
  

 1391 زرها ژدربد: مدرس



 شهر

  :شهر پدیده به رویکرد دو وجود

 کالبدی رویکرد
 4 و است درآمده مختلف های گروه مالکیت به و یافته الگو هنری اثر همچون شهر

 .است حاکم آن بر نقل و حمل و تفریح کار، سکونت، اصلی کارکرد
 

 فراکالبدی رویکرد
 اجتماعی روند درگیر شهر .است اجتماعی تسهیالت و افراد مجموعه از بیش چیزی شهر

 نمی جامعه، اندیشه و آیین تبلور  مثابه به شهر .دهند می تشکیل را آن که است مردمی
  از متشکل سیستمی عنوان به شهر نتیجه در باشد یکسان مختلف های تمدن در تواند

 .باشد می تجارب و ها انسان کالبد،

 ژدربدزرها : مدرس



 منظر

 تعامل ،تاریخ طول در .است بیرونی فضای در محیط و انسان تعامل محصول منظر

  آورده پدید را منظر تاریخی، و طبیعی اقتضائات در و جامعه دست به محیط و انسان

 .آید نمی پدید خود به خود منظر .است محیط در انسان زیست کالن فضای منظر .است

 محیط، و طبیعت با برگشتی و رفت درفرآیندی خود، ذهنی های پیچیدگی همه با انسان

   .کند می رخنه ها آن در و اخذ ها آن از

 
 .پیداستمنظر  رنگ مشترک طبیعت و تاریخ در

 ژدربدزرها : مدرس



 ريشه لغوی منظر

  

 .به عنوان معادل های منظر در فارسی بکار برده شده است دورنماو چشم انداز  واژه ای

 ژدربدزرها : مدرس



 مفهوم منظر

 معنی سامانه منظر .است منظر شود، می اخذ انسان وسیله به که فرم از بخش آن 

 درک را آن  انسان که است مابینی فی ارتباط واجد که است عملکرد و فرم از دار

 .کند می

 

فضا منظر شود، می ادراک قابل انسان توسط که فضا از بخش آن دیگر تعبیری به  

   .باشد می

 ژدربدزرها : مدرس



 منظر و عناصر آن

 :منظر 

 ژدربدزرها : مدرس



 سيما و منظر شهری

 سیما و منظر 
 .کند می اعمال را اش وظیفه ها آن طریق از شهری طراحی که هستند جایگاهی و پایگاه

 انسان طریق از سیما و منظر و است ادراک و فهم محور انسان شهری طراحی بحث در
 .داشت خواهد ادراک  قابلیت
 می ایفا محوری نقشی انسان آن درک فرآیند در که است ذهنی و عینی امری منظر
 .کند

   1389 -هامبورگ 

 ژدربدزرها : مدرس



  آورده    image معادل سیما یا ذهنی تصویر واژه شهری، طراحی های نامه واژه در
 .است شده

 
 ساختار چارچوب در انسان که  است ذهنی تصویر آن شهری سیمای از لینچ منظور

 موجود، فیزیکی واقعیت از خاص های جنبه از  ناآگاهانه با و آگاهانه اش، شخصیتی
 .کند می تجربه
 که است انتظاراتی و ها حدس ،باورها ،ها دانسته ،ها برداشت کلیه ذهنی  تصویر

 .است داشته خود پیرامون محیط از فرد
 

 :است اصلی دوعامل حاصل محیط از فرد ذهنی تصویر یا سیما
 ادراکی مجموعه یک صورت به توقعات وو آرزوها تجربیات، و روابط خاطرات،1)
 طرحواره تشکیل نتیجه در و منظر از بعدی سه شده ارسال اطالعات2)

 سيما
 ژدربدزرها : مدرس



 سيما

  

 ژدربدزرها : مدرس



 ديدگاه های کارا در مواجهه با سيما

  

 ژدربدزرها : مدرس



 سيما و منظر

  

موثر بر )بالفعل اطالعات اطالعات بالقوه در نظریه اطالعات
 پردازش شده اطالعات (ذهن

 ذهنیت عینیت واقعیت در فلسفه

 مکان فضا محیط (معماری)در تئوری فضا

 سیما یا تصویر ذهنی منظر (شکل شهر)فرم شهر در طراحی شهری

 ژدربدزرها : مدرس



 ...منظر در مقايسه با

   

 ژدربدزرها : مدرس



 منظر شهری

  در و آید می پدید تاریخ طول در کالبد با آن شدن همراه و انسانی های فعالیت واسطه به که است ماهیتی شهری، منظر 

 .شود می تفسیر شهروندان ذهن

است عینی امر آغاز در شهری منظر. 

دارد پیوند شهر خاطره و کالبد با که عینی -ذهنی ای پدیده. 

،است محیط ادراک قابل یا عینی جنبه منظر . 

باشد داشته آن از متفاوتی های برداشت تواند می خود شخصیتی های ویژگی به بسته فرد هر .  

ستمعنا و عملکرد و فرم بر مشتمل.   

تماس سطح شهری، منظر اساسا (Interface) ”و دانش از توجهی قابل بخش رو این از و است “رشه پدیده” و “انسان 

 .گیرد می شکل آن تاثیر تحت شهروندان محیطی عواطف

است شهری منظر تفسیر همان شهر ادراک. 

است جامعه افراد دهنده پیوند مشترک عنصر. 

 

 

 

 

 ژدربدزرها : مدرس



•     

 نمونه هايي از منظرشهری

 سیدنی

 سانتیاگو

 زمینه

 اشکال

 فرم ها

 فعالیت ها

 ژدربدزرها : مدرس



 ...از شکل تا سيما

   

 ژدربدزرها : مدرس



 تحليل روابط عناصر مرتبط

  

 ژدربدزرها : مدرس



 منظر: بازتاب کارکردی بوسيله طراح

  

 ژدربدزرها : مدرس



 زيرساخت های منظرشهری

  

 ژدربدزرها : مدرس



 زيرساخت های منظر شهری

 (2008)ماتسوکا و کاپال
 درصد طبیعت 64•
 درصد مسایل زیباشناختی 50•
 درصد تفریح و سرگرمی 37•
 

 (2008)اشکنازیفرنکل و 
 مثل تراکم وو پراکندگی  -(configuration)شکل بندی•

 مثل ترکیب کاربری ها -(composition )ترکیب•

 ژدربدزرها : مدرس



 زيرساخت های اصلی شکل گيری منظر شهری

 کنترل دیدها و مناظر 
 ارتقای کیفیت معماری و طراحی محیط

 ارتقای کیفیت فضاهای عمومی
 برنامه ریزی صحیح برای تراکم ساختمانی

 توجه به جایگاه بناهای بلند در شهر
 حفظ میراث با ارزش شهری

 توجه به خوانایی شهر
 تناسب توسعه شهر با ویژگی های طبیعی

 ژدربدزرها : مدرس



 زيرساخت های اصلی ديد و مناظر

 نقاط شاخص شهری 

 آستانه ارتفاعی بناها

 نیمرخ شهر و خط آسمان

 دیدهای شهری

این اصول جزو اولین اصول شکلگیری بناها، خیابان ها، محله ها یا شهرهاست. 

 مهمترین اصل در دستیابی به منظر شهری مطلوب، اتخاذ دیدی جامع و کل نگر در

 توسعه شهر

می آید، ( عناصر معنایی)و نظر( عناصر کالبدی)زیر ساخت ها بطور کلی آنچه که به دید

  -البته در عین تنوع -شامل عناصر شهری مصنوع و طبیعی، باید در ایجاد هماهنگی

 .مورد توجه باشد

 ژدربدزرها : مدرس



 (با نگاهی جزئی تر در شهر)عناصر تشکيل دهنده منظر شهری

  

 ژدربدزرها : مدرس



 عناصر تشکيل دهنده منظر شهری

 فعالیت های انسانی

 ژدربدزرها : مدرس



 (مهمترين تک فضا) نشانه های شهری

 نشانه عنوان به ،مناسبت موضوع با مرتبط یا تخصصی های کاربری با شاخص عناصر

  ماندگار،پیوند شهری عناصر عنوان به نمادها لذا .دارند قرار مدنظر همواره شهری های

 .سازند می برقرار را عین و ذهن

 شمس العماره تهران

 ژدربدزرها : مدرس



 عناصر تشکيل دهنده منظر شهری

 کالبد مصنوع

 ژدربدزرها : مدرس



 عناصر تشکيل دهنده منظر شهری

 کالبد مصنوع

 ژدربدزرها : مدرس



 اجزا و مبلمان شهری

  و مواجه معرض در و مردم زندگی با پیوند در روزمره بطور که شهری مبلمان و اجزا

 .دارد عهده بر شهری منظر دادن شکل در بسزایی نقش است، ها آن با تماس

 با تعامل در شهری فضاهای و زیست محیط از بخشی عنوان به شهری مبلمان اهمیت

 .است مختلف کاربردهای با شهری امکانات سایر

 شهری تجهیزات سایر با هماهنگی در و بصری لذت دارای باید شهری مبلمان محصوالت

 .باشند

   .باشد می آن از مستقیم استفاده امکان شهری مبلمان اصلی ویژگی

 ژدربدزرها : مدرس



 اجزا و مبلمان شهری

  

 ژدربدزرها : مدرس



 عناصر تشکيل دهنده منظر شهری

 کالبد مصنوع

 ژدربدزرها : مدرس



 عناصر تشکيل دهنده منظر شهری

 (کالبدی) بستر طبیعی

 ژدربدزرها : مدرس



 عناصر تشکيل دهنده منظر شهری

 (بویژه اقلیم -غیر کالبدی تا نیمه کالبدی)بستر طبیعی

 ژدربدزرها : مدرس



 عناصر تشکيل دهنده منظر شهری

 (بویژه اقلیم -غیر کالبدی تا نیمه کالبدی)بستر طبیعی

 ژدربدزرها : مدرس



 (بارزترين نمود منظرشهری) فضای شهری

 برقرار را جمعی خاطره ایجاد امکان شهری، منظر نمود بارزترین عنوان به جمعی فضای 
 .کند می

  می فراهم را مشترک حضور امکان که است مشترکی دنیای جمعی فضاهای
  برگزاری طریق از مشترک تجربه امکان و کند می تنظیم را افراد متقابل روابط و آورد
 .کند می برقرار مناسک و ها آیین

 ژدربدزرها : مدرس



 (بارزترين نمود منظرشهری) شهریفضای 

 .می بخشد شکلفضای جمعی به شهر   .شهر می باشدراهبرد منظرین فضای شهری  

 ژدربدزرها : مدرس



 (اصلی ترين عنصرفضای شهری)خيابان 

  در هم که است خیابان منظر دارند، سروکار آن با شهری طراحان که منظری بیشترین
  محصوریت با است فضایی خیابان .شود می مطرح انسانی مقیاس در هم و پرنده مقیاس
 اختصاص خود به را شهری طراحان فعالیت محدوده بیشترین و ترین عمده که دورفه

 .دهد می

 ژدربدزرها : مدرس



 (اصلی ترين عنصرفضای شهری)خيابان 

 مقوله اصلی  و تعیین کننده از عناصر منظرسازی خیابان 5

 کفسازی
 طرح کاشت منظر نورپردازی خیابانی

 مبلمان خیابانی
 تسهیالت عمومی و تجهیزات خصوصی خیابان

 ژدربدزرها : مدرس



 شانزه ليزه نمونه ای از فضای شهری

را  استخوانبندی شهر پاریس که عنصر اصلی محور تاریخی خیابان شانزه لیزه بخش از  
تبدیل شد و در سال خیابانی مجلل م به  1828این خیابان در سال . تشکیل می دهد

 .م تعریض یافت 1994
در ابتدا و انتهای مسیر خاطرات جمعی مشترک سابقه تاریخی محور شانزه لیزه وجود 

 .آن می باشد

 ژدربدزرها : مدرس



 نظرگاه شهری

 .باشد می شهر کلی منظر مشاهده برای مکان بهترین شهری نظرگاه
 می تعریف مکانی را «شهری نظرگاه» و اندیشیدن و کردن نگاه برای مکانی را «نظرگاه»

 .افکنند می نظر آن کل یا شهر از جزئی به آن از که کنند

 فرانسه شهری نظرگاه محوطه
 1385 :نوتردام کلیسای از دید 

 ژدربدزرها : مدرس



 نظرگاه شهری

 :اهمیت نظرگاه شهری در منظرسازی
 

 درک تصویر روشن از محیط•
 جهت یابی در شهر•

 ایجاد حس آشنایی و امنیت در محیط•
 افزایش عمق و شدت تجارب انسانی•

 ایجاد زمینه خاطرات مشترک و پیوستگی بافت اجتماعی•

 ایجاد لذت بصری
 ایجاد فضای جمعی

 به عنوان نشانه شهری

 ژدربدزرها : مدرس



 نظرگاه شهری

  

 ژدربدزرها : مدرس



 مقياس های بررسی منظرشهری

 «آسامی»و « گائو»تعیین مقیاس بررسی منظرشهری توسط 

 محله

 (خیابان)شهر

 رم

 سینا رم

 ونیز

 ژدربدزرها : مدرس



 مقياس های بررسی منظرشهری

 «آسامی»و « گائو»تعیین معیارهای کالبدی در بررسی منظرشهری توسط 

 ژدربدزرها : مدرس



 الگوی مفهمومی منظر شهری 4

  

 تزئینی/ منظر شهری آرایشی

 زمینه گرا/ منظر شهری ادراکی

 هوشمند/ منظر شهری پایدار

 برنامه محور/ منظر شهری عملکردی

و مفهوم مکان ، مفهوم فضا، مفهوم جداره تزئینیچهار الگوی مطرح شده به ترتیب متکی بر 
 .می باشدمفهوم مکان پایدار 

 ژدربدزرها : مدرس



 سه ديدگاه در باب منظر شهری

 (شهر همچون چشم انداز)ترنر( 1
 (دید خاصی از جهان) معقوالنه 

 (موقعیت جغرافیایی اشخاص) کالبدی 

 (ساختارهای ذهنی)روان شناسی 

 (محیط)فضای فیزیکی سایمون بل( 2

(ادراک) فضای غیرفیزیکی 

3... ) جلوه گاه ارتباط های انسان و طبیعت پیرامون او از گذشته تا حال: منظر 

تاریخی برای نقل: منظر 

 ژدربدزرها : مدرس



 اهم اصول درک منظر شهری

  

 درک کلی نگر

 «در زمانی»مقوله ای 

 سیستم گشتالت

 ژدربدزرها : مدرس



 رويکردهای برداشت منظر شهری

   

رویکردهای 
 برداشت منظر

 روش ایستا

 روش پویا
 (پویا نگری)

 کلیت فضا

  کف

   جداره

   بام

   آسمان

 حواس پنجگانه

 حرکت پیاده در فضا

 حاالت فرد پیاده

ل
 ثی

و 
ن  

کال
 

ن
دم

 ه
و 

ی  
نتل

ب
 

 ژدربدزرها : مدرس



 کيفيت های منظر شهری

  

 (فضاهای متباین)

 شدت
 تنش

 نقش انگیزی
 تعادل
 تقارن

 تناسب
 تفوق
 وضوح
 تراکم

 تضاد
 تقابل

 تجانس
 مزیت
 انسداد
 تاکید

 محصوریت
 تنگی

 گشادگی 
 توالی
 تمرکز

 تکرار
 ضرباهنگ

 سلسله مراتب
 محصوریت

 یک مرتبگی
 تنگ و گشاد شدن فضا

 سرپوشیده و مسقف بودن
 ایجاد سایه روشن

 تاکید کالبدی
 موانع بصری

 عوامل وحدت

ری
شه

ظر 
من

ی 
ها

یت
یف

ک
 

 کیفیت های فضایی

 کیفیت سکانسها

کیفیت های ناشی از میزان 
 سازگاری میان مولفه ها

 کیفیت بین عنصر
 (در سازمان فضایی)  

 کیفیت های عنصر

کیفیت رابطه عنصر خاص 
 با دیگر عناصر

 (نقش و زمینه)

ل
 ثی

و 
ن  

کال
 

ن
دم

 ه
و 

ی  
نتل

ب
 

 ژدربدزرها : مدرس



 منظر و طراحی شهری

  

 ژدربدزرها : مدرس



 منظر شهری و طراحی شهری

  

 ژدربدزرها : مدرس



 اهميت منظر شهری

 ای حرفه صرفا تصمیمات و اقتصاد به منظر واگذاری از تا میکند ایجاب ما زندگی کیفیت بر منظر زیاد تاثیر
  .آید عمل به جلوگیری

 
 منظر یک ایجاد به ما راهکارهای کند، می ادراک که است محیطی از بخشی خود سانان که مفهوم این درک با

 .شود می تبدیل شهر در پویا و فرهنگی
 

 است محیطی ذهنی و اجتماعی های ارزش شناخت بلکه نیست، زیبا صرفا محصولی ایجاد شهری منظر هدف بنابراین
 .است شهر به گرایانه کل دید ان الزمه که ایم ساخته زمان طول در را آن خود که

 

 ژدربدزرها : مدرس



 ژدربدزرها : مدرس



 تحوالت مفهومی منظر

 بکاربرده نقاشی تابلو یک کردن مشخص برای هلندی زبان به میالدی 15 قرن اواخر در (landscape)منظر بار اولین
 .شد

 بر آن تاثیر و فرانسه انقالب .پذیرفت صورت دنیا سطح در میالدی 19 قرن بزرگ تغییرات دنبال به منظر مفهوم کاربرد
 ها کشور این اجتماعی و سیاسی ساختار در سریع و گسترده تغییرات صنعتی انقالب همچنین و اروپا دیگر کشورهای

 .شد موجب را نقاط سایر سپس و
 در قوی محرکه نیروی سازی جهانی و شدن جهانی ،شهرسازی و شهرنشینی رشد و حرکتی الگوهای در تغییر 

 .است بوده پایدار و باثبات آرام، سنتی، صورت به امروز عکس بر گذشته تغییرات .هست و بوده منظر تغییرات
 
  .داد ارائه را (1984)بومی منظر واژه جکسون گرفته صورت تحوالت به توجه با

 کار به تکنولوژی و اقتصاد شدن جهانی سوء اثرات از جلوگیری منظور به که است دنیا مردم دانش تجسم بومی منظر
 .باشد می جوامع و ها مکان محلی هویت معرف بومی منظر .است رفته

 در ما حس این .کنیم می زندگی آن در که است مکانی منظر، کیفیت تشخیص عامل مهمترین :دارد اعتقاد جکسون
 .شود می ساخته جامعه و مکان به نسبت طوالنی بازه یک در که است زمان با ارتباط

 جهان شناخت برای موثری راه منظر :معاصر مشترک سخن

 ژدربدزرها : مدرس



 گذار جنبش مدرن در عرصه شهری

 :مدرن جنبش درباره مطرح نقدهای
 

 .است سرزمین و مشترک تاریخ با شهر ساختار میان ارتباط شدن محو (الف
 خود جغرافیایی و تاریخی زمینه از شهرها شدن جدا

 ... و جغرافیایی تاریخی، بستر نفی در زمینه عنوان به جدید شخر ساختار
 

 خصوصی و عمومی فضای میان بارز تفاوت رفتن بین از (ب
 شهر اصلی معرف ساختمان، لباس در خصوصی فضای

 رسمی غیر و کمرنگ عمومی فضای شدن محو
 منظرشهری دهنده شکل فاکتور عنوان به شهر عمومی فضای شدن پاک

 ژدربدزرها : مدرس



 ...بنيان شهر

 :میالدی 19 و 18 قرن اواخر قدیم شهرهای نقشه بررسب در
   .است آن جمعی فضاهای شکل زاده شهر شکل 

 .کند می متصل یکدیگر به را (خصوصی جزایری همچون )شهرها جمعی، فضاهای امتداد
 .است عمومی فضاهای از منتج خصوصی فضاهای

 
 فلورانس

 ژدربدزرها : مدرس



 منظر مدرنيسم و پست مدرنيسم

   
 به شهر کمی عوامل رشد که پارادوکس این .بود مدرن علم طبیعی دستاورد شهر، سیمای از فیزیکی و کالبدی تعبیر

  .کرد فراهم را مدرنیسم انهدام های  زمینه شود، نمی منجر کیفی ارتقای
 را معنا و  گرفتند درس مدرنیسم شکست از بودند آمده پدید مدرن دنیای علم و عقل بستر در که ها مدرنیست پست
 پست از برخی فرمال و گرا صورت اقدامات البته که) .افزودند شهر ماده به زیباگرایی و زمینه تاریخ، عنوان تحت

 (.شد سبک این بدنامی موجب داشتند شهر در معنا و ماده نشینی هم از مکانیکی فهمی که ها مدرنیست

 .پیش از ظهور مدرنیسم در طراحی فضاهای شهری تاکید بر روی زیبایی شناسی شهری بوده و شهرسازی به عنوان هنر شهری بوده است

 ژدربدزرها : مدرس



 تاريخچه شهرسازی منظر

  سمینارهایی مجموعه در را «شهرسازی عنوان به منظر » عبارت کرنر جیمز بار اولین
 .نمود مطرح «ترمیمی منظر » و «منظرسازنده » عناوین تحت 1990 سال در
 ظهور حال در مدل یک عنوان به را منظر شهرسازی ،1996 سال در والدهیم چارلز 

 1997 سال در وی .کرد مطرح شهری طراحی و منظر معماری ای حرفه تجربه برای
  باقی و ها ساختمان رویکرد این مطابق که کرد مطرح را  «منظر شهرسازی» عبارت

 .باشند می شری منظر با ارتباط در شهر های زیرساخت

 رشته این در دانشجو جذب (A.A)انگلستان معماری دانشکده در 1999 سال در و 
 .شد شروع
 والدهیم زعم به که باشد می مدرنیستی پست گرایشات در منظر شهرسازی ریشه

   .باشد می آن بروز ریشه 1980 سال در چومی برنارد اثر دوالویلت پارک طراحی

 ژدربدزرها : مدرس



 تاريخچه شهرسازی منظر

 فرش پارک پاریس، در دوالویلت پارک پروژه سه در منظر شهرسازی تجارب عمده
 .باشد می تورنتو در ویو داونس پارک و نیویورک در کیلز

 
  :دارد هارگ مک طبیعت کمک به طراحی کتاب در ریشه آثارکه این در کلیدی مفهوم

  طریق از مصنوع های پدیده و ها ساخته دست با تواند می و نبوده طبیعی صرفا منظر »
 مطرح فرآیند در دخیل عنصر عنوان به بایستی فرهنگ عامل و شود درگیر طراحی

 «شود

 ژدربدزرها : مدرس



 تاريخچه شهرسازی منظر

  
Downsviwe park 

 ژدربدزرها : مدرس



 تاريخچه شهرسازی منظر

  
de la villette park 

 ژدربدزرها : مدرس



 موضوعات کليدی شهرسازی منظر

  

 ژدربدزرها : مدرس



 ظهور و تحول مفهومی در منظر شهری

 اول دوره در و جهانی جنگ دو بین های سال در را شهری منظر واژه کاربرد بر ژانی هلن   
 شهری شناسی زیبایی روی بر ای ویژه تاکید که کند می اشاره (1940-1944)بازسازی

 تا1959 های سال بین آن از پس .است داشته «شهری هنر » عنوان به شهرسازی و
 سپس .شد استفاده ،شهری های ریزی برنامه بر مبتنی شهرسازی مقابل در آن از 1965

 و زندگی چارچوب انتقادی اصطالح» عنوان به «شهری منظر» واژه 1960 دهه پایان در
 .یافت عمومیت «محیط

  و است بوده شهری منظر اصطالح به بهادادن شروع میالدی، 1980 دهه آغاز
  در «مدرن منظر انداز چشم» و لیون در1981 در «منظر؟ مرگ» مثل  هایی گردهمایی

 شهری منظر مفهوم بازخوانی در تحول و گذار های دوره 1990 در پاریس پمپیدو مرکز
   .باشد می

 میالدی 2000 سال از متداول معنای به چه و علمی بصورت چه عبارت این از استفاده
  .پذیرفت صورت

 
 .دبا ظهور شهرسازی مدرن و تاکید بر برنامه ریزی های شهری، طراحی های فضاهای باز بین ساختمان ها و فضاهای سبز شهری دغدغه منظر شهری ش

 ژدربدزرها : مدرس



    ظهور و تحول مفهومی در منظر شهری

 بین همایش در 2003-2006 سالهای بین بیستم قرن در شهری منظر مفهوم مطالعه
 .پذیرفت صورت الدیس پژوهشگاه ای رشته

  ،کونان میشل ،برک اگوستن ،باریدون میشل شهری؛ منظر باب در دوره این آوران نام از
 .است دیگران و روژه آلن ،پیت روبر ژان

 بلکه شد نمی شامل تنهایی به را شهر فرم و ظاهر تنها دیگر منظر که بود زمان این از 
  برک اگوستن نظر اساس بر و شد می یافت ختاری و طبیعت ،شهر روابط در آن اساس

 کلیدی عنصر محیطشان از مختلف های فرهنگ و ها دوره در ساکنین درک دان جغرافی
 .است معاصر تفکرات در
 پس دوران در شهرها توسعه از بازتابی «شهری منظر » مفهوم از ما درک تغییر واقع در
  تعریف و قدیمی ریخت شده، ها آن بافت پراکندگی و گسترش سبب که است جنگ از

 می محو را شهری بیرون و شهری مناطق بین مرزهای و ریزد می هم در را ها آن شده
 .گرداند

 
 

 ژدربدزرها : مدرس



 ظهور و تحول مفهومی در منظر شهری

 سیاست قانون اساس بر )زمین ریزی برنامه از گذار ،شهر و منظر به مربوط قوانین تکامل   
 شده تصویب قانون آن دنبال به و محلی شهرسازی طرح به ( 1967 در شده تهیه زمین

 مسائل در دگرگونی این ؛شهری نوسازی و همبستگی طرح به منسوب 2000 دسامبر در
 .است گرفته قرار بررسی مورد وسیع اندازهای چشم در که دهد می نشان را شهری

 
 که شده تصریح (فلورانس در 2000 اکتبر 20)اروپا منظر عهدنامه 2 دربند مثال بطور

 روستایی، طبیعی، فضاهای و است اجرا قابل سرزمین های بخش تمام در» عهدنامه
 منظر » مفهوم جا این در که گفت توان می  «گیرد می بر در را شهری بین و شهری
 به صرفا و شده تبیین درستی به شود می درک مردم توسط که آنطور «شهری

 .شود نمی محدود (شهرها درون )روستایی قلمروهای
 

 ژدربدزرها : مدرس



 منظر شهری در فرانسه

 شهرها شدن سبز آغاز و جنگ پایان•   
  کمک به فروپاشیده اقتصادی با اروپا شده ویران شهرهای دوم، جهانی جنگ پایان در

 شهرها، بین رقابت و شدن جهانی اقتصادی ماهیت به توجه با .یافت بهبود مارشال طرح
  از که زدند مردم زندگی کیفیت ارتقای جهت در اقداماتی به دست شهری مدیران

 فراغت اوقات پرکردن و آلودگی کاهش سالمتی، برای سبز فضای گسترش آن، جمله
 .بود شهروندان

 بار بود شده آغاز هوسمان زمان از که شهری های پارک تاسیس سیاست پاریس در 
 .گرفت قرار کار دستور در دیگر

 ژدربدزرها : مدرس



 منظر شهری در فرانسه

 به توجهات تدریج به 1980 اوایل از ،1960 از گرایان زمینه گرفتن قرار توجه مورد با   
  فرانسوی باغسازی هنر پشتوانه به نیز فرانسه در و شد جلب اروپا کالسیک باغسازی هنر

 .گردید ارائه منظر معماران توسط جدید الگویی باروک، دوران
 

 باغ شاخص عناصر زمینه این در ها شخصیت بارزترین از یکی عنوان به پروو آلن
  داد ارائه مدرن ای چهره با را هندسی نظم و آب با بازی گیاهان، هرس همچون فرانسوی

 هر فرهنگی گرایشات با غلبه او رویکرد در .است سیتروئن آندره پارک پروژه آن نمونه که
 .است سرزمین

 

 ژدربدزرها : مدرس



 منظر شهری در فرانسه

   

 آبنمای اسطوره ای در باغ ورسای

نظرگاه شهری الدفانس، 
بازخوانی آبنمای کالسیک 

 در قالب فرم های مدرن

پارک دیده روت، یادآور تخته 
 سنگ های باغ های ژاپنی

 ژدربدزرها : مدرس



 منظر شهری معاصر

   گرا طبیعت شهری منظر•
 و اجتماعی طبیعی، عوامل از ای مجموعه کل؛ یک عنوان به شهر رویکرد، این در

   .باشد می انسان دست به شده ساخته محیطی
  سازگاری به توجه تاریخی، -فرهنگی میراث از حفاظت هویت، به احترام با رویکرد این
  پایدار توسعه به رسیدن جهت در سازی معاصر به زیست، محیط ساختارهای با ها آن
 .کند می برقرار طبیعت و انسان بین  را موفق ارتباطی و باشد می

 

-منظرسازی طبیعت گرا

 پست مدرنیسم

 ژدربدزرها : مدرس



 منظر شهری معاصر

 فرهنگی شهری منظر•
فرهنگی گذشته به عنوان خاطره جمعی از آغاز قرن  -حفاظت و نگهداری آثار تاریخی

در این رویکرد،  . میالدی میالدی مورد توجه قرار گرفت و همچنان ادامه یافت 19
فرهنگ منحصرا مظاهر هنری نیست بلکه هرگونه مداخله بشر در یک مسیر بصورت 

که به سرزمین شکل دهد و تصوری از ویژگی  ..( کشاوزری، معدن کاری،)منظم و مکرر
 .های آن را به دست دهد، می باشد

 .در نیمه دوم قرن بیستم احیا و بازسازی باغ های باارزش مورد توجه قرار گرفت
میالدی، منظر فرهنگی  2006در تعریف مشترک کنوانسیون میراث جهانی یونسکو در 

 .سرزمین یا ناحیه ای که تعامل انسان و طبیعت را به نمایش می گذارد
 

 ژدربدزرها : مدرس



 منظر شهری معاصر

 شهری منظر نوین عرصه -پساصنعتی منظر •
 سبب اخیر، های دهه در نشینی حومه رویه بی رشد و بزرگ شهرهای آلود شتاب توسعه

 شهر از خارج زمانی خود، نامطلوب محیطی کیفیان دلیل به که سنگینی صنایع شده
 شهر بستر در تهی های حفره نتیجه در .شوند محاصره جدید ای بافت با امروزه اند، بوده
  در جابجایی این از حاصل وسیع متروکه اراضی شهری، منظر تعریف به که آمده پدید
 .شوند می شناخته (Brown field)بازیافتی های عرصه عنوان تحت شهر کالبد

 های کارخانه ساختمان تا صنعتی متروک یا آلوده های سایت از بازیافتی های عرصه این
 .دارند وجو شهر زوال به رو های بخش در معموال که گیرد می بر در را قدیمی
 .باشند می شهری بافت در نهفته های پتانسیل عنوان به پساصنعتی مناظر

 

 ژدربدزرها : مدرس



 منظر شهری معاصر

 شهری منظر نوین عرصه -پساصنعتی منظر •
 قاعده اساس بر چراکه هستند؛ شهری رشد سالمت های شاخص از شده تلف مناظر

  از همیشه برای که مناظر این .است ناپذیر اجتناب پسماند تولید تکامل، و رشد طبیعت،
 .دهند می گواهی بشر ترقی بر اند، شده رانده خود بکر حالت
 زیباشناسانه، شکوهی با که شوند می اطالق مناظری به عمدتا فرهنگی مناظر اگرچه

  قرن فرهنگی مناظر لیکن میکند، بیان محیط در را انسان دذستکاری از نمادین ماهیتی
 برای جدیدی فرهنگی منظر پتانسیل این .شود می شامل نیز را صنعتی پسا مناظر ؛21

 بشر تکامل و تاریخ بیانگر و دارند نوستالژک دیدی آن به نسبت که باشد می آیندگان
 .باشد می نشین شهر

 

 ژدربدزرها : مدرس



 منظر شهری معاصر

gas works park 

 ژدربدزرها : مدرس



 شهر

duisburg nord park 

 ژدربدزرها : مدرس



 رابطه دوسويه تجهيزات و منظر شهری

زیرساخت های شهری از اساسی ترین عناصر شاخص و تشکیل دهنده فرم شهری 
 .محسوب می شوند و نقش تعیین کننده ای در خلق منظر شهری دارند

 خط امتداد -توکیو شهر سیمای
 سوگیتا شین ساحلی

 ژدربدزرها : مدرس



 رابطه دوسويه تجهيزات و منظر شهری

 جویی صرفه موجب که ،شهری های زیرساخت برای راهکاری مشترک تونل 
 .دارد شهری منظر و شهر زیبایی بر مثبت و مستقیم تاثیر و شده اقتصادی

 هزینه و نصب کاهش عمومی، امنیت ایجاد بازدید، های چاهک کاهش موجب راهکار این
 محیط در حداقلی تاثیر دسترسی، و بازرسی جهت وقت در جویی صرفه نگهداری،

 شهری متعدد تاسیسات پذیرش واجد ساز، و ساخت ای هزینه در جویی صرفه زیست،
 .شود می ...و

 و باشد می مختلف های ارگان بین دقیق کامال هماهنگی نیازمند راهکار این البته
 می موجود موانع از مشترک تونل ساخت های هزینه و طراحی پارامترهای پیچیدگی

 .اشند

 ژدربدزرها : مدرس نمونه موردی تاسیسات و تجهیزات شهری



 تاريخ باغسازی جهان

 النهرینبین 1)

 مصر2)

 یونان3)

 روم4)

 باغسازی در قرون وسطیتوسعه 5)

 انسانگرایی دوران 6)

 باروکدوره 7)

 روشنفکریعصر 8)

 

 ژدربدزرها : مدرس



 تاريخ باغسازی جهان

 :بین النهرین 
در دوران باستان این سرزمین مبین نوع ارتباط انسان با طبیعت پیرامونش 

   .بوده و ویژگی های این رابطه را عناصر زیر تشکیل می داده است
، انسان را موظف می ساخت که تماامی  احترام به محیط طبیعی و تقدیس آن 1)

 .فعالیتش را با طبیعت هماهنگ سازد
تقدیس طبیعت ، موجب می شد که انسان خود را نگهبان آن بپندارد و تمامی 2)

همگون و هماهناگ  ( خطوط ، نور و رنگهای طبیعت)عملیاتش را با عناصر آن 
 .سازد

منبع و منشا تمامی خوبی ها و زایش ها و بقاای   "زمین مادر"زمین به عنوان 3)
 .هستی تلقی می شد

آب نیز عنصری برای تولید و بقا محسوب مای شاد و بارای رویانادن و ایجااد      4)
نگارش و اعتقاادات   . داشات معنوی و  تمثیلیخنکی به کار می رفت و اهمیتی 

  .موجود در این زمینه ، در باغهای معلق یا پردیس های بابل تجلی یافته

 ژدربدزرها : مدرس
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  :مشخصات باغهای معلق بابل  

 آنها میان از و شده می احاطه درخت یف رد دو با که بودند محوری دارای1)
 .گذشت می آبی جوی

  همزمان و مسیح میالد از قبل ، باشد می جهان کهن باغهای ترین قدیمی از2)
 هفتگانه عجایب از یکی و ، است شده احداث پارسی پادشاهان سلسله شروع با

 .شود می محسوب جهان
  و طبقات و کرده بندی تراس را هرم این و اند ساخته هرم شکل به مذکور باغ3)

 .بودند ساخته مربوط یکدیگر به عظیم پلکانهای وسط از را تراسها
 بودند نموده کشت فراوان گلدار درختان و ها درختچه و درختان تراس هر در4)

   .درآید درخت پر کوه یک شکل به باغ تا
 نحوه و ساختمان پیچیدگی خاطر به بلکه زیبایی خاطر به تنها نه باغ این5)

 .باشد می اهمیت حائز آن آبیاری

 ژدربدزرها : مدرس
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 : ویژگیهای سرزمین مصر  

 مونومانها که نحوی به .رفت می شمار به مصری معابد بنای در معماری بخش الهام پایه طبیعت1)
 و نخل از تقلیدی ستونها است خورشید به نزدیکی جهت و کوه از تقلیدی (... و معابد ، اهرام)

 .  (Papyrus) پاپیروس و (Lotus)نیلوفر گلهای از تقلیدی ستونها سر

 تئاتر آمفی با آن تراسهای که است دوره این مهماری از بارزی ی نمونه ، دیرالبحری معبد2)
 .است شده آمیخته طبیعی

 فرم با آن در گیاهان و بودند شکلی مستطیل مسطح قطعات ، باستان مصر در باغسازی سیستم3)
 .شدند می گاشته منظمی

 به متعدد قسمتهای به بود شده کاشته آن کنار کوتاهی نخلهای که آبی کانالهای با ها باغ4)
 .شدند می تقسیم شطرنجی صورت

  برای مکانی باغها و داشت قرار آنها محیطی و اقلیمی عوامل تاثیر تحت باغها این طراحی5)
 .شدند می محسوب خصوصی زندگی

 .است بوده غرب در باغسازی برای مشخصی الگوی ، باستان دوران مصری باغ6)

 ژدربدزرها : مدرس
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 (از قرن پنجم تا چهارم پیش از میالد)یونان    
 :ویژگیهای سرزمین یونان 

 به که بوده ای گونه به طبیعت بستر در معابد استقرار نوع و معماری شیوه1)
 .است بخشیده می (سمبلیک) نمادین مضامین و ابعاد ، فضا

  می ادغام آن با و گیرد می شکل طبیعت نظم کنار در ، معابد هندسی نظم2)
 Peastum  معبد و (تپه روی واقع) یونان در اکروپلیس معبد مانند .شود

   .(ساف زمین در واقع) ایتالیا در
 مالک عنوان به شهرها ، دوران این در حاکم راسیونالیستی تفکر به توجه با3)

 عناصر از بردن لذت مبنا این بر .ها باغ و طبیعت نه شدند می شناخته زیبایی
 .بود شده شناخته تعریف قابل غیر و منطقی غیر ، باستان یونان در طبیعی

 پیدا توسعه یونانیان بر رومیان تسلط با و یافت اهمیت اسکندر از بعد باغسازی4)
   .گردید احداث کهن یونان در پارک یا عمومی باغ اولین کرد

 ژدربدزرها : مدرس
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 (  از اواخر قرن چهارم قبل از میالد تا قرن پنجم بعد میالد)روم   
 :ویژگیهای سرزمین روم

 های فرم جستجوی و درختان متقارون کاشت با ، طبیعی منظر در نوسازی1)
   .بود همراه طبیعی های المان برای هندسی

 ، قهرمانان مجسمه با که بودند ای شده طراحی تابلوی مانند رومی های باغ2)
 .شد می آراسته معابد و استخر ، فواره

  از خارج در اشراف اقامت و تفریح برای مکانی بعنوان دوره این در باغ – ویال3)
 .ساخت می آشکار را رومیان منظر خاص فرم شهر

 به که گیاهانی با ... و مجسمه ، آب مثل معماری عناصر ها "باغ – ویال" در4)
 .شدند می ترکیب ، یافتند می شکل (Are-Topiaria)  تکنیک یاری

 ، مکعب اشکال به و شدند می هرس متنوعی صورت به تکنیک این با گیاهان
 .آمدند می در ... و کره ، استوانه

 ژدربدزرها : مدرس
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Are-Topiaria 

 ژدربدزرها : مدرس
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 توسعه باغسازی در قرون وسطی  

 در فقط و کرد افول باغسازی و باغبانی قرن دو مدت به ، روم امپراطوری سقوط با1)
 .گرفت می انجام ها راهبه یا ها راهب توسط دیرها

 باغبانی هنر دوباره و شد نمی ای توجه نیز دیرها به میالدی دهم و نهم قرن در2)
 شد فراموش

 دوباره دیرها و آوردند روی مذهب به انگلیسی های"نورمن" میالدی یازدهم قرن در3)
 گرفت قرار توجه مورد باغبانی و گرفت رونق

 خاتمه نیز دیرها باغسازی به و کرد تعطیل را دیرها انگلستان پادشاه ششم هانری4)
 .داد

 ژدربدزرها : مدرس
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 ( از قرن پانزدهم تا اواخر قرن شانزدهم)دوران انسانگرایی    
 : ویژگی های دوران انسان گرایی

 در ، کهن باغسازی و معماری طراحی روش فراگیری و باستان دوران احیا1)
 از استفاده) باستان دوران باغ آرایی صحنه ، دوره این طبیعت و معماری ترکیب

-Are  تکنیک از گیری بهره و ها مجسمه ، نماها آب ، ها پله ، ها بندی ساتر
Topiaria) شد می واقع طراحان الهام و تقلید مورد.   

 با را اجتماعی کار تقسیم ، ها تعاونی سیستم شدن منسوخ و تکنولوژی ابداع2)
 .شد پذیرفته طراح عنوان به معمار و ساخت همراه نوینی های دگرگونی

 به .گرفت شکل مرکزی گریز نقطه یکی تعیین با پرسپکتیو بوسیله فضا وحدت3)
 منطقی سیستم یک در و گردید بندی دسته فضا مختلف های جلوه ، طریق این

 .شد داده نظم عقالنی و
 نمونه که یابد می تجلی طبیعت به توجه صورت به نقاشی آثار در منظره حضور4)

 .کرد مشاهده بوتیچلی و داوینچی لئوناردو ، رافائل تابلوهای در توان می را آن
  ضرورت که شد "منظر - باغ – ویال" آمدن وجود به سبب زیبا منظر مفهوم5)

 سعی ها باغ این طراحی در .ساخت مطرح را اطراف محیط سوی به بنا استقرار
   .شوند داده قرار ، دید زاویه و باغ فراسوی در گردید

 ژدربدزرها : مدرس
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 " منظر -باغ  –ویال "نمونه های   

 تپه دامنه در  (Michelozzo)توسط 1458 سال در  (Medici) مدیسی ویال1)
 .شد ساخته فلورانس

 ساخته  (Vento)ونتو استان در 1500 سال در  (Palladio)پاالدیو ویالهای2)
 .شد

 کنار و جنگل داخل در رافائل توسط 1519 سال در (Madama)  ماداما ویال3)
 .شد طراحی  (Tevere)رودخانه

 شانزدهم قرن بزرگ معمار بوسیله 1564 سال در  (Lante)النته ویال4)
 .شد احداث (Bagnaia) بانایا در  (Vignolo)"وینولو"

  (Ligprio- Pierio)لیگوریو پیرو توسط 1550 سال در دسته  (D"Este)ویال5)
  شد طراحی روم دیکزن  (Tivoli)تیولی در

 ژدربدزرها : مدرس
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 «منظر –باغ  –ویال »نمونه های 

 

Lante 

Medici 

 ژدربدزرها : مدرس
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 (:  قرن هفدهم)دوره باروک 

 بینهایت در گریز نظم با پرسپکتیوهای به توجه ، دوره این معماری و هنر در1)
 می (شانزدهم قرن) رنسانس دوره محدود و مرکزی پرسپکتیو با فضاهای جایگزین

 .شود
 و شده تشکیل نامحدود پرسپکتیوهای با نمایشی فضاهای از باروک دوره آثار2)

  دهند می ارائه را پویا و ایستا متضاد فضاهای از ترکیبی
 مثل باستانی های مونومان با طبیعت فیزیکی محیط دوره این منظر های نقاشی در3)

 .شده ترکیب باستان روم های خرابه یا معابد
 اصلی موضوع بیان برای زمینه پس عنوان به منظر از دوره این هنرمندان اکثر4)

 .کردند می استفاده ، بود اساطیری و ای افسانه ، باستانی بناهای عمدتا که آثارشان
 "پارک -ویال" صورت به جدید اشرافیت گیری شکل به توجه با دوره این های باغ5)

 .است یافته تجلی

 ژدربدزرها : مدرس



 تاريخ باغسازی جهان

  "ویال پارک"نمونه های   

  (Frascati)در فراسکاتی 1598در سال  (Aldobrandini)ویال آلدوبراندینی 
 .نزدیک شهر روم ساخته شد

 .  احداث شده "اوکا»در  1650ویال گامرایا در سال 

Aldobrandini گامرایا 

 ژدربدزرها : مدرس
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 (:قرن هجدهم)عصر روشنفکری   

 پیشرفت ، سیاسی - اجتمایی عظیم دگرگونی دوران ، هجدهم قرن1)
 و علم به نامحدود اعتقاد ، شناسی باستان و گرایی تاریخ ، تکنیکی های

 .شود می شناخته عمومی آموزش و فرهنگ ترویج و دانش
  و عمومی باغهای کنار در ... و بلوار ، میدان مثل شهری نوین فضاهای2)

 می شهری فضاهای وارد گیاهی المان .گیرد می شکل ها گردشگاه
 .شود

  می شناخته دوره این سبزی منظره شاخص "منظر - پارک – ویال"3)
 .شود

 ژدربدزرها : مدرس
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 :ویژگی های منظر در قرن هجدهم  

 پرسپکتیو و تقارن ، محور از ماهرانه استفاده بر که (LeNotre)لونوتر طراحی اصول1)
 شهری فضاهای طراحی بر و دارد تاکید دید زوایای کنترل و تضادها ترکیب ، نامحدود

 .نهاد چشمگیری تاثیر ... و ها گردشگاه ، خیابان ، میدان مثل دوره این
 شهری میادین احداث2)
 گیاهی المان رواج3)

  ایتالیا جنوب در پالرمو در(Villa Giulia)  جولیا ویال دوره این منظر آثار مهمترین4)

 ژدربدزرها : مدرس
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Villa Giulia 

 ژدربدزرها : مدرس
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 باغ در فرهنگهای مختلف

 باغسازی فرانسه1)
 باغسازی  انگلستان2)
 باغسازی ایتالیا3)

 باغسازی خاور دور4)

 ژدربدزرها : مدرس
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  :باغسازی فرانسه 

 .دارای ویژگی زیر است" منظر –پارک  –کاخ  –شهر "باغسازی فرانسه با رواج معماری 

 خود کمال حد به دوره این در فرانسه  اشراف و شاهان اقامتگاه محل منظر معماری1)
 .رسید

 تشکیل به منجر که مستقیم خطوط با متقارن هندسی منظم های شکل ایجاد2)
 محسوب منظر طراحی اولیه اصول از ، شد می بینهایت در گریز نقطه با پرسپکتیو

 .شد می
 اقامتگاه طراحی) داد قرار تاثیر تحت نیز را شهر ، دوره این در منظر معماری فرم3)

 (پارک ، قصر ، میدان ، شهر شامل فرانسه جنوب در ریشلیو
  (Versaille) "ورسای" و (Vaux-Le-Viconte)"ویکونت-لو-و" مجموعه دو4)

 .است دوره این منظر معماری شاهکار  (Le Notre) "لونوتر" آثار از

 ژدربدزرها : مدرس
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 (Le Notre)" لونوتر"آثار   

Vaux-Le-Viconte 

Versaille 

 ژدربدزرها : مدرس
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 :باغ سازی  انگلستان 

 را علم توانست بود فلسفی جنبشی که گرایی تجرابه هفدهم، قرن میانی سالهای1)
 .باشد داشته باغ طراحی بر عمیق تاثیر و کند منقلب

 .بود باستانی سبکهای کارگیری به هجدهم قرن اصلی های ویژگی از2)

 میالدی 1890 سال از "پیشه و هنر" جنبش3)
 .گرفتند سر از دوباره را کالسیک های نظم مطالعه معماران میالدی 1990 دهه4)

 .کردند کسب کنایه و نگاری پیکر و ، معانی از جدیدی الهامات نیز باغ طراحان

 ژدربدزرها : مدرس
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 :باغ سازی ایتالیا   

 سبکهای از متاثر نوعی به بندی تراس و زیاد بسیار وسعت با باغهایی ایتالیا در1)
 های گلکاری و دائمی های درختچه و درختان ، ها مجسمه با همراه معماری
 .بود شده مرسوم باز فضای در ای حاشیه

  و باغها احداث برای شانزدهم و پانزدهم قرن در راهنمایی خود ایتالیایی های باغ2)
 .شد اروپا در پارکها

 ژدربدزرها : مدرس
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 :باغ سازی خاور دور

 ژاپن

 تشکیل نهرها و ها جزیره ، آبگیرها مجموعه از و ساده بسیار ژاپن در اولیه های باغ1)
 .بود شده

 .است طبیعت از ای گوشه نمایانگر باغ از قسمتی هر طرحهای2)
 ایجاد و زینتی گیاهان ، آب ، آنها گرفتن قرار طرز و سنگها مختلف اشکال به توجه3)

 .آنهاست بین خاص رابطه
 اشکال بلکه رود نمی بکار صاف و منظم کامال سنگ یک ژاپنی باغهای طبیعت در4)

 .کند می ایجاد را زیبایی که سنگهاست مختلف سطوح و نامنظم
 .است سمبلی یا ، معنا ، حرف نشانه خود سنگها گرفتن قرار شکل5)
 به را مختلف های شکستگی با تیره سنگهای ، کوه نشانه بلند و بزرگ سنگهای6)

 مستطیلی سنگهای و تپه معنای به را گرد یا و صاف کوچک سنگهای ، آتش معنای
 .دانند می آرام آبهای مفهم به را صیقلی و شکل

 کوچک نهرهای ، مرداب ، آبشار ، آبگیر) آب و سنگ شامل دور خاور در اصلی مواد7)
 سنگهای یا و سنگ قلوه ، سنگ از را روها پیاده کفپوشهای .باشد می(پل با همراه
   .کنند می تزئین شده گرفته شکل

 ژدربدزرها : مدرس
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 حرم توشوگو در ژاپن

 ژاپن باروک:توشوگو حرم یا آرامگاه
 تزئینات از پوشیده

 17 قرن آغاز
 

 ژدربدزرها : مدرس
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 ویالی کاتسورا در ژاپن

 17قرن آغاز:کاتسورا ویالی
 تزئین نوع هر از خالی

 هماهنگی و سادگی
 هندسی دقیق های فرم
  سبگ به وسیع پارک یک میانه در

shoin 
  و داخل به خارج فضای کشاندن
 برعکس
 بنا به داخل به کفسازی امتداد
 فضای به به چوبی ایوان امتداد

 طبیعی
 زمان سیاسی شرایط از متاثر هردو
 خود

 
 

 ژدربدزرها : مدرس
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 :برخی از نکات ممتاز باغ سازی چینی 

 ترکیب آبنماها با خشکی -1
 تمرکز در جزئیات و ریزکاریها   -2
 اعوجاج مسیرها  -3
 استفاده از ساختمانهای شاخص در زمین مثل کوشکها -4
 استقرار دادن مکانهای منظره ای در داخل طرح کلی باغ -5
 بکار بردن باغ برای عملکردهای متعدد -6
 گوناگونی در چشم اندازهای طبیعی  -7

 توانایی تحریک و تهیج -8

 ژدربدزرها : مدرس
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 مقایسه باغسازی شرق و غرب

 انسان

 خدا طبیعت

 خدا
 انسان طبیعت

 (آسیای شرقی)مدل شرقی مدل غربی

 طبیعت و انسان ارتباط•
 ارتباط :مسیحی بینی جهان•

 طبیعت و خدا انسان،
 را طبیعت خدا :موجود مثلث•

 آن از باید انسان و کرده خلق
 .کند استفاده

 متقابل دوچیز بیرون و درون•

 در و طبیعت مافوق خدایی•
  در حتی ، آن با نزدیک ارتباط
 خود با جمعا طبیعتت، با یگانگی
 .آیند می حساب به یگانه انسان

 و باغ شامل واحدی انسان خانه•
 مسکن

 ژدربدزرها : مدرس



 تاريخ باغسازی جهان

  
 مقایسه باغسازی شرق و غرب

 مکمل طبیعت و بنا :چینی باغ
 بنا روی بر زیادی اثر باغ یکدیگرند،

 نیست غالب نقش اگرچه دارد
 های فرم بین تضاد :انگلیسی باغ
 هندسی های فرم و طبیعت آزاد

 ساختمان
 بر ساختمان غلبه :فرانسوی باغ

 محیط مقابل در ساختمان طبیعت،
 طبیعی

 ژدربدزرها : مدرس



 منظر شهری در ايران

 دوران باستان 
 .بود دوره آن جمعی زندگی و مدنی مقاصد از ناشی آن روابط نوع و فضا گیری شکل

  جایی و بود دولت قدرت نمایش برای ای عرصه عادی، مردم حضور از خالی قلمروهای
 بود قدرتی منظر و معماری نتیجه در .بود نگذاشته باقی اجتماعی مدنیت احراز برای

 .سیاسی و حقوقی
 شهر و بود شاهی های قلعه قصر یا معابد اعتبار حاصل اغلب باستان شهر سیمای
 که خود پیرامون حوزه با مطلقی تضاد شهرها این .بود جامعه باالدست بخش به مربوط
 .داشتند بودند، ساکن آن در (ور پیشه و کشاورز )عادی مردم

 

 ژدربدزرها : مدرس



 ژدربدزرها : مدرس



 منظر شهری در ايران

 اسالمی دوران 
 گیرد می شکل جامع مسجد پیرامون مذهبی و بازرگانی صنفی، های تجمع دوره این در
 .شوند می شهر فرهنگی و جمعی مراکز محلی، عمومی فضاهای و ها بازار و

  شایان نقش آن در مذهب که است جمعی زندگی نمود دوره این شهری منظر قرائت
  از )متنوع فضایی قلمروهای ،هماهنگی عین در شهر فضایی و فرمی تکثر .دارد توجهی

 .است کرده ایجاد را (عمومی کامال تا خصوصی کامال
  ایجاد دستور سیاسی، -فلسفی های اندیشه کمک به (اندیشه تحول)صفوی دوران در

 میادین نتیجه در دهد؛ می شاهانه قدرت و ساکنین اجتماعی نیازهای بین واسط فضای
  و اقتصاد ،مذهب ترتیب بدین .گیرد می شکل ها باغ چهار و (جهان نقش ) بزرگ

 .کنند می بیان مدنی شهری مرکز برای را جدید مفهومی یکدیگر کنار در سیاست
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 منظر شهری در ايران

 معاصر دوره 
 خدمات .است فضاها گیری شکل در اقتصادی اولویت گویای معاصر دوره در شهری منظر

  این در شهری منظر اعتالی از هدف .شکنند می را قدیم شهرهای حصار شهری گوناگون
  و نیازها ارتباط عدم افتد می اتفاق آنچه اما است؛ شهری خدمات کیفیت باالبردن دوره،

 .است ها آن بر تحمیلی کالبد با مردم انتظارات
 بار از شهر تاریخی مرکز و شود می منتقل ها حومه به شهر مرکز از تولید دوره این در

 دنبال به را اجتماعی بافت و کالبدی زوال نتیجه در شود؛ می خالی اجتماعی و اقتصادی
   .داشت

 تحمیل آن توسعه و داده تغییر را شهری سیمای ،خیابان نام به جدید عنصری پیدایش
 .گردد می تاریخی بافت بر سنگینی

 جمعی فضاهای به تعلق حس انسانی مقیاس فراسوی شهر مقیاس و کالبد توسعه با
  و فیزیکی مرزهای شدن پررنگ با و شده کمتر (جمعی حافظه های مکان )مشترک
  از شهروندان ذهنی تصویر  جمعی، فضاهای و محله مفهوم شدن محو کنار در سیاسی

  .گردد می مبهم برای شهر
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 در ايرانشهری منظر 

 عمده عوامل تاثیرگذار بر منظر شهری معاصر 
 سیاسی، قانون گذاری و قانون مداریقدرت •
و مبادله ( مسکن) ، مصرف(صنعت و خدمات) مشتمل بر جنبه های تولید: اقتصادیقدرت •

 .بین این دو می باشد
ایجاد بلوارها، بزرگراه ها، پل ها، تونل ها، تردد زیرزمینی، بکارگیری  : فن شناختیعوامل •

 ...روش های نوین اجرا و مصالح و
 گسترش فضایی شهر و پیچیده شدن سفرهای درون شهری: فیزیکی و ارتباطیعوامل •
فعالیتی، مسیرهای ویژه و  -یادمان ها و نشانه ها، گره های فضایی: روانشناختیعوامل •

 محدوده های تاریخی و فضاهای جمعی
نوع اعتقاد و اصول فرهنگی و در کنار آن تراکم جامعه : مذهبی، فرهنگی و جمعیتیعوامل •

 فرهنگی -مذهبی
معماری، رویکردهای بخشی یا کل نگر، هماهنگی یا  -مشاور -روابط کارفرما: مدیریتیعوامل •

 .ناسازگاری ارگان های برنامه ریزی، طرح و اجرا در حوزه شهری
 ...تعیین کننده نوع اقلیم، آب و هوا، پوشش گیاهی و: زیست محیطیعوامل •
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 منظر شهری در ايران

 تاریخی دوره سه بندی جمع
 که بوده شدید های مرزبندی دارای باستانی دوره در شهر اجتماعی های عرصه1)

 امری جامعه، تمدنی مفهوم دوره این در .باشد می جامعه طبقاتی اختالف بیانگر
 .است مرکزی قدرت یک از منبعث سیاسی

 ساخت در بیانی هم و وحدت نوعی به اسالمی دوره در اجتماعی برابری شعار2)
  انتظارات و نیازها اساس بر شهر شخصیت و انجامد می عمومی و خصوصی فضاهای
 بصری و فضایی کالبدی، وحدت عین در پیچیدگی واجد که گیرد می شکل آدمیان

 .باشد می
 فضاهای و شهر .یابد می تغییر نیز شهر سیمای تولید، شکل تغییر با معاصر دوره در3)

 تبدیل ثروت و سرمایه اضافی، ارزش تولید برای اقتصادی ماشین نوعی به شهری
 آن اجتماعی ساختار بر فضا اقتصادی ساختار یافتن تقدم موجب که .است شده
 .است شده
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 منظر شهری در ايران

هرسه این سازمان یافتگی ها از نوعی نظم پیروی می کنند که ریشه در باور دینی، 
 .زیست محیطی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زمان خود را دارد

 (بیان محلی)منظر شهر مفهوم شهر دوره

 و مقدس اقتدارگر اهورایی -سازمان یافتگی سیاسی باستان

 مردمی و همگرا اخالقی -سازمان یافتگی اجتماعی اسالمی

 (منظر ناشهر) واگرا اقتصادی -سازمان یافتگی عملکردی معاصر

 ژدربدزرها : مدرس



 ايرانرويدادهای منظر شهری معاصر 

 تصویر) «شهر سیمای» کتاب ترجمه با 50 دهه در مزینی دکتر بارمرحوم نخستین
 و  ای حرفه ادبیات در را مفهوم این ،«لینچ کوین » از (شهر از شهروندان تصور -شهر

 کردن صحبت برای ای واژه تنها شهر سیمای پس آن از .ساخت مطرح ایران علمی
 ریخت آن،  مفهومی کاربرد بیشترین ابتدا در و بود شهر صورت و معنا مفهوم، درباره
  .شد پیدا شهری منظر اصطالح آن از پس دهه دو .بود ها ساختمان منظر و شهر

 
 و سیما » عنوان تحت شهرسازی و مسکن وزارت توسط باب این در همایش نخستین در

  از نادرست تعریفی 1382 سال در «آینده انداز چشم و جهانی تجارب شهری، منظر
  و دارد وجود انسان از مستقل که است عینیتی شهری منظر » شد عنوان شهری منظر

 .گردید شهری منظر درک در نیز بیشتری خطاهای موجب که «شود می ادراک او توسط
 گرفته نادیده را شهر فضای منظرین و فرهنگی مفهوم تفصیلی و جامع های طرح الگوی
 نادره کاربران و شهر بین را فضایی -ادراکی روابط و باشد می متمرکز کالبد بر و است

 روابط شدن تر کمرنگ و شهری محالت بر توان می را آن تاثیر که ویژه به است؛ انگاشته
 .دید اجتماعی
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 منظر شهری در ايران

 لب 

 ساخت و سازهای بی رویه بر پتانسیل های منظرین شهر، سهم آن ها را در حیات شهری تهران از بین برده است
 (پل مدیریت تهران)
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 منظر شهری در ايران

 های بافت نوسازی بحث تفصیلی، و جامع های طرح ناکارآمدی ملموس موارد جمله از
 شرح» شهر به سیستمی نگرش و منظر تئوری سازی بومی با .باشد می فرسوده

 .شد تدوین و تهیه «محله شهری منظر خدمات
 محله شهری منظر طرح اصلی های ویژگی

 -اجتماعی نوسازی پیشبرد برای شهر اصلی واحد عنوان به محله :ای محله مقیاس•
 شهر کالبدی

 اقتصادی، اجتماعی، اطالعات :کالبدی غیر ابعاد به توجه و هدفمند مطالعات•
 ....و شهروندان مشارکت فضایی، سازمان شهری، منظر و سیما

 و کارکردی اصلی های مولفه :شهر فضایی سازمان نظریه و سیستمی نگرش•
 سازمان به توجه با و اقتصادی و اجتماعی اساسی های ویژگی بر مبتنی کالبدی،
 شدن خارج منظور به شهر اجزای و محالت سایر با آن ارتباط و محله موجود فضایی

 انزوا از
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 شهری در ايرانمفاهيم منظر  

 (علم و صنعت)بهزادفر
 انسانی، فعالیت های غیرکالبدی، عوامل کالبدیعوامل : جزای تشکیل دهنده منظر شهریا

 (تهران)منصوری
 عملکردی، هویتی -فرهنگی، زیباشناختی: اهداف سه گانه منظر شهری

 (بین المللی قزوین)گرجی
محالت و مناطق  هویتی و محیطی، فضایی، کالبدی، بصریابعاد و ویژگی های : سیمای شهری شامل

 شهری
 (علم و صنعت)رضازاده

 معنایی، عملکردی، بصری: عناصر موثر بر سیمای شهر، تحت عنوان سه هدف عمده
 (شهید بهشتی)گلکار

منظر شهری ابزاری برای قرائت شهر نقل قول است و قادر است در پی تاریخ، یک جامعه شهری را به »
 .«نمایش گذارد

 MIT))کوین لینچ
 عملکردی، فیزیکی، ادراکی: سه عامل مهم در منظر شهری

 (Oxford)بنتلی و همکاران
 معنایی، عملکردی و رفتاری، بصری: ابعاد سه گانه منظر شهری
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 باغ های ايرانی

 آن .اند داشته خاصی عالقه ها حیاط در باغچه و ها باغ ساختن به االیام قدیم از ایرانیان
 به دیس) دژ پیرامون معنای به که نامیدند می «دئسه اره په» را بنا اطراف های باغچه ها

 واژه .کرد اشاره جمشید تخت در ها پردیس به توان می مثال عنوان به .بود (بنا معنای
 معنی همین به قدیم فارسی در پالیز البته باشد، می (وهشت)بهشت معنای به پردیس

 .باشد می

 ژدربدزرها : مدرس



 (هندسه)باغ های ايرانی 

 زمین در یا و بودند دشتی های باغ و شدند می بنا مسطح زمین در یا ایرانی های باغ 
 باغ مثل بسازند؛ زیباتر بیشتر، درختان و آبشارها با را باغ میداد امکان که شیبدار

 .مازندران های باغ بعضی یا شیراز تخت باغ نطنز، تاج تاج باغ ماهان، شاهزاده
  برخوردار خاصی اهمیت از باغ اجزا بین روشن و ساده فاصله داشتن دلیل به مربع شکل

 و مربع بصورت)مرتب و ردیفی بصورت درختان کاشت محل هندسه نوع این در .بود
 دقت با درختان تمام که بم جعفری باغ مثل باشد؛ می اهمیت واجد بسیار (هم بر عمود

 بی و دار میوه )درختان نوع به بسته درختان بین فاصله .شدند می کاسته سانتیمتری
 .است بوده متفاوت (ثمر
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 (هندسه) باغ های ايرانی

 مستطیل شکل به اصلی انداز چشم بودن باز ایرانی باغسازی در دیگر مهم اصل یک 
  چشم در درست که بود ای کشیده و باز فضای بنا، مقابل در ها، باغ این در .بود کشیده

 تا )وسط در کوتاه گیاهان و سو دو در بلند درختان فضا این در .شد می واقع اصلی انداز
 که بود (یونجه)است معموال زمینه گیاه .بودند (باشد زیبا همیشه و نشود منظر سد باعث
 .است گرفته چمن را جایش حاال

 از و بود باغ وسط در اصلی بنای گاه مثال ساختند، می باغ مختلف نقاط در را بنا•
 .بودند اطراف در سردر و فرعی بناهای و شد می دیده طرف چهار

 و متقاطع راه دو با اطراف، در فرعی بناهای و بود طرف یک باغ اصلی بنای گاهی •
 .بود باغ طولی محور امتداد در اصلی منظر

  و داشت قرار طولی محور امتداد در سه به یک نسبت به را کوشک نیز هایی باغ در•
  مخالف جهت در اصلی منظر و دادند می قرار باغ خلوت طرف در را اندرون بناهای
 .بود اندرون
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 (هندسه) باغ های ايرانی

 منظر جلو به رو .بود بسته حیاط یک آن اصلی بنای پشت در که بود هم باغ نوعی•
 شیراز، ارم باغ مثل بود؛ دنجی گوشه و و خلوت حیاط فقط بنا، پشت در اما داشت،

 .فارس سروستان و کاشان مزار
 کمی که داشتند هم بیرونی باغ یک اصلی، باغ بر عالوه که بودند هم هایی باغ•

  در که یزد آباد دولت باغ مثل شدند؛ می باغ وارد آن از عبور از بعد و بود تر عمومی
 .بود آیین بهشت باغ آن جلو

 مثل داشت؛ وجود جلوخان یک یا بست یک یا دربند یک نیز ها باغ از بعضی جلو در•
 .ماهان شاهزاده باغ

 
 فضای یک با بود، اصلی بنای مقابل در کرت میان یک وجود باغات، تمام مشترک ویژگی

 کاشت با کرت میان برعکس .ساختند می استخر یا آبنما آن در که کشیده مستطیل
 به نیز فرعی های خیابان در و کردند می ایجاد مسیر در را سبز داالنی بلند درختان
 .کردند می قطع را یکدیگر مربع و منظم صورت
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 (هندسه) باغ های ايرانی

 چند نمونه از تقسیمات هندسی باغ ایرانی
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 (هندسه) باغ های ايرانی

 :بنابراین تقسیمات باغ ایرانی بدین شکل بود 
 

 امتداد یافتن خیابان های دوطرف باغ تا جلو ساختمان1)
 وجود کرت های مربعی شکل در اطراف خیابان ها2)
 وجود میان کرت و یا آبنما در وسط خیابان ها3)
 وجود حوض در انتهای خیابان4)
 وجود گلزار میان سردر و میان کرت5)
قسمت عمده و پرکار ، یک پنجم عرض باغ، شامل کوشک، خیابان های اصلی و 6)

 میان کرت
 وجود درهای فرعی در بعضی از باغ ها مثل یاغ قرمگاه نیشابور7)
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 (هندسه) باغ های ايرانی

 :ایرانی باغ هندسه در مهم اصل دو
 هم کنار در کشیدگی سه1)
 بود شکل مربع و منظم تقسیماتی دارای خود که هایی مربع به باغ تقسیم2)

 مرسوم مربعی کاشت کشاورزی در که گردد می باز قبل سال هزاران به اصول این سابقه
 .است شده می تقسیم مربعی بصورت آب زمین و بوده
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 (عناصر کالبد مصنوع) باغ های ايرانی

 :نواع عمارت در باغ ایرانیا
 

وجود بناهای سردر که در حقیقت بیرونی باغ یا محل پذیرایی باغ بود و معموال  1)
 .بودندبسیار زیبا 

 عمارت اصلی یا کوشک اصلی در میان باغعمارت زمستانی2)
 عمارت تابستانی3)
 آب انبار4)
 حمام5)
 .وسایر بناهای دیگر که عملکردهای گوناگون داشتند6)

 

 ژدربدزرها : مدرس



 (آب) باغ های ايرانی

  معموال آب چون .بود آب نمایش به زیاد تمایل ایرانی، باغ مهم های مشخصه از یکی
 )آب با بازی ایرانی های باغ های مشخصه از یکی .بود احترام قابل بسیار و کم خیلی

 فین یزدآ آباد دولت باغ در توان می را آن های نمونه بهترین .است بوده (آب مهندسی
  های شکل به ها باغ این در آب .یافت اصفهان چهلستون بهشهر، چهلستون کاشان،

 .اند بوده پویا و ایستا گوناگون
  در آبشار بصورت بودند شیبدار اگر و بودند شیب کم خیلی آبنماها مسطح های باغ در

 نشان بیشتر را آب سنگ، تراش مانند ترفندهایی از استفاده با موارد این در که آمدند می
 .دادند می

 نشستن برای فضایی که شد می ساخته ای گونه به بود عمارت جلو در که استخرهایی
 .بود 12*15یا و 12*10 یا 15*15 معموال ها حوض اندازه .باشد ها آن اطراف در
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 (گياهان) باغ های ايرانی

 و سبز همیشه کوتاه، ایرانی های باغ کرت میان در موجود گیاهان شد گفته که همانطور
 می سبز داالن بصورت بلند گیاهان خیابان سوی دو در موجود گیاهان و بودند زیبا

 .کاشتند
 مثل مناطق، بعضی در .بود متفوت منطقه خاک و هوا و آب به بسته درختان نوع

 مناطق از بعضی در کاشتند، می بید سرخ و خرزهره و نخل درختان بم، و خوزستان
 می بودار ابریشم و چنار نارون، تهران، در و کاج و سرو و کبودار و سپیدار و چنار دیگر

 .کاشتند
 درختان کاشت زمینه به توجهی بی شدند مرتکب بعد سالهای متخصصان که اشتباهاتی

 .... و اصفهان در رز و سرخ گل تهران، در سرو کاشت مثال .بود
 یا چنار و کاج سرو، یا نارون و کاج سرو، باغ؛ خیابان کنار درختان هوا، و آب به بسته
  همیشه و پذیر خزان)مختلف های برگ رنگ با درختان عموما .بود ارغوان و کاج سرو،
 .کنند ایجاد را تری متنوع و تر زیبا منظر تا شد می انتخاب (سبز
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 (گياهان) باغ های ايرانی

 به چنار یک و کاج یم سرو، یک مثال است؛ بوده نوبت به گیاهان کاشت خیابان، طولی مقطع در
  در و سرو یک معموال آن طرف دو در که آمد می وجود به زیبایی داالن شدند، می کاشته نوبت
 .گرفت می قرار چنار مقابل در چنار یک و کاج مقابل در کاج یک و سرو مقابل

 زیبایی های برگ که کاشتند می برگی توت عموما مربع شکل به فرعی های خیابان اطراف در
 گاه شکل مربع قطعات این مرز در .ماندند می کوتاه ها آن مرتب هرس خاطر به و داشتند
 .کاشتند می دار میوه درختان گاه و دار سایه درختان
 .داشت وجود زیاد آب که کاشتند می آب مظهر مانند درجایی را بید درختان

 شهرهای در و انار معموال اصلی های خیابان اطراف های کرت در آب بی و خشک جاهای در
  کناره .کاشتند می آلوسیاه و آلوزرد ترش، سیب مثل درختانی تر، عقب قطعات در خشک نسبتا

 .بود زیبا و ثمر بی درختان جای معموال باغ
 و کاشتند می را انجیر درخت باغ، های گوشه در .کاشتند می دورتر را فصلی و برگ کم درختان
 .دادند می قرار نبود چشم برابر در که جایی در و شرق طرف به را انگور های داربست
 .بود درختان پای در ها باغ در ها گل جایگاه
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 (گياهان) باغ های ايرانی

 :ترتیب قرار گرفتن گیاهان در باغ ایرانی بصورت شماتیکی
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 (معماری) باغ های ايرانی

 :سه عنصر معماری در آنالیز معماری باغ ایرانی
 حصار1)
 مرکز2)
در چهارباغ همیشه دو آکس عمود بر هم وجود دارد که این تقسیم )چهار باغپالن 3)

 (گیردبندی ها توسط نهرهای آب صورت می 
 

 :عدد چهار دارای مضامین گوناگونی است
از دید سمبولیک عدد چهار یعنی چهار قسمت دنیا و مرکز باغ با آیتم های خود،  •

 .  مرکز دنیا را تداعی می کند
 (سرد، گرم، خشک و مرطوب)المان های طبیعی•
 (آب، هوا، زمین و آتش)چهار عنصر اولیه•
 چهار جهت اصلی•
 (فلز، گیاه، انسان، حیوان)چهار عنصر•
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 ايران باغسازی در خصوصيات کلی 

 .بود جاودانه جهان از تصویری باغ ، النهرین بین تمدن مانند باستان ایران در•
 معطر گیاهان کنار در میوه درختان و بوده منظم صورت به درختان کاشت ، باستان ایران باغهای در•

 .است گرفته می قرار
 .داشت پیوند مصر و بابل سنن با نظم این منشا رویهمرفته•
 .بود مصری باغهای یادآور ، شد می محصور دیوار بوسیله که ایرانی باغهای هندسی ترسیم•
 .است داشته عرفانی و ای افسانه مفاهیم که کرد می پیروی تقارن اصل از باغها این هندسی نظم•
 تقسیم قسمت چهار به ، داشت وجود جهان آفرینش از که تصویری به بنا باغها ساسانیان دوران در•

 .گرفت می قرار کوشک ، محورها این تقاطع در که ، است شده می
 محیط و زمین از حفاظت و کرد می تداعی را جهان ایده ، باغ هندسی نظم ، ساسانیان تمدن در•

 .شد می شمرده مقدس
 در مکانها این .بهشت هم و بودند شهر هم که رفتند می شمار به سحرآمیزی مکانهای مجموع در باغها•

 .شدند می محسوب تولید و حاصلخیزی ، خنکی نماد ، حال عین

 خدایی نظم ، زمین در نظم ایجاد با و بودند زمین و آسمان یگانگی نمایانگر ها "بهشت – باغ"•
 .شد می جستجو

 ایجاد نوعی ... و دیوارها میان در آن ساختن محدود ، آن به بخشیدن زندگی ، باغ داخل به آب انتقال•
 .ساخت می جدا بیرونی آشفتگی از را باغ محیط که شد می شناخته نظم
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 :ايرانباغهای مهمترين 

 تیموریباغهای 1)

 صفوی یا شاه عباسی باغهای 2)

 قاجاری باغهای 3)
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