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 چکیده

گران و صاحب نظران شده است. طراحی مناسب در نزدیکی مسکن های اخیر کیفیت مسکن مورد توجه بسیاری از پژوهشدر سال
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رانی به طور چنین محیط باغ ایشود. گیاهان در باغ ایرانی از نظر محل قرارگیری بسیار قابل توجهند. همسازی ایرانی نمایان میباغ
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 مقدمه -1

 به خيرا ی دورانهاهپدید ترینمهم از یشهری توسعه و شهرنشينی

 طبيعت از یجرتد به هاننساا ،نشينیشهر شگستر(. با 12ید)آمی رشما

اند و تراکم بيش از حد جمعيت، گسترش نيازهای زیست دور شده

ها افزایش داده است. برای رفع محيطی، جسمی و روحی را در انسان

ها و فضای سبز مصنوعی این نيازها انسان شهرنشين اقدام به ایجاد باغ

 سطوح از نوعی شهری سبز . در واقع فضایدر داخل شهرها کرده است

 واجد است که انسان ساخت گياهی پوشش با شهری زمين کاربری

ترین تاثير فضای سبز (. مهم15باشد)می اکولوژیکی و اجتماعی بازدهی

در شهرها تعدیل دما، افزایش رطوبت نسبی، لطافت هوا و جذب گرد و 

 اجتماعی يازهاین تأمين در موثر عوامل از یکی چنين(. هم9غبار است)

 به طبيعت با نزدیکی و اجتماعی بستگیتقویت هم و شهروندان روانی و

-برنامه به نياز که شودمی مربوط شهری سبز فضای از گيریبهره نحوه

ریزی و مدیریت (. در برنامه23گذاری صحيحی دارد)ریزی و سياست

 درک که است نياز شهری، سبز فضاهای عمومی از قبيل فضاهای

گيرد.  قرار مالحظه توجه، مورد نهایت در فضاها این از کنندگانتفادهاس

 واقعيت با اگر که دارند انتظاراتی مناظر شهری کنندگاناستفاده زیرا

-می و شهروندان فضا بين ناسازگاری به منجر باشد، نداشته هماهنگی

چنين ضرورت دارد که فضاهای سبز به نيازهای مراجعه (. هم6شود)

های مختلف)برحسب سن، جنس و ...( پاسخ دهند و ن از گروهکنندگا

(. منظر شهری به دليل 11باید طبق آن نيازها طراحی و اجرا شوند)

ماهيت عينی و ملموس خود توسط حواس انسان قابل درک است. 

گانه در فهم و ادراک منظر شهری، پنج حواس ميان ترین حس ازمهم

های موجود در طراحی منظر (. تمامی نظام13حس بينایی است)

 طور به و دارد انسان گانة پنج حواس بر مستقيم تأثير ایرانی طبيعی

 از کننده تحریک عوامل کند.می تشدید حواس را تحریک زمان هم

 آوای شنيدن و هوا خنکی لمس گياهان، عطر سایه، و نور با بازی جمله

 به نهایت در نظام این. دهدمی قرار تأثير تحت وی را حواس طبيعت،

 منجر انسان در تأمل برای فرصتی ایجاد و آرامش کسب حواس، تمرکز

ای فرهنگی، تاریخی و کالبدی است . باغ ایرانی مجموعه(24شود)می

ق ـتلفي مـه اـب مشخصی هندسیکه در آن آب، گياه و ابنيه در نظام 

آورند. د میبوجو ننساا ایبر دهسوآ و یمنا ب،مطلو محيطیشده و 

 ی،رـگيارقر محل نظر از ،گونه و جنس از گذشتهاهان در باغ ایرانی گي

هستند، ه ــمالحظ لــقاب رياــبس طرح کاشت، زیبایی و سودمندی

اندازی، محصول دهی و ها با اهداف متفاوتی از جمله سایهچنين آنهم

 (.8)روندتزیين باغ به کار می

د و توسعه زندگی مدرن شهری، رش شتاب افزایش کنونی عصر در

های شهرها، زندگی آپارتمان نشينی و به خصوص زندگی در مجتمع

مسکونی روز به روز در حال افزایش است. از بين رفتن پيوند نزدیک 

هویتی معماری معاصر و کمبود شدید غنای مسکن با طبيعت و بی

های معاصر، اتفاقی است که به فضایی و عدم تعلق به مکان در خانه

رفتن جایگاه ارزشی فضای باز و عدم توجه به طراحی این  دليل از بين

فضای باز مابين (. 19های مسکونی رخ داده است)فضا در مجموعه

های مسکونی بستر پيوند ساکنان با طبيعت و محل گذران ساختمان

. در واقع نياز به (5اوقات فراغت در مکان بيرونی بالفصل خانه است)

گویی ها جهت پاسخای داخلی آپارتمانوجود فضایی مکمل در کنار فض

به نيازهای تفریحی، ایجاد رابطه مستمر با طبيعت ضروری است)همان، 

های مسکونی تقاضای فضای سبز را زندگی در مجموعه(. در واقع 16

 تأمين به منظور همسایگی واحد سبز فضاهای. برطرف نکرده است

ند بازی کودکان، فراغت مان اوقات در هافعاليت از مشخصی محدوده

 زیبا طبيعی مناظر ایجاد اجتماعی و روابط برقراری ایجاد آرامش،

قرار  معقول فاصله با بایست در محلیشوند. این فضاها میطراحی می

 شانفرزندان و خانواده برای ایمن و راحت باید هاآن و دسترسی بگيرند

 (.3)باشند

 

 مبانی نظری پژوهش  -2

 ای مسکونیهمجموعه -1-2

توان در دوران پس از های مسکونی با فرم امروزی را میمنشا مجتمع

انقالب صنعتی یافت. در نيمه دوم قرن نوزدهم، از دست رفتن سالمت 

های مداوم و برخوردهای اجتماعی فراوان، متفکرین و بهداشت و بحران

وب اجتماعی را وادار به اندیشيدن برای انتظام بخشی به وضعيت نامطل

شهرها نمود. به عقيده این افراد، ایجاد تغيير و رسيدن به نظمی جدید 

 -در مقابل هرج و مرج موجود بر اساس شرایط جدید اجتماعی

های این افراد بر اقتصادی ضروری بود و برای ایجاد این تغيير، تئوری

ترین اصل مورد توجه مبنای نظم دادن به اسکان افراد به عنوان مهم

ت. در این راستا، تفکر ایجاد چندین کانون یا اجتماعات الگو قرار گرف

ها تامين بهداشت، سادگی، سالمت و ایمنی برای که هدف اصلی آن

های اوليه قرن بيستم (. در سال17ساکنان بود، مورد توجه قرار گرفت)
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گروهی از متفکران اروپایی تالش کردند مسائل شهری را بدون احتياج 

ی اجتماعی حل نمایند. در کنار انتشار اثر هاوارد در به تغييرات اساس

شهرها، تونی گارنيه شروع به مطالعه ایده شهر صنعتی نمود. مورد باغ

های عالوه بر این، تفکرات لوکوربوزیه نيز تاثير فراوانی بر تکامل مجتمع

مسکونی گذارده است. به عقيده او الگوی مسکن کم طبقه که به معنی 

شد، در زندگی در خانه و زمين شخصی بود، باعث هدررفتن زمين می

ای که در ميان فضای سبز بههای بلندمرتحالی که زندگی در ساختمان

ریزی کاربری زمين حلی کاراتر و بهتر در برنامهاند، راهپراکنده شده

باشد. حرکت دیگری که در آغاز قرن بيستم گسترش پيدا کرد، می

های های کم درآمد اجتماعی به صورت کویسازی برای گروهخانه

ها در انگيری سنتی ساختممسکونی است. در این الگو برخالف شکل

ها های ساختمانی به صورت عمود بر راستای خيابانکنار خيابان، بلوک

گرفتند. این گرایش یعنی استقرار منطقی بناها بر پایه نظریات قرار می

شهرسازی، عالوه بر تامين محيط آرام، سعی در تامين نور و تهویه 

تامين های موازی و ها در ردیفها از طریق احداث آنمناسب ساختمان

های ساختمانی داشت. در کنار این فضای باز و وسيع در بين بلوک

های قرن بيستم کالرنس پری نظریات، در آمریکا از نخستين سال

ها و تسهيالت مشغول فعاليت روی مسائل واحدهایی متشکل از خانه

ها بود. وی نظریات خود را تحت عنوان واحدهای همسایگی خدماتی آن

های بعد از د از جنگ جهانی دوم، نيازهای فوری سالمنتشر نمود. بع

جنگ و توسعه تکنولوژی در اروپا منجر به آن شد که فرصت تعمق و 

بررسی دقيق در الگوی مسکن مناسب شهری وجود نداشته باشد. در 

این ميان اختصاص زمين به فضای باز و سبز و تامين خدمات کافی 

اهش یافت و احداث مساکن های آپارتمانی کبرای ساکنان مجموعه

، با افول مکتب 1970بلندمرتبه با احداث تراکم شدت گرفت. در دهه 

مدرنيسم، سبک جدیدی در شهرسازی و معماری ایجاد گردید که 

نقطه اوج این تفکرات نو در بيانيه کنگره جهانی معماران در سال 

 در کانادا منعکس شد که برخالف منشور آتن با اختصاص دادن 1976

 محور کار خود به طراحی مسکن و فضای باز به موارد ذیل اتکا نمود: 

 .بایستی با ارتفاع کم تراکم باال به وجود آورد 

  بایستی در طراحی مسکن به تامين فضای باز و سبز مناسب

 و مطلوب اهميت بيشتری داد.

با پيدایش مفهوم توسعه پایدار و شهر پایدار، امروزه نظریاتی نظير شهر 

های تحکيم شهری و عدم تمرکز متمرکز در کنار ده، سياستفشر

اند. به رویکردهایی نظير ایجاد واحدهای همسایگی مطرح گردیده

مسکونی در شهرها به معنای ایجاد  طوری که در عصر حاضر، توسعه

محيطی مناسب برای سکونت بوده و دیگر صرفا به مفهوم توليد سقف و 

 (.18سرپناه نيست)

 

 شهریفضای سبز  -2-2

ه: تاکنون تعاریف متعددی از فضای سبز شهری ارائه شده است، از جمل

بخشی از سيمای شهر که از انواع گياهان تشکيل شده است و فضای 

نسبتا بزرگی متشکل از گياهان، با ساختاری شبه جنگلی و دارای 

زیستی حاکم بر شهر بازدهی اکولوژیک معين و در خور شرایط محيط

ا از بازدهی محيط زیستی فضای سبز، کاال، خدمات ی باشد. منظورمی

-های اکولوژیکی هستند که به شهر و محيط زیست عرضه میارزش

چنين به مجموعه فضاهای آزاد و سبزی که در داخل (. هم20شوند)

ریزی شده و عملکرد های شهری با اهدافی مشخص، برنامهمحيط

ق فضای سبز شهری اطال ها نهاده شده باشد، عنوانبر عهده آن معينی

 (.7شود)می

 -1تواند مورد توجه قرار گيرد: فضای سبز شهری، از دو جنبه می

ستفاده امکانی برای  -2تاثيرات زیست محيطی فضای سبز بر شهرها 

 (. 1شهروندان)

 

 اسالمی -های ایرانیباغ  -3-2

ای برخوردار بوده سازی از دیربازدر ميان ایرانيان از جایگاه ویژهباغ

گذار سبک خاصی از باغ آرایی ای که ایرانيان را باید پایهاست، به گونه

وصول  (. باغ ایرانی با اهداف کلی21و طراحی باغ در جهان دانست)

ها وجود دارد، نشينی با طبيعت که به صورت کشش ذاتی در انسانهم

محلی برای نشستن، آرامش و لذت بردن از رایحه، صدای پرندگان و 

توان به عنوان محيطی (. باغ ایرانی را می25آب و هوای تازه بوده است)

-می نمادینه و تکميل نمایان، محيط از را انسان انسان ساخت که، فهم

 معنا این به توان در نظر گرفت. اماآورد، میمی گردهم معانی را و ندک

 پيرامونش، محيط هایمحدودیت و امکانات ایرانی براساس انسان که

 درک و کرده اضافه بدان ایرانی، طبيعت در فقدانی به عنوان را باغ نبود

آزاد  آن در نمادین صورت به مثالی عالم و بهشت معنای از خویش را

ای فرهنگی، تاریخی و (. در واقع باغ ایرانی مجموعه22است) کرده

 اـب یـهندسی مشخص منظا کالبدی است که در آن آب، گياه و ابنيه در

 دبوجو ننساا ایبر دهسوآ و یمنا ب،مطلو محيطیشده و ق ـتلفي مـه

 که ی هستندـمهم طبيعی عنصر رچها رنو و اهو آب، ه،گياآورند. یـم

 گویپاسخشهرها  فضایین مازاـس دادن کلـش در مينز خاکی بستر بر
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 هاآن نميا از که باشندن مینساا دیما ونی روا ی،معنو یهازنيا برخی

 (.14تری دارند)مهم شــنق و آب هگيا عنصر دو

 

 عناصر و ساختار باغ ایرانی  -4-2

توار، باغ ایرانی عبارتست از ترکيب ساده و و موزون، رابطه صحيح و اسـ

هــای م هندســی مشــخص، خطــوط عمــود بــر هــم، تخــت کــرتنظــا

 دار آب که در فضای باز و پوشيده وسعتچهارگوش، شبکه مترنم جهت

چـون هـم عناصـری ترکيـب پی در ایرانی (. در واقع باغ16یافته است)

 زمين، آب، گياه و فضا و قرارگيری در ظـرف اندیشـه معمـاری ایرانـی

ی ایرانـ بـاغ در ن عناصر محرميـتتریگيرد. دیوار یکی از مهمشکل می

 هـای ایـران بـا دیـوارشود به طوری که تقریبا تمامی بـاغمحسوب می

ز ااند. عالوه بر مساله اقليمـی، ایجـاد محرميـت و امنيـت محصور شده

هـای ایرانـی اسـت. ترین عوامل ساخت دیوار و حصار اطـراف بـاغمهم

ه، بـه شـدباغ مـی به راغيا تجاوز و ورود از ساخت دیوار اطراف باغ مانع

-همين دليل باغ ایرانی همواره با دیواری محصور است که هـم خلـوت

نشينی و هم حفاظی برای احساس و تـامين گاهی برای آرامش و گوشه

 دیگـر بـرخالف ایرانـی، هـایبـاغ معمـاری امنيت باشد. در واقع طرح

-روند این و است بوده گرادرون ایرانی هایمانند ساختمان ها،سرزمين

 لداخـ بـه دید وجود عدم و باغ گرداگرد در دیوار سبب وجود به گرایی

 هـایویژگـی و عوامل کلی، موقعيت و شکل (. به جز22است) بوده باغ

 و آبيـاری قابليت سطح، اختالف و شيب چون: جنس خاک،هم دیگری

 ثاحدا اصلی علل از یکی مثال عنوان به. دارد خيزی نيز اهميتحاصل

خـورد مـی چشـم بـه زیـاد آن هاینمونه که دارهای شيبينباغ در زم

ن این زمي بر عالوه. است طبيعی شکل به باغ امکان حرکت آب در ميان

وجـود زمـين  شـود.مـی نيـز بـاغ هندسی گيریدار موجب جهتشيب

 ينهم بر جهت باغ و بوده باغ آبياری برای دار، شرط الزم دیگریشيب

 کـار به آبياری ایرانيان برای که دسیهن سيستم. گيردمی شکل اساس

 (.4سازد)فراهم می را امکان ترینسهل و تریندقيق اند، گرفته
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 ایرانی
ــــان ـــــب در گياه ــــی اـ  محل نظر از ،گونه و جنس از گذشتهغ ایران

 لــــقاب بســيار یمنددوــــس و اییــــیبز کاشــت، حرـــط ی،رـــگيارقر

ـــه مالح ـــجمل از تیومتفا افهدا با نیایرا غبا در نهستند. گياهاظ ه: ـ

جا که و از آنند رویـم راـک هـب غاـب زئينـت و هیدلمحصو ازی،نداسایه

سازی ایرانـی اسـت، بيشـترین ترین ویژگی باغسودمندی یکی از اصلی

افکـن حجم گياهان باغ را درختـان ميـوه و پـس از آن درختـان سـایه

اهان تزیينی به ميزان کمتـری در دادند. به همين نسبت گيتشکيل می

(.  در واقـع درختـان سـایه افکـن در دو طـرف 8آیند)باغ به چشم می

گيرند که بـر مسـيرهای محـوری، بـا توجـه بـه مسيرهای باغ قرار می

کننـد. ایـن افکـن تاکيـد مـیها و یا اتکا به نوع درخت سایهاهميت آن

نند چنار و مواقعی باشند، مادرختان در مواقعی تنها یک نوع درخت می

دو نوع مانند چنار و سرو. در اطراف باغ در جوار دیـوار، مسـير حرکـت 

بار و یـا سـایه افکـن افکن بیجا نيز درختان سایهوجود دارد، که در آن

گيرنـد. در دار مانند گردو و به طور ردیفی در کنـار نهـر قـرار مـیميوه

ع کـرده و محورهای فرعـی کـه محـور اصـلی را بـه صـورت قـائم قطـ

افکـن بـه دهند نيز درختـان سـایهها را تشکيل میمسيرهای بين کرت

-شوند. در ميان کرت، درختان ميوه قـرار مـیصورت ردیفی کاشته می

-های مختلف تفاوت مـیاند که بر اساس انواع قابل رشد در اقليمگرفته

نما، برای کمک بيشتر بـه ایجـاد اند. در دو طرف ميان کرت یا آبکرده

نمودند تا سایه درختان دو تر انتخاب میهای باغ را باریکسایه، گذرگاه

ای طرف همه سطح گذرگاه را بپوشاند و به این ترتيب داالن سرپوشيده

هـای ایرانـی، پيرامـون اسـتخر را بـا سـاختند. در بـاغاز درختان را می

جـایی پوشاندند. بيدها را هم در درختان نارون، افرا، مورد و ارغوان می

کاشتند، کاشتند که آب زیاد باشد و ليکن کنار استخر و حوض نمیمی

شکسـت. در کنـار گـذرگاه و جـوی آب درختـان زیرا لبه حوض را می

 (.2کاشتند)خزان دار و هميشه سبز را کنار یکدیگر می
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ای مهوجود باغ ایرانی همواره متکی بر وجود یک کاریز)قنات( و یا چشـ

طـور  یافته است. بهبوده است که به طور دائم آب آن در باغ جریان می

ازاد چـه مـمعمول، آب ابتدا وارد باغ شده و پس از آبياری کامل باغ آن

شـود. بـه طـور مصرف باغ باشد، برای مصارف دیگر از بـاغ خـارج مـی

ه کـهای بسيار فراوانی است توان گفت که آب دارای قابليتخالصه می

ه بـر کجا در جهت تامين حيات عناصر باغ مورد استفاده قرار گرفتـه ه

رضـای جا که به عنوان نيازهای معنایی و البتـه اعنوان علت مادی و آن

-حس انسان مورد توجه قرار گرفته به عنوان علت فاعلی محسوب مـی

 شود:

 لت مادی: آبياری، تعریف راستای حرکتی و تقویت محورها.ع -1

 (.10ری، حس آرامش)ت دیداری، لذت شنيدا: لذعلت فاعلی -2
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 نتیجه -3

یکی از مشکالت فعلی در شهرهای ایران کمبود فضاهای باز شهری 

ليم است. از طرفی به علت طراحی نامناسب، فضاهای سبز با توجه به اق

ر مراجعه کنندگان بيشتری دارد و د های گرمایران معموال در فصل

هوا و محدود شدن تفریحات در  ها نيز به علت سردیسایر فصل

ه چنين شهروندان با توجه بمانند. هماستفاده میفضاهای آزاد بی

بود ساعت کاری فرصت کافی برای رفتن به پارک ندارند. با توجه با به

د در ای جدیبازده کاری و سالمت افراد الزم است تا فضای سبز به گونه

ر نزدیکی مسکن دسترس شهروندان قرار گيرد. طراحی مناسب د

ان تواند به بهبود رابطه شهروندان با فضای سبز و ميزشهروندان می

 مل مهم ورو در این پژوهش به بررسی عواها بيانجامد. از ایناستفاده آن

 رهای آنگيری از معياکليدی در باغ ایرانی پرداخته شده است تا با بهره

های مسکونی بخشی برای ساکنان مجموعهبتوان محيط جذاب و فرح

زیر  های این پژوهش که در جدولاز این رو با توجه یافتهفراهم کرد. 

د فضاهای در بهبوگيری از معيارهای باغ ایرانی توان با بهرهاند میآمده

 های مسکونی قدمی هرچند کوچک برداشت.سبز مجموعه

 
عناصر  

تشکیل 

دهنده 

فضاهای 

باز در 

های باغ

 ایرانی

نوع 

 ادهاستف

محرک  توضیح

 حس

 

 درختان

 

-سایه

 اندازی

چنار، کاج، سرو، زبان گنجشک، 

بيد)درختان سایه افکن در دو طرف 

گيرند که بر مسيرهای باغ قرار می

مسيرهای محوری، با توجه به اهميت 

افکن ها و یا اتکا به نوع درخت سایهآن

کنند.  در اطراف باغ در جوار تاکيد می

جود دارد، که در دیوار، مسير حرکت و

بار و یا افکن بیجا نيز درختان سایهآن

دار مانند گردو و به سایه افکن ميوه

گيرند. طور ردیفی در کنار نهر قرار می

در محورهای فرعی که محور اصلی را 

به صورت قائم قطع کرده و مسيرهای 

دهند نيز ها را تشکيل میبين کرت

افکن به صورت ردیفی درختان سایه

 (.شوندشته میکا

 يناییب

 

 

 

 

محصول 

 دهی

انجير، گالبی،  گيالس، هلو، آلو، 

زالزالک، بادام، پرتقال، نارنج، توت، 

چشایی، 

بویایی 

 

نخل، گردو)در ميان کرت، درختان 

اند که بر اساس گرفتهميوه قرار می

های مختلف انواع قابل رشد در اقليم

 اند.(کردهتفاوت می

 و المسه

نسبت به گياهان سایه انداز و دارای  تزیينی 

ميوه به ميزان کمتری در باغ ایرانی به 

 خورند.چشم می

بينایی 

 و المسه

 

زیبایی   هاگل

 و رایحه

، نرگس، گل سرخ، مينای چمنی، زنبق

های تزیينی بيشتر در یاسمن، الله)گل

های جلو ساختمان و در محور باغچه

ورودی و یا محورهای اصلی که متوجه 

 شدند.(کوشک بود، کاشته می

چشایی 

و 

 بویایی

 

 سوسن خوراکی

 

چشایی 

و 

 بویایی

 

چشایی  بنفشه، پامچال دارویی 

و 

 بویایی

 

ن به نهرهای اصلی: انتقال آب از مخز  آب 

 سطوح مختلف باغ

ها و رسانی به باغچهنهرهای فرعی: آب

 هاکرت

استخر: مکان مکث و ذخيره آب که 

-نهرهای اصلی به سمت آن جاری می

 شوند.

حوض: جهت ذخيره آب و ایجاد مکث 

 در نقاط عطف باغ

بينایی 

و 

 شنوایی
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