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 چکیده 

 طراحی اند. این مقاله جهت باال بردن كیفیت ارزیابی و اركهاي شهري به مصابه منظر سبز شهري همواره مورد توجه طراحان منظر بودهپ

اهم اصول  .این فضاهاي سبز، اصول و معیار هاي كیفی را جستجو نموده تا با مقایسه با باغهاي قدیمی ایران تأثیر پذیري آنها افزایش یابد

شود تا به عنوان فضاي ایستا محل تعامالت  هاي موفق یک یا چند مركز مهم ایجاد می اصل تمركز: در بسیاري از نمونه :به قرار ذیل است

اصل كشش: توجه به ورودي، عناصر خاص و جذاب و همچنین ایجاد فضاهاي خوانا، مسیرهاي جذاب، حركات آب، سر و  .باشند اجتماعی

اصل قلمرو: توجه مناسب به تفکیک بخشهاي مختلف و طرق مختلف  .نماید ها، تاریکی و روشنایی ... ایجاد كشش میگل  صدا، بوي

اصل انتظام:  .نماها، پلها ... میتوانند احساس قلمروهاي مختلف را بوجود آورند جداسازي فضاها از جمله تغییر مصالح، حصارهاي گیاهی، طاق

اصل خوانایی: جهت تأثیر پذیري  .شوند هت هماهنگی فضاها باعث تفاهم بخشهاي مختلف پارك میوحدت در طراحی و نظم بخشیدن ج

اصل  .نمایند پارك، آنها را موثر و مهم می بیشتر و ماندگاري منظر، استفاده از عناصر خوانا در فضاهاي ویژه ضمن هویت بخشی به فضاهاي

هایی  اصل تسلط: نظرگاه .ث ایجاد هارمونی و زیبایی منظر پاركها خواهد بودهماهنگی: طراحی مناسب و استفاده از مصالح همگن با ع

این اصول و  .مورد نظر میانجامد همچون پلها و دیگر بخشهاي مسلط جهت ایجاد شفافیت و شناخت بخشهاي مختلف به انتخاب فضاي

رفع احتیاجات  تعریف نموده و از دیدي نو ضمناصول مدون دیگر همچون اصل آموزش، اصل انتخاب و ... منظر سبز شهري با هویت را 

 .امروزي مردم، ایجاد فضاهاي سبز با كیفیت را در سطح شهرها پیشنهاد مینمایند
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 مقدمه -1

به مجموعه فضاهاي باز و سبزي گفته می شود كه در داخل محیط هاي شهري Urban green space)  )« فضاي سبز شهري«

 . (3131)مطلبی  معینی بر عهده آن نهاده شده استبا اهداف مشخص، برنامه ریزي و عملکردهاي 

نشان داده جمعیت و گسترش شهرنشینی موجب تبدیل فضاهاي سبز شهري به سطوح بتنی خشن و نفوذناپذیر می مطالعات 

 .(Shi 2002) شود؛ و این روند به ویژه در كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم نمودي جدي تر دارد 

پارك هاي شهري داراي نقش اجتماعی، اقتصادي و اكولوژیکی هستند، با مزایاي چون درمان بیماري هاي روحی، محیطی 

این محیط ها در عین حال شاخصی براي ارتقاي  .مطلوب براي پرورش كودكان، یکپارچگی اجتماعی، حفظ آسایش و نظایر اینها

نکته بسیار مهم در توزیع فضایی و مکان یابی  .(Balram 2005)  یت فضاي زندگی و توسعه جامعه محسوب می شوندكیف

منتقد شهرسازي ، (Jane Jacobs)فضاهاي سبز عمومی، ضرورت هاي اجتماعی ایجاد پارك است. از این روست كه جین جکوب

پارك باید در جایی باشد كه زندگی در آن موج می زند، جایی كه در آن كار، فرهنگ و فعالیت هاي  معاصر، معتقد است كه

 .(3133)محرم نژاد، و بهمن پور،  بازرگانی و مسکونی است

خاطره هاي جمعی افراد در شوند.  پاركها در عصر جدید بعضا به عنوان اعضاي جدایی ناپذیر بخش عمومی شهر قلمداد می

ها، اتصال خود را به شهر قوام  گیري است و با برداشته شدن حصار نرده چنین فضاهایی همچون مراكز فعال شهر در حال شکل

هاي نوین اجرا  گیري هستند. اما در بسیاري از طرح بخشیده اند. بدینگونه، گذرگاه هاي جدید شهر و محله ها در حال شکل

توان جهت باال بردن كیفیت  آیا می .ها، احساس تعلق به محله و شهر را ضعیف نموده است یفیت فضایی در پاركشده، فقدان ك

فضاهاي سبز، اصول و معیارهایی جهت ارزیابی كیفی پیشنهاد كرد؟ آیا میزان تأثیر پذیري این فضاها براي شهروندان قابل 

 و معیار هاي كیفی جهت سنجش قطعات سبز شهري در مقایسه با باغارزشیابی است؟ این مقاله سعی در مطرح نمودن اصول 

 .هاي قدیم ایران دارد

شایان ذكر استکه آرایش طبیعت و باغسازي در بین جوامع  ا در نظرگرفتن ضرورت بررسی جایگاه فضاهاي سبز عمومی و پاركهاب

 -و نظریاتی مانند شهر شهرها در باغبهشت موعود و ایده بازگشت به طبیعت  فرهنگ مختلف و تداعی تصویري از با آداب و

زیبایی هاي طبیعی از دست رفته بوده است كه همزمان با رشد  هایی براي بازسازي دنیاي ایدهآل و تالش پارك و باغشهر،

فضاي سبز كه بخشی از  یافتند.صنعت و افزایش جمعیت شهرها و ساخت سازهاي سوداگرانه از نیمه هاي قرن نوزدهم توسعه 

سیماي شهر راتشکیل می دهد ، به عنوان یکی از پدیده هاي وا قعی از نخستین مسائلی است كه انسان همواره با آن در تماس 

مورد توجه است ، بلکه به فضاهاي باز و سبز شهري نه تنها به دلیل اهمیت تفریحی آنها  .(Bunnes 1992) بوده و خواهد بود

دلیل نقشی كه در حفظ و تعادل محیط زیست شهري و تعدیل آلودگی هوا ، پرورش روحی وجسمی ساكنان شهر ایفا می كند 

پارك ها عبارتند از فضاهاي سبز طراحی شده با كاربري هاي مختلف براي استفاده هاي عمومی براي مثال  .، ارزشمند هستند

مؤلفه هاي آثار توسعه  (.3131: 62، از نظر پژوهش ، آموزش ، تفرج وحفظ سالمت محیط و مردم)سازمان مدیریت وبرنامه ریزي،

 عنوان فضاهاي سبز عمومی به توانایی .اگون تحت تاثیر قرار می دهدشهري می توانند نظام زیستی شهرها را به شیوه هاي گون

 مفید می آنجاست(، بسیار )فشار و استرس به عنوان یکی از جنبه هاي عمومی و مهم در شهري طبیعی در مناطق هاي مُسَکنِ

ایجاد تنوع و زیبایی، فضاهاي سبز شهري بخشی از فضاهاي وسیع یا محدوده ي عملکرد ي شهر است كه به منظور « .باشند

افزایش كیفیت زیستی، تأمین رفاه انسانی و ارایه خدمات ویژه به شهروندان انتخاب شده و با انواع پوشش هاي گیاهی بومی و 

 .(3131)ضرابی و تبریزي  غیربومی، تحت نظارت و مدیریت انسان شهري قرار دارد

 معرفی فضاي سبز شهري  -6

فضاي سبز شهري منطقه اي پوشیده از گیاه درداخل و اطراف شهر ها كه داراي دو كاركرد مهم  )گاري مول(پاركداري ایران پدر

 براي شهر می باشد تعدیل دما ،تلطیف هوا وزیبا آفرینی.



عرصه هاي طبیعی یا مصنوعی آن تحت استقرار فضاي سبز شهري بخشی از فضاهاي باز شهري است كه در جامعه ترین تعریف، 

درختان ، گل ها ، چمن ها و سایر گیاهان است كه بر اساس نظارت و مدیریت انسان با در نظر گرفتن ضوابط ، قوانین وتخصص 

ا بنا یهاي مرتبط با آن براي بهبود شرایط زیستی ،زیستگاهی ورفاهی شهروندان ومراكز جمعیتی غیر روستایی ،حفظ ،نگهداري 

 (.3131سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور،)شود می

 اصول طراحی فضاهای سبز شهری -3

 اصل تمرکز -3-1

 اند ایرانی، طراحان تمامی توجه خود را معطوف به هدایت تمامی محورهاي اصلی به كوشک مركزي نموده هاي گسترده در باغ

طراحان را به سمت  هاي مختلف اما امروزه فضاهاي سبز عمومی فاقد چنین مراكزي هستند، وجود كاربري .(3131)شاهچراغی، 

اي در قلب این اماكن، تمركز ه هاي محله ها هدایت نموده است. مراكز فرهنگی، كتابخانه ایجاد مراكز مختلف در سطح پارك

این مراكز محل تعامالت اجتماعی، برنامه هاي ویژه و تجمعات مختلف ها،  هاي موفق پارك اند. در نمونه این فضاها را شکل داده

باشند. اهمیت این مراكز در سطح فضاهاي سبز آنها را ممتاز ساخته و باعث جذب افراد به سمت آنها شده است. گاها این  می

آمفی تئاترهاي روباز نیز  كند. وجود فضاها توسط احجام معماري احاطه شده و گذرهاي مختلف پارك به سمت آنها حركت می

هاي  ایجاد فضاهاي متباین و گشودگی .در چنین اماكنی، كیفیت جمعی آنها را باال برده و محلی ویژه را بوجود آورده است

ها اغلب داراي حوضهاي  ها شده است. این گشودگی بصري در راسته هاي حركتی، باعث رونق اینگونه فضاهاي متمركز در پارك

هاي تجمع هستند. اصوالً فضاهاي متباین فضاهایی هستند كه از نظر خصوصیات عرض و طول از طرفی و  مکان آب، آالچیق و

ها با پهن و باریک كردن محورها و همچنین  عناصر و اجزاء محصور كننده از سوي دیگر با یکدیگر تفاوت دارند. در بعضی پارك

 .دهند میک سایه و روشن، ارزش فضایی را تغییر میباز و نیمه باز نمودن آنها ضمن ایجاد حركت هاي ریت

 اصل کشش -3-2

در باغهاي قدیم همواره توجه به نقطه عطف ویژه مورد نظر بوده است. دیوارهاي همیشه سبز محورهاي باغ ها، چشم ناظر را به 

كشیده آب، حركت به سمت ساختمان اصلی را تشدید  . همچنین مسیرهاي(3131)نعیما،  سمت بناي اصلی هدایت میکند

امروزه  .میکند. ایجاد پرسپکتیوهاي كشیده خطی در اینگونه فضاها، مهمترین عامل هدایت انسان به سمت عنصر اصلی است

 .نیز استفاده از شیب طبیعی و محورهاي قوي در پاركها باعث جذب به نقاط مهم خواهد بود

 محورها-3-3

باشد كه جایگزین خطوط  ویژگی طراحی فضاها ي سبز جدید، ورود محورهاي ارگانیک قوسی شکل در سطح شهر میمهمترین 

اند. این محور ها گاه با حاشیه سبز و گاه بصورت راهی طبیعی در میان چمن ها باعث حركت  هاي كهن شده مستقیم باغ

مستقیم الخط در پارك، بدون مانع بوده و جهت حركت سریع  پیاده روهاي "نویسد: نیلوفري می .ها شده است طبیعی در پارك

دهند. محصور نمودن  شوند. براي حركتی آرام و لذت بخش، حركات منحنی به انسان آرامش بیشتري می و با هدف طراحی می

  .(3121، )نیلوفري نمایند این محور ها به كمک بوته ها و درختان سبز آنها را دلنشین می

تواند در تضاد با شبکه هاي شطرنجی معابر شهري،  بنابراین آزادي حركت و توجه به منظر طبیعی تپه هاي موجود شهر می

اما در بسیاري از مواقع، عدم شناخت كیفیت فضاها، حركت منحنی بدون هدف را در  .باعث جذب بیشتر به سمت پاركها باشد

جاذبه الزم را در جهت ادامه مسیر ایجاد نمی كند. مردم این مسیرها را اغلب رها كرده و در میان میان چمن ها ایجاد كرده كه 

شش ك ها راه جدید را پیدا میکنند تا به هدف خود دسترسی یابند. مسیرهاي منحنی محصور به درختان، اغلب ضمن ایجاد چمن

 ن وضعیتی باعث حركت در محورهاي پاركها شده است. این محورابهام انحناي پیچ ها در چنی .باشند زیبایی بهتري را دارا می



ها بعنوان محورهاي پویا همواره مورد توجه طراحان فضاي سبز بوده و حركت و گشت و گذار درون پاركها را لذت بخش ساخته 

 .است

 عناصر جذاب-3-4

در بسیاري از مواقع عناصري همچون فوارههاي بسیار بلند از میان درختان بیننده را به سوي خود جذب میکنند.  عناصر جذاب

 ناصریجاد نماید. عمستقیم و غیر مستقیم عناصر جاذب، با طراحی هوشمند میتواند كشش الزم را به سمت نقاط ویژه ا تاثیرات

 ها، صخرههاي طبیعی و مصنوعی، آبشارها و ... از دیگر سو باعث ایجاد جذبه شده و كیفیت فضاها را نمادین همچون مجسمه

هنگام شب انواع نورپردازیها و بخصوص فوارههاي رنگی توجه مردم را به سمت این نقاط جلب مینماید.  .افزایش داده است

 .متمركز پاركها هستند اغلب نقاط چنین فضاهایی

 عوامل احساس برانگیز -3-5

جذب و  طراحان پاركهاي امروز با شناخت اقلیم و حركت باد غالب، با كاشتن گیاهان خوشبو در مسیرهاي ویژه، باعث ایجاد

 سهمگی احسا ها كشش به سمت فضاهاي سبز مورد نظر میشوند. صداي آب فواره و آبشارها، صداي موزیک و حتی صداي بچه

اجزاي فضاهاي سبز  جذب و حركت به سمت این مراكز را افزایش میدهند. انتخاب هوشمندانه این عوامل باعث مفید نمودن

جمعی خواهند شد. همچنین  خواهد بود. این عوامل زنده كننده بخشهاي مختلف پاركها میباشند و باعث افزایش روحیه فضاهاي

 .شوند اصلی پارك میناخود آگاه باعث كشش مردم به سمت مراكز 

 عناصر کشفی -3-6

فضاهاي متضاد متوالی است تا افراد را به سمت در طراحی فضاهاي سبز جدید یکی از مهمترین نکات مورد توجه، استفاده از 

هاي ویژه هدایت كنند. حركت به سمت روشنایی در تونل هاي نیمه تاریک، استفاده از البیرانتها و ... جزء عناصر كشفی  مکان

كودكان جهت استفاده از البیرانتهاي سبز در بخش  .باشند هاي عناصر كشفی می این اماكن است. این عناصر از بهترین نمونه

 .ها بوده است پیدا نمودن مسیرهاي پایانی همیشه باعث لذت فراوان براي آنها و خاطرهاي نمودن این فضاها در ذهن بچه

هاي اروپایی از زمان  باشد. باغ سوي آنها مورد توجه می ها از طرف دیگر باعث ایجاد جذابیت شده و كشف فضاي آن ساباط

ا در هاي زیادي ر اند. آلفاند نمونه فضاها را جهت افزایش كیفیت فضاهاي سبز استفاده نموده رنسانس تاكنون همواره اینگونه

 .(Alphand 1984) پاریس ذكر كرده است

 

 

 

 

 

 

 ( لوفریین: منبع) ها رانتیالب در کشش جهت یکشف عناصر -1 شکل



 اصل قلمرو -3-5

هاي قدیم ایران با توجه به مصونیت، محرمیت و ایجاد خرده اقلیم، داراي دیوارهاي بلند و محصور بودند. امروزه یکی شدن  باغ

احساس فضایی ویژه خود را به  .محورهاي ارتباطی با فضاهاي سبز شهري، محصور كردن این فضاها را بی دلیل ساخته است

هاي خوب پاركها،  ها و حتی اما نمونه سازي، ایجاد اختالف سطح، تاق نماها، پل كفبازدید كننده القاء نماید. امروزه، تغییر

هاي مختلف آنها از یکدیگر تفکیک شده و هر كدام مرزهاي آب با حوضها و كانالهاي  باشند تا بخش داراي قلمروهاي مختلف می

ینگونه قطعات، ضمن داشتن شفافیت الزم، از كشیده، ضمن شناخت قلمرو فضاها، جدایی آنها را از یکدیگر نشان میدهند. ا

ا و ه ها، استراحت و تجمع با ایجاد پرچین یکدیگر قابل تفکیک هستند. همچنین بخشهاي مختلف از جمله فضاي بازي بچه

ها جهت راحتی  اند.این پرچین هاي مختلف پارك را سبب شده دیگر عوامل محصور كننده جداسازي شده و شناخت بهتر بخش

كنند. اعضاي خانواده در عین استفاده  هاي مورد نظر از دید مزاحم جلوگیري می هاي ایرانی ضمن ایجاد دید به بخش خانواده

از فضاي سبز، احساس آرامش و راحتی بیشتري خواهند داشت. حصارهاي گیاهی همچنین موانع مناسبی جهت جذب صداهاي 

 .ر معابر پر رفت و آمد شهري هستندمزاحم هستند كه مشکل همیشگی اینگونه فضاها د

 

 ( یحکمت ماتالك،: منبع)  سبز وارهایید با ستایا فضای و قلمرو جادیا -2 شکل

 پویایی و ایستایی فضاهای محصور-3-6

 مک میایستایی فضا كدر فضاهاي جدید سبز شهر، در كنار مسیرهاي پویا، عقب نشینی ها قلمرو فضایی را تغییر میدهند و به 

 ها روبرو بوده و احساس فضاها را تغییر میدهند. كنند. بدین ترتیب قلمرو فضاهاي پویا و ایستا، با تغییر شکل مصالح و اندازه

ها و مسیرهاي اصلی و فرعی جزء قلمروهاي پویا و جهت حركت طراحی شده و در مقابل فضاهاي مورد توجه با  ها، پله رامپ

توان با  می احاوي فضاهاي متمركز و اصلی هستند. در پارهاي از مواقع، مسیرهاي خطی و یکنواخت پاركها ر ایجاد گشادگی

متفاوت  هاي سبز شکست فضاهاي خطی یکنواخت به چند فضاي تنگ و گشاد و به صورت پویا و ایستا و به همراه تركیب بدنه

ازاي فضا و ایجاد تغییراتی در فضا است كه آنرا از نظر بصري جالب دادن در  اما هماهنگ تعدیل نمود. این امر در واقع كاهش

هاي فضاهاي سبز بایستی به خصوصیات پویایی و ایستایی فضاهاي محصور توجه ویژه به  كند. اصوالً در طراحی دسترسی می

 .بخشد عمل آید. قرار دادن فضاهاي تجمع ایستا در مسیر گذر به فضاها اعتبار مکانی می

 ل انتظاماص -3-7

تواند احساس یکنواختی را از فضاها بزداید. فضاهایی كه بدون سلسله مراتب و بدون هدف در  در فضاي سبز شهري، تنوع می

 هاي قدیم، هندسه متقارن و همچنین استفاده مناسب از شیب توانند تأثیر گذار باشند. در باغ اند نمی كنار یکدیگر شکل گرفته

امروزه تمایل به طراحی طبیعی و  .م را پدید آورده است. این مسئله باعث ارتقاي كیفیت فضا استو مصالح همگن فضایی منتظ

ها را ضروري نموده است. انتخاب خطوط، پیوند آنها و هماهنگی عناصر مختلف،  ارگانیک در فضاها، لزوم تفاهم اجزاي پارك



اي ه اینگونه مواقع، وحدت در طراحی میباشد تا بخشكند. مهمترین خصوصیت در  انتظام فضایی را به بیننده منتقل می

وحدت یا هماهنگی یعنی اجزا در یک تركیب متعلق به یکدیگر "نویسد:  ماتالك می .مختلف پارك با یکدیگر تفاهم داشته باشند

سازد.  فهم میشود و آن را قابل  هستند، آنها با هم پیوستگی و ارتباط بصري دارند. وحدت در یک تركیب موجب وابستگی می

)ماتالك جان  شوند هایی كه فاقد وحدت هستند، به نظر میرسد كه نظم نداشته و غالباً به صورت تکه تکه درك می طرح

 اندیشد تا به كیفیت فضاها توجه كند. در منظر جدید تعادل جایگزین تقارن شده و انتظام نوین به وحدت طراحی می .(3133

  .یکنواختی به تنوع رسیده است

اندیشد. توازنی كه در منظر طبیعی وجود دارد در محورها ایجاد  منظر زیبا در طبیعت به تعادل می "نویسد: جمشید حکمتی می

 .(3111)حکمتی, طراحی باغ و پارك  نماید. در اینجا شاهد تقارن منظري هستیم منظري زیبا و دلنشین می
 

 کندیم القا تحرك و کنجکاوی از یحس و است یعیطب و ایپو روان، متقارن، نا و یهندس ریغ ،یرسم ریغ تعادل-3 شکل

 ( دیر گرانت: منبع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( دیر گرانت: منبع) مشابه عناصر تکرار قیطر از و متقارن و یهندس صورت به یرسم و قیدق تعادل یک -4 شکل

 اصل خوانایی -3-8

مانند و در شهر و محله  ها باقی نمی ها اغلب در خاطره باشند. اینگونه پارك سیاري از فضاهاي سبز جدید، فاقد خوانایی میب

د وضعیت را تشدیشوند. وجود محورهاي مشابه، فضاهاي یکدست چمن و تکرار عناصر در كلیه بخشها این  باعث سردرگمی می

هاي ویژه، شاهد ایجاد  هاي متنوع و استفاده از مصالح و المان هاي موفق طراحی منظر با ایجاد روحیه نموده است. اما در نمونه

هاي استوار به همراه آب نماها فضا  در این میان عناصر شاخص و بلند مانند تخته سنگ .باشیم شناخت و شخصیت فضایی می



كند، در چنین فضاهایی آنها را شاخص  نمایند. استفاده از عناصر قدیمی كه براي شهروندان ایجاد خاطره می یرا خاطره انگیز م

 ا میه الویلتپاریس از این گونه حركت سازد. استفاده از ماشین دودي در پارك ملت و بکارگیري یک زیردریایی در پارك می

هاي آفتابی نیز ضمن ایجاد خوانایی به اصل آموزش در فضاهاي سبز جدید  باشند تا تأثیر پذیري فضاها را ایجاد كنند. ساعت

 .كنند كمک می

   ( ماتالك: منبع) پارکها فضای ییخوانا جهت کیسمبل عناصر از استفاده-5 شکل

ها را به یاد ماندنی  این قسمتهاي مختلف،  از سوي دیگر استفاده از المانهاي سمبلیک همچون موج، خورشید و ... در بخش

 .هاي كهن، در ایجاد خاطره مفید هستند اي بازگوي افسانه هاي مصنوعی، آبشارهاي افسانه سازد. كوه می

 اصل تسلط -3-9

انتخاب سایتهاي مناسب و شیب دار در طراحی منظر، همیشه باعث ایجاد نقاط مشرف و اهمیت دادن به عنصر نظرگاه در 

 امروزه پارك .هاي هخامنشی و ساسانی همواره موكد این توجه در طراحی منظر قدیم بوده است باشد. صفه گذشته و حال می

 باشند. در این حالت ضمن ایجاد شفافیت، شناخت بخش هاي شیب دار، داراي نقاط قوت بیشتر جهت توجه به اصل تسلط می

هاي مسلط و پلها سپرده  هاي مسطح این وظیفه به بخش كند. در پارك هاي زیر دست به انتخاب عنصر مورد نظر كمک می

 ها گردد. ایجاد این پلها همچنین ضمن ایجاد قلمرو، سبب كشش بیشتر افراد می شود تا باعث ایجاد نظرگاه در میان پارك می

 ورد استفاده قرارهاي انگلیس م هاي نظرگاه فضاهاي سبز هستند كه از قرن هجدهم در باغ هاي از دیگر نمونه شود. پلهاي برك

در طراحی فضاهاي سبز تهران، صفه هاي مسلط در بخش ورودي توجه به این اصل مهم را نشان میدهد كه در پارك  .اند گرفته

 .شود پرواز در شمال غرب تهران دیده می

 

     ( ماتالك: منبع) سبز فضاهای در( نظرگاه) کامل تسلط و محدود تسلطهای جادیا-6 شکل

 

 

 



 سلسله مراتب-3-11

در فضاهاي با  .سلسله مراتب همواره انسان را براي رسیدن به فضاي اصلی آماده میسازد. همچنین شأن این مکان را باال میبرد

رهاي اهمیت دادن به محو كیفیت، به كمک عناصر بصري، میل به حركت به سمت فضاهاي ویژه تقویت میگردد.با عریضکردن و

قدرت درك فضاها افزایش  كنند. با این طراحی، م و همچنین عبور از گذرهاي مختلف رسیدن به این مکان را برنامهریزي میمه

موثر  ایجاد سلسله مراتب فضایی یافته و تأثیرپذیري بهتري خواهند داشت. عناصر مفصلی، انتخاب مصالح، رنگها، اندازهها و ... در

به مثابه عناصر رابط سلسله مراتب،  ییر در كف سازي، تاق نما، سردرب ها و پلهاي روي آبهستند. همچنین رواقهاي سبز، تغ

احساس بیننده را جهت نزدیک شدن به  دسترسی به فضاهاي اصلی را تقویت مینمایند. عبور از یک محور فرعی به محور اصلی،

 .عناصر اصلی پارك تقویت میکند

 (اصل هماهنگی )هارمونی -3-11

غیرهمگن  دلیل عدم هماهنگی الزم و همچنین طراحیهاي متعدد و غیر همزمان، بخشهايدر بسیاري از فضاهاي سبز امروز، به 

بی كیفیتی  را شاهد هستیم و وحدت طراحی در آنها دیده نمیشود. كف سازیهاي ناهمگون و مبلمان هاي غیر مرتبط باعث

بیش از حد  را قوام بخشد. استفادهفضاها شده است. در حالیکه شناخت مصالح و طراحی هماهنگ آنها میتواند وحدت طراحی 

ب استفاده مناس از تنوع مصالح و تشدید استفاده از فرمهاي متضاد، این سردرگمی و اغتشاش را افزایش داده اما در پارهاي مواقع

ن با ی آهماهنگ از ابزار طراحی، باعث ایجاد مناظري زیبا و خوشایند گشته است. به عنوان مثال استفاده از بتن به رنگ كرم و

در این محل  سنگهاي قهوهاي در طراحی فضاهاي باز اطراف موزه هنرهاي معاصر و تركیب مصالح منظر با مصالح معماري

 كیفیت منظر آنرا ارتقا داده است

 فضای سبز و نقش آن در پایداری شهری -4

 محیط زیست انسانی، مفهوم جامعی است از مجموع تأثیرات عوامـل بیرونی و روابط متقابل آنها كه تعادل بیولوژیک را سبب می

شوند. بنابراین چگونگی روابط انسانها با محیط، نحـوة برقـراري ارتبـاط و تأثیرپـذیري خصوصیات اكوسیستم ها در كیفیت 

احساسی و روانی انسانها تأثیر مهـم و غیر قابل انکاري دارد. لوكوربوزیه براي وجـود فـضاهاي سـبز شـهري، اهمیت زیادي قائل 

)حکمتی, طراحی ز هـر ده واحـد فـضاي شهري براي سکونت باید نه واحد آن فضاي سبز باشـد شده است و اعتقـاد دارد كـه ا

 .(3113باغ و پارك 

كند كـه ایـن كاربري شهري به طور مستقیم با پایداري شهري  توجه به مقولة فضاهاي سبز شهري، زمانی مهمتر جلوه می

پایـــــــداري شـــــــهري در شـــــــهر هـــــــاي نـــــــا همگن و ناپایدار امروزي؛ پایداري مرتبط است. بعد نـوین 

(تأكیدي 1) هشکل شمار پارك در باال بردن ضریب مشاركت پذیري شهروندان ارتباط متقابل دارد. اجتماعی است كه با نقش

دهد كه توزیع و پراكنش بهینه و مطلوب فضا هاي سبز شهري  است بر نقش فضا هاي سبزشهري در پایداري شهري و نشان می

روانی براي شهروندان است و می تواند زمینه را براي -عاملی براي بازدهی اكولوژیکی)محیطی، اقتصادي، اجتماعی و روحی

 .پایداري اكولوژیک شهرها مهیا كند



 

 )منبع:نگارنده( شهری پایداری در آن نقش و سبز ضایف-7 شکل

 کاربردهای فضای سبز و پارك شهری -5

از عناصر معماري است، باعث تقسیم فضا می شود. امکان ایجاد حفاظ كنترل و کاربری فضای سبز و پارك شهری: (الف

 .ایجاد محوطه هاي خصوصی را فراهم می كند

پاكیزه سازي هوا، كنترل ترافیک و كنترل كنترل و تثبیت خاك، كنترل صدا، کاربری فضای سبز مهندسی شهری: (ب

 (3111)بهرام سلطانی،  انعکاس نورهاي مزاحم از كاربردهاي فضاي سبز در زمینه مهندسی فضاي شهر به شمار می رود

جهت كنترل توسعه از فضاها و كاربري هاي شهري و كمربند محاط كننده کاربرد فضای سبز در برنامه ریزی شهری: (ج

 .آینده شهر است و حائل و جدا كننده بین كاربري ها و برقرار كننده پیوند میان ساخت اصلی شهر و شهرك هاي اقماري است

فضاي سبز در مفهومکنونی آن باید پاسخگوي اهداف برنامه ریزي شهري، شهرسازي مدرن و خواست هاي زیست محیطی و 

 .(3116)حسین زاده دلیر  اجتماعی باشد –روانی 

 نتیجه گیری -6

ود در خ بی ارتباط با پیرامونتجربه نامطلوب طراحی فضاهاي سبز، اعم از پاركها و دیگر اماكن حاشیه خیابانها و معابر شهري 

ه پایه سلیق بخشهاي ساخته شده بر همگان آشکار است. این مسأله در واقع نتیجه طرحهاي معماري منظري است كه صرفاً بر

ز فضاهاي سب شخصی صورت گرفته است. این طرحها بدون پیروي از اصولی واحد صورت گرفته و هرچند كه ممکن است برخی

آنچه كه معماران منظر  .زشهاي منظري باشند، اما در عمل به مجموعهاي ناهماهنگ و ناجور بدل شدهاندبراي خود، واجد ار

فضاهاي شهري را از نظر  ضمن تحصیل در مدارس معماري فرا میگیرند براي طراحی در شهر كافی نیست. آنها باید طراحی

لزوم آگاهی در مهارت جداگانه  ومی پاركها به میان میآید،هنري و فنی بیاموزند. اما همینکه بحث طراحی فضاهاي خارجی و عم

طراحی منظر باید اصولی را انجام دهد تا با رعایت آنها، منظر سبز شهري  .مطرح میشود كه طراحی منظر شهري بدان میپردازد

 گیرند. اگر در گذشته اصلاصول از عادات، نیازها و خواستههاي مردم سرچشمه می با هویت تعریف شده و بنا براین بعضی از این

اي محصور به فضاي سبز مهیا میشد، امروزه نیازهاي جامعه ه هندسی باغهاي كهن با حیاط خلوت خانوادگی، در نتیجه تركیب

اصول جدید طراحی مورد تاكید قرار میدهد. ضمن تحقیق در اصول و قواعدي كه محصول قرنها  ایران، تفاوتهایی را در شناخت

پیشنهادي بایستی احتیاجات امروزي را پاسخگو باشد. اصولی كه ضمن توجه به مبانی زیبایی شناختی  ولتجربه بوده، اص

بخشی به اینگونه فضاها كمک نماید. در اینجا اصولی از جمله تمركز، كشش، هماهنگی، انتظام، تسلط و  فضاهاي سبز، به هویت

معماري منظر این خطه مورد توجه بوده، از دیدي نو مورد بررسی قرار گرفته و جهت ایجاد كیفیت فضاهاي  ... كه همواره در

  .پیشنهاد میگردند سبز جدید



 

 

 منابع -7

کاربرد فضای سبز شهری در طرح های جامع و اصول طرح های جامع و اصول طراحی پارک “بهرام سلطانی،, کامبیز. -1
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 مجله رشد جغرافیا.” ل طراحی پارک ها.کاربرد فضای سبز شهری در طرح های جامع و اصو“حسین زاده دلیر, کریم. -5
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