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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

توسعه سريع تكنولوژي و صنعت بشر سبب رشد سريع و بي رويه شهرها و توسعه حومه 

بيشتر جمعيت ما در شهرها زندگي مي كنند. سازي و تخريب فضاي سبز گرديد، امروزه 

اين امر سبب از بين رفتن طبيعت بكر و محيط هاي روستايي و جايگزيني آن ها با 

شهرهايي با كيفيت متوسط شده است. بالنتيجه، زيبايي اين جوامع روستايي به ناموزوني و 

محيط  زشتي جوامع صنعتي مبدل شده است. كساني كه موافق حفظ منابع طبيعي و

. زيست هستند فرصت طلب مي كنند تا نظري عميق تر به طبيعت و انسان بيافكنند

جمعيت جهان با سرعت زياد و بي تناسب افزايش يافته است. افزايش سرسام آور و هجوم 

روستانشينان به شهرهاي بزرگ باعث تراكم جمعيت و ايجاد محيطي آلوده گشته است. 

ه در اطراف شهرهاي بزرگ قرار داشته به كارخانه هاي بيشتر زمين هاي مرغوب زراعي ك

با توسعه و گسترش شهر و حومه مردم  عظيم صنعتي و اماكن مسكوني تبديل گشته است.

از طبيعت دورتر شده اند. تراكم بيش از حد جمعيت امر نظافت را مشكل تر كرده و آلودگي 

سان معتقد هستند كه با ايجاد هاي محيط زيست را به مراتب باالتر برده است. محيط شنا

فضاي باز و پارك مي توان به بهسازي محيط زيست كمك كرده و شرايطي براي زندگي 

  .)1( بهتر و سالم تر فراهم آورد

        تعريف و كاربرد فضاي سبزتعريف و كاربرد فضاي سبزتعريف و كاربرد فضاي سبزتعريف و كاربرد فضاي سبز

واژه فضاي سبز، كمتر از نيم قرن است كه در فرهنگ ادبيات شهرسازي جهان مكان خاصي 

يافته است. فضاي سبز شامل آن بخش از مناطقي مي شود كه داراي گياهان و يا هرگونه 

سبزينگي اعم از درختان، درختچه ها، گل ها و چمن ها را در بر داشته باشد. البته فضاي 

شهري قرار مي گيرد، به بخشي از سلسله مراتب شهري گرايش پيدا سبز وقتي كه در كالبد 
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مي كند و به مقياس هاي متفاوتي در سطح شهر تقسيم مي شود. به طوري كه همين 

تفاوت هاي سلسله مراتبي شهري در بين سرزمين هاي گوناگون در فرهنگ هاي مختلف 

. اصوال طرز استفاده، تقسيم ابعاد متغيري از هنجارها و استانداردها را به دست مي دهد

بندي و اينكه چه كساني از اين فضاها چگونه بهره برداري مي كنند، داراي ابعاد خاصي در 

نظام شهرسازي و طراحي محيط است . معموالً نحوه استفاده از فضاي سبز بر اساس 

شاخص فاصله و موقعيت آن، همگام با سلسله مراتب شهري صورت مي گيرد. بنابراين 

ناسب فاصله نسبت به نحوه و شيوه بهره برداري از فضاهاي سبز در محدوده شهر باعث ت

مي شود كه معاني متعددي به آنها داده شود. با مراجعه به شكل شاخص هاي فاصله و طرز 

  ).6استفاده از آن را بر حسب توانايي انسان نشان مي دهد(

  

        منظر براي زندگي منظر براي زندگي منظر براي زندگي منظر براي زندگي 

ن هاي مختلف براي پاسخ به نيازهاي زندگي خود تشخيص اينكه مردم چگونه از مكا

استفاده مي كنند، يكي از مسائل اصلي است كه از طريق آن مي توان حس خاص نسبت به 

منظر شهري را افزايش داد. هويت منطقه اي وابسته به خصوصيات خاص مكان است كه 

همان چيزي است مسائلي را درباره ي محيط مادي و اجتماعي به ما گوشزد مي كنند. اين 

كه مكان، زماني از آن برخوردار است كه به محل خود تعلق دارد نه به جاي ديگري. 

بنابراين، كار را بايد با دو معيار اساسي انجام داد: اول، با فرايندهاي طبيعي منطقه يا ناحيه؛ 

چه يعني، طبيعت چه چيزي در آنجا نهاده است و دوم با فرايندهاي اجتماعي؛ يعني مردم 

چيزي آنجا نهاده اند. اين مسئله مربوط به نحوه ي سازگاري مردم با محيط زندگيشان مي 

باشد؛ آنان چگونه محيط را تغيير مي دهند تا نيازهايشان را با فرايندهاي زندگي سازگار 
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كنند و آنان چگونه مسئله ي ياد شده را از آن خود مي دانند. درواقع، هويت منطقه اي، 

مردم در طول زمان نسبت به محيط زيست است. درحالي كه منظر پاكيزه  واكنش گروهي

محصول بالشك اراده ي انساني است، منظر طبيعي بيشتر در معرض تفسير غلط قرار دارد. 

طبيعت در واقع مفهومي فرهنگي است كه اغلب با داللت به كيفيت بوم شناختي اشتباه 

ود دارد و ممكن است به آساني در مورد گرفته مي شود. طبيعت، ظاهري خاص در فرم خ

ميدان يا مزرعه اعمال شود، به همان شكلي كه در بيابان وجود دارد. درحالي كه طبيعي 

پايين ترين حد مقياس بوم شناختي  "بودن اغلب زنجيره اي از حالت دست نخورده تا 

تي ما است، اين زنجيره خوشايند حسي ممكن است از درك بوم شناخ "حاصل كار بشر

منجر به خطاهاي عمده اي شود، اين حقيقت كه طبيعي بودن، آشكارا ممكن است منجر به 

خطاي ادراكي درباره ي كاركرد بوم شناختي باشد، قدرت مفهوم فرهنگي طبيعت را 

تضعيف مي كند. اگر ما نسبت به تمايز بين عملكرد بوم شناختي وظاهر طبيعي آگاه شويم، 

يل حساس زبان فرهنگي طبيعت و استفاده ي آن به منزله ي زباني مي توانيم شروع به تحل

  .)6 (براي برقراري ارتباط با كاركرد بوم شناختي كنيم

        مفاهيم محيط و منظرمفاهيم محيط و منظرمفاهيم محيط و منظرمفاهيم محيط و منظر

محيط و منظرها بيان لحظه اي هزاران عامل بوم شناختي، فن شناختي و فرهنگي هستند. 

ل آنها را مي سازند و مردم وضعيتها، محلهاي خاص طراحي نشده اي هستند كه اين عوام

آن ها را تجربه مي كنند. فرد، به دنبال امنيت و بقاي فيزيكي و غني سازي رواني، از 

فرايندهايي به منظور به رمز درآوردن و رمزگشايي از مفاهيم در محيط استفاده كرده است. 

ا تداعي آن، فرد مفاهيم را به ويژگيهاي ادراكي (مفاهيم ادراكي) محيط نسبت مي دهد و ب
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تجربيات مستقيم و غير مستقيم گذشته خويش (مفاهيم تداعي شده) را استخراج مي 

  .)5( نمايند

  

        فضاي سبزفضاي سبزفضاي سبزفضاي سبز    ييييححححااااطرطرطرطر

مباني طراحي شامل اصول كلي طراحي فضاي سبز است كه ويژگي هاي كاربردي عوامل و 

امكانات مورد نياز برنامه و شرايط الزم براي پاسخگويي به نيازهاي رواني و اجتماعي 

ديگر را به طرح ديكته مي كند. شناخت قشرهاي جامعه و نيز پاره اي از عوامل فرعي 

مكانات مورد نياز آسان تر از شناخت نيازهاي رواني و كاربردي عوامل و اويژگي هاي 

اجتماعي انسان هاست و البته موفقيت طراحي به مقدار زيادي بستگي به اتخاذ روش هايي 

دارد كه بر مبناي آن از نيازهاي رواني و اجتماعي جامعه استفاده كننده شناختي صحيح 

شده اين نيازها اتخاذ نمايد. در حاصل كند و نيز روش هاي طراحي مناسبي جهت برآورده 

داشته و بسته به اين زمينه ذوق و سليقه و ابتكار فردي طراح اهميت تعيين كننده اي 

  )2(و ابتكاري كه طراح مي تواند برگزيند، توفيق طرح را ضمانت مي كند.» فوت و فن«

        هدايت ديدهدايت ديدهدايت ديدهدايت ديد

هدايت ديد ناظر به صحنه هاي مختلف طبيعت استفاده مي شود. براي اين  ياراهان بگياز 

منظور گياهان را طوري قرار مي دهند كه صحنه مورد نظر را كم كم آشكار ساخته تا تنوع 

بيشتري ايجاد شده و از يك نواختي صحنه جلوگيري شود و يا اينكه منظره فوق را احاطه 

را نشان مي دهد. چنين بخش هايي از يك منظره  كرده و فقط بخش هاي خاصي از منظره

  )6(مي نامند. "وستا "وسيع را 
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        بافتبافتبافتبافت

رابطه و همبستگي بين مجموعه بخش هاي مختلف هر جسم، بافت آن جسم ناميده مي 

يب ابعاد قابل رويت بخش هاي مختلف گياه : اندازه، شكل ، برگ ها، فاصله بين كشود. تر

گ ها، شاخه ها و جوانه ها؛ در مجموع تأثيري ايجاد مي آن ها، درخشندگي ، و روشني بر

كنند كه درختچه اي را از درختچه ديگر متمايز مي نمايد. درطراحي محوطه كاربرد بافت 

هاي مختلف گياهان و ساير اجسام، مانند سطح پياده رو ها، ديوارها و غير به طرح تنوع مي 

ه گياهان ظريف، متوسط و خشن تقسيم به طور كلي، بافت گياهان را به سه دست بخشند.

مي كنند. مي توان گفت كه بافت يك گياه بستگي به طول دمبرگ، درخشندگي و روشني 

سوزني برگان تيره مثالً  برگ ها ، اندازه برگ ها، شكل برگ ها و فاصله ما بين آن ها دارد.

اي بافت بسيار كاج هايي كه به صورت توده انبوه بر روي زمين رشد و نمو مي كنند دار

خشن مي باشند. برعكس، يك درخت ابريشم با شاخه هاي باز و برگ هاي مركب، دمبرگ 

هاي بلند داراي بافت ظريف است، به كار بردن گياهاني كه بافت مشابه باعث يكنواختي 

حال آنكه استفاده از سه تركيب ذكر شده به فضاي سبز تنوع بخشيده و طرح مي شود. 

و هم بافت برگ ها مي تواند يك القاي ظرافت، ه نمي كند. شاخه ها ناظر را زود خست

درشتي و زبري و يا بينابيني ايجاد نمايد، در حالي كه كاراكتر يك درخت كه ظاهر رشد 

يافته آن را نشان مي دهد، صرفاً درك احساس واحدي است. اين عكس العمل احساسي مي 

و تيره، از جذبه و اشتياق تا عدم جلب توجه تواند از سخت تا ظريف، از درخشنده تا كدر 

در شكل گياه قسمت جلو داراي بافتي ظريف همراه با بوته هاي داراي بافت  تغيير نمايد.

متوسط در پشت آن، درختاني است كه قدري بافت خشن تري دارند و در قسمت عقب تر 

  .)6(تصوير قرار گرفته اند 
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        فضاي سبزفضاي سبزفضاي سبزفضاي سبز    دردردردر    رنگرنگرنگرنگكاربرد كاربرد كاربرد كاربرد 

براي استفاده عملي از رنگ هاي متنوع و در زمانهاي مختلف، روش هاي گوناگوني انتخاب 

مي شوند كه بسته به ذوق و سليقه طراح دارد. استفاده از درختچه هاي حصاري گلدار از 

يك جنس، معابر را در زمان خاص به رنگ ويژه اي در مي آورد. رديف كاري درختچه هاي 

مي تواند از دو گونه گوناگون، در دو طرف استفاده شود كه گل  گلدار در طرفين گذرگاه

هاي دو گونه در دو زمان مختلف و احتماالً با رنگ هاي گوناگون، معبر را زينت دهد. 

درختچه هاي گلدار با فصول گل دهي مختلف در صورتي كه متناوب و به صورت يك 

دت طوالني تري گل آرايي خواهند درميان كاشته شوند خيابان را با رنگ هاي متنوعي در م

  .)4( كرد و معابر در هر فصل به رنگي درخواهند آمد

 تغيير ابعاد ظاهريتغيير ابعاد ظاهريتغيير ابعاد ظاهريتغيير ابعاد ظاهري

از نظر تجسمي مي توان فضا را چنان ساخت كه بزرگتر به نظر آيد. رنگ هاي آبي و 

گياهان با بافت ريز براي افزايش تجسم فاصله به كار مي روند. پنهان كردن مرزهاي محوطه 

و استفاده از خطوط انحنا دار، در مواردي كه فضا كامالً محدود است، باعث از بين رفتن 

شوند. فاصله محدود و شكل واقعي تمام اشيا را تغيير مي دهد. درك محدوديت فضا مي 

برگ هاي ريز و غير قابل شمارش وقتي كه از فاصله دور ديده شوند، كامالً از معرض 

تشخيص ديد محو مي گردند. به قسمتي كه فقط منظره مخروطي و محدوده شاخ و برگ 

ر جوار معابر، برعكس، تمام آن مي تواند براي تعيين هويت به كار رود كاشت نزديك د

محدوده كلي را كمتر نشان مي دهد و جزئيات اندامي را در معرض نمايش مي گذارد. ولي 

از اين رابطه در مورد محل درختان مي توان به عنوان يك وسيله مفيد براي بزرگ نمايي يا 

صله اي ديده محو محدوده خارجي استفاده نمود . درختان با بافت ريز معموالً دورتر از فا
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صورتي كه نباتات با بافت درشت برعكس مي شوند كه به طور فيزيكي قرار دارند. در 

نزديك تر از واقعيت به نظر مي رسند. اين تأثير با رنگ نيز مي تواند ايجاد شود به قسمتي 

كه رنگ هاي سرد، مانند آبي و ارغواني خود را از ما دورتر مي نمايانند، در  حالي كه رنگ 

  اي گرم، مانند نارنجي و قرمز به نظر مي رسند كه نزديك ترند.ه

عقب از جهت استفاده از اين خاصيت براي بزرگتر جلوه دادن سعي مي شود كه در قسمت 

درختان و درختچه هايي كه برگ هايي آبي و دودي دارند، استفاده مي شود و در قسمت 

گياهان با برگ هاي سبز تيره و گل هاي جلويي و جايي كه در نزديكترين ديدرس است، 

  .)3(هاي نارنجي و قرمز به كار مي برند

        تنوع:تنوع:تنوع:تنوع:

هم آميزي بافت ها و فرم و رنگ هاي محتلف تنوع ايجاد مي كند. تنوع كم باعث ايجاد   

يكنواختي شده و تنوع زياد سردرگمي پيش مي آورد. براي ايجاد فضايي دلنشين بايد تنوع 

اد تنوع غالباً به سرعت به كثرت منتهي مي شود. بنابراين موجب در حد اعتدال باشد. ايج

عدم برداشت ويژه از منظره شده و هرج و مرج بصري ايجاد مي نمايد. بايد توجه داشت كه 

  .)6( ود غذا نيستتنوع مانند چاشني غذاست ولي خ

        آرامشآرامشآرامشآرامش

از  هبود كد هستند. پس سعي طراح در اين خواهاي سبز براي آرامش روح و جسم همحيط 

و فضايي آرام  ها و ايجاد فضايي مغشوش خودداري كردهم كردن رنگ همخلوط كاري و در 

اي يك رنگ و يك جنس ه هصورت تود ها به هاي فصلي و درختچهبيارايد. كشت گل

مي  هنظاراي دور  هان از فاصلهاغلب اين گيا هاي باز كه ها و محوطهمخصوصاً در پارك 
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د. ايجاد شكستگي در همحيط مي د هاي خاصي به همايد، و جلوگردند بسيار زيبا مي ن

زياد نيز باعث تعداد  هاي مجرد بهكارگيري المان  هاز اختالف سطح و ب هسطوح، استفاد

 هاي كهدر قسمت  هويژ همي گردد و آرامش محيط را از بين مي برد. ب هاغتشاش صحن

  .)6اجتناب كرد ( هبراي افراد مسن طراحي مي گردد بايد از اين اغتشاش و شلوغي صحن

        توالي (تكرار) توالي (تكرار) توالي (تكرار) توالي (تكرار) 

ان و اجسام مختلف در طرح، هوم مي بخشد. با تكرار گياهعناصر متنوع، معني و مف هتوالي ب

مي  هداد همنظر هاي احتمالي ناشي از تنوع بسيار، كاسته و نظم و ترتيبي بهاز پيچيدگي 

و  هكاري را  تكرار كرد هحتي يك انبو هضروري است كاي بسيار وسيع ه هشود. در پروژ

  .)6(د كرد هنخوا هم جلوهو جدا از  هتك هتك هايجاد مجدد نمود. بدين سان محوط

        ويت ويت ويت ويت هههه

 هاي درختان از يك گونهاي دارند. رديف  ها و معابر نقش عمدهويت خيابان هان در هگيا

 هنسال و بزرگ راهران با درختان چنار كه( خيابان ولي عصر ت ريهخاص در معابر ش

اي  هكاشت گون ويت اين معابرند.هاي توري ) ه هاي و درختچ هاي سرو نقرهچمران با درخت

ها و برخي مكانهاي خاص نيز به  هاي محله هبا فرم متمايز از درختان رديفي معابر در گلوگا

در برخي موارد محله ها و مراكز با اسم آن د. نوعي ديگر به اين مكانها هويت مي بخش

  .)6( درخت خاص مشخص مي شود

        ههههنشاننشاننشاننشان

 هصورت تك درختان بلند و مشخص با اندام و هيكلي مشخص در نقط هكاشت درختان ب

 هت يابي يا نشانهعنوان عاملي براي ج همي شود. ب هاز غالب نقاط ديد هاي از يك محيط ك
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ايش ه ها يا ميوهكاربرد دارد. يك درخت ممكن است بابت شكل خاص شاخ و برگ، گل 

  .)6(انتخاب شود 

        نمادنمادنمادنماد

عنوان  هنوع خاصي از اكوسيستم را بيان مي كنند، مي توانند ب هان كهاي از گيا همجموع

مانند نماد مكان و محل خاصي با دادن  هان در مواردي بهنماد آن اكوسيستم باشند. گيا

 هب ها كه هايي از درختچه هناظر معرفي مي كنند، مانند نمون ه، محل را بهاطالعات اولي

يا مرغداري  هيك مرغ در محوط همانند مجسم هرس مي شوند و بهصورت شكل حيوانات 

  .)6(گيرند  خود مي هگاوداري نقش نماد و معرف و تبيين فضا را ب ههيكل سبز در محوط

        و متنو متنو متنو متن    ههههزمينزمينزمينزمين

 هدر طرح تابلوي نقاشي مي باشند. امروز همانند زمين هان پوششي در طراحي مناظر بهگيا

ا ه هان گلدار و در مواردي درختچها را چمن كاري مي كنند ولي گياه هبيشتر باغچ هزمين

دامنه اي دور و در  هاز فاصل هبدين منظور استفاده شوند اشراف درختان انبونيز مي توانند 

اي هبيشتر ساختمان  هسبز يكدستي براي جلو هعنوان زمين هاي شيب دار مي توانند به

اي از شاخ و  هدر مقابل بافت فشرد محسوب شوند. هخاص، مثل بيمارستان يا هتل و غير

مي نمايند. انتخاب  هصورت بارزتر و مشخص تر جلو هان ، موضوعي مستقل بهبرگ گيا

حايز اهميت است. اگر ا همينه باغچه و محوطه در تناسب با حاشيه و گل كاري رنگ بافت ز

بخواهيم در طرح بر اهميت موضوعي تأكيد كنيم يا گياهي را بيشتر نشان دهيم از قانون 

بدهيم، الزم  همي كنيم. مثالً اگر قرار باشد مجسمه سفيدي را بيشتر را جلو هتباين استفاد

قرمز اي هكنيم يا مثالً گل استفاده  هآن، از رنگ سيارنگ آميزي پشت است براي 
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براي » زمينه« ند كرد. پس هگري خوا هشمعداني و سلويا در يك زمينه سبز چمن جلو

  )6(مهم است. » موضوع« نشان دادن 

  

        اشرافاشرافاشرافاشراف

 هر نسبت كه هكرد. ب هميزان اشراف مي توان اشار هاز عوامل مؤثر در انبساط خاطر مناظر، ب

ترين مدت و  هديد راحت، نزديك تر باشد. درك بصري در كوتا هزاوي هرويت اجسام ب هزاوي

ابعاد گياهان نيز با توجه به ميزان د شد. هديد حاصل خوا هاز كليات  زمين هدر يك نگا

نهايي رشد مقادير مشخصي هستند، لذا در اين ميان به دو طريق مي توان احساس ديد 

مسلط را ايجاب كرد. اوالً با تنظيم فاصله جسم تا چشم ثانياً با تجميع گياهان كوچك و 

چشم ناظر نيست.  انبوه كاري آن ها در مواردي كه تمايلي به كوتاه كردن فاصله گياهان تا

منظور سطوح گذربندي، مبداً و مكان هندسي نقاط ديد محسوب مي شوند و با توجه  بدين

نزديك تر و گياهان با ارتفاع به حجم و جثه گياهان به نسبت ارتفاع آن ها گياهان پا كوتاه 

به بلند دورتر از معابر كاشته مي شوند. البته گياهان با حجم كوچك و محدود مي توانند 

واحدي پيدا كنند و در فاصله دورتري صورت چند تايي يا انبوه كاري، كاراكتر اجتماعي 

مطرح شوند. نزديك ترين گياهان به چشم ناظر، گل هاي حاشيه هستند. اين گل ها 

مسئله رديفي چند رديفه و انبوه كاشته مي شوند.معموالً جثه اي كوچك دارند و به صورت 

كه انسان گرايش شتري از عناصر گياهي است. اين يك اصل است ديگر، اشراف بر كميت بي

به ارتقاي اطالعات از محيط خود دارد. هر وقت در محيط هاي ناشناخته قرار بگيرد 

احساس ناامني و نگراني مي كند و بيشترين احساس اعتماد و تسلط در جايي حاصل مي 

باشد. به بياني ديگر، هر قدر  شود كه از جوانب مختلف و اطراف، در ژرفاي مطلوبي مطلع
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ميزان اين نياز به ارتقاي ميزان ابهام كمتر و به مقدار اطالع و حضور افزوده  شود به همان 

هر قدر ناظر در ميدان ديد خود تحت زاويه اي در صحنه قائم،  اطالعات برآورده خواهد شد.

زمينه هاي بيشتري را مشاهده كند، و هر از چند قدمي خود در سطح زمين تا خط آسمان، 

ديگر، هر قدر عمق و صحنه هاي در فاصله دورتري را ببيند، و به بياني قدر بتواند اجسام 

لذت خواهد برد و ميدان، مناظر بيشتري داشته باشد، به همان ميزان از مشاهده مناظر 

زهاي دور دست موجب ارضا خواهد شد. از نظر فيزيولوژي نيز تماشاي مناظر و چشم اندا

  )2( ماهيچه هاي تطابق كره چشم مي گردد.استراحت 

        مجموعهمجموعهمجموعهمجموعه

مجموعه، تركيب نمودن مواد گياهي است با ويژگيهاي مختلف به قسمي كه چشم به 

سهولت و راحتي در جهت دريافت منظور كلي هدايت شود. مجموعه مشتمل است بر 

، رنگ يا اندازه در تمام شكل رديف تغييرات پيوسته حداقل يك مشخصه گياهي مانند شكل

ها. مجموعه در عين يكنواختي در يك يا چند مشخصه اعضا، داراي تغييرات هماهنگ و 

  .)6( تدريجي آن هاست

        وحدت وحدت وحدت وحدت 

م پيوندي در طراحي مي هنگ نمودن موفقيت آميز تمام عناصر، يكپارچگي و هماهوحدت، 

از كيفيات يك منظور مشترك و واحدي از آن استفاده گردد. وحدت  هقسمتي ك هباشد ب

ارت هشود زيرا مبين م هآن داد هبيشترين ارزش ب هبارز بصري در طراحي مناظر است ك

عنوان  هب هشود ك هايتاً بايد آن چنان ترتيب دادهنر طراحي است چنين اثري نهواقعي در 

  .)6گر شود( هجلو هحل ممكن مسئل ها راهتن
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