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 چکیده:
 طبیعت از خود( با ذهن یا ابزار، یوسیله به و مختلف نمودهای و هاشیوه )به شود مسلط طبیعت بر توانست كه ایلحظه همان از انسان

 انسان ذهن هرچه كه است چنین بوده انسان در ذهنی تکامل فرآیند به توجه با روند این است. دانسته جدا را خود یا جدا شده

درواقع اگر واژه محیط را مترادف با دنیای طبیعی فرض كنیم اغلب  است. دیدهمی جداتر را خود یافته، انسانمی بیشتری پیشرفت

هایی ساكن هستیم و فضاهایی را تجربه بسیار كمی از چنین دنیایی باقی مانده و بیشتر اوقات در مکانفراموش می كنیم كه مقدار 

ها و از بین هایی از قبیل كاهش فضاهای سبز و تفریحی در شهرها و چالشبا توجه به نیازكنیم كه حداقل عناصر طبیعی را دارد. می

ها شناسی برای پاسخ به این نیازهای گیاههای باغتوان از قابلیتاند، میایجاد شده رفتن تنوع زیستی، كه در اثر افزایش شهرنشینی

هایی مکانو  زیستشناسی به منظور حفاظت و آموزش محیطهای گیاهها بهره جست. بنابراین، هدف این مقاله تعریف نقش باغو چالش

به این جهت رسیدن های معاصر است. زمان با خانواده، در بستر شهر های طبیعی و گذرانبردن از زیبایی برای تفریح، آرامش، لذت

به منظور دست  زیستمحیط وانسان  متقابلارتقای رابطه جهت  هایییافتن راهو  شناسی،های گیاههدف با مطالعه ادبیات موضوعی باغ

 پرداخته خواهد شد.معماری همگام با طبیعت كه پاسخگوی نیازهای روحی و روانی باشد  یافتن به
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 مقدمه -1
 پروراند وطبیعت، بسان مادری مهربان انسان را در دامن خود می

ریزد. های خود را به پای او میسخاوتمندانه، همه منابع و سرمایه

اند تا به قانون و نظام موجودات روی زمین کوشیده تاکنون همه

طبیعت پیرامون خود گردن نهند و خود را با آن سازگار کنند، اما 

زیست خود را دگرگون انسان، خواسته و ناخواسته، روند طبیعی محیط

شاهد کمرنگ شدن طبیعت از  توسعه شهرهات. هر روز با کرده اس

های بکارگیری فضای سبز و جلوهایم. که با فضای زندگی خود بوده

رویایی آن در سیمای شهرها، عالوه بر پیامدهای مطلوب اکولوژیکی و 

ارضای عواطف و احساسات آدمی، طبیعت این حلقه گمشده در زندگی 

های ناهمگون و بی هویت امروزین را دوباره به مصنوع و آکنده از بافت

ر بصری در طراحی زند و در این میان، عناصشهرهایمان پیوند می

به عنوان فضایی غیره گیاه، آب، نور، رنگ و  ،مناظر شهری و فضای سبز

اجتماعی برای رفع نیازهای تفرجی و بهبود ایمنی آنها، نقشی 

 .انکارناپذیر در ایجاد تعادل روانی افراد دارد

 

 شناسیباغ گیاه -2

 شناسیتاریخچه باغ گیاه -2-1
 شناخت جهان باقه به تحقیق، مطالعه الدوران رنسانس با افزایش ع

طبیعی همراه بود و لزوم مطالعه در خصوص گیاهان، به ایجاد اولین 

در این مورد کشور ایتالیا د. شناسی در اروپا منجر شهای گیاهباغ

باغ  -معنای واقعیبه  -شناسیپیشگام بوده و اولین باغ گیاه

 1543در سال  شناسی دانشگاه پیزا است که توسط لوکا چینیگیاه

(، 1545)ها نیز مانند پادوا پس از آن در سایر دانشگاه. ایجاد شده است

و سپس در  (1547)و بولونیا ( 1545)فیرنز (، 1545)فلورانس 

 و پراگ گسترش پیدا های اروپای مرکزی نیز مانند کولونگدانشگاه

دانشگاه آکسفورد اولین باغی بود که در شناسی باغ گیاهو کردند. 

با هدف ارتقای یادگیری ایجاد شد. پس از  1621انگلستان در سال 

شناسی باغ گیاهو ( 1673)آن در این کشور باغ گیاهان دارویی چلسی 

  .تأسیس شد( 1670)ادینبورگ در اسکاتلند 

 های گیاهی مربوطایجاد کلکسیون ها بهدر این باغ 17و  16پس از قرن 

شناسی در حوزه لندن باغ گیاه که ها پرداختند.یر کشورها و اقلیمبه سا

شناسی مادرید به منظور پرورش و باغ گیاه 1759در سال در کیو 

شدند شکل های گیاهی جدیدی که از مناطق استوایی آورده میگونه

در مناطق استوایی مانند  های جدیدها به تأسیس باغگرفتند. این باغ

  .کمک کردند (1735و پامپالموس )  (1787)شناسی کلکته باغ گیاه

 شناسی به واسطه تعدادهای گیاهو آغاز قرن بیستم ارزش باغ 19در قرن 

هایشان های گیاهان زنده و تعداد گیاهان موجود در هرباریومکلکسیون

شناسی به باغ گیاه توانهای این دوران میشد. از باغسنجیده می

به عنوان یکی از ابزارهای  هاکه این باغ اشاره نمود( 1859)میسوری 

 شدند. بخش شهر دیده می ارتقاء کیفیت شهری و عنصر زینت

 های شهری و مدنی زیادی در سراسر اروپا، کشورهایدر قرن بیستم باغ

ها ن باغای. ت متحده آمریکا ایجاد شدالایاو مشترک المنافع بریتانیا 

های مختلف و مربوط به شرایط و گیاهانی که به دهنده اقلیم نشان

شناسی گیاهان رویند، بودند. مانند باغ گیاهای میسختی در هر منطقه

 . (1905)شناسی هانتینگتون و باغ گیاه (1939) استوایی فرچیلد

 زیستی ودر نیمه دوم قرن بیستم، آگاهی نسبت به مسائل محیط

تر شناسی را کاملهای گیاهمشی باغ های اکولوژیک، خطضرورت

شناسی توان از باغ گیاهشناسی میهای گیاهباغاین ساخت. از جمله 

  .نام برد( 2000( و بلیز )2001) عدن

 با هدف تحقیقات کاربردینیز شناسی در ایران پیدایش اولین باغ گیاه

شناسی، اکولوژی، تکثیر و ازدیاد نباتات، از جمله گیاه در علوم مختلف

 سال برخوردار است. اولین باغ گیاه 80ای در حدود  در ایران از سابقه

هکتار تأسیس  8/3در کرج به وسعت  1310شناسی ایران در سال 

توان شناسی می های انجام شده در مورد باغ گیاه از دیگر فعالیت . وشد

باغ (، 1348)شناسی ملی ایران اغ گیاه( ب1336)به آربراتوم نوشهر

آربراتوم صنعتی چمستان  (،1348)شناسی دانشگاه اصفهان گیاه

باغ (، 1357)آربراتوم دانشکده علوم کشاورزی ساری (، 1355)

 باغ بوتانیک دانشکده منابع طبیعی گرگان(، 1361)ن الشناسی گیگیاه

.]1[.اشاره کرد ( 1384)شناسی ملی ایران باغ گیاهو  (1361)
 

 شناسیباغ گیاه تعریف -2-2
 ای که در فرهنگ لغات آکسفورد ارائه شده است؛ باغطبق تعریف پایه

ای است که در آن، گیاهان برای مطالعه علمی و سسهؤشناسی مگیاه

شوند. اما شدن برای عموم مردم رویانده می در معرض نمایش گذاشته

 BGCI شناسی که توسطهای گیاهطبق آخرین تعریف تخصصی از باغ

 2000در سال ( شناسی حفاظتی های گیاه المللی باغ سسه بینؤم)

 «شناسی حفاظتیهای گیاهالمللی باغ دستورالعمل بین»در 

(IABGC) سساتی هستند ؤشناسی مهای گیاه، ارائه شده است، باغ

شده گیاهان زنده را با اهداف تحقیق، حفاظت،  های مستندکه مجموعه

منظور از باغ و به بیانی دیگر  .]1[کنندموزش نگهداری میآنمایش و 

های زینتی و عالوه بر جنبهشناسی باغی است که در آن گیاه



گیاهان برای اهداف مختلف علمی، فرهنگی، هنری و از زیباشناسی 

شناسی های گیاهشود. باغآموزشی پرورش داده و از آنها نگهداری می

باشند، نیاز به های بزرگ که دارای شرایط خاص مینیز مانند گلخانه

امکانات مناسب جهت رشد و پرورش گیاهان مختلف دارند. مثالً در 

های بزرگ فضاهای سرپوشیده برای تمام مناطق حاره داشتن گلخانه

هوا نیز  هایی که نسبت به آفتاب و خشکیگیاهان، حتی برای گونه

های باشد. یا در مناطق سردسیر گلخانهمقاوم هستند الزم می

های مناطق قطبی و سرد وجود دارد. همچنین مخصوص جهت گونه

ها و ایجاد شرایط آب و ها و سرخسشرایط خاصی برای نگهداری خزه

در این  )مثالً گرمای مناسب و ایجاد روزهای بلند( هوایی متفاوت

 . ]2[باشداحتیاج میچنین مناطقی مورد 

 

 محیط -3
 هایی و ابعاد گوناگونی از قبیل دادهمحیط مفهومی پیچیده است که معان

فیزیکی، معماری، نمادی، های اجتماعی، فرهنگی، فضایی، جنبه

محیط را  در لغت نامه آکسفورد .جغرافیایی و زیستی دارد ،تاریخی

دهد که محیط داند و توضیح میشامل همه موجودات زنده نیز می

تواند رشد کند. در یعنی وضعیتی که تحت آن هر فرد یا هر چیزی می

هر چیزی است که بر تغییر، تعیین و توسعه زندگی و  مجموع 

  .]3[ثر باشدت افراد مؤشخصی

 ( محیط انسان2( محیط طبیعی 1یکپارچه است  محیط دارای سه مولفه

( محیط انسانی )تعامالت اجتماعی(، که هر یک از این مولفه 3ساخت 

 .]4[( 1)جدول  گیردهایی از محیط را در بر میها ویژگی
 

(31، 1389مولفه های محیط. مأخذ: )جلیلی،  (:1) جدول  

 مولفه های محیط
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 محیطی بدون دخالت انسان با وجود آب، هوا، پوشش گیاهی، شکل زمین و ... عناصر تغییرنیافته

 انسان آگاهانه یا ناآگاهانه در این محیط مداخله می کند. مفهومی مشابه محیط طبیعی/ پدیده ای که کرک مطرح می کند.  عناصر تغییریافته

ی
وع
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ط م
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محیط »محیط مصنوع، لباس، ماشین آالت، انواع کاال، ساختمان، شهر و ... کرک به این محیط  هرآنچه که انسان تولید یا طراحی کرده است. شامل

 اطالق می کند.« محیط زمینی»می گوید و گیبسون به آن « پدیده ای فیزیکی و مصنوع

ی
سان

ط ان
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محیط روانشناختی، تجارب و فیزیولوژیکی هر فرد است. مثل جنسیت، سن، معلولیت و بستر ادراک، شناخت، معناها،  محیط شخصی

 نمادها، نگرش ها و شخصیت افراد است. 

 رابطه بین فردی در گروه بندی ها، سازمان دهی آن ها، وضعیت، نقش، طبقه اجتماعی و غیره است.  محیط اجتماعی

 پیامد غیرمادیِ چیزهای فرهنگی است. مثل متون، هنر و غیره که آن را تبدیل به محیط انسان ساخت می کند. محیط فرهنگی

 

 رابطه انسان و محیط -3-1
 در علم روانشناسی محیطی درباره چگونگی رابطه انسان و محیط با

توان آن را در سه وناگونی وجود دارد که میهای گیکدیگر نیز نگرش

ها انسان مسلط بر محیط فرض بخش جای داد. در بعضی تئوری

شود، در برخی دیگر پیش فرض تسلط محیط بر انسان است و در می

رساندن رابطه انسان و های تعاملی در پی به تعادل دسته سوم تئوری

صیت فردی توان نتیجه گرفت شخکه می (2)جدول محیط هستند

محیط باید بتواند و  کندانسان نوع رابطه وی با محیط را مشخص می

های روحی عالوه بر نیازهای اساسی انسان، به نیازهای ایمنی و امنیت

و روانی انسان نیز پاسخ دهد و با تحریک حس بینایی، شنوایی، المسه 

ها و بویایی موجب برانگیختگی نظام عصبی افراد و تشدید وابستگی آن

به بودن در آن محیط را ایجاد کند که هم انسان و هم محیط به صورت 

واحدی جداگانه در تعامل با یکدیگر تالش کنند.

 

 

 

 



(47، 1394)شاهچراغی و بندرآباد، . مأخذ: رابطه انسان و محیط (:2) جدول  

انسان و نگرش های رابطه 

 محیط

 مفاهیم منتج و شاخص نظریه های رابطه انسان و محیط

 

 نگرش متمرکز بر انسان

 محیط <انسان 

مشاهده و یادگیری از محیط اجتماعی، همچنین یاد می گیریم که از نظر اجتماعی چه رفتارهایی را  نظریه ی یادگیری اجتماعی 1

 بپذیریم یا نپذیریم.

محیط پاسخده به نیاز  2

 انسان

محیط باید بتواند نیازهای انسان را از قبیل نیازهای جسمانی و فیزیولوژیکی مثل گرسنگی و تشنگی، 

نیازهای ایمنی و امنیت مانند امنیت و محافظت در برابر صدمات فیزیکی، نیازهای تعلق و دوست 

ثل نیاز به حریم داشتن چون نیاز عاطفی، وابستگی و دلبستگی، نیاز به احترام و منزلت اجتماعی م

مانند میل به ارضای ظرفیت ها و استعدادهای فردی را در  خصی و حرمت، نیاز به خود شکوفاییش

 خود تأمین کند.

کند. در کنترل اولیه با موقعیت پیش رو انسان به دو گونه کنترل اولیه و ثانویه محیط را کنترل می نظریه های کنترل 3

ثانویه سعی می کند خود را با محیط تطبیق دهد. البته کنترل برخورد راحتی دارد. در کنترل 

 محیطی افراد هم به آزادی واکنش های محیطی ما و هم به سطح انگیختگی ما بستگی دارد.

 مفهوم بار محیط و کرختی محیطی نظریه ی سطح سازگاری 4

شود. این اطالعات هر محیطی باعث مقداری تحریک در حس بینایی، شنوایی، المسه و بویایی می 

حسی ممکن است شدید، متغیر، متوسط یا تکرار شونده باشند. تحریکات حسی محیط موجب 

 برانگیختگی نظام عصبی افراد در محیط و پاسخ های رفتاری آن ها می شود.

 

 نگرش متمرکز بر محیط

 انسان <محیط 

نظریه های حفاظت از  5

 محیط زیست

توانند تحت عنوان دام ها ی اجتماعی مفهوم پردازی شوند. به آن بیشتر رفتارهای محیطی مخرب می 

معنی که به طور کلی منافع شخصی در کوتاه مدت با نیازهای اجتماعی در بلند مدت تضاد پیدا می 

های های اجتماعی در دام مشوقکند که طی آن افراد یا گروهدام اجتماعی به جریانی اشاره می کنند.

 شوند که هزینه های بلند مدت و تصاعدی را به دنبال دارند.زودگذر گرفتار می 

 

 

 

 نگرش تعاملی انسان و محیط

 محیط          انسان 

طراحان به دنبال آن اند که محیط فیزیکی را طوری طراحی کنند که قابلیت ایجاد تعاملی مناسب با  نظریه ی تعامل 6

 .انسان داشته باشد

 پس از شکل گیری تعامل مناسب میان انسان و محیط واحد انسان و محیطمجموعه  نظریه ی تبادل 7

انسان و محیط هم زمان در حال رشد و تغییر هستند که فاکتورهای متعددی )مثل تجربه انسان از  نظریه ی ارگانیزمی 8

 سالمت جسم و روانش و یا حاالت برخوردش با دیگران( با فاکتورهای محیطی در هم تنیده می شود

 و و نهایتاً منجر به رفتاری خاص از انسان می شود.

گیرد. یعنی محیطِ کالبدی، شکل دهنده رفتار انسان رفتار انسان در همساختی با محیط شکل می نظریه ی قرارگاه رفتاری 9

 .است

-نظریه های فلسفی 10

 روانشناختی

اصلی حیات و روح هر انسان،  یک کیفیت محوری وجود دارد که مبنای»در ارتباط انسان با محیط 

شهر، بنا یا طبیعت بکر است. این کیفیت در هیچ جا یکسان نیست، زیرا همیشه شکل خود را از مکان 

خاصی می گیرد که در آن روی می دهد. این کیفیت فقط زیبایی شکل و رنگ نیست. هویت هر شهر 

و هرچه حواس بیشتری در  ی افتد.یا بنا، بیش از هر چیز تحت تأثیر چیزی است که در آن اتفاق م

رابطه انسان و یک تجربه خاص از محیط شرکت کنند، آن تجربه درست تر و کامل تر خواهد بود. 

 است. محیط را به واسطه حواس انسانی نوعی رابطه یک پارچه

 طبیعت -4
 علم منظر  هنر و یا دین نگریست: منظر توانمی منظر دو از طبیعت به

 هنر یا دین منظر از نگاه غلبه هنگام مدرن از پیش روزگار وفناوری،

 باشد.می وفناوری علم نظر از نگاه غلبه هنگام مدرن روزگار و بود

 وجود که است گسترده یونانیان چندان نزد در طبیعت )فوسیس( معنای

 از دینی تلقی گیرد. درمی دربر را خدایان باالتر، آن از و حقیقت و

 از اعم جهان همه است، هنری یا عرفانی تلقی همان که طبیعت

 الهی ذات پرتو شهادت، عالم و غیب عالم و طبیعت ماورای طبیعت،

جای  رفته رفته بود، جهان در غالب تلقی زمانی که تلقی، است. این

 پیوندی که حیث آن از نه طبیعت آن در که داد دیگری تلقی به را خود

 سلطه تحت که حیث آن از بلکه دارد، هستی واالتر و باالتر مراتب با

 را انسان جدید، دوران در گیرد.قرار می مورد توجه قرارگیرد آدمی

 ابزار که نگریستند حیث آن از طبیعت به و دانستند همه چیز بنیاد

 استیال موضوع عالم چون به درآن که است منظری این و است آدمی

 کل جهان را طبیعت توانمی رو این از .کنندمی نظر برداری بهره و

نظر  در هاآب درون موجودات و ذرات تا دور هایکهکشان از خلقت

 چه آن گفت: توانمی آن نمودن ترمشخص به کمک برای گرفت.

.]5[است شده ساخته انسان بدون دخالت و نیست بشر خود ساخته



 طبیعت و انسان رابطه -4-1
 یا طبیعی تماشای مناظر سطح سه در را طبیعت با ارتباط محققان

 طبیعت با تعامل و درگیری و طبیعت در بودن،طبیعت از تصاویری

 به چه طبیعت معرض در قرارگیری و معتقدند کنندمی بندی تقسیم

 به بروز منجر غیرمسقیم و ناخودآگاه چه و آگاهانه و ارادی صورت

 ژنتیکی اساس و شود. اگرچه پایهمی فرد سوی از مثبتی هایواکنش

 طبیعی هایمحیط و طبیعت مثبت به واکنش به تمایل هرگونه در

،آموزش نیازمند و است بشر روی های پیشضعف از یکی امروز

های است. در سال طبیعی هایمحیط مکرر تجربۀ سازی وفرهنگ

 صورت انسان طبیعی بر محیط تأثیرات مورد در زیادی مطالعات اخیر

 بلکه طبیعی هایمحیط حضور در نه تنها دهدمی نشان که گرفته

 مناظر از هاییفیلم و تصاویر به نگاه یا حتی طبیعت صرف تماشای

دیگری  شود. گروهمی چشم خستگی و استرس موجب کاهش طبیعی

 طبیعت از شنیدن اصواتی،طبیعت به دید است داده نشان هاپژوهش از

 استرس و تنش کاهش طبیعت موجب از تجربه هرگونه داشتن و

برای  را خاطر آسودگی و آرامش حس طبیعت با ارتباط .شودمی

 وجود از ،خود کار محیط در که افرادی و کندمی ایجاد فضا کاربران

 و هستند ترخالق تر وسالم،ترراحت،ترپربازده،برندمی بهره گیاهان

،اندبهرهبی نعمت این از که به کسانی نسبت را کمتری استرس و فشار

خوشایندتر  شناسیزیبایی لحاظ از را خود کار و فضای کنندمی تحمل

 دچار کمتر ،هستند ترمشتاق خود کار انجام به هاآن کنند.می ادراک

 کنار در طبیعی حضور مصالح به حتی هاپژوهش،شوندمی ناکامی

 سطح افزایش و روح و جسم بر سالمت طبیعت با مستقیم ارتباط

.]6[دارند تأکید افراد و بازدهی رضایتمندی

 زیست محیط وانسان  متقابلارتقای رابطه  -5
 کسب به نیازمند و طبیعت است از جزئی انسانهمانطور که عنوان شد 

های توان گفت که نیازها و چالشمی .است طبیعت طریق از هویت

دوری و جدایی از طبیعت است موجود در جوامع انسانی که ناشی از 

هایی هستند که کیفیت رابطه دوسویه انسان و از جمله شاخصه

در حیطه ادراکات کنند. انسان تعیین میزیست را در هر زمان محیط

کند دست به اقداماتی خود و با توجه به دریافتی که از منظر پیدا می

شوند و زند. این اقدامات یا باعث حفاظت از منظر مینسبت به آن می

هایی فراتر از تواند عملکردهای اکولوژیک را در مقیاسکه مییا این

ش در این خصوص، شعبانی و همکاران. حیطه ادراکات انسان تغییر دهد

ثر و اثرپذیر در منظر مطرح نموده ؤنیز انسان را به عنوان یک عامل م

ناپذیر از هایش به عنوان جزئی یکپارچه و تفکیکاست که او و فعالیت

ای که با توجه به رابطه دوسویه .شوندزیست در نظر گرفته میمحیط

گونه نتیجه گرفت که برای این تواندر این مدل ارائه شده است، می

زیست بر یکدیگر، باید از یک سو ثیرات انسان و محیطأت یارتقا

ای که های اکولوژیک منظر را برای مردم، به گونهها و زیباییویژگی

حس تحسین آنها را برانگیزد به نمایش گذاشت و از سوی دیگر از 

فرآیندهای  زیست وزیستی، فهم انسان از محیططریق آموزش محیط

ت الپدیدآورنده آن را ارتقا بخشید، و او را با مسائل و مشک

 زیستی، اکوسیستم بومی و نحوه حفاظت از آن آشنا نمودمحیط

  .(1)نمودار

 

 

 

 

 

 

 (13، 1394مردم. مأخذ: )اعتمادی،  به زیستی آموزش محیط طریق از زیست محیط و انسان رابطه ارتقای (:1)نمودار 

معماری و طبیعت رابطه -6
 بر را بناهایی کویر دل در و گرفته الهام طبیعت خود از سنتی معماران

 است. کرده ساده را در بیابان زندگی مشقت و سختی که اندکرده پا

 گونههیچ بدون چوب و گل و خشت چون مصالحی از استفاده

 همگام برای مصالح بهترین آنها اصل ماهیت در کردن کاریدست

 مقابل در و طبیعت جهت خالف در اگر و است بوده طبیعت با شدن

 .بود ممکن غیر قطع طور به کویر در زندگی شاید آمدندبر می آن با

ای که حس تحسین را برانگیزد.های اکولوژیک منظر به گونهالف: به نمایش گذاشتن زیبایی  

زیست و فرآیندهای تشکیل دهنده آنارتقاء ادراکات انسان از محیطب:   

محیط 

 زیست
 زیستیارتقاء آموزش محیط

 

 

 الف

 ب

 انسان



 سرمای وجود است. بحث قابل هم ایران دیگر مناطق در مطلب این

 و غارها هاانسان تا شد سبب کوهستانی هایبخش در زیاد

 که هنگامی انسان .کنند انتخاب زندگی برای را سنگی هایساختمان

 کند.می خود نیازهای برآوردن در سعی گیردمی قرار محیط یک در

 خود مقابل در را مشکالتی و مصائب و ساکن شود طبیعت در اگر حال

 درک را مطلب این گذشته در هاانسان .کوشدمی آن رفع در ببیند

 از مانع طبیعی هایپدیده و گیرند قرار محیطی در اگر بودند که کرده

 خود راحتی تا گرفته کمک طبیعت خود از شود آنها ماندن در آسایش

توان اذعان نمود با نزدیکی انسان به طبیعت و اینک می .نماید مینأت را

و درگیر ساختن تمام حواس وی، و استفاده از معماری بومی و ارگانیک 

 و روحیه و رسوم، آدابتوان به همراه تأمین نیازهای انسان مدرن می

 ساخت. نمایانگررا  آنان هنر و سلیقه و ذوق عقیده، و اندیشه احساسات،

 

 نتیجه  -7
 وه برالبه محیط زیست شهری ع شناسیی گیاههابا نزدیک کردن باغ

افزایش سطح فضاهای سبز و بهره بردن از شرایط اکوسیستمی که 

نحوه ارتباط برقرار نمایند، انسان شهرنشین هر چه بیشتر با ایجاد می

به عبارت دیگر . شودزیست طبیعی و محلی آشنا میکردن با محیط

شناسی به محدوده زندگی مردم نزدیکتر باشند و های گیاههر چه باغ

کت داشته های آنها مشارآنها و یا حفاظت از کلکسیونمردم در اداره 

قابل  -به طور غیرمستقیم -شناسیهای گیاهباشند اهداف آموزشی باغ

شناسی به علت داشتن امکانات های گیاهتر است. همچنین باغدسترس

استفاده بودن برای عموم مردم حتی کودکان  تفریحی و نمایشی و قابل

تفریح و تفرج و به علت داشتن مجموعه  و قابلیت استفاده برای

های زنده گیاهان در معرض خطر و بومی، قابلیت حفاظت از کلکسیون

شناسی با در نظر گرفته های گیاهتنوع زیستی را دارند. بنابراین باغ

شدن به عنوان یک فضای سبز شهری از طریق سه نقش حفاظت، 

ایجاد شده در ت خود قابلیت پاسخگویی به معضال ،آموزش و تفریح

توان این یین مبنابرا .عصر جدید به واسطه شهرنشینی را دارا هستند

شناسی های گیاهنتیجه را گرفت که اهداف آموزشی و حفاظتی باغ

به صورت غیرمستقیم، یعنی از طریق برنامه و  بایست عمدتاًمی

های طبیعی برای ل تفریح و نمایش زیباییالها و در خفعالیت

 کنندگان ارائه شوند.بازدید
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