شودمی دیده دوره این هایباغ در چهاربخشی و مرکزی، محوری هایانتظام. استدوره این هایباغ

 زا بسیاری. بود گرفته قرار الگوبرداری مورد ساسانی هایباغ از همچنان که گردیدند احداث هاییباغ اندلس و سامره در امیهبنی

 دهنده شکل هنر عنوان به شهر گستره در باغات دوره این در. دانندمی صفویه دوره در را ایران در باغسازی عصر ترینشکوه با محققین

 زا صفویه دوران در باغسازی. دادندمی قرار تأثیر تحت را شهر ساختار تمامی سبز ایمنظومه همچون و بودند شهر فیزیکی ساختار

 درباری هایباغ از اکنون که بود یافته سازمان شهر باغ صورت به و گردید انتخاب صفویه پایتخت عنوان به شهر این. شد شروع قزوین

 ینیهمنش از اصفهان در. داد مکان تغییر اصفهان به قزوین از پایتخت، عباس شاه زمان در. استنمانده باقی چیزی ساختمان چند بجز

 نیز صفویه دوره در باغ طراحی تحول سیر .گرفت شکل شهر باغ این هندسی ساختار باغ و میدان، خیابان، شهری فضاهای فضاهای

 از از یهاینشانه اروپا با ایران گسترده فرهنگی ارتباطات علت به قاجاریه دوران در و بوده مرتبط تیموریان دوره به ایزنجیره همانند

 حداثا اروپایی کشورهای دیگر و ایران بین تردد سهولت علت به پهلوی دوران در و کرد نفوذ ایران هایباغ در اروپایی باغسازی الگوی

 ]دانشنامه ویکی پدیا[ .یافت رواج آنها از ایآمیخته یا و اروپایی هایپارک و هاباغ

 این طرف دو در معمول طور به. باشدمی آن طول موازات به و باغ میانه در محوری ایجاد باغ هندسی اصل ترینساده و ترینابتدایی

 نتظاما، تقسیمات این مهمترین. استشده تشکیل گوشه راست تقسیمات از باغ هندسه. استشده کاشته انداز سایه درختان محور

 معماری انتظام و گیاه انتظام، آب انتظام شامل ایرانی باغ شکل .است تقارن و محوری هندسه اساس بر باغ انتظام. است بخشی چهار

 وجودندم ایرانی نگارگری در( معماری و گیاه، آب) انتظام این عناصر و باشدمی جستجو قابل نیز ایرانی هایقالی در انتظام این. است

 ]دانشنامه ویکی پدیا[ .دهندمی ارائه را ایرانی باغ از آلایده تصویری و

، وشكک مانند عناصر مصنوع و سنگ، گیاه، آب مانند طبیعی عناصر از شده داده سازمان فضایی باغ ایرانی باغ عناصر:  سوم فصل

 عناصر گروه دو در را باغ عناصر و بحث می آورد پدید را ایرانی باغ که چگونگی عناصری و چیستی از، فصل این. است...  و دیوار

 هایباغ و کردندمی ایجاد مسطح هایزمین در یا را ایرانی های]وحید حیدر نتاج[      باغ .می کند بررسی مصنوع عناصر و طبیعی

 شاهزاده باغ، نظر تاج باغ مانند. ساخت زیباتر، بیشتر درختهای و آبشارها با را باغ دادمی امکان که، شیبدار زمین در یا بودند دشتی

 روشن و ساده را باغ اجزاء بین فاصله که مربع شکل و شدمی هندسی هایشکل به خاصی توجه ایرانی باغ در. شیراز تخت باغ و ماهان

 و بود طرف هر از کاشت محل فاصله تعیین در دقت، گام نخستین، درخت کاشت برای. بود برخوردار خاصی اهمیت از دادمی نشان

 کوشك یا عمارت بر عالوه ایرانی باغهای در. دید را درختان ردیف توانمی طرف هر از که گرفتمی شکل هاییمربع ترتیب بدین

 گیاهانی معموالً ایرانی باغ کرت میان در. شدمی محسوب پذیرایی محل یا باغ بیرونی حقیقت در که بود هم سردر بناها اصلی

 ستطیلیم شکل به اصلی انداز چشم ایرانی سازیباغ در مهم اصل یك. باشند زیبا و سبز همیشه و نشوند بلند زیاد که کاشتندمی

 تقسیماتی دارای خود که هاییمربع به باغ تقسیم و هم کنا در کشیدگی سه: بود مهم اصل 2 ایرانی باغ هندسه در .است کشیده

 ]دانشنامه ویکی پدیا[ .بودند شکل مربع و منظم

 کالبدی شناسی و گونه عملکردی گونه شناسی جنبة دو از را ایرانی گونه های باغ فصل این ایرانی باغ شناسی گونه:  چهارم فصل

وصی خص زندگی از مختلف عملکردی نیازهای به پاسخگویی برای ایرانی عملکردی باغ مختلف گونه های. می دهد قرار بررسی مورد

 یاجغراف ،اقلیم تأثیر از خاصی شکل واسطه به آورده می شود که باغ از گونه هایی، ادامه در. است آمده وجود به اجتماعی تعامالت تا

 .کرد بندی دسته کالبدی های گونه در را آنها توان می و شوند می ایجاد توپوگرافی زمین و شکل، 

 شناسی عملکردی باغ ایرانی لف:گونها

باغ ایرانی فارغ از ایجاد یك فضای سبز و فرح انگیز برای استفاده کنندگان و هدف اصلی آن که ارتباط و تعامل سازنده بین انسان و 

طبیعت است؛ طیف گسترده ای از عملکردها را نیز شامل می شده است. ایرانیان هر جا که حداقل امکانی برای احداث باغ وجود 



ایرانی گرفته تا باغ های حکومتی و باغ های عظیم شهری اقدام به برپا داشتن باغ با رعایت اصول باغ داشت از حیاط کوچك خانه 

سازی ایرانی کردند. گونه های مختلف عملکردی باغ ایرانی برای پاسخ گویی به نیازهای مختلف عملکردی از زندگی خصوصی تا 

ی عملکردی شناخت بهتر و ارائه مشخصاتی از این نوع باغ ها است که تعامالت اجتماعی به وجود آمده است. منظور از گونه شناس

 ]وحید حیدر نتاج[ .نمونه های شناخته شده آن در مطالب آتی می آید

 ب: گونه شناسی کالبدی باغ ایرانی

بدی جای داد. در این قسمت گونه هایی از باغ آورده می شود که به واسطه شکل خاصی که دارند می توان آنها در گونه های کال

تأثیر اقلیم، جغرافیا، شکل و توپوگرافی زمین و گاهاً حتی نیازهای عملکردی در شکل باغ تأثیر بسزایی داشته که منجر به ایجاد باغ 

؛ به طوری که می توان باغ ها را در یك گونه دیگری به نام گونه شناسی کالبدی بررسی کرد. هایی به شکل های خاص شده است

 .امه برخی از آنها با توضیح مختصر و بیان ویژگی های کالبدی خواهد آمددر اد

سلسله مراتب گونه شناسی باغ ایرانی سعی در شناخت بیشتر این پدیده عالی منظر سازی دارد، برای غنای این بخش نظرات و 

 ]وحید حیدر نتاج[ .راهنمایی های خوانندگان محترم مورد نیاز نگارنده می باشد

          پاسخگوی باید مذکور پژوهش که این دلیل بهسازی پارک و سازی باغ موجود مقررات و ضوابط بررسی : جمپن فصل

 سازی پارک و سازی باغ موجود مقررات و ضوابط بررسی معاصر؛ سازی پارک شناخت بر عالوه لذا باشد، امروزی سبز فضای طراحی

 ]وحید حیدر نتاج[.است پرداخته اختصاص مسئله این به پنجم فصل .است ضروری

 اصول طراحی پارک و فضای سبز: 

 بطورکلی. کند می عمل دیگری مکمل بعنوان یك هر که باشند می سبز فضاهای و سخت فضاهای از ای مجموعه پارکها اصوالً   

 که باشد می پارک معماری اصول و ویژگیهای از تابعی و بوده غیره و سازیها کف، معماری عناصر،  مبلمان شامل سخت فضاهای

 است ذکر به الزم. گردد برآورد آن مناسب مقادیر آنها عملکرد نوع براساس و شده توجه آنها به پارک طراحی مراحل در دقیقاً بایستی

 بوده پارکها زا کنندگان استفاده سنی گروه و کارکرد با متناسب عملکرد فرم لحاظ از بایستی، شده طراحی سخت فضاهای ی کلیه که

 كی با کودکان ی ویژه پارک یك معماری حتی و مبلمان انواع طراحی مثال بعنوان. کند تبعیت خود به مخصوص اصول از کدام هر و

 بررسی به گزارش از قسمت این در مقدمه این با.باشد می متفاوت قرارداد زیادی سنی طیفهای ی استفاده مورد که شهری پارک

 دهش پرداخته( رفیوژها و جرائم، دسترسیها و معابر)  قابل غیر سبز فضاهای و پارکها سخت و سبز فضاهای اجرای معیارهای و ضوابط

  .است

 ها( گردشگاه و پارکها)  فعال سبز فضاهای-1

 منظور هب پارکها این دیگر بعبارت، کنند استفاده آن از توانند می مردم طبقات تمام که ایست بگونه عمومی پارکهای طبیعت صوالًا

 در هک است تاثیری عمومی پارکهای معینه و مهم خصوصیات از یکی فوق نکات بر عالوه، باشد می عموم استراحت محل و گردشگاه

 آن بر سعی عمومی پارکهای در. نماید می افراد سالمتی و محیط بهداشت حفظ به زیادی کمك خود و گذارد می شهرها هوای و آب

 .باشد داشته وجود ها سلیقه گونه همه برای تقریباً رفاهی و سرگرمی وسائل تمام که است

 پارکها احداث در نیاز مورد امکانات سایر و بازی زمینهای، بازی وسایل، اداری و خدماتی تجهیزات، رفاهی تاسیسات: 1-1

 ستفادها کیفی موجب بنحوی که امکاناتی سایر و بازی زمینهای،  بازی وسایل،  خدماتی تجهیزات،  رفاهی تاسیسات انواع کلی بطور

  :نمود بندی طبقه زیر بشرح توان می آورند می فراهم را شهری ازپارکهای

 رهغی و توقف تابلوهای، تبلیغات تابلوی،  ساعت، تاریخ و تقویم ثبت - اطالعات، راهنما تابلوهای  دان زباله -نیمکت -شامل مبلمان -

 گلدان - سایبان - خلوت و خصوصی فضاهای - نیك پیك مکان - حصار - خروجی و ورودی های دروازه  روشنایی مخصوص های پایه

 مجالت فروش کیوسکهای انواع - آبنما - تئاتر آمفی - فرهنگسرا و گالری  نمایشگاه  کتابخانه - :شامل ابنیه - پست صندوق - گلجای و



 خدماتی تاسیسات - آبخوری - رستوران و تریا کافه - دستشویی و توالت -  شامل رفاهی تاسیسات - موانع و حصار شبکه - غیره و

 استراحت مکان - کمپوست و کود تهیه محل و نهالستان، گلخانه - وسایل نگهداری انبار - (برق و آب تاسیسات)  موتورخانه - شامل

 و کودکان، خردساالن)  سنی طبقات با متناسب و هداشت زیادی تنوع وسایل نوع این بازی زمینهای و وسایل - پارک مستخدمین

 عملکرد نوع با متناسب نیز بازی زمینهای .متفاوتند وسایل نوع این جامعه هر سنن و فرهنگ به توجه با و کند می تغییر( نوجوانان

 روی نیست، بدمینتون، تنیس، بستکبال،  والیبال،  فوتبال بازی زمین از ای مجموعه یا یك شامل توان می آنها ابعاد و سبز فضاعای

  .باشد میز

 -برجسته های نقش - ها کتیبه -جوامع عالقه مورد شخصیتهای و بزرگان، مشاهیر، اساطیر های مجسمه -شامل تجسمی های نشانه   

 ویژه  اشکال آفرینش در هرس از استفاده یا شده طراحی سبز ورودیهای - ویژه سردرهای - پارک احداث یادبود

 است شده پرداخته ها گردشگاه و شهری پارکهای در سخت و سبز فضاهای اجرایی ضوابط بررسی به ادامه در مقدمه این با

  : عمومی پارکهای در اداری تشکیالت

 اداری تشکیالت پارک وسعت حسب بر که میشود تعبیه اتاقهائی و دفاتر، کارمندان امور به رسیدگی و اداری مسائل برای پارکها در

  قرارگیرد پارک قسمتهای کلیه دسترس در که قرارگیرد محلی در باید ساختمان این. باشد می متغیر آن

. باشد می پارک یك ضروریات از ارتباطی وسایل کلیه به مجهز خروجی و ورودی دربهای نزدیکی در نگهبانی اطاقکهای همچنین

 کشت اب اماکن که است آن بهتر زمینه این در شودمی داده اختصاص آتشنشانی تاسیسات به ضروری مواقع جهت نیز قسمتی بعالوه

 عمومی اماکن مختلف قسمتهای نزدیکی در انبارهائی است الزم پارکها در  .باشد محفوظ کنندگان بازدید مستقیم دید از بلند درختان

 تهایقسم اختیاز در را ضروری و فوری نیازهای سهولت به که شوند ساخته غیره و کودکان باغ، ورزش زمینهای کافه، رستورانها مانند

 و شده احداث قسمت چند یا یك در معموالً، پارک وسعت به بسته بستگی پارک نگهداری و تشکیالت سمت .دهند قرار شده ذکر

 متهایقس شامل تشکیالت این. باشد دور کنندگان بازدید دید از تا شود واقع پارک روح بی زوایای و ها گوشه در باید المقدور حتی

 اورژانس بخش. باشد می پارک ساختمان وسائل تمامی و االت ماشن سرویس، گارژها، نقل و حمل،  ارتباطی وسائل،  روشنائی، برق

 یکدیگر اب بیش و کم اماکن این تجهیزات کنندگان بازدید کثرت و وسعت برحسب که باشد می الزامات از پارک هر در اولیه کمکهای و

 مهرداد حلوایی[]دکتر  .دارد تفاوت

 عمومی های گردشگاه و پارک در ساختمانی شکیالت، ت ها گردشگاه و پارکها ساختمانی تشکیالت یمجموعه2-1-1

 :عبارتنداز که شده تشکیل مختلف قسمتهای از واحد این باشد ساختمان زمینه در فنی عملیات تمامی شامل تواند می

  دسترسیها:  الف

 اصیخ ساختمانی مصالح با متفاوت های اندازه و مختلف اشکال به دسترسیهایی ها گردشگاه و شهری بزرگ پارکهای در کلی بطور

 دسترسیهای عرض. باشد می روها پیاده و فرعی، اصلی دسترسیهای شامل که شود می احداث محیط شرائط و طراحی نوع برحسب

 عرض و طول.نمود احداث بلوار بصورت توان می را اصلی دسترسیهای بزرگ درپارکهای. باشند متر 11 تا 12 بین حداقل باید اصلی

 در را فرعی قسمتهای گاهی دسترسیها این. دارد آن طراحی نوع و پارک کوچکی و بزرگی به بستگی فرعی دسترسیهای گونه این

 متفاوتی ایعرضه ان موقعیت و استفاده طرز برحسب بنابراین. دهد می ارتباز اصلی دسترسیهای به یا و کرده متصل یکدیگر به پارک

 ان طرف یك یا طرفین در است مناسب باشد ریاد دسترسیها این عرض باید مواردیکه در( متر 1 حدود) باشد داشته تواند می را

 طرحهای یا و آسفالت زیبائی و موقعیت حسب بر را دسترسیها این سطح. گردد ایجاد( کاری چمن و گلکاری)  باغچه از طرحهائی

 به منتهی یا و کنند می متصل یکدیگر به را پارک اصلی قسمتهای دسترسیهائیکه عرض .میکنند ریزی شن یا و داالژ مختلف

 رفتن راه نظر از که باشد ای گونه به باید، گیرند می قرار ها نما آب بر مشرف یا و کاری چمن و گلکاری وسیع مناظر یا و ساختمانها

 حد معموالً .بدهد داری روح و انگیز دل گسترش پارک فضای و حجم به آنها طرح و بوده میسر نیمکتها از استفاده و منظره بیان و



 سرپناه اماکن و رستورانها به که خیابانها اینگونه ساختمان در. برسد متر 21 حداکثر و 11 تا 12 بین تواند می خیابانها این متوسط

 روها پیاده عرض. نمود مراعات را رنگها هماهنگی و نمود استفاده رنگین های نقشه و داالژ انواع از است بهتر، شوند می منتهی دار

 توان می را روها پیاده. برسد هم متر 1 تا تواند می رو پیاده عرض ها گردشگاه و بزرگ درپارکهای ولی باشد متر 3 از کمتر نباید

  .کرد استفاده فرش سنگ بمنظور مختلف ساختمانی مواد از یا نمود آسفالت

  خروجی و ورودی دربهای ـ ب

 و فمختل انها اندازه و شکل که باشند داشته متعددی خروجی و ورودی دربهای، آنها محلی موقعیت و وسعت برحسب بایستی پارکها

 ادربه جلوی در و شود واقع مختلف قسمتهای در شهر خیابانهای موقعیت حسب بر باید پارک خروجی و ورودی دربهای. است متنوع

 ثالًم. نماید جذب را عابرین نظر که بطوری، آورد بوجود عالی و متناسب تزئینات با کننده جلب و چشمگیر طرحهای از را فضائی

 رو سواره ورودی دربهای بزرگ پارکهای در داشت توجه باید،بود خواهد مناسب بسیار ورودی مدخل در مجلل نماهای آب احداث

 ولیدت مزاحمتهائی تواند می مرور و عبور نظر از زیرا، قرارگیرند شوند می منتهی پارک به که اصلی خیابانهای تالقی مرکز در نباید

 پیاده که ترتیب بدین. کنند استفاده آن از بتوانند پیاده عابرین هم و نقلیه وسائط هم که باشد ای بگونه باید ورودی ربهاید .نماید

  .گردد متصل پارک خارج خیابان روهای پیاده به مستقیماً پارک روهای

  پارکینگها – ج

 پارکینگ جهت پارک از معینی قسمتهای یا و ساختمانها نزدیکی در را فضائی دارند نقایه وسایل که کنندگانی بازدید رفاه منظور به

 اهمیت به کامل بستگی پارکینگ سطح بنابراین. باشند پراکنده و متعدد تواند می بزرگ پارکهای در پارکینگها این و گیرند می نظز در

  .دارد آن وسعت و پارک

  ها موزه – د

 واندت می بزرگ پارکهای در بنابراین ضروریست و الزم مختلف های سلیقه حسب بر ها سرگرمی انواع وجود پارکها در که آنجائی از

 و پرت های گوشه در را ها موزه معموالً، باشد داشته اختصاص … و ها مجسمه نباتات، حیوانات موزه به که آورد پدید را قسمتهائی

 موزه محل است مناسب شود می منظور نظرساختمانی از پارک در که طرحی برحسب بنابراین کنند نمی احداث اندازها چشم از دور

 .باشد شده گرفته نظر در مناسب درجای و مشخص کامالً

  ها گرمخانه و ها گلخانه- ح

 و عبور محل که پارک از هائی گوشه در است مناسب، گیاهان ازدیاد یا و کردن رس پیش و زمستانی نباتات حفظ برای پارکها در

 رائطش با هائی گلخانه پارکها از برخی در شد متذکر باید. شود ساخته فنی اصول با هائی گرمخانه و ها گلخانه است کمتری مرور

 حلهائیم در ها گلخانه اینگونه معموالً و گردد می احداث باشد می سرد یا گرم مناطق مخصوص که گیاهانی برای کلیمائی اختصاصی

  .نماید جلب را کنندگان بازدید نظر بتواند که شود می ایجاد

  :آکواریم- و

 عماقا با بزرگ استخرهای تواند می پارک از قسمتی در آبزی جانوران انواع به عالقمندان برای تفنن و سرگرمی ایجاد جهت پارکها در

 ندازها در های محفظه نیز سرپوشیده بزرگ سالنهای در استخرها اینگونه با همراه. شود ساخته کوچك دریائی حیوانات برای مختلف

  .نمایند می نگهداری را دنیا مناطق های ماهی انواع آنها در و ساخته شود می نامیده آکواریم که مختلف های

 برای دریائی جانوران انواع از آموزشی و بزرگ های موزه صورت به آکواریومها این ای منطقه موقعیت برحسب پارکها از برخی در

. نمایندب طبیعی شرایط به نزدیك را احداث این زیست محیط دارند سعی متخصصین معموالً. میگردد احداث دانشجویان و عالقمندان

  .میشود استفاده مخصوص آبزی گیاهان از آکواریمها داخل در منظور این برای

  .آورد پدید میباشد زیر موارد شامل که تزئینات بنام بخشی است الزم پارکها در زیبائی ایجاد رایب تزئیناتی تشکیالت 3-1-1 



  :نماها آب(  الف

 اهایفض توسعه شروع زمان از. کند می توجیه را آبنماها ایجاد امر این لذا و است شهری زندگی در نشاط ایجاد برای ارزنده عنصری آب

 همراه متعدد های فواره دارای اغلب که است عمق کم هایی حوضچه شامل نماها آب کلی بطور. شد ساز منظر عناصر جزء آب، سبز

 فرمی و شکل حسب بر مختلف ساختمانی مصالح با و بوده سانتیمتر 12 تا 12 بین ها حوضچه این معموالً. میباشد رنگین چراغهای با

  .باشد می آن بدون یا و خارجی های شویه پا دارای ها حوضچه این گاهی. شوند می ساخته گیرد می درنظر طرح که

 رساندن یا سمبل عنوان به مختلف های مجسمه اوقات گاهی. شوند می تعبیه متنوعی اشکال یا مطبق صورت به گاهی نماها آب

 یم منظره نوع با آن تناسب و مجسمه نوع انتخاب داشت توجه باید که آنچه ولی شود می قرارداده نما آب داخل یا کنار در منظوری

 بعادا با متناسب باید نما آب کوچکی و بزرگی. دهند قرارمی بزرگ سنگی گلدانهای ها مجسمه بجای نما آب کناب در گاهی. باشد

 مان آب تا بوده کمتر آن عرض که باشد ای گونه به نما آب عرض و طول بین اختالل دیگر بعبارت یا باشد محل فضای و هندسی

  .رسد می بنظر تر فشرده و کوچکتر نما آب باشد بیشتر عرض هرچه یابد جلوه بزرگتر

  طبیعی های برکه و استخر -ب    

 کاشته آن به نزدیك یا داخل در که گیاهانی انواع به توجه باید و بوده موثر بسیار آن زیبائی و پارک هوای در ها برکه و استخر احداث

 دهش کاری جنگل منطقه نزدیکی در و بوده مختلف اعماق دارای ها برکه و استخرها اینگونه است ممکن. داشت توجه کامالً شوند می

  .شود می احداث وسیع گلکاری قسمتهای از بعضی کنار در یا پارک وسط در یا

  مصنوعی ی دریاچه -ج

 دریاچه معموالً. گردد می طراحی نامنظم اشکال به هائی دریاچه باشد می دسترس در فراوانی آب که محلهائی و بزرگ پارکهای در

 112 تا 12 حدود آب سطح معموالً منظور این برای، نماید جلوه طبیعی نظر به ان حاشیه خطوط که کنند می طراحی ای بگونه را ها

  .دشو احداث منظم غیر یا منظم بطور خیابانهای باید آن اطراف در و باشد تر پایین باید اطراف ساختمانهای سطح از متر سانتی

 شتک بمنظور نامنظم بشکل جزیره چند یا یك ها آن وسط در است مناسب باشد کرده اشغال را بزرگی سطح دریاچه صورتیکه در

 اه دریاچه اینگونه در شود می غرس بلند پا درختان جزایر وسط در یا کنار در گاهی و گردد احداث گلکاری از استفاده یا درختان

 طهنق چند از است الزم دریاچه آب حجم حفظ برای گیرند می نظر در استفاده برای را هائی قایق بیشتر تفریح امکان ایجاد برای

 ها دریاچه این عمق باشد داشته جریان آن در دائماً آب بنحویکه گردد خارج آب مجرا یك از و شده دریاچه وارد آب مجرائی توسط

 ینب ارتباط یا ها دریاچه داخل جزایر بین ارتباط ایجاد یا نهرها طرف دو بین ارتباط ایجاد برای پارکها در، باشد می متر 1/1 معموالً

 تموقعی با متناسب آن طول و عرض که شوند می ساخته پلهائی گیرد می نظر در طراح که فرمی و شکل برحسب دریاچه طرف دو

 صراًمنح و نبوده ارتباط و تردد بمنظور وجه هیچ به پلها این گاهی که شد متذکر باید. باشد می آنها با ها دریاچه سطح و خیابانها

  .شوند می احداث خاص زیبائی خلق جهت

  کاری چمن و گلکاری –د

 متنوع و متغییر پارک نوع به نسبت مشخصات و فرم ازنظر شود می گرفته نظر در پارکها در کاری چمن و گلکاری برای که سطوحی

 حدودم بطور کاری چمن و گلکاری است پیاده عابرین عبور به اختصاص که خیابانهائی وسیع خیابانهای اطراف در معموالً. بود خواهد

 یپارکهائ در. کنند می گلکاری پراکنده و های لکه بطور کاری چمن وسیع سطوح در یا و نماها آب اطراف در همچنین. میگیرد انجام

 هم و ضروری نکات حفظ و رعایت با ای توده یا و تك بصورت هائی درختچه یا و درختان است زیاد نسبتاً کاری چمن وسعت که

  .شود قرارداده هائی نیمکت استراحت برای ها قسمت این در است مناسب و شوند می کاشت مجموعه آهنگی

  : تفریحی و رفاهی تشکیالت  3-1-1



 اهیرف مسائل باشد می توجه مورد و است برخوردار خاصی اهمیت از که دیگری بخش باال در شده ذکر قسمت سه بر عالوه پارکها در

  .شود می داده شرح باختصار زیر در بترتیب که است تفریحی و

  رستورانها الف

 برآورد را ربوطم نیازهای کلیه بتواند بنحویکه کنند می احداث را هائی کافه و رستورانها، پارک از کنندگان بازدید بیشتر رفاه بمنظور

 می ها دکه یا ها کافه. گردد می ایجاد چمنکاری و گلکاری با سرباز هائی محوطه در یا و پوشیده سر سالنهای بصورت رستورانها کند

  .شود ایجاد( فرعی خیابانهای کنار یا و ها جنگلکاری حاشیه، دریاچه کنار)  پارکها سطح در پراکنده بطور توانند

  تاتر و سینما سالنهای ـ ب

 ازب پارک که شبهائی در تا میگیرند نظر در پیس انواع و فیلم نمایش برای را سربازی سالنهای آزاد هوای در و کوچك پارکهای در

 فیلم شنمای بمنظور سرباز و سرپوشیده سالنهای بزرگ پارکهای در که شود گفته است الزم ولی. گیرد قرار مردم استفاده مورد است

  .گردد ایجاد باید سال فصول در عموم استفاده برای تاتر و

  موزیک جایگاه – ج

 در. اشدب می کنسرت و موزیك اجرای برای سرپوشیده یا و سرباز محلهائی ایجاد پارکها در تفریحی و رفاهی تشکیالت انواع از یکی

 است طبیعی. گردد می ارائه موزیك و سرگرمی های برنامه آن روی در که شود می ساخته سکوئی فنی اصول طبق بر اماکن این

 و رونده گیاهان انواع از پوشیده کوتاه دیوارهای یا سبز دیوارهای توسط که ای محوطه ایجاد با توان می را سن یا سکو این مقابل

 می محل موقعیت به بسته .گیرد قرار هنرمندان و مشاهیر از هائی مجسمه تواند می محوطه این یمحدوده در. نمود تزئین گلدار

 ردیگ با همراه سرپوشیده یا سرباز موزیك سالنهای مجموعه معموالً قرارداد صندلی یا نیمکت تعدادی محوطه این فضای در توان

  .آورد پدید را پارتی گاردن بنام ای محوطه تواند می ها سرگرمی

  توالت و دستشوئی – د

 گردد یم منظور شستشو و نظافت برای هائی محوطه پارک مختلف نقاط در گردشگران نظافت و بهداشت تامین و بیشتر رفاه برای

 زا ساختمانها این حوش و حول که چرا قرارداد سینما و تاتر،  ها کافه، رستوران ساختمانهای از دور مکانهائیکه در معموالً فضاها این

 های محوطه مجاور یا داخل در عمومی سرویسهای است مناسب لذا است شده منظور توالت و دستشوئی معموالً عمومی بهداشت نظر

  .گردند احداث … و وحش باغ، کودکان باغ، فرعی خیابانهای، جنگلکاری

  وحش باغ – ح

 یجادا گردشگران استراحت و تجمع محل از دور کوچکی وحش باغ کنندگان بازدید بیشتر سرگرمی برای بزرگ پارکهای در معموالً

 بیشتر که است … و میمون،  طیور انواع مانند حیواناتی وجود از استفاده منحصراً پارک در وحش باغ ایجاد از منظور. نمایند می

 .باشند می اطفال توجه مورد

  نیمکت – و

 با هانیمکت. باشد می کنندگان بازدید برای استراحت ی وسیله نوعی یا نیمکت وجود پارک در نیاز مورد و ضروری وسائل از یکی

 کند توجه آن به باید طراح یك و است اهمیت حائز که آنچه. شود می ساخته متنوع ازمصالح متفاوت های اندازه و مختلف اشکال

 در نیمکت وجود که اندازه همان به زیرا. است مناسب و ضروری محلهای در نیمکت قراردادن و نصب محل و پارک موقعیت شناخت

  .گردد کنندگان زدگی دل و خستکی موجب تواند می نامناسب محلهائی در آن قراردادن موقعیت، باشد ضروری تواند می پارک

 حالت ود هر در نیمکتها زیاد تعداد یا و کمبود زیرا باشد داشته توجه آن به باید طرح که است ای مسئله خود پارک در نیمکت تعداد

 خیابانها در ار استراحتی وسائل یا و نیمکتها شود می توصیه راهنمائی بعنوان بنابراین. نماید ایجاد رفاهی نظر از را مشکالتی تواند می



 کنار ، گلکاری های محوطه کنار در یا چمن سطح در یا و اصلی خیابانهای حاشیه در همچنین و فاصله رعایت با جنگل فرعی و اصلی

  .نمود تعبیه … و نما آب و ها برکه استخرها

 نارک در است الزم. گیرد قرار استفاده مورد طبیعی بحالت درختان های کنده بقایای یا و چو از جنگل داخل در تواند می ها نیمکت

 شده میزیآ رنگ متنوع رنگهای یا و شده ساخته چوب از آنها بیرونی قسمت که ظروفی اند گرفته قرار نیمکتها که محلهائی نزدیك یا

 استفاده باید پارک فرعی و اصلی خیابانهای و حساس نقاط در آشغال مخصوص ظروف از همچنین. شود قرارداده استفاده برای اند

  .شود

  کودکان بازی وسایل – ز

 یدندو، هستند فلزی اغلب که، بازی تجهیزات. رود می شما به کودکان پارکهای ویژه به و شهری پارکهای مهم عناصر از یکی سایل

 فراهم را نوجوانان و کودکان خاص جوش و جنب زمینه کلی طور به و شدن پنهان، خوردن تاپ، شدن آویزان، سرخوردن، پریدن، 

 یجادا یکپارچگی وسایل این در شود می سعی ساخت هنگام، اند شده تشکیل آهن و پالستیك، چوب از وسایل این اغلب. آورند می

 .شود

  ورزشی زمینهای - ح 

 نهایزمی تعداد و انواع باشد می ورزشی زمینهای ایجاد ضروریست تقریباً آن وجود عمومی پارکهای در که تشکیالتی از دیگر یکی

 قراردارد بیشه یا جنگل نزدیکی که را قطعاتی کوچك پارکهای در معموالً .دارد پارک کوچکی و بزرگی به بستگی پارکها در ورزشی

 نهایزمی و ورزشی ریزیهای برنامه بزرگ پارکهای در. دهند می اختصاص … و والیبال، بسکتبال، تنیس مانند ورزشی زمینهای به

 با طابقم، آن موقعیت و طبیعت حسب بر پارکها اینگونه در. گیرد می انجام جداگانه و مستقل بطور سرپوشیده سالنهای یا مربوطه

 تهدس ورزشهای دیگر و مختلف سنین برای شنا استخرهای، فوتبال زمین مانند ورزشهائی زمینهای انواع ورزشی استاندارد اصول

 فصولی در پارک نگاهداشتن فعال و زنده منظور به گاهی بزرگ پارکهای رد  .نمایند می احداث است میسر آزاد هوای در که را جمعی

 و سالن اطراف در است مناسب. گردد می احداث است مقدور کوچك سالنهای، دارد وجود آزاد فضای از کمتری استفاده امکان که

 توان می سالنها اطراف در. شود غرس بلند پا درختان و سبز دیوارهای فواصلی در ورزشی صحیح اصول رعایت با ورزشی زمینهای

  .آورد در اجرا بمرحله سبز همیشه گیاهان یا گلکاری از طرحهائی

  کودکان بازی زمینهای – ط

 توانندب بزرگساالن که قسمتهائی یا جنگلها استخرها نزدیکی در کودکان بازی و سرگرمی بمنظور را قطعاتی عمومی پارکهای در

 نرم ایه ماسه و متنوع بازیهای وسائل با مختلف باشکال زمینها اینگونه. گردد می احداث باشند داشته نظر تحت را کودکان دورادور

 هآنک ضمن در تا میکنند نصب نیمکتهائی زمین اطراف در ها بچه نگهداری و کنترل برای و شوند می مجهز شده شسته کامالً و

 از باید زمینها اینگونه عموالًم  .نمایند مراقبت و استراحت نیمکت روی در نیز مربیان و والدین مینمایند استقالل احساس کودکان

 جنگلی درختان توسط باید گیرد می قرار استفاده مورد تابستان در که زمینهائی باشد دور کامالً پارک داخل نقلیه وسائل تردد محل

 روریض توالت و دستشوئی و ها بوفه وجود زمینها این کنار در است مسلم که آنچه. باشد شده احاطه و محصور بلند و سبز دیوارهای یا

 کودکان کوچك پارکهای به سطوح برای را فضاهائی ناحیه هر امکانات و موقعیت حسب بر شهرها داخل در است توجه قابل. است

 ضایف صورتیکه در. شود می برقرار و نصب کودکان استفاده جهت سرگرمی و بازی وسائل انواع پارکها اینگونه در. دهند می اختصاص

 رددگ ایجاد آن در چمنکاری و گلکاری قسمتهای محدود خیلی بطور است ممکن باشد اختیار در کودکان پارک ایجاد برای وسیعی

 فضائی یجادا برای بلکه باشد نمی تزئین منظور به منحصراً چمن پارکها اینگونه در. ندارد گلکاری قسمتهای به نیاز اینصورت غیر در

 ]دکتر مهرداد حلوایی[ .میکنند چمنکاری محدود سطح در که است فضائی و متنوع و سبز



، رو پیاده ها دسترسی شامل معابر- .باشد می زیر موارد شامل فعالی غیر سبز فضاهای کلی بطور: فعال غیر سبز فضاهای  2-1

 رفیوژها – میدانها سبز کمربندهای- تندرو خیلی های دسترسی و تندرو های دسترسی، کندرو های دسترسی

 - .است سانتیمتر 112 تا 12 حداقل آن عرض -است نواری آن شکل - رو پیاده های دسترسی سبز فضای اجرایی ضوابط -1-2-1 

 معابر- .باشد کمتر متر 1/3 تا 3 از نباید پیاده محور عرض احتساب با ساختمان عامل نخستین از، آن در( درخت) نهال کاشت فاصله

 معبر سطح هم باید تقریباً خاک سطح- .شود پوشیده سانتیمتر 12 حداکثر ارتفاع به هایی درختچه وسیله به باید، پیاده عبور مختص

 ]دکتر مهرداد حلوایی[ شد.با پیاده

 استقرار دسترسی طرف دو در باید،  سبز فضای -.است نواری آن شکل - کندرو دسترسیهای سبز فضاهای اجرایی ضوابط 2-2-1

، پیاده محور عرض احتساب با ساختمان عامل نخستین از( نهال)  درخت کاشت فاصله- سانتیمتر 112 تا 12 حداقل، آن عرض - .یابد

  .باشد تر پایین، نقلیه وسایل عبور سطح به نسبت باید، خاک سطح -.است متر 1/3 تا 3 حداقل

 .یابد استقرار دسترسی درمیان و طرف دو در باید- .است نواری آن شکل- تندرو هایدسترسی سبز فضاهای اجرایی ضوابط 3-2-1 

 پیاده دسترسی عرض از درخت نخستین عرضی فاصله حداقل -.باشد متر 1/1 وسط در و متر 2/1 حداقل طرف دو هر در آن عرض-

  .باشد نقلیه وسایل عبور حاشیه سطح هم تقریباً باید طرف هر نوارهای در خاک سطح- .باشد متر 1/3 باید

 میان در و طرف دو در استقرار محل- .است نواری آن شکل - تندرو خیلی دسترسیهای سبز فضاهای اجرایی ضوابط  1-2-1

 عرض از درخت آخرین عرض فاصله حداقل- .است متر 1/1 درمیان و متر 13 طرف هر در سبز فضای نوار عرض حداقل -دسترسی

- .باشد نقلیه وسایل عبور های حاشیه سطح هم تقریباً باید، طرف هر نوارهای در خاک سطح- .باشد متر 1/3 باید پیاده دسترسی

  .گیرد قرار باالتر، نقلیه وسایل عبور سطح به نسبت باید، میانی درنوار خاک سطح

 مجاور و، شهر محدوده از خارج باید - .است متر 122 آن عرض حداقل - .است نواری آن شکل - سبز کمربند اجرایی ضوابط  1-2-1

  .باشد باید 1 به 2 حداقل آن عرض و طول به نسبت- .یابد استقرار آن اطراف و

 باید، دید میدان فاصله حداقل- .باشد هندسی اشکال از یکی دارای ایت ممکن که تاجایی- میدانها سبز فضای اجرایی ضوابط  1-2-1

 ظوابط طبق گیاهی پوشش نوع هر از استفاده، دید میدان حد رعایت با .باشد مجاز حداکثرسرعت و شهری ترافیك مقررات براساس

 ]دکتر مهرداد حلوایی[ .است بالمانع باغبانی ضوابط در گیاهان استقرار و انتخاب

 

 راهبردی اقدامات 

 های هعرص در را ایرانی ازیغ س با فرهنگ تواند یم و دوش می اجرا مرتبط زمانهایاس سوی از هکت اس کالنی تهایسیاس مجموعه   

 : هدد رواج شهری

 شود؛ گرفته نظر در شهر فعال و عمومی فضاهای از یکی عنوان تحت ها غبا .1

 صِرف سبز فضای ایجاد جای به موضوعی و هدفمند های باغ یجادا  .2

  .ایرانی باغ الگوی با جمعی فضای عنوان به آنها ساماندهی و کاربری فاقد فضاهای طراحی. .3

 : شود ایجاد ایرانی باغ از جدید مختلف هایه گون ایرانی باغ با مختلف عملکردهای ترکیب وسیله به .1

 ایرانی؛ باغ ایده با دولتی و عمومی های عرصه سازی محوطه .1

 ایرانی؛ باغ الگوی از فادهتاس با ... و آموزشی فرهنگی، تفریحی، مختلف فضاهای طراحی .1

 ... ایرانی باغ الگوی از هگیری بهر با شهدا گلزار و مقابر حریم ساماندهی .7

 

 نتیجه گیری:



تحوالت یاد شده میتوان اینگونه نتیجه گرفت که بوستان های شهری امروز ما زاییده تحوالتی در عرصه زندگی اجتماعی و از روند    

شروع شده است. با و اوایل پهلوی مگام با سایر جنبه های معماری و شهرسازی از اوخر دوره قاجار باغ سازی است که هشیوه های 

نیاز به پارک به مفهوم امروزی آن احساس عی، اقتصادی و شیوه متداول معماری و شهرسازی ایران در گذشته، توجه به ساختار اجتما

بیشتر جنبه تقلیدی و تجدد گرایانه داشته است و شکل گیری پارک های مهم در امروزه نشده است و احداث چنین مکان هایی 

عمدتا بر اساس نگرش های حاکم بر عرصه منظر سازی معاصر غرب و گاها با دخالت مستقیم طراحان غربی انجام شده است، گر چه 

 رد پای باغ ایرانی در طراحی پارک های معاصر همچنان به چشم می خورد.
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