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 چکیده
عملکرد . های باز شهری دادند ها و فضا ها جای خود را به پارک ها بودند، اما کم کم باغ ه هویت شهرها نشان دهند در دوران قدیم، باغ

ولی به مرور در . ها در ابتدا فقط تفریح و تفرج بوده و تنها دیدگاه طراحی هم، دیدگاه زیبایی شناسی بوده است ها و پارک این گونه فضا

ها بخشی از محیط زیست طبیعی، شهری و نقطه  مدرن درآمده به صورتی که امروزه پارکطی چند قرن، طراحی پارک هم به صورت 

های صنعتی، فناوری،  ها در قالب پارک در عصر حاضر، مفهوم پارک اهمیت بیشتری یافته و پارک. باشندپیوند انسان و طبیعت می

تواند محیطی پایدار های معاصر، هم می ر محیط زندگی انسان امروز در شهربازآفرینی باغ ایرانی د. شوندمشاهده می... اکولوژیکی، پایدار و 

های آتی با تاریخچه و تمدن دیرین  های آینده داشته باشد و هم اینکه افراد و نسل را به وجود آورد که کمترین تاثیر مخرب را بر نسل

برای بازآفرینی در محیط شهری در جهت رسیدن به پایداری در  های پایداری آندر این مقاله باغ ایرانی و ویژگی . خود آشنا می شوند

 .ها بررسی شده است پارک
باغ ایرانی، پایداری، پارک پایدار، پارک شهری: واژه های کلیدی   

 

 مقدمه -1

، دارای طراحی های نامنظم... امروزه متاسفانه شاهد آن هستیم که تمامی فضاسازی های شهری اعم از فضای سبز، پارک ها و 

این طراحی ها به دلیل ناپایداری به سرعت آسیب . غیراصولی، بدون تخصص، ناپایدار و سبک های غیر بومی و غربی هستند

. دیده و از بین می روند و به دلیل سبک استفاده شده که بومی و سنتی ایران نیستند، مورد توجه همه افراد قرار نمی گیرند

این . نمی توانند جوابگوی مناسبی برای رفع یا کاهش آلودگی محیط زیست شهری باشندنکته دیگر اینکه به دلیل ناپایداری 

در صورتی است که کشور ایران خود دارای سبک طراحی با تمدن بسیار پربار و جهانی بوده که در این طراحی جدا از اینکه 

از سوی دیگر به دلیل پیشرفت . یی داردهمه موارد پایداری محیط زیست لحاظ شده اند، با سلیقه افراد هم همخوانی باال

صنعتی شهرها، محیط شهری دچار آسیب ها و آلودگی هایی شده که زندگی در این فضا برای افراد مشکل شده است و باید 

طراحی هایی در زمینه های مختلف توسعه شهری صورت پذیرفته تا به تدریج شهرها به سوی پایداری و تبدیل شدن به شهر 

 .وق داده شوندپایدار س

 

 دلیل بازآفرینی باغ ها -2

 

 بحران عصبی عصر حاضر 2-1
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طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، روانشناسان اعالم کرده اند که در حال حاضر استرس، تنش و بحران های عصبی اصلی ترین 

و نتیجه بحران های  استرس در اثر شیوه غلط زندگی امروزی پدید آمده. درصد بیماری های جسمی انسان است 07دلیل برای 

در این بین افزایش جمعیت باعث . عصبی محیطی مثل آلودگی محیط زیست، افزایش جمعیت و انقالب اطالعاتی می باشد

جمعیت جهان از مرز  2707سازمان ملل اعالم کرده که تا سال . آلودگی محیط زیست و بروز مشکالت روانی در افراد می شود

ها در شهرهای پرجمعیت از نظر سازگاری با محیط  محققان در این باره اعالم کرده اند که انسان. میلیارد نفر خواهد گذشت 9

متاسفانه پیشرفت تکنولوژی و فناوری اطالعات به . به دلیل ازدیاد محیط های ساخته دست بشر با مشکل روبرو خواهند شد

ت و ازدحام اطالعات به بحران های محیطی اضاف شده، ازدحام جمعی. ها آسیب وارد می کند بهداشت روانی و اجتماعی انسان

سه فاکتور تراکم ]. 1[اصلی ترین مشکل بشر امروزی گردیده و همزمان آسیب های جسمی و روانی به انسان وارد می کند

و  های زیست محیطی مخصوصا در نبود ارتباط بین انسان و طبیعت، نوعی بحران عصبی جمعیتی، ازدحام اطالعاتی و بحران

 :گروه تقسیم می شوند  3این پیامدها در . روانی برای انسان عصر حاضر پدید آورده که پیامد های نامطلوبی دارد

 (های کبد، قند و  ها نظیر ناراحتی قلبی، سرطان ها، بیماری در قالب انواع بیماری)های جسمی  بیماری... 

 ( استرس، اضطراب، روان پریشی، خودکشی و)های روانی  بیماری... 

 انزواطلبی، تجاوز، قتل، حمالت فیزیکی، بزهکاری، مرگ و میر کودکان )ها  های اجتماعی در قالب ناهنجاری بیماری

 ...(و 

ین راهکارهایی که برای این پیامد ها بررسی شده، روانشناسان محیطی، تاثیر محیط بر انسان را تحلیل کرده و ا

با طبیعت تاثیر مستقیم بر باالرفتن میزان بهداشت و سالمت روان افراد تحقیقاتشان نشان می دهد که ارتباط انسان 

 ]. 1[دارد

 

بحران پیوند انسان و طبیعت -2-2  

رابطه بین انسان و طبیعت در قرن اخیر دچار مشکل شده و تحقیقات نشان داده که این رابطه در طول تاریخ در چهار مرحله 

مرحله تقدیس طبیعت بدین معنی بوده که انسان و . برابر طبیعت عنوان شده است تقدیس، کنترل، بهره برداری و مسئولیت در

انسان ... اجتماعات اولیه، همزیستی مسالمت آمیز با طبیعت داشته و به علت ناشناخته بودن طبیعت مثل باد، باران، خورشید و 

مرحله کنترل طبیعت با پیدایش کشاورزی و . دخود را مقهور طبیعت دانسته و در حین استفاده، آن را تکریم و ستایش می کن

انسان با شناخت قوانین طبیعت، احتیاجات خود را از آن تامین کرده که البته در این . غلبه انسان بر طبیعت شروع شده است

ساخته  بسیاری از باغهای تاریخی در این مرحله. مرحله هنوز قداست طبیعت به دلیل اعتقادات دینی مردم پابرجا بوده است

بهره برداری از طبیعت از زمان انقالب صنعتی آغاز شده به صورتی که انسان با نادیده گرفتن طبیعت، بیش از حد . شده اند

در این مرحله ارتباط انسان با طبیعت در پی تخریب . ممکن از آن بهره برداری کرده، باعث آلودگی محیط زیست شده است

به این معنی که . ه مسئولیت در برابر طبیعت بوده، در زمان حال در حال وقوع استمرحله آخر ک. طبیعت  قطع شده است

انسان آگاه شده که نادیده گرفتن طبیعت هزینه ها و مشکالت زیادی را برایش به وجود می آورد و خود را در برابر حفظ و 

که بخشی از آن همه گیر بوده مثل تخریب این بی توجهی به طبیعت معضالتی در پی داشته ]. 1[بازیابی آن مسئول می داند

سال پیش انقالب محیط  27حدود . الیه ازن و بخشی به صورت منطقه ای می باشد مثل عدم حضور طبیعت در کالن شهر ها

همانطور که در قبل گفته شد تخریب . زیست تنها یک تئوری بوده ولی در حال حاضر به یک جنبش جهانی تبدیل شده است

راه ازدحام جمعیت و اطالعات، پیامدهای همه جانبه ای داشته که کشور ها در پی برنامه ریزی برای بازنگری و طبیعت به هم

 ]. 1[بازیابی طبیعت باشند

 

توسعه پایدار و بهداشت روان -2-3  
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محیط مصنوع اگر ارتباط میان انسان، طبیعت و . محیط طبیعی باعث بازیابی یا بازآفرینی روان و کاهش استرس فرد می شود

از یک طرف دنیای پرتنش امروزی و از . دلخواه باشد، سالمت و بهداشت روان در جامعه نیز به کیفیتی امیدبخش اوج می گیرد

طرف دیگر تاثیر مطلوب طبیعت بر بهداشت روان انسان و همچنین نیاز سرشت انسان به احساس نزدیکی به طبیعت و لذت 

انسان نیاز . یعت و تامین بهداشت روان را در عصر حاضر الزم و ملزوم یکدیگر کرده استبردن از بخشش های آن، انسان، طب

 دارد سالمت فیزیکی و روانی خود را مجددا بازیافته که این امر در گرو بازگشت دوباره طبیعت به محیط زندگی وی می باشد

]1 .[  

 

 بازآفرینی باغ ایرانی -2-4

ی، فرآیند علمی طراحی با استفاده از تجارب پیشین با بیانی نو، شیوه های پویا و متناسب بازآفرینی در حیطه معماری و طراح

در بازآفرینی ابتدا باید خصوصیات و ویژگی های کالبدی و کیفیات فضایی باغ ایرانی . با خواست ها و نیازهای هر زمان است

 ]. 1[سبت به باغ، بازآفرینی صورت گیردبررسی شده، سپس به وسیله باورهای جمعی و فرهنگ معاصر ایرانیان ن

 

 باغ ایرانی  -3

باغ مجموعه دلپذیر "]. 2[در فرهنگ ایرانی به معنای باغی است که دارای استخر، برکه، درخت و گلهای رنگارنگ و متنوع باشد

رهنگ مردم و و فرح بخشی است که از ترکیب عناصر معماری، درختکاری، گلکاری زینتی و جلوه آب، مطابق با سلیقه و ف

طبق این تعریف می توان گفت که باغ ایرانی در ارتباط مستقیم با فرهنگ و  ".شرایط اقیلمی هر سرزمین شکل گرفته است

در باغ ایرانی همه چیز صرفا جنبه زیبایی نداشته بلکه در . سلیقه ایرانی، معماری ایرانی و گیاهان بومی این سرزمین می باشد

باغ ]. 3[دارد... ظوره مثل ایجاد منظری زیبا در طول سال، تولید میوه، سبزی، انواع گیاهان دارویی و کنار آن کارایی چند من

های تزئینی و جلوه آب بوده و در جایگاهی است برای استفاده انسان که حاصل ترکیب عناصر معماری، درختکاری، گلکاری

اند که های متفاوتی بنا شدهدر این رابطه، باغ. کل گرفته استرابطه با سلیقه و فرهنگ مردم و شرایط اقلیمی هر سرزمین ش

-هاست که در آخر منجر به ایجاد سبکاین تفاوت فرهنگ]. 4[ها و شرایط اقلیمی گوناگون هستندها، فرهنگمحصول سلیقه

نزدیک بین انسان و طبیعت در فرهنگ ایرانی ارتباط ]. 4[شودمی... سازی از جمله ایرانی، ژاپنی، فرانسوی و های مختلف باغ

با توجه به تفکرات آئینی ایرانیان، باغ، جلوه بهشت وعده داده شده به . آیدوجود دارد و طبیعت جلوه ذات الهی به شمار می

باغ ایرانی . اند که در وصف این بهشت بارها شنیده شده استای ساختههاست و معماران، باغ ایرانی را به گونهپاس نیکی

 ]. 0[ای متین و آرام استای هماهنگ و زیبا از آب، گیاه، سایه روشن، رنگ، فضا، معماری و نقوش بر پایه هندسهمجموعه

 

 پیشینه باغ ایرانی -4

-های دینی و آئینی اولین باغی که در جهان وجود داشته، باغ بهشت بوده است که آدم و حوا در آن زندگی میبر اساس باور

باستان شناسان، اولین باغی که در جهان ساخته شده در عراق کنونی در منطقه ای به نام چوغا  هایاما طبق بررسی. کردند

باستان شناسان قدمت آن را به هزاره ششم . شده استهای کشاورزی به صورت افشان آبیاری میبوده است که در آن زمین

در روایتی ]. 6[های سلطنتی در مصر ساخته شده است غدر هزاره سوم قبل از میالد هم اولین با. دهندقبل از میالد نسبت می

دم از بهشت سرسبز و پر نعمت خود به زمین رانده شد، خداوند به او فرمان داد در زمین بهشتی برای آمده وقتی که حضرت آ

های  باغ]. 3[داز آن به بعد فرزندان آدم همواره به دنبال بهشت گمشده و بازآفرینی محیط ملکوتی آن هستن. خود برپا کند

سرسبز و باصفا از دیرباز مورد عالقه ایرانیان به دلیل محیط زندگیشان بوده و مردم این سرزمین همواره گل و گیاه را مقدس 

های اولیه تمدن ها در کشور ما وجود داشته و نقوش برکه، آب و درخت زار بر روی  پدیده باغ سازی از زمان. می دانستند
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ایرانیان خیلی زودتر از بقیه اقوام و ملل مختلف فهمیدند که باغ سازی از . شوش این ادعا را ثابت می کند سفالهای پیدا شده از

عالوه بر . اصول اولیه کشاورزی است و به همین دلیل هم شیوه و سبک باغ سازی و باغ آرایی شان یکی از بهترین ها می باشد

ی، آئین های کهن و تاریخی شان هم موجب افزایش عالقه و دلبستگی مردم پیشرفت ها و تجربه های ایرانیان، اعتقادات مذهب

از طرفی هم درختان و کال کشاورزی از نظر اقتصادی برایشان اهمیت داشته تا . ها گردیده است به نگهداری درختان و باغ

مقدس شمرده، فرشته اوروزا را  در زمان قبل از اسالم که ایرانیان درختان را. جایی که جنگل ها را طالی سبز نامیده اند

بعد از اسالم هم درخت پسندیده و . نگهبان آن نامیده و اعتقاد داشته اند که آسیب به درخت موجب خشم این الهه می شود

های مصفا و قدیمی ایران در حمالت و یورش های اقوام مختلف و  بسیاری از باغ. قطع و آسیب به آن مورد نکوهش بوده است

متاسفانه این روند تخریب تا به امروز به روش . پادشاهان بی کفایت در دوره های حکومتی به عمد از بین رفته است یه به دست

 ]. 3[های مختلف ادامه داشته و دیده می شود

 

 باغ سازی ایرانی -5

گاه روی آب احداث  های هموار، روی تپه وهای ایرانی در محیطباغ. سازی یکی از کهن ترین هنرهای ایرانیان استهنر باغ

اما آنچه باعث شهرت باغ ایرانی . اندداشته... های مختلف نظیر باغ خانه، باغ سکونتگاهی، باغ حکومتی و شده است و کاربرد

های اصلی و کاربرد ترکیب هندسی چهارباغ و آبراهه. رودسازی به شمار میشده هندسه باغ ایرانی است که اصلی مهم در باغ

تقسیم باغ به چهار قسمت و توجه . باشدایرانی تمثیلی از بهشت و دیدگاه کهن انسان به زمین به عنوان طبیعت میمتقاطع باغ 

ای که ردیف به اشکال هندسی و مربع شکل، اصل تقارن در طراحی و همچنین تعیین دقیق محل کاشت درختان به گونه

های ساخته شده در باغ ایرانی تقارن داشته کوشک. سازی بوده استهای مهم این باغدرختان از هر طرف دیده شود، از ویژگی

 توان در محورهای اصلی مشاهده کرد حتی کاشت درختان،اوج قرینه سازی را می. اندو روی محور با مرکز تقارن واقع شده

های وسیع به عنوان آیینه و استفاده از یک جوی اصلی، استفاده از استخر. ها هم به صورت قرینه بوده استها و گلدرختچه

زیبایی چشم نواز مقابل کوشک در مرکز یا بلندترین قسمت باغ، استفاده از خطوط راست در طراحی، رابطه نزدیک با طبیعت و 

های های مختلف جهان، باغدر کشور]. 6[شودکاشت درخت میوه در بخش وسیعی از باغ جز نکات بارز باغ ایرانی محسوب می

هایی بلند، تقسیم فضا به چهار توان فضایی محصور با دیوارستفاده از الگوی باغ ایرانی ایجاد شده به صورتی که میمتعددی با ا

قسمت، استفاده از یک نهر اصلی، وجود کوشک یا قصر در مرکز فضا، انتخاب قطعه زمینی که به طور طبیعی سراشیب بوده و 

هایی که به منظور تفرجگاه های میوه و باغهای انگور، باغآب، همچنین باغیا ایجاد یک تپه مصنوعی برای جریان و حرکت 

باغ ایرانی به دلیل آب و هوای گرم و خشک اغلب دارای درختان سایه دار و انبوه ]. 0[ها مشاهده کردشود، را در آنساخته می

به دلیل اقلیم موجود در ایران،  ]. 6[باشدهای کاشته شده در هر مکان، مختص منطقه خود میاند و نوع درختان و گلبوده

های مختلف مهمترین ویژگی باغ ایرانی آب و نحوه حرکت آن است، حتی مکان باغ و هندسه آن به دلیل وجود آب به صورت

ر همراه با این عنصر اصلی، گیاهان برای ایجاد فضایی دلنشین با محیط خشک پیرامون، عاملی تاثیرگذا. در باغ دیده می شود

معماری، آب، )باغ ایرانی از تاثیر شکل عینی در قالب نظام کالبدی]. 8[بر درک بصری و آسایش روح و جسم در باغ هستند

بر روی ...( سلسله مراتب،تقارن،مرکزیت،ریتم،وسعت مجازی و )به وسیله عناصر کیفیت فضایی( گیاهان و نحوه استقرار زمین

 ]. 9[شکل گرفته است( نایی و حس المسهچشایی،بویایی،شنوایی،بی)های حسیاندام

 

 الگوی جامع باغ ایرانی -6

دانستند که فصل مشترک بین باغ های ایرانی بوده و ( آرکه تایپ)در پژوهش های اخیر الگوی مرجع باغ ایرانی را نمونه آغازین 

محدوده ای  ": صورت است که  توصیف الگوی مرجع بدین. این الگو در قالی های ایرانی با طرح باغ ایرانی مشاهده می شود

دو )سطح این محدوده با دو محور . مربع یا مستطیل شکل از زمینی نسبتا وسیع که با دیواری در پیرامون آن محصور است
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آب از فواره واقع در مرکز حوض در محل تقاطع این دو . متقاطع عمود بر هم به چهار قسمت مساوی تقسیم می شود( جوی

اصلی ترین بنای باغ . و به چهار جوی هدایت می شود و درختان درون سطوح مربع شکل را آبیاری می کندمحور، فوران کرده 

نزدیک ترین شکل کالبدی به این توصیف طرح باغ گسترده در ایران ]. 17["یا کوشک در مکان تقاطع دو محور قرار می گیرد

به عنوان طرح اصلی باغ ایرانی شناخته شده و هر جا که اسمی  به دلیل تطبیق طرح گسترده با باغ ایرانی، این نوع طرح. است

زیرا نزدیک ترین شکل کالبدی را به مرجع . از باغ ایرانی آمده باشد، معماری طرح گسترده به عنوان باغ ایرانی معرفی می شود

 ]. 1[و دیرینه خود دارد

 شیوه باغ آرایی ایرانی -7

طق خشک و کم آب بوده اند، دلیل احداثشان وجود چشمه های طبیعی و یا کاریز در های کهن ایرانی که بیشتر آنها در منا باغ

ها هم در دامنه های کم  برخی از باغ. از این رو وسعت باغها بسته به میزان آب موجود برای آبیاری دارد. آن منطقه می باشد

آب، زمین شیب دار برای تسهیل آبیاری، : ه است برای ساخت باغ سه اصل مورد توجه بود. ها و تپه ها ایجاد شده اند شیب کوه

 :موارد زیر همگی از این سه اصل منشا گرفته اند  ]. 11[خاک حاصلخیز و بارور

 به دلیل بارش کم سعی شده که بهترین و بیشترین استفاده . شکل باغ بسته به طبیعت، هوا و میزان آب منطقه دارد

جدول بندی ها و جوی بندی های منظم و . میزان و شدت نیاز آبی است ها هم متناسب با را از آب شود و طرح باغ

ها در آن به  ها اغلب به صورت مستطیل بوده که خیابان طرح باغ. دقیق هم برای جلوگیری از هدر رفتن آب است

فرد . ها در تمامی باغ جاری هستند هم متصل و شکل صلیب پیدا می کند و جوی های آب اطراف این خیابان

روش آبیاری معمول در ایران باعث شده است که "جاردز درباره پیوستگی باغ ایرانی با شیوه آبیاری عنوان کرده کهری

 ."های این کشور تسلط یابد زاویه قائمه همیشه بر باغ

 یک طرح باغی است که در زمین های مسطح .ها بسته به شکل و موقعیت زمین و آب متفاوت بوده است طراحی باغ

چشمه قنات ها ساخته می شده که جریان دائمی آب قنات و گاهی زمین های اطراف باغ را آبیاری می  و اطراف

طرح دیگر باغی است در دامنه کوه که عمارت در باالترین نقطه بوده، باغ به صورت پلکانی احداث شده و . کرده است

طرح سوم باغ . ها، باغ تخت شیراز و باغی در بهشهر می باشد نمونه این باغ. آبشارها در بین طبقات سرازیر بوده اند

های درون شهری  های درون شهری است که به وسیله نهرهای منشعب از رودخانه ها آبیاری می شدند مثل باغ

 اصفهان

 اطراف باغ ایرانی با دیوار محصور شده که خلوت گاهی برای آرامش و گوشه نشینی و همچنین حفاظی برای امنیت و 

ها برونگرا  های قبل از اسالم دیوار بلند بدین صورت کمتر دیده شده و باغ البته در باغ. حفظ حریم شخصی می باشد

ها  بودند مثل باغ پاسارگاد ولی بعد از اسالم به دلیل اعتقاداتی که اعراب داشتند دیوارهای بلندی را در اطراف باغ

مصالح دیوارها از خشت خام یا آجر بوده و بسته به مالکیت باغ . استایجاد کردند که باغ ایرانی را درونگرا کرده 

 .دارای تزئین یا فاقد آن بوده است( حکام یا مردم عامی)

 های آب انجام می شود و در  گلکاری در باغ ایرانی معموال به صورت درهم آمیخته و در زیر درختان و کنار جوی

 .ها، باغچه هایی از گل دیده می شود ها و جوی ها در کنار خیابان بسیاری از باغ

 هایی که در دامنه تپه ها و شیب مالیم قرار دارند، اصول مستقیم هندسی، ردیف ها و زاویه ها دقیق رعایت می  باغ

. های اصلی و فرعی از سمتی که بلندتر بوده شروع شده و تا انتهای باغ ادامه دارد طبق شیب زمین خیابان. شود

این خیابان های متقاطع، چهارباغ را به نوع . از آنها جدا شده و اشکال متقاطع و صلیب گونه دارندهای فرعی  خیابان

 .های مختلف نمایش می دهند
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 های ایرانی یکی از ضروری ترین عناصر ایجاد باغ بوده و این استخر ها غالبا عمیق  و دارای  آبنما و استخر در باغ

در صورتی که زمین شیب دار باشد، وجود پلکان در . باغ هزار جریب اصفهانچند فواره بوده اند مثل استخر بزرگ 

آبنما بیشتر در مقابل عمارت . جوی ها باعث ایجاد صدا در زمان عبور آب می شده است مثل باغ قدمگاه نیشابور

بیضی  استفاده می شده و معموال طرف اصلی آن در جهت طول ساختمان و به اشکال مستطیل، مربع، چندضلعی و

گاهی آبنما داخل عمارت برای استراحت ساکنان در روزهای گرم، ساخته می شده که به آن محل در . بوده است

 .اصطالح حوضخانه می گفته اند

  آب جاری از عناصر اصلی باغ ایرانی بوده که در چهار باغ ها، جویبارها و جوی های کم شیب جریان داشته، منظره و

به دلیل آب و هوای کشور برای احداث محیط آرام و خنک، جویهای آب . قرار می داده است هوا ی باغ را تحت تاثیر

در طول مسیر ممکن است . جاری در تمام باغ وجود داشته، از حوضخانه عمارت آغاز و تا پایان باغ ادامه داشته است

 . شود... تغیراتی کرده و تبدیل به حوض، حوضچه، آبشار و 

 ها اغلب دارای درختان سایه دار و  شکی و گرمای هوا مخصوصا در مناطق مرکزی و جنوب، باغدر ایران به دلیل خ

 . های غربی استفاده نمی شود بزگر مانند سرو، کاج و چنار هستند و گل و گیاهان زینتی به اندازه باغ

  بلند که چشم انداز در فاصله میان محور های موازی، باغچه های کرت بندی شده بوده و در میان کرت ها گیاه

از گیاهان پوششی مثل شبدر و چمن استفاده می شده که البته در قدیم . عمارت و باغ را بپوشاند نباید کاشته شود

شبدر به دلیل نیاز آبی کم استفاده می شده، بعد از ورود سبک غربی، چمن جایگزین آن شده ولی بعدها پی بردند 

روی کار ... آب و هوای خشک ایران نبوده و دوباره گیاهانی مثل شبدر و  که چمن به دلیل نیاز آبی زیاد مناسب

به دلیل وجود آفتاب، درختان سایه دار و انبوه کاشته می شده و در دو طرف جوی های خیابان اصلی، . آمدند

ریزی، در خاکهای رسی و شور به جای چنار، درختان تب. درختان سرو، کاج، چنار و شمشاد استفاده می شده است

در اطراف . زبان گنجشک، کبوددار و سپیدار کاشته شده و در نواحی گرمسیری هم درخت نخل کاربرد داشته است

های فرعی درخت  استخر باغ درختانی چون نارون، افرا، مورد، بید شوریده، سرخ بید و ارغوان و در حاشیه خیابان

لی درختان میوه مثل سیب ترش، آلوسیاه، انار، هلو، در باغچه های دو طرف خیابان اص. توت کاشته می شده است

در حاشیه . شفتالو و زردآلو هر کدام در یک کرت کاشته شده و در کرت های دورتر درخت مو استفاده می شده است

انجیرف سنجد و عناب کاشته شده و گلهای زینتی یکساله یا دائمی مختص باغچه ... دیوار، گوشه ها، پناه دیوارها و 

در باغ ایرانی گلهای استفاده شده صرفا زینتی نبوده و بیشتر کاربرد دارویی، . نزدیک عمارت اصلی بوده است های

اقلیم فالت ایران به دلیل گستردگی و اختالف شدید توپوگرافی دارای آب و . را داشتد... تهیه رنگ، مواد شیمیایی و 

به همین دلیل گل و گیاهان متنوع و مختلف در این . هوای بسیار متفاوتی در فاصله های خیلی کم می باشد

 ]. 11[سرزمین رشد می کنند

 تمرکز حواس در باغ ایرانی -8

در لحظه حضور انسان در باغ ایرانی تمام حواس پنجگانه وی در ادراک محیط به کار گرفته شده و طراحی عناصر طبیعی و 

البته در یک طبیعت بکر و دست نخورده هم تمامی حواس انسان . مصنوع به طرز متناسبی با حواس پنجگانه هماهنگ شده اند

نظام معماری باغ ایرانی، انتظام دادن و پیکرده مند کردن ". واکنش نشان می دهند و در محیط باغ این واکنش هدفمند است

حواس را به وجود می  ساختار هندسی و تمامی اجزا و عناصر در محیط، تمرکز. همه پنج حواس انسان در باغ را بر عهده دارد

 ]. 1["آورند

 

 کاربرد معماری سبز در زندگی شهری -9
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نام معماری پایدار و به شرح تکنیک هایی در طراحی معماری همسو با نگرش های زیست محیطی بوده و با  معماری سبز با

باستانی و معماری های  چرا که در تمدن های ،معماری سبز، روند تازه یی نیست .ایده احترام به طبیعت شکل گرفته است

همچنین نمونه بارز و سیستماتیک آن را می توان در . سنتی از جمله معماری سنتی ایران به صورتی بنیادین وجود داشته است

امروزه در پی پیامدهای منفی جهان صنعتی، نظیر آلودگی روزافزون هوا و  .علم فنگ شویی یا همان هنر چیدمان چینی دید

داری از منابع طبیعی جهان به یکی از مهم ترین دغدغه ها یمنابع طبیعی و بحران انرژی، حفظ و پا محیط زیست، کاهش

معماری سبز با در جهت به حداقل رساندن اثرات منفی ساختمان ها بر محیط زیست برای همسویی با  تبدیل شده است و

روند پیشرفت زندگی بشر ادامه تخریب محیط زیست، با . است طبیعت از طریق افزایش کارایی و بهینه سازی در مصرف مصالح

در صورتی که . ها و فضاهای بکر محیط همچنان ادامه دارد و تعادل بیولوژیک و اکولوژیک محیط بر هم زده شده است جنگل

این محیط های بکر و جنگل ها باید در زندگی انسانها و در محیط شهرهای کنونی به صورت پارکهای جنگلی و ملی با 

تمامی این نکات زمانی رخ . رویکردی پایدار وجود داشته باشند تا رفته رفته این تعادل به هم خورده، به اصلیت خود برگردد

در . می دهد که سطح فرهنگ عمومی جامعه باال رفته و خود اعضا جامعه امروزی، عوامل تخریب محیط زیست را کاهش دهند

اصول پایداری آن در جوامع امروزی امری ضروری است تا به این روند سرعت سازی طبق  این شرایط ایجاد پارک و پارک

 ]. 12[ببخشد
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شدند که بیشترین ها و منظر طوری طراحی میدهد که برای پایداری باغ ایرانی، ساختمانپیشینه طراحی در ایران نشان می

های موجود در محیط و منابع شرایط نامناسب و محدودیت. داشته باشند سازگاری را با شرایط اقلیم خشک و نیمه خشک ایران

از جمله . طبیعی، باعث شده که مردم ایران به سوی مدیریت منابع، اتخاذ تدابیر و راهکارهای سازگار با طبیعت هدایت شوند

استفاده از آب باران، احداث آب انبار، ها، های هوشمندانه ای مانند حفر قنات، ساخت گودال از باغچهاین تدابیر،  ابداع روش

در ایران رسیدن به پایداری باید بر اساس ارزش ها، فرهنگ و ]. 13[های دیم و طراحی باغهای زیبا را می توان نام بردکاشت

نمونه  به همین دلیل با توجه به هماهنگی بین معماری پایدار و معماری ایرانی، باغ ایرانی. اقلیم منطقه برنامه ریزی شود

های پاک و همچنین استفاده از منابع و انرژی. شاخص پایداری است که بهترین رابطه بین طبیعت و فضای مصنوع را دارد

-چنان که امروزه هم می. آوردبومی، بدون تخریب و نابودی محیط، فضایی با نهایت آرامش و آسایش را برای انسان پدید می

-مشخصات و ویژگی]. 14[های مدرن بهره گرفتیوند روح و جسم انسان با طبیعت، در طراحیتوان از مفاهیم باغ ایرانی برای پ

باغ ایرانی بر اساس اصول معماری )سازی ایرانی شامل مواردی نظیر حفاظت از انرژیهای معماری پایدار و تطبیق آن با باغ

تجدیدپذیر، باعث ایجاد محیطی وطلوب و آرام برای های و شرایط اقلیمی، فرهنگی و استفاده از انرژی. بومی احداث شده است

، استفاده (گیرندهای اقلیمی و عناصر طبیعی با احترام مورد استفاده قرار میدر باغ ایرانی، ویژگی)، کار با اقلیم (شودانسان می

های پاک یزی برای انرژیدر معماری کوشک باغ، برنامه ر)های تجدیدپذیر و حداقل مصرف منابع طبیعی تجدیدناپذیراز انرژی

همچنین چون عنصر آب در ایران کم . استفاده شده است... های آفتاب، باد و در ساختمان کوشک از انرژی. کامال مشخص است

همین طور عملکردهای بسیاری از این . اندو مقدس است، معماران با بازی دادن آب، آن را بارها به درون باغ آورده و بیرون برده

ای چهارگوش است هندسه اعمال شده در باغ ایرانی، هندسه)، احترام به کاربران (شودحیاتی در باغ ایرانی مشاهده میعنصر 

تواند آن را درک ای است که ذهن انسان به راحتی میو این هندسه. رسدکه دورترین نقطه باغ، نزدیک ترین نقطه به نظر می

استقرار بنا در باغ از شکل مربع و یا . ند دهنده محیط مصنوع و طبیعی در ایران استباغ به عنوان پیو)، احترام به سایت(کند

در . دهدمستطیل فضای باغ، در داخل پیروی کرده به طوری که نظام منظر درون باغ یک شکل هندسی کامل را نمایش می

،کل (راستای آسایش و آرامش افراد است های محیطی بیرون و درشود، فضایی در مقابل خشونتواقع آنچه درون باغ احداث می

باغ به کمک شکل منظم خود، نظم طبیعت و . در باغ ایرانی هماهنگی کامل در رابطه بین انسان و طبیعت وجود دارد)گرایی
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ها و سایر منابع طبیعی، پیوستگی ،کاربرد گیاهان بومی، ذخیره سازی و بازآفربنی سیالب])  13[کندجهان را منعکس می

-های مناسب، حفظ و نگهداری چرخه زندگی، نظارت بر مصرف و حفظ و نگهداری حیات وحش میها با تکنولوژیاختزیرس

 باشند 

 

 پایداری فضاها و پارک های شهری -11

برنامه ریزی وطراحی برمبنای همگامی با طبیعت و رعایت اصول توسعه پایدار مشخصه بارز شهرها در هزاره سوم میالدی، 

اندیشة  .این رو ضرورت مطرح کردن مباحث اکولوژیکی در شهرهای امروزی امری محسوس تلقی میگردد از .دمیباش .میباشد

متجلی میشود، نماد توسعة شهری  و پایدار های اکولوژیک پارک ،اکولوژیکی در مفاهیمی مانند توسعة پایدار، شهر اکولوژیک

از آنجایی که جمعیت رو به رشد  .است و پایداری ی اکولوژیکیها پایداراکولوژیک، احداث پارک های شهری منطبق با شاخص

به . است و اهداف محیطی رو به دانش عمومی است، جوامع بیشتری به دنبال فضاهایی هستند که زیبا، دائمی و قابل دوام باشد

 .های دائمی امروزه در طراحی عمومی گرایش بیشتری را جذب کرده است همین دلیل پارک

 

 ایرانی با ویژگی های پایداری در پارکهاتطابق باغ  -12

  باغ ایرانی هم . می تواند دارای هندسه ای مستقیم الخط، منحنی وار یا موافق با طبیعت داشته باشدپارک پایدار

 .دارای هندسه مستقیم الخط و مطابق با طبیعت می باشد

  د که شبکه ای قابل فهم برای موجودات اجزای فضای بیرونی را به نحوی به هم مرتبط و متصل می کنپارک پایدار

. در باغ ایرانی هم فضاها به هم مرتبط بوده و جدایی وجود نداشته است .زنده و سیستم های طبیعی فراهم شود

 .همچنین تمامی اجزا در باغ ایرانی به هم متصل و مربوط هستند

  باغ ایرانی هم نمادی از اصالت، تمدن و . ائه دهدتالش دارد تا دیدی قدیمی از شهر به عنوان یک باغ را ارپارک پایدار

 .سند تاریخی کشور است

  موثر باشد... می تواند در کاهش اثرات نامطلوب شهری نظیر آلودگی هوا و سر و صدای ترافیک و پارک پایدار. 

از  بوده وی بهترین گونه های مناسب گیاهی، گونه های بومی و منطقه ا. هدفشان خود اکتفایی است ها پارکاین  

در باغ ایرانی افراد داخل متوجه فضای بیرون نشده و جدا از آن محیط  .کاشت گونه های خارجی خودداری می شود

همچنین در این نوع باغها تمامی گیاهان بومی منطقه خود می . هستند یعنی دو محیط از یکدیگر تفکیک می گردند

 .باشند

  همچنین جنبه . دارند و برای پرندگان ساکن منطقه دانه تولید می کنند ها اغلب مصرف دارویی گلدر پارک پایدار

های استفاده شده فقط جنبه زیبایی  در باغ ایرانی نیز گل .زینتی برای استفاده کنندگان و مخاطبانشان نیز دارند

 .هم دارند... نداشته و کاربردهایی چون دارویی، تولید رنگ و 

  ریزش جمع آوری، ذخیره و تصفیه می شوند تا به صورت  های حاصل از ها و آب آب ها، روان سیالبدر پارک پایدار

در باغ ایرانی سیستم آبیاری به صورتی بوده که در کل باغ چرخش . جریانی یا استخری مورد استفاده قرار گیرند

 تم، انشعابات در مکانبرای آبیاری باغ هم در این سیس. داشته و به این طریق از ایجاد سیالب هم جلوگیری می کند

 .های خاص برای هر کرت موجود است

  بناها و ساختمان ها به نحوی قرار می گیرند تا به راه ها و گذرها و مسیرهای دوچرخه ای و سواری در پارک پایدار

 طبیعیر نو ،تهویه طبیعی ،انرژی گرمایی خورشید این ساختمان ها به نحوی طراحی می شوند که از. نزدیک باشند

عمارت در باغ ایرانی در جاهایی بنا می شود که محل گذر و عبور اصلی  .استفاده کنندبومی روز و همچنین مصالح 
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عبور آب از داخل کوشک و ارتباط فضای داخل و خارج . بوده و همچنین مصالح به کار رفته همگی بومی هستند

 .نیز می شود... عمارت باعث تهویه هوا و 

  در باغ . سرو می کنند ،غذاهایی ارگانیک را که از سبزیجات موجود در پارک می باشندها وران رستدر پارک پایدار

ایرانی درختان میوه جنبه اقتصادی داشته و ساکنین باغ خود از میوه ها، گلها و سبزیجات کاشته شده در باغ استفاده 

 .می کردند

  که الزم به وجودشان باشد، از مصالح قابل نفوذ استفاده به حداقل می رسد و در جاهایی  هاپارکینگ در پارک پایدار

این مصالح آب باران را . گاهی اوقات مصالح باز به کار می رود تا گیاهان و علف ها از خالل آن رشد کنند. می شود

در گذرها ترجیحاً شن و سنگ ریزه به کار می رود تا . جذب کرده و مانع از جاری شدن به روی سطح می شوند

معبر ها و راهروها در باغ ایرانی از سنگ ریزه و خاک نرم بوده که زمان عبور افراد دچار مشکل  .دی چون بتنموا

 .نشده و گیاهان به صورت خودرو در این معبرها رشد می کردند

  یرانی باغ ا. به تفکر و تعمق، ورزش، قدردانی از طبیعت، تجلیل از فرهنگ و هنر توجه زیادی می شود هاپارک این در

 .می باشد... هم محل فکر، اندیشه، خلوت، کسب آرامش، امنیت و 

 نتیجه  -13

درواقع هر جامعه ای باید با توجه به فرهنگ، سابقه تمدنی  .ها نیست پایداری یک مفهوم مشترک برای تمام جوامع و فرهنگ

با توجه به پتانسیل . دست پیدا کندشرایط خاص زیست محیطی که در آن جامعه وجود دارد به یک تعریف از پایداری  خود و

طراحان  امید است، همچنین تاریخ کهن ایران در امر باغ سازی ، استعدادهای بالقوه موجود های موجود زیست محیطی و

طبیعی  و محیط زیست در برنامه ریزی و طراحی به حفظ و احیای اکوسیستم های پایداریحیط و منظر با رعایت اصول م

بازآفرینی باغ ایرانی در کنار رعایت . وعدم تجاوز به طبیعت و فرهنگ طبیعت گرایی قدم بردارند ره گیری از آنهاپرداخته و با به

اصول پایداری و هماهنگ با برنامه ریزی پایدار شهری می تواند نقش مهمی در توسعه فضای سبز شهری و به دنبال آن توسعه 

 .پایدار شهری داشته باشد
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