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ارتباط با ما: 
دانشــجویان و عالقــه منــدان عزیــز مــی 
ــود را از  ــنهادات خ ــادات و پیش ــد  انتق توانن
ــال  ــی ارس ــال تلگرام ــا کان ــالگ ی ــق  وب طری
ــر  ــه دفت ــوری ب ــورت حض ــه ص ــا ب ــوده ی نم
و  کشــاورزی  دانشــکده  علمــی  انجمــن 

ــد .   ــه نماین ــی مراجع ــع طبیع مناب
و  اســاتید  کلیــه  از  تشــکر:  و  تقدیــر 
ــریه  ــد 3 نش ــه جل ــه در تهی ــجویانی ک دانش
مهندســی  فضــای ســبز بــا مــا همــکاری 
و  نمــوده  تشــکر  صمیمانــه  داشــتند 

. نهیــم  مــی  ارج  را  آنهــا  همــکاری 

تشــکر  ویــژه از  پروفســور جبرائیــل رزمجو)ریاســت دانشــکده کشــاورزی (، دکتــر علیرضا 
قنبــری )مدیــر گــروه  علــوم باغبانــی و مهندســی فضــای ســبز(،  و دکتــر بهــروز اســماعیل 
ــه  ــی ک ــاتید و بزرگواران ــه اس ــبز( و کلی ــای س ــی فض ــی مهندس ــن علم ــر انجم ــور )ناظ پ
ــد. ــاری نمودن ــا را ی ــریه م ــن نش ــه ای ــته و در تهی ــن داش ــا انجم ــی ب ــه ای ــکاری صمیمان هم



فهرست

1

2

5

6

3

4

صفحه 2

صفحه 5

صفحه6

صفحه8

صفحه 12

صفحه 27

 معرفی رشته فضای سبز

اصول طراحی فضای سبز

طراحی فضای سبز

ویژگی های بصری درختان در ساختار منظر شهری

ضوابط و اصول ضوابط و اصول طراحی پارکها فضاهاي سبز شهري

نورپردازی



2

ــبز ــای س ــی فض مهندس
دانشــگاه محقــق اردبیلــی

فصل  معرفی رشته فضای سبزه
اول 

زهرا رجب پور  

ــرای شــکل دادن  ــوم ب ــات و عل ــرد ریاضی ــا معمــاری منظر،کارب ــداز ی مهندســی فضــای ســبز، مهندســی چشــم ان
بــه زمیــن و حــوزه هــای آبریــز است.مهندســی چشــم انــداز یــا همــان فضــای ســبز یــک رشــته بیــن رشــته ای 
مهندســی و ســایر علــوم کاربــردی بــرای طراحــی و ایجــاد مناظــر انســان شناســی اســت کــه شــامل رشــته هــای 
علمــی: زراعت،گیــاه شناسی،زیســت شناســی جنگلــداری، زمیــن شناســی و همچنیــن علــوم کاربــردی نظیر:باغبانــی 
و گلــکاری، مهندســی زمیــن شناســی،معماری منظــر، معــدن شناســی، ژئوتکنیــک و مهندســی عمران،کشــاورزی و 

آبیــاری میباشــد. 
ــر اســاس  مهندســی فضــای ســبز ب
توانایــی هــای مهندســی در تعییــن 
ــرار  ــرایط اولیه،تک ــن ش اهداف،تعیی
بــر  عملکــرد  طراحی،پیشــبینی 
طراحی،عملکــرد  دانــش  اســاس 
نظــارت و تنظیــم طــرح هایــی بــرای 
ــده  ــام ش ــداف اع ــه اه ــیدن ب رس
ــوت  ــاط ق ــرروی نق ــن ب ــت و ای اس
ــر  ــن بازســازی تاثی وســابقه ی تمری
ــته  ــل رش ــارغ التحصی ــذارد. ف میگ
ی فضــای ســبز یــا معمــاری منظــر، 

شــخصی اســت کــه در ایــن زمینــه تحصیــل کــرده اســت. معمــاری منظــر شــامل: تجزیــه و تحلیــل ســایت،موجودی 
ســایت، برنامــه ریــزی زمین،طراحــی کاشــت،طبقه بندی،طراحــی پایــدار و مشــخصات ســاخت و ســاز و بیمــه اســت 

ــد. ــدرال باش ــی و ف ــررات محل ــی و مق ــاختمان فعل ــن س ــا قوانی ــق ب ــا مطاب ــرح ه ــام ط ــه تم ک

 Fredrick.law.olmsted عنــوان معمارچشــم انــداز بــرای اولیــن بــار تــوس
طــراح پــارک مرکــزی نیویــورک اســتفاده شــد.
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ــته  ــا تاســیس رش ــروه ب ــن گ ــی ای ــت علم ــران: فعالی ــبز در ای ــای س ــی فض ــته ی مهندس ــه رش تاریخچ
مهندســی فضــای ســبز در ســال 1373 بــرای اولیــن بــار در کشــور بــا مقطــع کارشناســی بــا پیشــنهاد وزارت علــوم 
تحقیقــات و فنــاوری آغــاز شــد. در راســتای ارتقــاء و بــه منظــور تخصصــی تــر کــردن ایــن رشــته و با جــذب اعضای 
هیــات علمــی متخصص،مقطــع کارشناســی ارشــد مهندســی فضــای ســبز در ســال 1394 با مجــوز رســمی از وزارت 
علــوم تاســیس شــد. هــدف از تاســیس 
ایــن رشــته،مطالعه و بررســی در زمینــه 
ی طراحــی کاشــت و پــرورش نباتــات و 
تلفیــق علــوم گیاهــی بــا معماری اســت.
توانایــی هــای الزم:دانشــجوی مهندســی 
ــه علــم کشــاورزی  ــد ب فضــای ســبز بای
ازخاکشناسی،هواشناســی،چمن  اعــم 
آشــنایی  گلــکاری  و  کاری،باغبانــی 
ــن  ــذر چم ــد ب ــا بتوان ــد. ت ــته باش داش
مناســب تهیــه کــرده و از ســوی دیگــر 
ــا  دانشــجوی ایــن رشــته بایــد فــردی ب
ذوق و هنرمنــد باشــد و بــه طراحــی 
ــا  ــد ت ــد باش ــه من ــی عاق ــه کش و نقش
بتوانــد از گیاهــان زینتــی در طراحــی محوطــه هــای مســکونی، اداری و تجــاری بــه خوبــی بهــره گیــرد و در طراحــی 
پــارک و پــارک ســازی،طراحی فضــای شــهری و محوطــه هــای ویــژه مثــل محوطــه هــای صنعتــی، دانشــگاهی، 
ــد. ــه ده ــا ارائ ــب و زیب ــی مناس ــرح های ــر خویش،ط ــاری ذوق و هن ــه ی ــا ب ــان ه ــکونی و اتوب ــای مس ــهرک ه ش
ــت  ــط زیس ــود محی ــبز و بهب ــای س ــه فض ــزرگ ب ــای ب ــهر ه ــژه ش ــه وی ــهرها ب ــی ش ــغلی: توال ــت ش موقعی
ــارغ  ــی جــذب ف ــز اصل ــا یکــی از مراک ــا و فضــای ســبز شــهرداری ه ــارک ه ــن رو ســازمان پ ــد.از همی ــاز دارن نی
التحصیــان ایــن رشــته اســت.متخصصان فضــای ســبز همچنیــن میتواننــد بــه عنــوان طراح،مدیر،ناظــر و 
مجــری فضــای ســبز موسســات دولتــی و خصوصــی و محوطــه هــای اداری و مســکونی فعالیــت نماینــد.
گرایشــات: رشــته مهندســی فضــای ســبز دارای 4 گرایــش طراحــی محیــط زیســت، معمــاری منظــر، برنامــه ریــزی 

شــهری، طراحــی شــهری مــی باشــد.
طراحــی محیــط زیســت: متخصصــان طراحــی محیــط می تواننــد بــا طراحــی فضــای ســبز در مقیــاس خــرد و 
ــرون شــهری، فضاهــای تفریحــی، محوطــه ســازیهای مجموعه هــای ورزشــی و  کان و پارکهــای درون شــهری و ب
صنعتــی، تقســیم و تفکیــک اراضــی و طراحــی فضاهــای طبیعــی در مجتمع هــای زیســتی و مجموعه هــای مســکونی 
ــه طراحــی  ــی ک ــا تفرجگاه های ــر داده ب ــر توســعه های شــهری را تغیی ــم ب ــا حــدی روح ســرد حاک ــا ت و جــز اینه
ــد. ــه کنن ــاخت عرض ــان س ــای انس ــی را در محیط ه ــای طبیع ــل از محیط ه ــادابی حاص ــاط و  ش ــد نش می کنن
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دانشــگاه محقــق اردبیلــی

ــک  ــت ی ــر: فعالی ــاری منظ معم
معمــار منظــر مــی توانــد از طراحــی 
طراحــی  تــا  ملــی  پــارک  یــک 
شــرکتهای  بــرای  بــاز  فضــای 
تجــاری بــزرگ،از طراحــی یــک 
محوطــه مســکونی تــا طراحــی زیــر 
مدیریــت  و  شــهری   ســاختهای 
زمینهــای بکــر و احیــای اراضــی 
ــا  ــادن ی ــل مع ــده مث ــدوش ش مخ
محوطــه هــای دفــن زبالــه را در بــر 
گیــرد. معمــار منظــر بــر روی انــواع 
ســاختارها و فضــا هــای بیرونــی 
اعــم از کوچــک و بــزرگ، روســتایی 
و شــهری بــا مصالــح نــرم و ســخت و 
مســایل هیدرولوژیکــی و اکولوژیکــی 
کنــد. مــی  فعالیــت  متفــاوت 

 
شــهری:  ریــزی  برنامــه 
بــا  مرتبــط  تخصص هــاي 
از  شــهري  مســائل  ســامان دهي 
جملــه تخصص هــاي مــورد نیــاز 
کشــور اســت. بــا توجــه بــه وضعیــت 
ــهري  ــاي ش ــهرها و فضاه ــي ش فعل
ــص  ــراد متخص ــه اف ــي ب ــاز فراوان نی
ــاوه  ــود دارد. ع ــته وج ــن رش در ای
بــر ایــن پویایــي شــهرها، دگرگونــي 
ــن  ــداوم ای ــب ت ــرایط و ...... موج ش
واقــع  در  اســت.  شــده  نیــاز 
مقطــع  یــک  در  نمي  تــوان 
زمانــي طرحــي بــراي شــهر یــا 
ــرد و کار را  ــه ک ــمتي از آن تهی قس
ــه در  ــود بلک ــرض نم ــده ف ــام ش تم
طــول رونــد رشــد و توســعه شــهرها 
بایــد بطــور مــداوم       آن هــا را 
ــرارداد  ــرل ق ــي و کنت ــورد بازبین م
کــه ایــن کار در شــمار وظایــف 
مي گیــرد.  قــرار  شهرســازان 

ــهرداری ها، وزارت  ــازمان های ش ــد در س ــراد می توانن ــهری: اف ــی ش طراح
ــازی  ــازمان های زیباس ــهرهای س ــران ش ــرکت عم ــازی، ش ــکن و شهرس مس
یــا زیرمجموعــه ی  اســتان و شــهر ســازمان ها و مؤسســات وابســته و 
آن هــا مشــغول بــه کار شــده عــاوه بــر اینکــه برخــی اوقــات بــرای 
انجــام برخــی پروژه هــا نیــز در مقــام کارشــناس می تواننــد عهــده دار 
ــی  کارهــای اجرائــی نیــز باشــند ولــی جایــگاه واقعــی انجــام کارهــای اجرائ
انجــام می شــود. معمــاری  و  مشــاور شهرســازی  مهندســی  در  اغلــب 

دروس  رشته در دوره ی کارشناسی

دروس تخصصیدروس اصلی

آبیاری عمومی
درختان و درختچه های زینتی

رسم فنی
چمن کاری

طراحی و نقشه برداری
اصول باغبانی

خاکشناسی عمومی
گل کاری

گیاهان آپارتمانی
حاصلخیزی خاک

انسان و محیط زیست
عکس های هوایی

هوا و اقلیم شناسی

بیان تصویری
اصول طراحی

تاریــخ معمــاری و مهندســی فضــای 
ســبز

مصالح و روش های ساختمانی
طراحی سیستم آبیاری

کاربرد کامپیوتر در فضای سبز
طراحی کاشت گیاهان زینتی

طراحی فضای شهری
سازه ها در فضای سبز

طراحی محوطه ویژه
مدیریت فضای سبز

کارآموزی
طراحی پارک و پارک سازی

طراحی پارک های ویژه
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اصول طراحی فضای سبز

آیلین قابوسیان- رویا سلمانی 

فضــای ســبز شــهری بخشــی از 
ــه  ــت ک ــهری اس ــاز ش ــای ب فضاه
ــی  ــا مصنوع ــی ی ــای طبیع عرصه ه
درختــان،  اســتقرار  تحــت  آن، 
و  چمن هــا  گل هــا ،  درختپه هــا، 
ســایر گیاهانــی اســت کــه بر اســاس 
ــا در  ــان، ب ــت انس ــارت و مدیری نظ
نظــر گرفتــن ضوابــط ، قوانیــن و 
تخصص هــای مرتبــط بــه آن، بــرای 
ــی  ــتی و رفاه ــرایط زیس ــود ش بهب
شــهروندان و مراکــز جمعیتــی غیــر 
روســتایی ، حفــظ ، نگهــداری یــا 
ــبز  ــای س ــوند. فضاه ــداث می ش اح
بــه دو دســته پهنــه ای و خطــی تقســیم می شــوند. فضاهــای ســبز پهنــه ای فضاهایــی هســتند کــه در نقشــه های 
ــی اطــاق می شــوند  ــه فضاهای ــده می شــوند. و فضاهــای ســبز خطــی ب ــوان لکه هــای ســبز دی ــه عن ــز، ب شــهر نی
ــه  ــد. ب ــرار می گیرن ــه ق ــورد توج ــا م ــهر ها و گذرگاه ه ــدگی ش ــا ش ــت جا به ج ــت ظرفی ــا هوی ــب ب ــه متناس ک
ــده نشــوند. هــر چنــد نقــش بســیار مهمــی را در  ــز، هــم دی طــوری کــه ممکــن اســت در نقشــه های شــهری نی
کنتــرل مســایل زیســت محیطــی و کالبــدی شــهر بــر عهــده دارنــد. از آن جــا کــه تمامــی فضاهــای  ســبز خطــی ، 
در مالکیــت عمــوم مــردم قــرار دارنــد بنابرایــن تقســیم بنــدی بــر اســاس مالکیــت فقــط در مــورد فضاهــای ســبز 

پهنــه ای اعمــال می شــود.

* فضاهــای ســبز پهنــه ای:
ــا  ــامل باغ ه ــه ای ش ــبز پهن ــای س  فضاه
و پارک هــا هســتند . هــم اصــل و هــم 
ریشــه اند. و ماننــد دیگــر فعالیت هــای 
ــته  ــانی، وابس ــت انس ــر خاقی ــی ب مبتن
بــه ارزشــهای زیباشناســی ، اجتماعــی 
و فرهنگــی اســت. در طراحــی پــارک 
هــا و بــاغ، نمیتــوان مســایلی ماننــد 
ــی  ــنه تاریخ ــت و کار، پیشش ــان فراغ زم
مــردم، شــرتیط زیســت محیطــی اکنــون 
ــت ــده انگاش ــا را نادی ــی ه ــواع آلودگ و ان

                              

* فضاهــای ســبز خطــی:
گیرنــده  بــر  در  فضاهــای ســبز خطــی 
ــای ســبز  ــر و کمربنده ــای ســبز معاب فضاه
هســتند. ایــن کمربندهــا از تــوده هــای 
خطــی ســبز تشــکیل شــده اند کــه در 
اطــراف شــهر ها احــداث می شــوند. ایــن 
ــهر و  ــکل ش ــت ش ــه تثبی ــبز ب ــد س کمربن
ــای  ــه حریم ه ــهر ب ــاوز ش ــری از تج جلوگی
ضمــن  می کنــد.  کمــک  آن  از  خــارج 
ــد عهــده دار وظایــف زیســت  اینکــه می توان
محیطــی از جملــه بادشــکن، یــا کاهندگــی 
آلودگی هــای صــدا و صــوت نیــز باشــد.

فصل
دوم
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طراحی فضای سبز

ندا رحیم پور 

منزلــه  بــه  ســبز  فضــای  طراحــی 
تخصصــی حرفــه ای اســت کــه مــواردی 
هــم چــون تحلیــل، برنامــه ریــزی، 
بــر  نظــارت  و  مدیریــت  طراحــی ، 
محیط هــای طبیعــی و انســان ســاخت 
متخصصــان  می گیــرد.  بــر  در  را 
ــایر  ــا س ــکاری ب ــته در هم ــن رش ای
ــه  ــاری، برنام ــه معم ــا از جمل حرفه ه
ریــزی شــهری و مهندســی عمــران 
ــی  ــش مهم ــده نق ــا کنن ــد ایف می توانن
ــند  ــت باش ــط زیس ــت از محی در حمای

و ایــن کار را بــا طراحــی و اجــرای 
آوردن  بــر  منظــور  بــه  پروژه هایــی 
ــی  ــت محیط ــانی و زیس ــای انس نیازه
انجــام دهنــد. وظیفــه اجتماعــی و 
ــاد  ــبز، ایج ــای س ــی فض ــم طراح مه
هماهنگــی میــان هنــر و علــم، بــه 
منظــور ســازمان دهی برنامــه ریــزی 
و طراحــی کل محیــط و منظــر اســت. 
امــروزه بــا توجــه بــه ایــن کــه ســامت 
ــوم اهمیــت خاصــی  ــاه انســان و ب و رف
ــه  ــی ب ــت یاب ــت، دس ــرده اس ــدا ک پی

توانیــی پایــدار محیــط و منظــر بــدون 
از بیــن بــردن و کاهــش کیفیــت منابــع 
ــه  ــن حرف ــی در ای ــل حیات ــک اص ، ی
اســت . هــدف اصلــی از طراحــی منظــر 
، تغییــر پدیده هــا از شــرایط کنونــی بــه 
شــکل دلخــواه اســت. ولــی بی توجهــی 
محدودیت هــای  و  پتانســیل ها  و 
طبیعــت، تاکنــون در سرتاســر کــره 
ــه افــت  زمیــن انجــام شــده و منجــر ب
کمــی و کیفــی اســتانداردهای زندگــی 
و تخریــب محیــط زیســت شــده اســت. 

فصل
سوم 
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فرآیند طراحی محیط و منظر:
طراحــی محیــط و منظــر فراینــد 
ســازمان دهی ،  خــاق  آگاهانــه، 
تغییــرات  ایجــاد  و  ریــزی  برنامــه 
ــت  ــر اس ــط و متظ ــی در محی فیزیک
کــه منجــر بــه خلــق مکان هایــی 
ســاختارهای  مکان هــا  می شــود. 

تلفیــق  بــا  کــه  هســتند  ذهنــی 
از  بر آمــده  ویــژه ای  صحنه هــای 
تجربیــات گذشــته و وضعیــت روانــی 
بیننــده در ذهــن او شــکل می گیرنــد. 
ــرای  ــبز ب ــای س ــی فض ــک طراح ی
ــر  ــی از عناص ــن مکان های ــق چنی خل
گیاهــی بــه عنــوان المان هــای بصــری 
نهایــت  در  و  می کنــد.  اســتفاده 
مکان هــای حســی قــوی و مثبــت 
کــه برخــوردار از توانایــی بــر انگیختن 

تصاویــر ذهنــی مطلــوب و قابلیــت بــه 
خاطــر ســپاری در دوره هــای طوالنــی 
ــد.  ــی می کن ــتند را طراح ــان هس زن
ــه  ــه خاقان ــردازی یــک مرحل ــده پ ای
در طراحــی اســت و هــر چنــد در 
ــا  ــد ام ــود می آی ــه وج ــه ب ــک لحظ ی
معمــوالً بــه زمــان طوالنــی بــرای 

ــاز  ــن نی ــف در ذه ــوارد مختل درک م
ایده هــای گوناگونــی  دارد. معمــوالً 
ــد و  ــور می کن ــراح خط ــن ط ــه ذه ب
تصمصیــم گیــری در مــورد ایــن کــه 
ــد،  ــده بســط و گســترش یاب کــدام ای
بــه توانایــی طــراح بــاز می گــردد. 
ایــده پــردازی و تصمیمــات در مــورد 
خاقیــت  یــک  ایده هــا،  انتخــاب 
فــردی اســت کــه نمی تــوان آن را 

ــوزش داد. ــی آم ــه کس ب
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ــر ــط و منظ ــی محی ــل طراح مراح
فراینــد  بتــوان  کــه  آن  بــرای 
طراحــی فضــای ســبز را بــه گونــه ای 
منطقــی و هــدف دار طــی کــرد الزم 
اســت تلفیــق مناســبی از اجــزای 
فراینــد طرتحــی محیــط و منظــر 
بــرای  برنامه ریزی هــا  همــراه  بــه 
باشــیم،  داشــته  اختیــار  در  را  آن 
طرح هایــی  بــه  نهایــت  در  تــا 
ــم.  ملمــوس و عینــی دسترســی یابی
ــی، الزم  ــر طراح ــرای ه ــن رو ب از ای
اســت مراحــل زیــر طــی شــود. 
شــامل  شناســایی  اول :  مرحلــه 

شناســایی  منابــع،  شناســایی 
طرح هــا  بــر  مــروری  نیازهــا ، 
اســت. فرادســت   قوانیــن  و 
مرحلــه دوم: شــامل تحلیــل منابــع و 
نیازهــا و تطبیــق آن هــا بــا قوانین فرا 
دســت اســت کــه منجــر بــه تعییــن 
اقدامــات امــکان پذیــر خواهــد شــد.

اقدامــات  تطابــق  ســوم:  مرحلــه 
ــی  ــرایط محیط ــا ش ــر ب ــکان پذی ام
می شــود  شــامل  را  ســایت 
هــر  مکان یابــی   ، آن  نتیجــه 
اســت. فعالیت هــا  از  کــدام 

مرحلــه چهارم: بســط و طراحی طرح 

ایــن مرحلــه شــامل مــواد زیر اســت:
الگوهــا  بســط  الگوهــا  تدویــن 
موجــود  شــرایط  بــه  توجــه  بــا 
راهبــردی طــرح  تهیــه  و 
بــا  راهبــردی  طــرح  بســط 
توجــه بــه نیازهــای درونــی هــر 
کلیــدی طــرح  تهیــه  و  فعالیــت 
بــا  کلیــدی  هــای  طــرح  بســط 
و  جزییــات  گرفتــن  نظــر  در 
اســت. اجرایــی  و  طــرح  تهیــه 
ــهر ــبز در ش ــای س ــای فض ویژگی ه

اکثــر مــردم درختــان را جزیــی 
مناظــر شــهری می داننــد .  از 
شــهرت و ویژگی هــای بســیاری 
وجــود  مرهــون  شــهرها  از 
آن هــا  در  گیاهــای  پوشــش 
اســت. چــرا کــه بخــش مهمــی 
از منظــر شــهری را تشــکیل 
اســتفاده  شــاید  می دهــد. 
فضاهــای  در  درختــان  از 
و  ضــروری  نقــش  شــهری، 
ــت  ــده ای در معیش ــن کنن تعیی
انســان ها نداشــته باشــد امــا 

زندگــی  مــردم  از  بســیاری 
امــری  را  درختــان  کنــار  در 
ــد.  ــی می کنن ــش تلق ــذت بخ ل
نشــان دهنــده  ایــن مســاله 
ــرای  ــان ها ب ــدید انس ــل ش تمای
ــه طبیعــت اســت  از  بازگشــت ب
ــان  ــر درخت ــر، تاثی ــوی دیگ س
در کاهــش تراکــم محیــط و 
یکنواختــی منظــر از عواملــی 
می شــود  باعــث  کــه  اســت 
ــان  ــور درخت ــه حض ــان ها ب انس
در شــهرها احســاس نیــاز کنند.

ویژگی های بصری درختان در ساختار منظر شهری

میالد ملکی  

فصل
چهارم 
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* ویژگی هــای زیســت محیطــی 
درختان در سیســتم شــهری:

ــهرها  ــبز در ش ــای س ــان و فض گیاه
ــاد آور محیــط  ــن کــه ی ــر ای عــاوه ب
ســاختارهای  و  هســتند  طبیعــی 
ــان ها  ــرای انس ــی را ب ــی خاص مکان
فراهــم می آورنــد در تعدیــل و اصاح 
ــی  ــت محیط ــل زیس ــی از عوام برخ
ــل  ــن عوام ــد و ای ــت دارن ــز، اهمی نی
زیســت محیطــی شــامل مــوارد زیــر 

ــت: اس
کاهــش  هــوا،  آلودگــی  کاهــش 

صوتی،کنتــرل  آلودگــی 
و  خــاک  فرســایش 

آن،کنتــرل  تثبیــت 
انعــکاس نور،کنتــرل 
شــرایط خــود اقلیمی، 
کنتــرل  شــامل 

و  خورشــید  تابــش 
ــرل  ــرارت ، کنت ــه ح درج

بــاد و کنتــرل رطوبــت هــوا. 
ویژگی هــای اجتماعــی فضــای ســبز 
در شــهر گســترش دامنــه تمــدن 
انســانی و حاکمیــت صنعــت، بــر 
اســاس تکنولــوژی جدیــد و گرایــش 
بــه ســوی زندگــی ماشــینی، همــگام 
ــع  ــرات تخریبــی و تباهــی مناب ــا اث ب
گیاهــی  پوشــش های  و  طبیعــی 
ــات  ــی و باغ ــی مزروع ــل اراض تبدی
ــه تشــکیات ســاختمانی ، در کنــار  ب
افزایــش رشــد بــی رویــه جمعیت در 
ــط زیســت،  ــی محی ــهرها و آلودگ ش
ــوژی و تــوان  ــه تنهــا سیســتم اکول ن
بهزیســتی را بــر هــم زده اســت، 
بلکــه شــرایط دشــواری را نیــز، بــرای 
کــرده  فراهــم  انســان ها  زندگــی 
ــوان  ــبز می ت ــای س ــت. از فضاه اس
بــرای تشــن زدایــی و ایجــاد آرامــش 
روحــی و جســمی در محیط هــای 
ــد  ــر چن ــرد. ه ــتفاده ک ــهری اس ش
ــه  ــوع فضــای ســبز، ب احــداث هــر ن
ایجــاد  روان بخشــی زیباســازی و 

آرامــش در محیــط کمــک می کنــد. 
امــا بهره گیــری از ایــن عملکــرد 
مســتلزم برنامــه ریــزی دقیــق بــرای 
ــرای داشــتن  آن اســت. الزم اســت ب
ــرورت  ــه ض ــدار ب ــان م ــهری انس ش
و  فراغــت  اوقــات  ریــزی  برنامــه 
ــش و  ــور د پراکن ــزی در م ــه ری برنام
گســترش فضــای ســبز توجــه شــود.

در  ویژگی هــای عملکــردی   *
ــهری: ــاری ش معم

ویژگی هــای  دارای  گیاهــان 
کــه  هســتند  شناســی  معمــاری 
ــوان از آنهــا در طراحــی  می ت
ــهرها  ــازی ش ــا س و فض
بهــره بــرد. گیاهــان 
منظــر  معمــاری  در 
بــه عنــوان مصالــح 
ــه کار گرفتــه  اصلــی ب
ســوی  از  می شــوند. 
دیگــر در مقیــاس کان، 
گیاهــی  توده هــای  شــهر  در 
ســاختار،  تشــکیل  در  می تواننــد 
بافــت، ســیمای شــهر نقــش موثــری 

داشــته باشــد.
ــای  ــدی فض ــای کالب * ویژگی ه

ســبز در ســاختار شــهری:
ــا اســت  ــده و پوی شــهر، سیســتم زن
ان  از  جزیــی  ســبز  فضــای  کــه 
قلمــداد می شــود. فضاهــای ســبز 
را  مهمــی  نقش هــای  می تواننــد 
ــاد  ــهری ، ایج ــم ش ــش تراک در کاه
و  تکمیــل  هدایتــی،  مســیرهای 
بهبــود کارکــرد تاسیســات آموزشــی ، 
فرهنگــی ، مســکونی و ذخیــره زمیــن 
ــر  ــده شــهر را ب ــرای گســترش آین ب
ــبز  ــای س ــد. فض ــته باش ــده داش عه
ــدی  ــاخت کالب ــان دار س ــش ج بخ
بــا  اســت و در هماهنگــی  شــهر 
شــهر،  کالبــد  بی جــان  بخــش 
ــت و ســیمای شــهر  ــا باف ســاختار ی
را تشــکیل می دهــد. در ایــن حالــت 
ــه  ــش لب ــد نق ــبز می توان ــای س فض

شــهر، تفکیــک فضاهــای شــهری 
را  راه هــا  شــبکه های  آرایــش  و 
ــی  ــور کل ــه ط ــرد. ب ــده بگی ــر عه ب
گیاهــان د ارای ویژگی هــای کالبــدی 

ــتند. ــر هس زی
کاهــش تراکــم شــهری، تعریــف لبــه 
،تفکیــک  و محدوده هــای شــهری 
فضاهــای شــهری ،تاثیــر در ســاختار 
در  ســبز  فضــای  تاثیــر  شــهری، 

ــرور. ــور و م ــرل عب کنت
ــی  ــاری شناس ــای معم * ویژگی ه

گیاهــان در فضــای ســبز:
ــبز  ــای س ــاری فض ــان در معم گیاه
و  طراحــی  مصالــح  عنــوان  بــه 
فضاســازی بــه کار گرفتــه می شــوند. 
گیاهــان می تواننــد بــا توجــه بــه 
ناشــی  خــاص  خصوصیت هــای 
یــا  انفــرادی  حجــم  و  شــکل  از 
ــرم  ــک ف ــوان ی ــه عن ــود، ب ــوه خ انب
معمــاری موثــر در ســاختن فضــا 
ــد  ــان می توانن ــند. گیاه ــهیم باش س
بــه صورت هــای دیــوار ، ســقف و 
ــی  ــوند. وقت ــه ش ــه کار گرفت ــف ب ک
گیاهــان بــه صــورت ردیفــی و انبــوه 
ــش  ــد نق ــوند می توانن ــته می ش کاش
باشــند. ســایه  داشــته  را  دیــواره 
ــوان جایگزیــن  گســتر درختــان می ت
ســقف شــود و کــف را نیــز می تــوان 
ــف  ــی تعری ــان پوشش ــط گیاه توس
بــه  می تواننــد  گیاهــان  کــرد. 
عنــوان منابــع، امــر تفکیــک بصــری 
ــند  ــته باش ــده داش ــر عه ــا را ب فضا ه

و همچنیــن گیاهــان می تواننــد 
ــا شــوند.  ــف فضاه ــه تعری منجــر ب
گیاهــان بــا خصوصیاتــی کــه از آن 

ــر  ــر را ب ــای زی ــد نقش ه برخوردارن
ــد: ــده دارن عه

ایجــاد حصــار، کنتــرل دیــد، ممانعت 
حرکــت، تقســیم فضــا، عوامــل موثــر 
ــرات  ــبز، تغیی در طراحــی فضــای س

طــرح، پــس از طراحــی و اجــرا.



ــس  ــی پ ــبز، حت ــای س ــرح فض ــک ط ــا ی * از آن ج
ــد دســتخوش تغییــر شــود طــراح  از اجــرا نیزمی توان
ــگام  ــه در هن ــد ک ــته باش ــی آن را داش ــد توانای بای
ــا  ــت آن ه ــا ، هوی ــق مکان ه ــا و خل ــدن ایده ه پروران
ــد. ــی کن ــش بین ــز پی ــرات نی ــن تغیی ــس از ای را پ
ــده توجــه  ــه حــال و آین ــد ب طــراح فضــای ســبز بای
داشــته باشــد بــه طــوری کــه بتوانــد نیازهــای فــوری 
اســتفاده کننــدگان را بــر طــرف کنــد و بــه ســامت 
بلنــد مــدت و پایــداری محیــط و منظــر نیــز بپــردازد. 

دالیــل  بــه  امــا 
کــه  گوناگونــی 
آنهــا  مهمتریــن 
کیفیــت  کاهــش 
منظــر  و  محیــط 

ــه  ــت ک ــت الزم اس ــادی اس ــع اقتص ــش مناب و کاه
ــم  ــا تصمی ــدت ب ــاه م ــری کوت ــم گی ــرد تصمی رویک
گیری هــای پایدارتــر جایگزیــن شــوند. ایــن آگاهــی ، 
ــط و منظــر  ــد طراحــی محی ــر فراین ــه تغیی منجــر ب
شــده اســت. یکــی از نکاتــی کــه در طراحــی فضــای 
ســبز بایــد بــه آن توجــه داشــت تغییــرات اســت. فرق 
یــک طــرح فضــای ســبز بــا یــک طــرح معمــاری در 
ایــن اســت کــه طــرح فضــای ســبز پــس از ســاخت 
دچــار تغییــر می شــود و الزم اســت کــه طــراح همــه 
آن تغییــرات در نظــر داشــته باشــد. طــراح بایــد 
ــدت  ــه م ــد ک ــق کن ــی را خل ــد محیط های بتوان
ــند  ــا باش ــان زیب ــس از کاشــت گیاه ــی پ کوتاه
ــی  ــط و منظرهای ــوان محی ــه عن ــز ب ــا نی و بعده
باشــد.  داشــته  کارایــی  بخــش  رضایــت 
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ضوابط و اصول ضوابط و اصول طراحی پارکهای شهری

و فضاهاي سبز شهریي

هاجر محمدزاده-هانیه یعقوبی

طراحــی منظــر از یــک طــرف بــا 
اصــول ترکیــب زیباشناســی معمــاری 
ارتبــاط می یابــد و از ســوی دیگــر 
تابــع اصــول ترکیــب زیباشناســی 
طبیعــی می شــود. بــر اســاس نگرشــی 
نویــن زیبایــی از رابطــه پیوســته و 
دینامیــک دانش هــای مختلــف در 
طراحــی منظــر بــه وجــود می آیــد. 
زیبایــی  کیفیــت  نگــرش  ایــن  در 
ــد  ــر مفی ــا عناص ــاط ب ــر در ارتب منظ
ــد  ــنجیده می وش ــا س ــرد آن ه و عملک
ــایر  ــار س ــی در کن ــوان دانش ــه عن و ب
ماننــد  عملکــردی  دانش هــای 
معمــاری، شهرســازی، کشــاورزی و 
طراحــی  می گیــرد.  قــرار  باغبانــی 
مقیاس هــای  در  ســبز  فضــای 

ــی،  ــر راحت ــی ب ــد مبتن ــک، بای کوچ
اقتصــادی  صرفــه  و  دوام  زیبایــی، 
باشــد. طراحــی فضــای ســبز بــه 
عنــوان بخشــی از طراحــی فضــای 
ــدی انســانی اســت کــه  شــهری فراین
ــط  ــدی محی ــت کالب ــود کیفی ــا بهب ب
ــای  ــک فض ــر و کار دارد. ی ــت س زیس
ــهر  ــی از ش ــود جزی ــک س ــبز از ی س
ــه  ــه ب ــدون توج ــوان ب ــت و نمی ت اس
ــزی و  ــه ری ــز برنام ــورد ج کل، در م
ــر  طراحــی انجــام داد و از ســوی دیگ
هــر فضــای ســبز، بــه منزلــه یــک کل 
ــد  ــزا، مانن ــب اج ــه از ترکی ــت ک اس
ــا  ــان و المان ه ــا، مبلم ــا، باغچه ه راه ه
ــدر  ــن اینک ــود.  و ضم ــکیل می ش تش
ــه  طراحــی فضــای ســبز از گیاهــان ب

عنــوان عناصــر معمــاری می تــوان 
ــد  ــن عناصــر همانن ــرد. ای اســتفاده ک
ــه  ــه در طراحــی ب ــر عناصــری ک دیگ
ــای  ــوند از ویژگی ه ــه می ش کار گرفت
ــگ و  ــرم، رن ــه، ف ــد نقط ــری مانن بص
بافــت برخــوردار هســتند. بایســتی 
ایــن ویژگی هــا بــر اســاس اصــول 
ــم،  ــی وحــدت، ریت زیباشــناختی ، یعن
تناســب ، تــوازن و مقیــاس چیــده 
شــوند تــا بتــوان بــه محیط هــای 
دلپذیــر دسترســی پیــدا کرده بایســتی 
در تمامــی اجــزا  احســاس شــوند 
اجــزا نیــز بــه خوبــی طراحــی شــوند.
ــده  ــرار گردی ــا وحــدت در طــرح برق ت
ــا یــک طــرح منســجم و یکپارچــه  وت

ــردد.   ــل گ حاص

فصل
پنجم 
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ماهنامه تخصصی
شماره 3

طراحــی  اصــول  و  ضوابــط 
شــهری: پارکهــای 

 )Parks, green space design(
از  اي  مجموعــه  پارکهــا  اصــوالً 
ــبز  ــاي س ــخت و فضاه ــاي س فضاه
ــوان  ــک بعن ــر ی ــه ه ــند ک ــي باش م
ــد.  ــي کن ــل م ــري عم ــل دیگ مکم
ــامل  ــخت ش ــاي س ــي فضاه بطورکل
مبلمــان ، عناصــر معمــاري، کــف 
ســازیها و غیــره بــوده و تابعــي از 
ویژگیهــاي و اصــول معمــاري پــارک 
ــاً در  ــتي دقیق ــه بایس ــد ک ــي باش م

ــا  ــه آنه ــارک ب ــي پ ــل طراح مراح
توجــه شــده وبراســاس نــوع عملکــرد 
آنهــا مقادیــر مناســب آن بــرآورد 

ــردد. گ
ــه ي  ــه کلی ــت ک ــر اس ــه ذک  الزم ب
فضاهــاي ســخت طراحــي شــده، 
بایســتي از لحــاظ فــرم عملکــرد 
متناســب بــا کارکــرد و گــروه ســني 
ــوده  ــا ب ــدگان از پارکه ــتفاده کنن اس
و هــر کــدام از اصــول مخصــوص 
بــه خــود تبعیــت کنــد. بعنــوان 
و  مبلمــان  انــواع  مثــال طراحــي 

ــژه  ــارک وی ــک پ ــاري ی ــي معم حت
ــارک شــهري  ــا یــک پ ي کــودکان ب
کــه مــورد اســتفاده ي طیفهــاي 
ســني زیــادي قــرارداد متفــاوت مــي 
باشــد.با ایــن مقدمــه در ایــن قســمت 
از گــزارش بــه بررســي ضوابــط و 
معیارهــاي اجــراي فضاهــاي ســبز و 
ســخت پارکهــا و فضاهــاي ســبز غیــر 
ــم  ــر و دسترســیها، جرائ ــل ( معاب قاب
ــت .  ــده اس ــه ش ــا) پرداخت و رفیوژه

فعــال  ســبز  فضاهــاي   -1
هــا(: گردشــگاه  و  )پارکهــا 

ــي  ــاي عموم ــت پارکه ــوالً طبیع اص
ــات  ــام طبق ــه تم ــت ک ــه ایس بگون
ــتفاده  ــد از آن اس ــي توانن ــردم م م
کننــد، ب عبــارت دیگــر ایــن پارکهــا 
محــل  و  گردشــگاه  منظــور  بــه 
اســتراحت عمــوم مــي باشــد، عــاوه 
بــر نــکات فــوق یکــي از خصوصیــات 
ــي  ــاي عموم ــه پارکه ــم و معین مه
ــواي  ــه در آب و ه ــت ک ــري اس تاثی
شــهرها مــي گــذارد و خــود کمــک 
زیــادي بــه حفــظ بهداشــت محیــط 
و ســامتي افــراد مــي نمایــد. در 
پارکهــاي عمومــي ســعي بــر آن 
ــرگرمي و  ــائل س ــه تماموس ــت ک اس
ــه  ــه گون ــراي هم ــاً ب ــي تقریب رفاه

ــد. ــته باش ــود داش ــا وج ــلیقه ه س

رفاهــي،  تاسیســات   -1-1
اداري،  تجهیــزات خدماتــي و 
وســایل بــازي، زمینهــاي بــازي 
و ســایر امکانــات مــورد نیــاز در

احداث پارکها:
بطــور کلــي انــواع تاسیســات رفاهــي 
، تجهیــزات خدماتــي ، وســایل بــازي 

ــي  ــازي و ســایر امکانات ــاي ب ، زمینه
کــه بنحــوي موجــب کیفــي اســتفاده 
فراهــم            را  شــهري  ازپارکهــاي 
ــر  ــوان بشــرح زی ــي ت ــد م ــي آورن م

ــود : ــدي نم ــه بن طبق
ــه  ــت - زبال ــامل : نیمک ــان ش  مبلم
ــات-  ــا، اطاع ــاي راهنم دان- تابلوه
ثبــت تقویــم و تاریــخ، ســاعت ، 
ــف  ــاي توق ــات، تابلوه ــوي تبلیغ تابل
مخصــوص  هــاي  غیره-پایــه  و 
و  ورودي  هــاي  روشــنایي-دروازه 
خروجي-حصار-مــکان پیــک نیــک- 
خلــوت-  و  خصوصــي  فضاهــاي 
جــاي-   گل  و  ســایبان-گلدان 
صنــدوق پســت - ابنیــه شــامل : 
و  گالــري  نمایشــگاه-  کتابخانــه- 
تئاتر-آبنمــا- آمفــي  فرهنگســرا- 

انــواع کیوســکهاي فــروش مجــات و 
غیــره- شــبکه حصــار و موانــع

- تاسیســات رفاهــي شــامل : توالت و 
دستشــویي- کافــه تریــا و رســتوران- 
خدماتــي  آبخوري-تاسیســات 
شــامل-موتورخانه ( تاسیســات آب 
ــایل-  ــداري وس ــار نگه ــرق-) انب و ب
ــه  ــل تهی ــتان و مح ــه، نهالس گلخان
ــتراحت ــت-مکان اس ــود و کمپوس ک

وسایل و زمینهاي بازي :
ایــن نــوع وســایل تنــوع زیــادي 
داشــته و متناســب بــا طبقــات ســني 
ــان( ــودکان و نوجوان ــاالن، ک )خردس
ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب ــي کن ــر م تغیی
ــن  ــه ای ــر جامع ــنن ه ــگ و س فرهن
ــاي  ــد. زمینه ــایل متفاوتن ــوع وس ن
بــازي نیــز متناســب بــا نــوع عملکرد 
ــي  ــا م ــاد آنه ــبز و ابع ــاي س فضاع
تــوان شــامل یــک یــا مجموعــه اي از

والیبــال  فوتبــال،  بــازي  -زمیــن 
بدمینتــون،  تنیــس،  بســتکبال،   ،

تنیــس روي میــز باشــد.
- نشــانه هــاي تجســمي شــامل : 
ــاهیر،  ــاطیر، مش ــاي اس ــمه ه مجس
بــزرگان و شــخصیتهاي مــورد عاقــه 

ــاي  ــش ه ــه ها-نق ــع- کتیب جوام
برجســته-یادبود احــداث پــارک- 

ــبز  ــاي س ــردرهاي ویژه-ورودیه س
طراحــي شــده یــا اســتفاده از هــرس 
ــن  ــا ای ــژه ب ــکال وی ــش اش در آفرین
مقدمــه در ادامــه بــه بررســي ضوابط 
اجرایــي فضاهــاي ســبز و ســخت 
در پارکهــاي شــهري و گردشــگاه 

ــت. ــده اس ــه ش هاپرداخت
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ــبز ــای س ــی فض مهندس
دانشــگاه محقــق اردبیلــی

تشکیالت اداري در پارکهاي عمومي : 
در پارکهــا بــراي مســائل اداري و رســیدگي بــه امــور کارمنــدان، دفاتــر و اتاقهائــي تعبیــه میشــود 
کــه بــر حســب وســعت پــارک تشــکیات اداري آن متغیــر مــي باشــد. ایــن ســاختمان بایــد در 
ــاي  ــن اطاقکه ــرد . همچنی ــارک قرارگی ــه قســمتهاي پ ــترس کلی ــه در دس ــرد ک ــي قرارگی محل
نگهبانــي در نزدیکــي دربهــاي ورودي و خروجــي مجهــز بــه کلیــه وســایل ارتباطــي از ضروریــات 
یــک پــارک مــي باشــد. بعــاوه قســمتي نیــز جهــت مواقــع ضــروري بــه تاسیســات آتشنشــاني 
اختصــاص داده میشــود در ایــن زمینــه بهتــر آن اســت کــه اماکــن بــا کشــت درختــان بلنــد از 
دیــد مســتقیم بازدیــد کننــدگان محفــوظ باشــد . در پارکهــا الزم اســت انبارهائــي در نزدیکــي 
ــودکان  ــاغ ک ــاي ورزش، ب ــه زمینه ــتورانها، کاف ــد رس ــي مانن ــن عموم ــف اماک ــمتهاي مختل قس
ــاز قســمتهاي  ــوري و ضــروري را در اختی ــاي ف ــهولت نیازه ــه س ــه ب ــوند ک ــاخته ش ــره س و غی
ذکرشــده قــرار دهنــد . قســمت تشــکیات و نگهــداري پــارک بســتگي بســته بــه وســعت پــارک، 
معمــوالً در یــک یــا چنــد قســمت احــداث شــده و حتــي المقــدور بایــد در گوشــه هــا و زوایــاي 
ــامل  ــکیات ش ــن تش ــد. ای ــدگان دور باش ــد کنن ــد بازدی ــا از دی ــود ت ــع ش ــارک واق ــي روح پ ب
قســمتهاي بــرق، روشــنائي ، وســائل ارتباطــي ، حمــل و نقــل، گارژهــا، ســرویس ماشــن االت و 
تمامــي وســائل ســاختمان پــارک مــي باشــد. بخــش اورژانــس و کمکهــاي اولیــه در هــر پــارک از 
الزامــات مــي باشــد کــه برحســب وســعت و کثــرت بازدیــد کننــدگان تجهیــزات ایــن اماکــن کــم 

و بیــش بــا یکدیگــر تفــاوت دارد . 
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ماهنامه تخصصی
شماره 3

تشــکیات  ي  مجموعــه   -1-2
ــا ــا و گردشــگاه ه ســاختماني پارکه

پــارک  در  ســاختماني  تشــکیات 
و گردشــگاه هــاي عمومــي مــي 
عملیــات  تمامــي  شــامل  توانــد 
فنــي در زمینــه ســاختمان باشــد 
ــف  ــمتهاي مختل ــد از قس ــن واح ای
: عبارتنــداز  کــه  شــده  تشــکیل 

الف( دسترسیها:
بطــور کلــي در پارکهــاي بــزرگ 
شــهري و گردشــگاه ها دسترسیهایي 
ــاي  ــدازه ه ــف و ان ــه اشــکال مختل ب
ســاختماني  مصالــح  بــا  متفــاوت 
خاصــي برحســب نــوع طراحــي و 
ــي شــود  ــط احــداث م ــرائط محی ش
کــه شــامل دسترســیهاي اصلــي، 
ــد.  ــي باش ــا م ــاده روه ــي و پی فرع
عــرض دسترســیهاي اصلــي بایــد 
حداقــل بیــن 10 تــا 15 متــر باشــند. 
دسترســیهاي  بــزرگ  درپارکهــاي 
ــوار  ــورت بل ــوان بص ــي ت ــي را م اصل
احــداث نمــود . طــول و عــرض ایــن 
ــه دسترســیهاي فرعــي بســتگي  گون
بــه بزرگــي و کوچکــي پــارک و نــوع 
ــیها  ــن دسترس ــي آن دارد. ای طراح
در  را  فرعــي  قســمتهاي  گاهــي 
ــه یکدیگــر متصــل کــرده و  ــارک ب پ
ــه دسترســیهاي اصلــي ارتبــاط  ــا ب ی
مــي دهــد. بنابرایــن برحســب طــرز 
اســتفاده و موقعیــت ان عرضهــاي 
داشــته  توانــد  مــي  را  متفاوتــي 
باشــد )حــدود 5 متــر( در مواردیکــه 
ــاد  ــیها ری ــن دسترس ــرض ای ــد ع بای
باشــد مناســب اســت در طرفیــن 
یــا یــک طــرف ان طرحهائــي از 
باغچــه )گلــکاري و چمــن کاري(

ایجــاد گــردد. ســطح این دسترســیها 
را بــر حســب موقعیــت و زیبائــي 
آســفالت و یاطرحهــاي مختلــف داالژ 
ــرض  ــد . ع ــزي میکنن ــا شــن ری و ی
دسترســیهائیکه قســمتهاي اصلــي 

ــي  ــل م ــر متص ــه یکدیگ ــارک را ب پ
ــه ســاختمانها  ــا منتهــي ب ــد و ی کنن
و  گلــکاري  وســیع  مناظــر  یــا  و 
ــر آب  ــرف ب ــا مش ــن کاري و ی چم
ــد  ــد، بای ــي گیرن ــرار م ــا ق ــا ه نم
ــرراه  ــه از نظ ــد ک ــه اي باش ــه گون ب
ــان منظــره و اســتفاده از  رفتــن و بی
ــوده و طــرح آنهــا  نیمکتهــا میســر ب
بــه حجــم و فضــاي پــارک گســترش 
دل انگیــزو روح داري بدهــد. معمــوالً 
ــي  ــا م ــن خیابانه ــط ای ــد متوس ح
توانــد بیــن 10 تــا 15 و حداکثــر 25 
ــه  ــاختمان اینگون ــد. در س ــر برس مت
خیابانهــا کــه بــه رســتورانها و اماکــن 
ســرپناه دار منتهــي مــي شــوند، 
ــه  ــواع داالژ و نقش ــت از ان ــر اس بهت
و  نمــود  اســتفاده  رنگیــن  هــاي 
هماهنگــي رنگهــا را مراعــات نمــود. 
عــرض پیــاده روهــا نبایــد کمتــر از 3 
متــر باشــد ولــي درپارکهــاي بــزرگ 
و گردشــگاه هــا عــرض پیــاده رو مــي 
ــا 6 متــر هــم برســد. پیــاده  ــد ت توان
ــود  ــفالت نم ــوان آس ــي ت ــا را م روه
ــه  ــا از مــواد ســاختماني مختلــف ب ی
منظــور ســنگ فــرش اســتفاده کــرد.

ــي:  ــاي ورودي و خروج ب( دربه
ــعت  ــب وس ــتي برحس ــا بایس پارکه
ــاي  ــا، دربه ــي آنه ــت محل و موقعی
ورودي و خروجــي متعــددي داشــته 
باشــند کــه شــکل و انــدازه انهــا 
ــاي  ــت. دربه ــوع اس ــف و متن مختل
بایــد  پــارک  خروجــي  و  ورودي 
بــر حســب موقعیــت خیابانهــاي 
ــع  ــف واق ــمتهاي مختل ــهر در قس ش
شــود و در جلــوي دربهــا فضائــي 
را از طرحهــاي چشــمگیر و جلــب 
و  متناســب  تزئینــات  بــا  کننــده 
عالــي بوجــود آورد، بطــوري کــه 
نمایــد.  جــذب  را  عابریــن  نظــر 
ــل  ــاي مجل ــداث آب نماه ــًا اح مث
در مدخــل ورودي بســیار مناســب 

ــت در  ــه داش ــد توج ــد بود،بای خواه
پارکهــاي بــزرگ دربهــاي ورودي 
ــي  ــز تاق ــد در مرک ــواره رو نبای س
ــارک  ــه پ ــه ب ــي ک ــاي اصل خیابانه
منتهــي مــي شــوند قرارگیرنــد، زیــرا 
ــد  ــي توان ــرور م ــور و م ــر عب از نظ
مزاحمتهائــي تولیــد نمایــد . دربهــاي 
ــه  ــد ک ــه اي باش ــد بگون ورودي بای
ــن  ــم عابری ــه و ه ــائط نقلی ــم وس ه
پیــاده بتواننــد از آن اســتفاده کننــد. 
ــاي  ــاده روه ــه پی ــب ک ــن ترتی بدی
ــه پیــاده روهــاي  ــارک مســتقیماً ب پ
خیابــان خــارج پــارک متصــل گــردد.

ج( پارکینگ ها:
بــه منظــور رفــاه بازدیــد کنندگانــي 
که وســایل نقایــه دارند فضائــي را در 
نزدیکــي ســاختمانها و یــا قســمتهاي 
معینــي از پــارک جهــت پارکینگ در 
ــد و ایــن پارکینگهــا  نظــر مــي گیرن
توانــد  مــي  بــزرگ  پارکهــاي  در 
متعــدد و پراکنــده باشــند.بنابراین 
ســطح پارکینــگ بســتگي کامــل بــه 
اهمیــت پــارک و وســعت آن دارد.

د(موزه ها:
از آنجائــي کــه در پارکهــا وجــود 
انــواع ســرگرمي هــا بــر حســب 
و  الزم  مختلــف  هــاي  ســلیقه 
ضروریســت بنابرایــن در پارکهــاي 
بــزرگ مــي توانــد قســمتهائي را 
پدیــد آورد کــه بــه مــوزه حیوانــات، 
نباتــات مجســمه هــا و … اختصــاص 

ــا  ــوزه ه ــوالً م ــد، معم ــته باش داش
را در گوشــه هــاي پــرت و دور از 

چشــم اندازهــا احــداث نمــي کننــد 
ــه در  ــي ک ــب طرح ــن برحس بنابرای
پــارک از نظرســاختماني منظــور مــي 
ــوزه  ــل م ــت مح ــب اس ــود مناس ش
کامــًا مشــخص و درجــاي مناســب 
 . باشــد  شــده  گرفتــه  نظــر  در 
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ــبز ــای س ــی فض مهندس
دانشــگاه محقــق اردبیلــی

ح( گلخانــه هــا و گرمخانــه هــا:
نباتــات  بــراي حفــظ  پارکهــا  در 
ــا  زمســتاني و پیــش رس کــردن و ی
ــت در  ــب اس ــان، مناس ــاد گیاه ازدی
ــل  ــه مح ــارک ک ــي ازپ ــه هائ گوش
عبــور و مــرور کمتــري اســت گلخانه 
هــا و گرمخانــه هائــي بــا اصــول فني 
ــد در  ــد متذکرش ــود. بای ــاخته ش س
ــا  ــي ب ــه هائ ــا گلخان برخــي از پارکه
ــراي  ــي ب شــرائط اختصاصــي کلیمائ
گیاهانــي کــه مخصــوص مناطــق 
ــداث  ــد اح ــي باش ــرد م ــا س ــرم ی گ
اینگونــه  معمــوالً  و  گــردد  مــي 
گلخانــه هــا در محلهائــي ایجــاد 
ــد  ــد نظربازدی ــه بتوان ــود ک ــي ش م
. نمایــد  جلــب  را  کننــدگان 

و( آکواریم: 
 در پارکهــا جهــت ایجــاد ســرگرمي 
بــه  عاقمنــدان  بــراي  تفنــن  و 
ــمتي  ــزي در قس ــوران آب ــواع جان ان
توانداســتخرهاي  مــي  پــارک  از 
ــراي  ــف ب ــاق مختل ــا اعم ــزرگ ب ب
ــاخته  ــک س ــي کوچ ــات دریائ حیوان
ــه اســتخرها  ــا اینگون شــود. همــراه ب
سرپوشــیده  بــزرگ  درســالنهاي 
ــدازه هــاي  نیــز محفظــه هــاي در ان
ــي  ــده م ــم نامی ــه آکواری ــف ک مختل
شــود ســاخته و درآنهــا انــواع ماهــي 
هــاي مناطــق دنیــا را نگهــداري 
ــا  ــي از پارکه ــد . در برخ ــي نماین م
اي  منطقــه  موقعیــت  برحســب 
ــوزه  ــورت م ــه ص ــا ب ــن آکواریومه ای
از  آموزشــي  و  بــزرگ  هــاي 
انــواع جانــوران دریائــي بــراي 
ــداث  ــجویان اح ــدان و دانش عاقمن
متخصصیــن  معمــوالً  میگــردد. 
ــن  ــت ای ــط زیس ــد محی ــعي دارن س
شــرایط  بــه  نزدیــک  را  احــداث 
طبیعــي بنماینــد. بــراي ایــن منظــور 
گیاهــان  از  آکواریمهــا  داخــل  در 
ــتفاده میشــود. ــزي مخصــوص اس آب

تزئیناتــي: تشــکیالت   2-1-1
ــا الزم  ــي در پارکه ــاد زیبائ ــراي ایج ب
اســت بخشــي بنــام تزئینــات کــه 
شــامل مــوارد زیــر میباشــد پدیــد آورد.

الف( آب نماها:
ــاد  ــراي ایج ــده ب ــري ارزن آب عنص
نشــاط در زندگــي شــهري اســت 
ــا را  ــاد آبنماه ــر ایج ــن ام ــذا ای و ل
ــروع  ــان ش ــد. از زم ــي کن ــه م توجی
توســعه فضاهــاي ســبز، آب جــزء 
عناصــر منظــر ســاز شــد. بطــور کلــي 
ــي ــه های ــامل حوضچ ــا ش آب نماه

ــب داراي  ــه اغل ــت ک ــق اس ــم عم ک
بــا  متعــدد همــراه  هــاي  فــواره 
چراغهــاي رنگیــن میباشــد. معمــوالً 
ایــن حوضچــه هــا بیــن 40 تــا 
50 ســانتیمتر بــوده و بــا مصالــح 
بــر حســب  مختلــف  ســاختماني 
ــر  ــرح درنظ ــه ط ــي ک ــکل و فرم ش
مــي گیــرد ســاخته مــي شــوند. 
ــا  ــا داراي پ ــن حوضچــه ه گاهــي ای
شــویه هــاي خارجــي و یــا بــدون آن         
ــه  ــي ب ــا گاه ــد. آب نماه ــي باش م
صــورت مطبــق یــا اشــکال متنوعــي 
ــات  ــي اوق ــوند. گاه ــي ش ــه م تعبی
ــوان  ــه عن ــف ب مجســمه هــاي مختل
ســمبل یا رســاندن منظــوري در کنار 
یــا داخــل آب نما قــرارداده مي شــود 
ولــي آنچــه کــه بایــد توجــه داشــت 
انتخــاب نــوع مجســمه و تناســب آن 
بــا نــوع منظــره مي باشــد. گاهــي در 
کنــاب آب نمــا بجــاي مجســمه هــا 
ــي  ــزرگ قرارم ــنگي ب ــاي س گلدانه
ــا  ــي آب نم ــي و کوچک ــد .بزرگ دهن
ــي  ــاد هندس ــا ابع ــب ب ــد متناس بای
ــارت  ــا بعب ــد ی ــل باش ــاي مح و فض
دیگــر اختــال بیــن طــول و عــرض 
آب نمــا بــه گونــه اي باشــد کــه 
ــا  ــا آب نم ــوده ت ــر ب ــرض آن کمت ع
ــرض  ــه ع ــد هرچ ــوه یاب ــر جل بزرگت
نمــا کوچکتــر  باشــد آب  بیشــتر 
و فشــرده تــر بنظــر مــي رســد.
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ماهنامه تخصصی
شماره 3

ب( اســتخر و برکــه هــاي طبیعــي:
در  هــا  برکــه  و  اســتخر  احــداث 
ــیار  ــي آن بس ــارک و زیبائ ــواي پ ه
بــه  توجــه  بایــد  و  بــوده  موثــر 
ــا  ــل ی ــه درداخ ــي ک ــواع گیاهان ان
ــي شــوند  ــه آن کاشــته م ــک ب نزدی
کامــًا توجــه داشــت. ممکــن اســت 
اینگونــه اســتخرها و برکــه هــا داراي 
اعمــاق مختلــف بــوده و در نزدیکــي 
ــا در  ــده ی ــگل کاري ش ــه جن منطق
وســط پــارک یــا در کنــار بعضــي از 
ــکاري وســیع احــداث  قســمتهاي گل

ــود .  ــي ش م
ج( دریاچه ي مصنوعي:

در پارکهــاي بــزرگ و محلهائــي کــه 
آب فراوانــي در دســترس مــي باشــد 
ــه اشــکال نامنظــم  ــي ب دریاچــه هائ
طراحــي مــي گــردد. معمــوالً دریاچه 
هــا را بگونــه اي طراحــي مــي کننــد 
ــر  ــه نظ ــیه ان ب ــوط حاش ــه خط ک
ــن  ــراي ای ــد، ب ــوه نمای ــي جل طبیع
ــدود  ــطح آب ح ــوالً س ــور معم منظ
ــطح  ــر از س ــانتي مت ــا 150 س 50 ت
ــن  ــد پایی ــراف بای ــاختمانهاي اط س
تــر باشــد و در اطــراف آن بایــد 
ــر  ــا غی ــم ی ــور منظ ــاي بط خیابانه
منظــم احــداث شــود . در صورتیکــه 
ــغال  ــي را اش ــطح بزرگ ــه س دریاچ
کرده باشــد مناســب اســت در وســط 

آن هــا یــک یــا چنــد جزیــره بشــکل 
نامنظــم بمنظــور کشــت درختــان یــا 
اســتفاده از گلــکاري احــداث گــردد و 
گاهــي در کنــار یــا در وســط جزایــر 
درختــان پــا بلنــد غــرس مــي شــود 
در اینگونــه دریاچــه هــا بــراي ایجــاد 
امــکان تفریــح بیشــتر قایــق هائــي را 
بــراي اســتفاده در نظــر مــي گیرنــد 
بــراي حفــظ حجــم آب دریاچــه 
ــط  ــه توس ــد نقط ــت از چن الزم اس
شــده  دریاچــه  وارد  آب  مجرائــي 
ــردد  ــارج گ ــرا آب خ ــک مج و از ی
ــان  ــاً در آن جری ــه آب دائم بنحویک
ــه  ــن دریاچ ــق ای ــد عم ــته باش داش
هــا معمــوالً 5 / 1 متــر مي باشــد، در 
پارکهــا بــراي ایجــاد ارتبــاط بیــن دو 
طــرف نهرهــا یــا ایجــاد ارتبــاط بیــن 
جزایــر داخــل دریاچــه هــا یــا ارتباط 

ــن دو طــرف دریاچــه برحســب  بی
ــراح در  ــه ط ــي ک ــکل و فرم ش

نظــر مــي گیــرد پلهائــي ســاخته 
ــول آن  ــرض وط ــه ع ــوند ک ــي ش م
متناســب بــا موقعیــت خیابانهــا و 
ــي  ــا م ــا آنه ــا ب ــه ه ــطح دریاچ س
باشــد. بایــد متذکــر شــد کــه گاهــي 
ــچ وجــه بمنظــور  ــه هی ــا ب ــن پله ای
ــراً  ــوده و منحص ــاط نب ــردد و ارتب ت
جهــت خلــق زیبائــي خــاص احــداث 

مــي شــوند.
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ــبز ــای س ــی فض مهندس
دانشــگاه محقــق اردبیلــی

 د( جنگلکاري:
یکــي از قســمتهاي الزم و ضــروري 
در پارکهــاي بــزرگ ایجــاد محوطــه 
ــا بیشــه زار مــي  ــام جنــگل ی اي بن
باشــد کــه بــراي گــردش در فصــول 
مختلــف ســال مــورد اســتفاده قــرار 
ــه  ــه بیش ــاد اینگون ــرد. ایج ــي گی م
هــا در پــارک نــه فقــط از نظــر 
زیبائــي بــراي پــارک مناســب اســت 
بلکــه بنحــوي در آب و هــواي شــهر 
ــن  ــود. در ای ــد ب ــر خواه ــز مؤث نی
ــا بطــور نامنظــم  ــا خیابانه بیشــه ه
ــف  ــاي مختل ــا عــرض ه ــوع ب و متن
ــمت  ــردد و در قس ــي گ ــداث م اح
هائــي از آن محوطــه هائــي را خالــي 
ــوان  ــد کــه مــي ت و آزاد مــي گذارن
نیمکــت هــاي چوبــي و ســنگي 
بــراي اســتراحت و نشســتن در نظــر 
ــارک  ــت در پ ــب اس ــت . مناس گرف

ــه  ــي ک ــمت هائ ــزرگ قس ــاي ب ه
ــداث  ــگل اح ــا جن ــه ی ــوان بیش بعن
مــي شــود در تمــام ســطوح پــارک 
مجــزا  و  بنــدي  قطعــه  بصــورت 
تقســیم بنــدي گــردد. در کنــاره 
جهــت  مکانهائــي  جنگلهــا  ایــن 
ــا  ــود ت ــه ش ــر گرفت ــق در نظ آالچی
ــرار گیــرد.  مــورد اســتفاده عمــوم ق
ایــن آالچیــق هــا یــا ســرپناها 
بیشــتر در مواقــع بارانــي یــا آفتابــي 
ــي  ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــدید م ش
گیرنــد. تعــداد آنهــا بــر حســب 
ــدد  ــد متع ــي توان ــارک م ــعت پ وس

ــد. باش
ح( گلکاري و چمن کاري:

ســطوحي کــه بــراي گلــکاري و 
چمــن کاري در پارکهــا در نظــر 
ــرم و  ــر ف ــود ازنظ ــي ش ــه م گرفت
ــارک  ــوع پ ــه ن مشــخصات نســبت ب

بــود.  متغییــر و متنــوع خواهــد 
خیابانهــاي  اطــراف  در  معمــوالً 
وســیع خیابانهائــي کــه اختصــاص به 
عبورعابریــن پیــاده اســت گلــکاري و 
ــام  ــدود انج ــور مح ــن کاري بط چم
ــراف آب  ــن در اط ــرد. همچنی میگی
نماهــا و یــا درســطوح وســیع چمــن 
ــده  ــاي و پراکن ــه ه ــور لک کاري بط
ــي  ــد. در پارکهائ ــي کنن ــکاري م گل
کــه وســعت چمــن کاري نســبتاً 
زیــاد اســت درختــان و یــا درختچــه 
ــا تــوده اي  هائــي بصــورت تــک و ی
بــا رعایــت و حفــظ نــکات ضــروري 
کاشــت  مجموعــه  همآهنگــي  و 
مــي شــوند و مناســب اســت در 
ــتراحت  ــراي اس ــا ب ــن قســمت ه ای
شــود. هاقــرارداده  نیمکــت 
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ماهنامه تخصصی
شماره 3

و  رفاهــي  تشــکیالت   3-1-1
تفریحــي:

ــر ســه قســمت  ــاوه ب ــا ع  در پارکه
ذکــر شــده در بــاال بخش دیگــري که 
از اهمیــت خاصــي برخــوردار اســت و 

موردتوجــه مــي باشــد مســائل 
رفاهــي و تفریحــي اســت کــه 

ــر باختصــار  ــب در زی بترتی
ــود . ــي ش ــرح داده م ش
رســتورانها: الــف( 

بیشــتر  رفــاه  بمنظــور 
ــارک،  ــدگان از پ ــد کنن بازدی

رســتورانها و کافــه هائــي را 
احــداث مــي کننــد بنحویکــه بتوانــد 
کلیــه نیازهــاي مربــوط را بــرآورد 
ــالنهاي  ــورت س ــتورانها بص ــد رس کن
ســر پوشــیده و یــا در محوطــه هائــي 
ســرباز بــا گلــکاري و چمنــکاري 
ــا  ــا ی ــه ه ــردد. کاف ــي گ ــاد م ایج
دکــه هــا مــي تواننــد بطــور پراکنــده 
ــه،  ــار دریاچ ــا ( کن ــطح پارکه در س
ــار  ــا کن ــا و ی ــکاري ه ــیه جنگل حاش
خیابانهــاي فرعــي) ایجــاد شــود.
ــر: ــینما و تات ــالنهاي س ب( س

در پارکهــاي کوچــک و در هــواي 
بــراي  را  ســربازي  ســالنهاي  آزاد 
نمایــش فیلــم و انــواع پیــس در نظــر 
میگیرنــد تــا در شــبهائي کــه پــارک 
بــاز اســت مــورد اســتفاده مــردم قرار 
گیــرد. ولــي الزم اســت گفتــه شــود 
ــالنهاي  ــزرگ س ــاي ب ــه در پارکه ک
سرپوشــیده و ســرباز بمنظــور نمایش 
ــراي اســتفاده عمــوم  ــر ب ــم و تات فیل
ــردد. ــد ایجادگ ــال بای ــول س در فص

ج( جایگاه موزیك:
یکــي از انــواع تشــکیات رفاهــي و 
ــي  ــاد محلهائ ــا ایج ــي در پارکه تفریح
ــراي اجــراي  ــا سرپوشــیده ب ســرباز و ی
موزیــک و کنســرت مــي باشــد. در ایــن 
اماکــن بــر طبــق اصــول فنــي ســکوئي 
ســاخته مــي شــود کــه در روي آن 
برنامــه هــاي ســرگرمي و موزیــک ارائــه 

مــي گــردد. طبیعــي اســت مقابــل ایــن 
ــا ایجــاد  ــا ســن را مــي تــوان ب ســکو ی
محوطــه اي کــه توســط دیوارهاي ســبز 
ــواع  ــاه پوشــیده از ان ــا دیوارهــاي کوت ی
گیاهــان رونــده و گلــدار تزئیــن نمــود. 
ایــن محوطــه  در محدودهــي 
مجســمه هائي  توانــد  مــي 
هنرمنــدان  و  مشــاهیر  از 
ــه  ــته ب ــرد . بس ــرار گی ق
مــي  محــل  موقعیــت 
ایــن  در فضــاي  تــوان 
محوطــه تعــدادي نیمکــت 
یــا صندلــي قــرارداد معمــوالً 
مجموعــه ســالنهاي موزیــک 
ســرباز یــا سرپوشــیده همــراه بــا دیگــر 
محوطــه اي  مي توانــد  ســرگرمي ها 
ــد آورد. ــي را پدی ــام گاردن پارت ــه ن ب

د( دستشوئي و توالت:
بــراي رفــاه بیشــتر و تامیــن بهداشــت و 
ــف  نظافــت گردشــگران در نقــاط مختل
ــت  ــراي نظاف ــي ب ــه هائ ــارک محوط پ
وشستشــو منظــور مــي گــردد ایــن 
دور  مکانهائیکــه  در  معمــوالً  فضاهــا 
ــا ،  ــه ه از ســاختمانهاي رســتوران، کاف
تاتــر وســینما قــرارداد چــرا کــه حــول 
نظــر  از  ســاختمانها  ایــن  حــوش  و 
ــي معمــوالً دستشــوئي  بهداشــت عموم
و توالــت منظــور شــده اســت لــذا 
ــي  ــهاي عموم ــت سرویس ــب اس مناس
ــاي  ــه ه ــاور محوط ــا مج ــل ی در داخ
بــاغ  فرعــي،  جنگلکاري،خیابانهــاي 
کــودکان، باغ وحش و … احداث گردند .

ح( باغ وحش:
ــراي  ــزرگ ب ــاي ب ــوالً در پارکه معم
ــد کننــدگان  ســرگرمي بیشــتر بازدی
ــل  ــي دور از مح ــش کوچک ــاغ وح ب
تجمــع واســتراحت گردشــگران ایجاد 
ــاغ  ــاد ب ــور از ایج ــد. منظ ــي نماین م
وحــش در پــارک منحصــراً اســتفاده 
از وجــود حیواناتــي ماننــد انــواع 
طیــور، میمــون و… اســت که بیشــتر 
ــند . ــي باش ــال م ــه اطف ــورد توج م

و( نیمکت:
یکي از وســائل ضــروري و مــورد نیاز در 
پــارک وجــود نیمکــت یــا نوعــي وســیله 
ــدگان  ــد کنن ــراي بازدی ــتراحت ب ي اس
مــي باشــد. نیمکتهــا بــا اشــکال مختلف 
و انــدازه هــاي متفــاوت ازمصالــح متنوع 
ــز  ــه حائ ــه ک ــود. آنچ ــي ش ــاخته م س
اهمیــت اســت و یــک طــراح بایــد به آن 
ــارک  توجــه کنــد شــناخت موقعیــت پ
و محــل نصــب و قــراردادن نیمکــت 
درمحلهــاي ضــروري و مناســب اســت. 
زیــرا بــه همــان انــدازه کــه وجــود 
نیمکــت در پــارک مــي توانــد ضــروري 
در  آن  قــراردادن  باشــد،موقعیت 
محلهائــي نامناســب مــي توانــد موجــب 
خســتکي و دل زدگــي بازدیدکننــدگان 
گــردد . تعــداد نیمکــت در پــارک خــود 
ــه  ــد ب ــه طــرح بای مســئله اي اســت ک
ــود  ــرا کمب ــد زی ــته باش ــه داش آن توج
و یــا تعــداد زیــاد نیمکتهــا در هــر 
ــکاتي را از  ــد مش ــي توان ــت م دو حال
ــن  ــد. بنابرای ــاد نمای ــي ایج ــر رفاه نظ
ــود  ــي ش ــه م ــي توصی ــوان راهنمائ بعن
نیمکتهــا و یــا وســائل اســتراحتي را 
در خیابانهــا اصلــي و فرعــي جنــگل بــا 
رعایــت فاصلــه و همچنیــن در حاشــیه 
خیابانهــاي اصلــي و یــا در ســطح چمــن 
ــکاري ،  ــاي گل ــه ه ــار محوط ــا در کن ی
ــا  ــا و آب نم ــه ه ــتخرها برک ــار اس کن
ــي  ــا م ــت ه ــود . نیمک ــه نم و … تعبی
ــا  ــو و ی ــگل از چ ــل جن ــد در داخ توان
ــت  ــان بحال ــاي درخت ــده ه ــاي کن بقای
اســتفاده قرارگیــرد.  طبیعــي مــورد 
ــا نزدیــک محــل  الزم اســت در کنــار ی

هایــی کــه نیمکتهــا قــرار گرفتــه انــد 
ــا  ــي آنه ــي کــه قســمت بیرون ظروف

از چــوب ســاخته شــده و یــا رنگهــاي 
متنــوع رنــگ آمیــزي شــده انــد بــراي 
اســتفاده قــرارداده شــوند همچنیــن 
در  آشــغال  مخصــوص  ظــروف  از 
ــي و  ــاي اصل ــاس و خیابانه ــاط حس نق
ــود .  ــتفاده ش ــد اس ــارک بای ــي پ فرع
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ز( وسایل بازي کودکان:
وســایل یکــي از عناصــر مهــم پارکهــاي 
شــهري و بــه ویــژه پارکهــاي کــودکان 
ــازي،  ــزات ب ــي رود. تجهی ــما م ــه ش ب
ــدن ،  ــتند، دوی ــزي هس ــب فل ــه اغل ک
ــدن،  ــزان ش ــرخوردن، آوی ــدن، س پری
تــاپ خــوردن، پنهــان شــدن و بــه طور 
ــاص  ــوش خ ــب و ج ــن جن ــي زمی کل
ــي  ــم م ــان را فراه ــودکان و نوجوان ک
ــوب،  ــایل از چ ــن وس ــب ای ــد. اغل آورن
پاســتیک و آهــن تشــکیل شــده انــد، 
ــود در  ــي ش ــعي م ــاخت س ــگام س هن
ایــن وســایل یکپارچگــي ایجــاد شــود .

ح( زمینهاي ورزشي:
از تشــکیاتي کــه در  یکــي دیگــر 
ــاً  ــود آن تقریب ــي وج ــاي عموم پارکه
ــاي ورزشــي  ضروریســت ایجــاد زمینه
ــاي  ــداد زمینه ــواع و تع ــد ان ــي باش م
ورزشــي در پارکهــا بســتگي بــه بزرگــي 
معمــوالً   . دارد  پــارک  کوچکــي  و 
را  قطعاتــي  کوچــک  پارکهــاي  در 
بیشــه  یــا  جنــگل  نزدیکــي  کــه 
ورزشــي  زمینهــاي  بــه  قــراردارد 
ــال و …  ــکتبال، والیب ــد تنیس،بس مانن
ــاي  ــد. در پارکه ــي دهن ــاص م اختص
ورزشــي  ریزیهــاي  برنامــه  بــزرگ 
و زمینهــاي مربوطــه یــا ســالنهاي 
سرپوشــیده بطــور مســتقل و جداگانــه 
ــه پارکهــا  انجــام مــي گیــرد. در اینگون
موقعیــت  و  طبیعــت  حســب  بــر 
اســتاندارد  اصــول  بــا  مطابــق  آن، 
ــهائي  ــاي ورزش ــواع زمینه ــي ان ورزش
ماننــد زمیــن فوتبــال، اســتخرهاي 
ــر  ــف و دیگ ــنین مختل ــراي س ــنا ب ش
ــه در  ــي را ک ــته جمع ــهاي دس ورزش
ــواي آزاد میســر اســت احــداث  ه
مي نماینــد. در پارکهــاي بــزرگ 
گاهــي بــه منظــور زنــده و فعــال نــگاه 
داشــتن پــارک در فصولــي کــه امــکان 
آزاد  فضــاي  از  کمتــري  اســتفاده 
وجــود دارد، ســالنهاي کوچــک مقــدور 
ــب  ــردد.  مناس ــي گ ــداث م ــت اح اس
ــاي  ــالن و زمینه ــراف س ــت در اط اس
ــح  ــول صحی ــت اص ــا رعای ــي ب ورزش
دیوارهــاي  فواصلــي  در  ورزشــي 

بلنــد غــرس  ســبز و درختــان پــا 
ــوان  ــي ت ــالنها م ــراف س ــود. دراط ش
طرحهائــي از گلــکاري یــا گیاهــان 
ــه اجــرا در آورد. همیشــه ســبز بمرحل
ط( زمینهــاي بــازي کــودکان:

را  قطعاتــي  عمومــي  پارکهــاي  در 
ــودکان  ــازي ک ــرگرمي و ب ــور س بمنظ
در نزدیکــي اســتخرها جنگلهــا یــا 

ــد  ــاالن بتوانن ــه بزرگس ــمتهائي ک قس
دورادور کــودکان را تحــت نظــر داشــته 
ــه  ــردد. اینگون ــي گ ــداث م ــند اح باش
ــائل  ــا وس ــف ب ــکال مختل ــا باش زمینه
ــرم و  بازیهــاي متنــوع و ماســه هــاي ن
کامــًا شســته شــده مجهــز مــي شــوند 
ــا  ــه ه ــداري بچ ــرل ونگه ــراي کنت و ب
ــب  ــي نص ــن نیمکتهائ ــراف زمی در اط
ــا در ضمــن آنکــه کــودکان  ــد ت میکنن
ــن  ــد والدی احســاس اســتقال مینماین
نیمکــت  روي  در  نیــز  مربیــان  و 
اســتراحت و مراقبــت نماینــد . معمــوالً 
ــردد  ــد از محــل ت ــا بای ــه زمینه اینگون
ــًا  ــارک کام ــل پ ــه داخ ــائل نقلی وس
ــه در تابســتان  ــي ک دور باشــد زمینهائ
مــورد اســتفاده قــرار مــي گیــرد بایــد 

توســط درختــان جنگلــي یــا دیوارهاي 
ســبز و بلنــد محصــور و احاطــه شــده 
باشــد. آنچــه کــه مســلم اســت در 
ــه هــا و  ــن زمینهــا وجــود بوف ــار ای کن
ــت .  ــروري اس ــت ض ــوئي و توال دستش
ــل توجــه اســت در داخــل شــهرها  قاب
ــر  ــات ه ــت و امکان ــب موقعی ــر حس ب
ــه  ــراي ســطوح ب ــي را ب ــه فضاهائ ناحی

پارکهــاي کوچــک کــودکان اختصــاص 
ــواع  ــه پارکهــا ان ــد. در اینگون مــي دهن
جهــت  ســرگرمي  و  بــازي  وســائل 
اســتفاده کــودکان نصــب و برقــرار 
فضــاي  صورتیکــه  در  شــود.  مــي 
ــراي ایجــاد پــارک کــودکان  وســیعي ب
ــار باشــد ممکــن اســت بطــور  در اختی
ــکاري  ــمتهاي گل ــدود قس ــي مح خیل
و چمنــکاري در آن ایجــاد گــردد در 
ــمتهاي  ــه قس ــاز ب ــورت نی ــر اینص غی
گلــکاري نــدارد. در اینگونــه پارکهــا 
ــن  ــور تزئی ــه منظ ــراً ب ــن منحص چم
نمــي باشــد بلکــه بــراي ایجــاد فضائــي 
ســبز ومتنــوع و فضائــي اســت کــه در 
ــد . ــکاري میکنن ــدود چمن ــطح مح س
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ماهنامه تخصصی
شماره 3

1 -2 فضاهــاي ســبز غیــر فعال: 
ــبز غیــر  ــي فضاهــاي س ــور کل بط
فعالــي شــامل مــوارد زیــر مي باشــد.

هــا  دسترســي  شــامل  معابــر   -
ــدرو،  ــاي کن ــي ه ــاده رو، دسترس پی
دسترســي هــاي تنــدرو و دسترســي 

ــدرو ــي تن ــاي خیل ه
- کمربندهاي سبز -  میدانها

-  رفیوژها
1-2-1  ضوابــط اجرایــي فضــاي 
ســبز دسترســي هاي پیــاده رو:
اســت نــواري  آن  شــکل   -

 90 حداقــل  آن  عــرض   -
اســت. ســانتیمتر   150 تــا 
- فاصلــه کاشــت نهــال )درخــت(

عامــل  نخســتین  از  آن،  در 
عــرض  احتســاب  بــا  ســاختمان 
تــا  3 از  نبایــد  پیــاده  محــور 
باشــد. کمتــر  متــر    3  /  5

- معابــر مختــص عبــور پیــاده، بایــد 
بــه وســیله درختچــه هایي بــه ارتفاع 
حداکثر 40 ســانتیمتر پوشــیده شود.

بایــد  تقریبــاً  خــاک  ســطح   -
هــم ســطح معبــر پیــاده باشــد.

ــط اجرایي فضاهاي  1 -2-2 ضواب
ســبز دسترســیهاي کنــدرو
اســت. نــواري  آن  شــکل   -

دو  در  بایــد  ســبز،  فضــاي   -
طــرف دسترســي اســتقرار یابــد.

- عــرض آن، حداقــل 90 تــا 150 
ــانتیمتر س

- فاصلــه کاشــت درخــت )نهــال(
از نخســتین عامــل ســاختمان بــا 
پیــاده،  محــور  عــرض  احتســاب 
اســت. / 3متــر  تــا 5  حداقــل 3 

- ســطح خاک، باید نســبت به ســطح 
عبــور وســایل نقلیــه، پایین تر باشــد.

ــط اجرایي فضاهاي  1 -2-3 ضواب
تنــدرو دسترســیهاي  ســبز 
اســت. نــواري  آن  شــکل   -

درمیــان  و  طــرف  دو  در  بایــد   -
. یابــد  اســتقرار  دسترســي 

- عــرض آن در هــر دو طــرف حداقل 
2 / 5 متر و در وسط 1 / 1 متر باشد .

ــه عرضــي نخســتین  - حداقــل فاصل
دسترســي  عــرض  از  درخــت 
. باشــد  متــر   3 / بایــد 5  پیــاده 
ــطح  ــم س ــاً ه ــد تقریب ــرف بای - ط
حاشــیه عبــور وســایل نقلیــه باشــد .

اجرایــي  ضوابــط   4-2-1
ــیهاي  ــبز دسترس ــاي س فضاه

تنــدرو خیلــي 
اســت.  نــواري  آن  شــکل   -
دو  در  اســتقرار  محــل   -
دسترســي میــان  در  و  طــرف 

فضــاي  نــوار  عــرض  حداقــل   -
متــر   13 طــرف  هــر  در  ســبز 
اســت. متــر   1  /  1 درمیــان  و 

- حداقــل فاصلــه عــرض آخریــن 
دسترســي  عــرض  از  درخــت 
باشــد. متــر   3  /  5 بایــد  پیــاده 

- ســطح خاک در نوارهــاي هر طرف، 
ــیه  ــطح حاش ــم س ــاً ه ــد تقریب بای
ــد . ــه باش ــایل نقلی ــور وس ــاي عب ه
میانــي،  درنــوار  خــاک  -ســطح   
عبــور  ســطح  بــه  نســبت  بایــد 
ــرد . ــرار گی ــر ق ــه، باالت وســایل نقلی
ــي کمربند  ــط اجرای 1-2-5 ضواب

سبز
اســت. نــواري  آن  شــکل   -
 -حداقــل عرض آن 500 متر اســت .

ــهر، و  ــدوده ش ــارج از مح ــد خ - بای
مجــاور و اطــراف آن اســتقرار یابــد .
- نســبت بــه طــول و عــرض آن 
. باشــد  بایــد   1 بــه   2 حداقــل 
1-2-6 ضوابــط اجرایــي فضــاي 

ســبز میدانهــا
ــت داراي  ــن اس ــه ممک ــي ک - تاجای
یکــي از اشــکال هندســي باشــد. 
- حداقــل فاصلــه میــدان دیــد، بایــد 
ــهري  ــک ش ــررات ترافی ــاس مق براس
باشــد. مجــاز  حداکثرســرعت  و 
دیــد،  میــدان  حــد  رعایــت  بــا 
پوشــش  نــوع  هــر  از  اســتفاده 
انتخــاب  ظوابــط  طبــق  گیاهــي 
ضوابــط در  گیاهــان  اســتقرار  و 
اســت. بامانــع  باغبانــي 
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ــه ي  ــي در زمین ــط اجرای 1-3 ضواب
تجهیــزات شــهري در فضاهــاي ســبز 
ــزات  ــي تجهی ــور کل ــال بط ــر فع غی
ــه اي از وســایل  ــه مجموع شــهري ب
و  متحــرک  نیمــه  یــا  متحــرک 
اطــاق  تزیینــي  یــا  کاربــردي 
ــاع  ــا اط ــازه ی ــه بااج ــود ک ــي ش م
مقامــات دولتــي بــه طــور دایــم 
یــا فصلــي در فضاهــاي عمومــي 
ــت.  ــه اس ــا قرارگرفت ــار آنه در اختی
ــا ــي ه ــا و صندل ــت ه - نیمک

ــت  ــي اس ــي اختراع ــت عموم نیمک
ــزات  ــه از تجهی ــم ک ــرن نوزده از ق
ــه  ــمه گرفت ــبز سرچش ــاي س فضاه
ــن  ــون ای ــا کن ــان ت ــت. از آنزم اس
عناصــر  جــزو  شــهري  وســیله 
فضاهــاي  تجهیــزات  ضــروري 
ــد  ــر چن ــت. ذک ــوده اس ــي ب عموم
ــا  ــري آنه ــه کارگی ــراي ب ــورد زیرب م
ــت،  ــد. نخس ــي رس ــر م ــه نظ الزم ب
ــاورت و  ــا در مج ــت نیمکته الزم اس
نزدیــک محــل تــردد وســایط نقلیــه 
اینکــه طــرق  قــرار نگیرنــد. دوم 
قرارگرفتــن آنهــا بایــد متنــوع باشــد. 
بــراي مثــال درمکانهــاي گفتگــو 
ــرار مــي  ــه روي هــم ق ــا روب نیمکته
گیرنــد و یــا در مکانهایــي الزم اســت 
ــرار  ــي خــاص ق ــا در جهت ــام آنه تم
ــیرهاي  ــهر مس ــز ش ــد در مرک گیرن
در  نیمکتهایــي  قــراردادن  اصلــي 
ــراي  ــر ب ــا 200 مت ــل 100 ت فواص
ــص  ــه نق ــرادي ک ــن و اف ــراد مس اف
عضــو دارنــد الزم اســت مــي تــوان 
ــزات شــهري  نیمکــت را در تجهی
دیگر مثل ایســتگاه اتوبــوس و گلدان 
ــاي  ــه مکانه ــروزه ب ــرد، ام ــام ک ادغ
ــل بیشــتري  ــرادي تمای نشســتن انف
ــن  ــر همی ــود ب ــي ش ــان داده م نش
اســاس نیمکــت ســنتي به رشــته اي 
صندلــي تبدیــل شــده اســت. بــراي 
ســاختن ایــن نیمکتهــا مــي تــوان از 
چــدن، آهــن یــا بتــن اســتفاه کــرد .

- موانع
موانــع متحــرک 2 تــا 10 متــر . 
ــي  ــد، زمان ــي بیشــتر طــول دارن حت
کــه طــول آنهــا بیــش از 25 / 4 متــر 
باشــد وجــود یــک پایــه بــراي ایجــاد 
ــه  ــن گون ــت ای ــروري اس ــادل ض تع
وســایل مــي توانند بــه عنــوان مانعي 
جهــت تــردد وســایط نقلیــه موتوري 
در فضــاي ســبز بــکار گفتــه شــوند .

ــن  ــا ای ــرده ه ــا، ن ــکوها، تیرکه - س
ــهري  ــزات ش ــه تجهی ــع از جمل موان
ــد  ــور گســترده تولی ــه ط ــه ب ــد ک ان
ــي  ــا و ســکوها م ــي شــوند. تیرکه م
چــدن،  پتــن،  جنــس  از  تواننــد 
ــند.  ــوب باش ــتیک و چ ــن، پاس آه

ــري  ــراي جلوگی ــد ب ــکوهاي جدی س
ــم  ــه حری ــه ب از تجــاوز وســایط نقلی
پیــاده روهــا بــه کار مــي رونــد .

- کیوسکها
کیوســکها یکــي از تجهیــزات مهــم 
ــن  ــد. ای ــي رون ــمار م ــه ش ــا ب پارکه
ــوع کارکــرد  ــه ن ــا توجــه ب کیوســکها ب
انهــا و نیزموقعیــت قرارگیــري انهــا 
بافتهــا  فرمهــا،  داراي  تواننــد  مــي 
باشــند. مختلفــي  تیپهــاي  و 
 - تجهیــزات شــهري قابــل ترکیــب 
ایــن تجهیــزات بــراي مبــارزه بــا ظاهــر 
ــي نظــم و شــلوغي کــه از کنــار هــم  ب
قرارگرفتــن وســایل متفــاوت منتــج 
ــن  ــدف ای ــد. ه ــب ان ــود، مناس میش
روش ایجــاد وحــدت و گــردآوري 
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مجموعــه اي تجهیزات شــهري اســت 
کــه کاربــردي چنــد منظــوره داشــته 
تجهیــزات  از  جــزء  هــر  باشــند. 
شــهري، عنصــري اســت تقســیم 
ــاي  ــتفاده در ج ــل اس ــدني و قاب نش
دیگــر کــه مــي تــوان تعــداد زیــادي 
ــا  ــت آورد و ب ــه دس ــب از ان ب ترکی
احتیاجــات مختلــف تطبیــق دارد. 
نیمکــت، جعبــه پســتي ، ســطل 
زبالــه و عائــم راهنمایــي جــزو ایــن 
اجــزاء  ایــن  عناصرنــد. مجموعــه 
ــر  ــا در نظ ــا ب ــردآوري انه ــواه گ خ
ــد  ــه دارن ــي ک ــرد غالب ــن کارب گرفت
صــورت گرفتــه باشــد یــا خیــر، 
ــن  ــد، ای ــي کن ــي م ــاد هماهنگ ایج

ــایل  ــدادي وس ــه از تع ــه ک مجموع
شــده  تشــکیل  شــهري  کوچــک 
ــا مشــکات  ــه ب ــي مقابل باشــد توانای
خــاص بافــت قدیمــي یــا یــک شــهر 
ــتین  ــد . نخس ــته باش ــد را داش جدی
مشــکل ویــژه محیــط ســاخته شــده 
ــات را در  ــد خدم ــه واح اي اســت ک
ان وارد کــرده ایــم ، دومیــن مشــکل 
ویــژه محیــط در حالــي ســاخت 
اســت کــه وســایل آن مــورد بررســي 
قــرار گرفتــه انــد تــا مطابقــت کامــل 
بــا روابــط گوناگونــي کــه میــان 
ــي  ــط فیزیک ــات و محی ــد خدم واح
ــد. ــته باش ــود، داش ــي ش ــرار م برق

ــه  ــي و نقش ــاي تبلیغات - تابلوه
ــهري ــاي ش ه

تابلوهــاي  یکطــرف  کلــي  بطــور 
در  اســتفاده  مــورد  تبلیغاتــي 
ــه  ــد ب ــي توان ــهري م ــاي ش فضاه
و  اطاعــات شــهري  و  شــهرداري 
طــرف دیگــرآن بــه تبلیغــات بخــش 
خصوصــي اختصــاص یابد.طرفــي که 
مختــص شــهرداري اســت. مــي تواند 
ــاع  ــه اط ــرد در زمین ــن کارب چندی
نقشــه  حــاوي  و  داشــته  رســاني 
ــه، اطاعــات شــهري،  ــا محل شــهر ی
اطاعــات عمومــي بــراي شــهروندان 
باشــد. فرهنگــي  اطاعــات  یــا  و 

- بررســي نقــش تاسیســات رفاهــي 
ــازي،  ــي، وســایل ب تجهیــزات خدمات
هــا         مجســمه  و  بــازي  زمینهــاي 
ــبز ــاي س ــي فض ــود کیف و… در بهب

بطــور کلــي جریــان زندگــي در شــهر 
منحصــر بــه ســکونت کار و تفریح در 
خانــه ، محــل کار و مراکــز تفریحــي 
اي  بلکــه بخــش عمــده  نیســت. 
از وقــت هــر شــهروند در حرکــت 
میــان فضاهــاي یــاد شــده و بعبــارت 
ــرف  ــهري ص ــاي ش ــر در فضاه بهت
مــي شــود. در همیــن راســتا بخــش 
عمــده اي از فضاهــاي بــاز شــهري را 
فضاهــاي ســبز عمومــي تشــکیل مي 
ــراي  دهــد از اینــرو طبیعــي اســت ب
حصــول زندگــي دلپذیــر تــر شــهري 
ــه کــه ســنخیت فضاهــاي  هماهنگون
نــوع  بــا  هرکاربــري  خصوصــي 
ــي  ــات فیزیک ــت و خصوصی فعالی

ــه  ــي پذیرفت ــا ضرورت ــران آنه کارب
شــرکت  و  حضــور  اســت.  شــده 
شــهروندان در فضاهــاي شــهري و 
ــز  ــي نی ــاي ســبز عموم ــژه فضاه بوی
بایــد بــا آرامــش، امنیــت و احســاس 
لــذا ســمعي و بصــري همــراه باشــد. 
لــذا بــا یکــي از مشــخصه هــاي 
فضــاي ســبز عمومــي مناســب و 
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ــوب برخــورداري از تاسیســات  مطل
ــب و  ــان مناس ــزات و مبلم ، تجهی
ــت  ــا اس ــوع آن فض ــا ن ــب ب متناس
ــزات  ــات و تجهی ــه تاسیس . اینگون
شــامل تمــام عناصــري مــي شــود 
ــکان  ــبز م ــاي س ــه اوالً در فضاه ک
یابــي شــده و کارکــرد عمومــي 
داشــته و ثانیــاً وجــود آنهــا در 
ــازي از  ــهري نی ــبز ش ــاي س فضاه
نیازهــاي عمومــي شــهروندان را 
ــر  ــدم در نظ ــذا ع ــد. ل ــن کن تامی
تجهیــزات   ، تاسیســات  گرفتــن 
ســبز  فضاهــاي  در  نیــاز  مــورد 
عمومــي و یــا نامناســب بــودن آنهــا 

ــي  ــاز ناکارای ــه س ــد زمین ــي توان م
ــا شــده  ــال در عملکــرد آنه و اخت
و نیازهــاي متعــددي را بــي پاســخ 
بگــذارد . در ایــن رابطــه تجهیــزات 
ــایل  ــه از وس ــه مجموع ــهري ب ش
متحــرک یــا نیمــه متحــرک و 
کاربــردي یــا تزیینــي اطــاق مــي 
ــاع  ــا اط ــازه ی ــا اج ــه ب ــود ک ش
ــن  ــور داس ــه ط ــي ب ــات دولت مقام
ــي  ــاي عموم ــي در فضاه ــا فصل ی
ــي  ــاي ســبز عموم ــژه فضاه ــه وی ب
فعــال شــهري )پارکهــا( در اختیــار 
ــف  ــه اســت . تعری ــرار گرفت آنهــا ق
تاسیســات بــا توجــه بــه ایــن 

موضــع کــه گــذارن اوقــات فراغــت، 
تفریــح، برقــراري ارتبــاط هــاي 
اجتماعــي و … بطــور عمــده در 
ــژه  ــه وی ــي ب ــاي ســبز عموم فضاه
فضاهــاي ســبز فعــال ( پارکهــا 
) اتفــاق مــي افتــد.  الزم اســت 
ــه تجهیــز  کــه مســئولین نســبت ب
ایــن گونــه فضاهــا بــه تاسیســات و 
تجهیــزات مربوطــه اقــدام نماینــد . 
–زمینه و ســطوح مختلف مشــارکت 
اشــخاص حقیقــي و حقوقــي در 
حفــظ ، نگهداري و توســعه ي انواع

24
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فضاهای سبز شهری:

الــف : فضاهــاي ســبز خصوصــي
ــازل  ــبز من ــاي س ــي فضاه ــور کل بط
ــهره از  ــاغ ش ــا و ب ــاغ ه ــا، ب و ویاه
فضاهــاي ســبز  بارزتریــن شــکل 
خصوصــي بشــمار مــي رونــد کــه بــا 
اتخــاذ تمهیداتــي مــي تــوان زمینــه 
هــاي الزم مشــارکت مــردم را در 
امــر احــداث و نگهــداري آنهــا ایجــاد 
ــاي ســبز  ــي فضاه ــود . بطــور کل نم
ــش  ــه دو بخ ــوان ب ــي ت ــازل را م من
فضاهــاي ســبز داخــل محوطــه و 
بیــرون آن تقســیم نمــود کــه در هــر 
دو حالــت وجــود طرحهــاي مطلــوب 
ــد  ــه بتوان ــوي ک ــبز بنح ــاي س فض
ــراي  بطــور منطقــي انگیــزه الزم را ب
ــوده و  ــاد نم ــي ایج ــش خصوص بخ
اشــخاص را ترغیــب بــه ســرمایه 
ــاد فضــاي  ــذاري الزم بــراي ایج گ
ســبز در منــازل خــود بنماینــد، یکي 
بــراي  و ضــروري  از شــرایط الزم 
ــي رود .  ــر بشــمار م ــن ام ــق ای تحق
ــاي  ــه ي طرحه ــه ارائ ــن رابط در ای
ــاوره  ــف و مش ــاد مختل ــپ در ابع تی

ــي  ــدات م ــایر تمهی ــگان و س ي رای
جهــت  الزم  هــاي  زمینــه  توانــد 
توســعه ي اینگونــه فضاهــا را فراهــم 
نمایــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه 
طرحهــاي ارائــه شــده بایســتي بطــور 
ــوارد  ــه شــده و شــامل م ــع تهی جام
فنــي، معمــاري و اصــول زیبایــي 
ــط  ــه ي ضواب ــوده و کلی ــناختي ب ش
ــه، اصــول  ــاي انتخــاب گون و معیاره
ــه  ــداري را در برگرفت ــت و نگه کاش
باشــد . امــا از زمینــه هــاي مشــارکت 
فضاهــاي  ي  توســعه  در  مــردم 
در  بــاغ شــهر  ایجــاد  خصوصــي، 
ــه  ــهرها و از جمل ــیه ش اراضــي حاش
ــاري  ــهرکهاي اقم ــیراز و ش ــهر ش ش
ــور جــدي و  ــه بایســتي بط اســت ک
ــط خــاص و الزم االجــرا  طبــق ضواب
انجــام پذیــرد . همچنیــن بــه منظــور 
حفــظ و احیــا باغهــاي خصوصــي 
و  معابــر  ي  حاشــیه  در  موجــود 
مــواردي  تــوان  مــي  دسترســیها 
ــر پیشــنهاد نمــود : یکــي  بشــرح زی
از مــوارد شــاکل باغهــاي پراکنــده اي 

ــي  مــي گــردد کــه در حقیقــت جزئ
ــاغ هــا قدیمــي و وســیع  از پیکــره ب
ــه  ــا ک ــن باغه ــند.  ای ــهرمي باش ش
معمــوالً داراي ابعــاد کوچکــي در 
حــدود 1000 تــا 5000 متــر مربــع 
ــذ  ــا اخ ــد ب ــي توانن ــند.  م ــي باش م
ــا اهــداف  مجــوز ایجــاد طرحهایــي ب
چنــد منظــوره بــا خــواص کاربریهاي 
فضــاي  بــا  همســاز  و  مناســب 
ــتي،  ــاي بهداش ــد کاربریه ــبز مانن س
ــب  ــي و … از تخری ــي، آموزش درمان
ــوده  ــري نم ــا جلوگی ــه مکانه اینگون
و امــکان حفــظ و احیــا فضاهــاي 
ــم آورد.  ــا را فراه ــن مکانه ــبز ای س
از جملــه پتانســیلهاي موجــود در 

ایــن زمینــه مــي توانــد بــه قطعــات 
باغهــاي  از  باقیمانــده  کوچــک 
تفکیــک شــده در مجــاورت خیابــان 
قصردشــت و یــا باغهــاي پراکنــده در 
ــن  ــود. در ای ــاره نم ــهر اش ســطح ش
ــه  ــي مربوط ــط اجرای ــوص ضواب خص
در بخــش ضوابــط ارائــه شــده اســت
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ــبز ــای س ــی فض مهندس
دانشــگاه محقــق اردبیلــی

نیمــه  ســبز  فضاهــاي   : ب 
اجــراي  بــا  امــروزه  خصوصــي: 
مــدل هــاي توســعه حجمــي ( انبــوه 
ــهرها،  ــترش ش ــراي گس ــازیها) ب س
کاربــري زمیــن منحصــراً از دیــد 
ــراي  ــادي ب ــتفاده اقتص ــه و اس صرف
ایجــاد واحدهــاي، مســکوني، تجــاري 
ــه  ــورد توج ــي م ــي و خدمات ، صنعت
قــرار گرفتــه و کمیــت و کیفیــت 
ــل  ــه از عوام ــا ک ــبز آنه ــاي س فض
ــعه و  ــد توس ــر فرآین ــذار ب ــر گ تاثی
ــده  ــد نادی ــي باش ــهر م گســترش ش
ــن  ــت ای ــت. اهمی ــده اس ــه ش گرفت
موضــوع زمانــي آشــکار مــي شــود که 
بدانیــم اغلــب ایــن ســاخت و ســازها 
ــاز شــهري و بعضــاً در  در فضاهــاي ب
بخشــهاي وســیعي از فضاهــاي ســبز 
خصوصــي بــه ویــژه بــاغ هــا احــداث 
ــب اجــراي  ــن ترتی شــده اســت. بدی
ــه تنهــا  پــروژه هــاي انبــوه ســازي ن
ــاز  باعــث کاهــش ســطح فضاهــاي ب
ــي  ــبز عموم ــاي س ــهري و فضاه ش
مــي گــردد، بلکــه از طریــق تمرکــز 
ــث  ــت باع ــم جمعی ــش تراک و افزای
بــراي  تقاضــا  تصاعــدي  افزایــش 
ایجــاد فضاهــاي عمومــي در چنیــن 
محــدوده هایــي مــي گــردد . نکته ي 
حائــز اهمیــت آنکــه پــروژه هــاي 
انبــوه ســازي عمومــاً در محــدوده 
ي مناطقــي از شــهر انجــام مي شــود 
کــه معموالًزمیــن بــه یــک کاالي 
ــده و  ــل ش ــادي تبدی ــود اقتص پرس
ــده  ــکات عدی ــوع مش ــن موض همی
اي را بــراي شــهرداریها در زمینــه ي 
تملــک زمیــن ایجــاد کرده و بواســطه 
ي هزینــه هــاي زیــاد تملــک زمیــن 
ــا  عمــًا توســعه ي فضاهــاي ســبز ب

ــن  ــت. در ای ــه اس ــت مواج محدودی
رابطــه اکثــر انبــوه ســازیهاي انجــام 
شــده در ســطح شــهر فاقــد فضاهــاي 
ســبز کافــي، مناســب و متناســب 
ــي  ــازها م ــاخت و س ــه س ــا اینگون ب
باشــد . لــذا شــاید یکــي از راهــکاري 
هــاي  هزینــه  در  جویــي  صوفــه 
ــهري در  ــبز ش ــاي س ــعه فضاه توس
چنیــن مناطقــي، تاکیــد بــر توســعه 
ــي  ــه خصوص ــبز نیم ــاي س ي فضاه
بصــورت فضاهــاي ســبز مجتمــع 
هــاي مســکوني، اداري ، تجــاري، 
آموزشــي، بهداشــتي و … مــي باشــد. 
در ایــن رابطــه بــا مطالعــه ، بررســي 
و تعییــن ضوابــط و معیارهــاي خاص 
هــاي  مجتمــع  ادارات،  بایســتي 
مســکوني ، تحــاري، مراکــز آموزشــي 
، بهداشــتي و … را ملــزم بــه رعایــت 
ضوابــط توســعه ي فضــاي ســبز 
نمــوده و بدیــن ترتیــب با اســتفاده از 
ــات اشــخص حقیقــي، حقوقــي  امکان
و ســازمانهاي دولتــي بــه امــر توســعه 
پرداخــت  فضــاي ســبز شــهر  ي 
بــا  تــوان  مــي  مثــال  بعنــوان   .
تدویــن ضوابــط خاصــي مجتمعهــاي 
ایجــاد  بــه  ملــزم  را  مســکوني 
فضاهــاي ســبز مــورد نیــاز مجتمــع، 
متناســب بــا جمعیــت ســاکن در 
ــاید در  ــب ش ــن ترتی ــود. بدی ان نم
بعضــي مــوارد حتــي شــهرداریا از 
ــي  ــه اي ب ــارک محل ــک پ احــداث ی
نیــاز شــوند. بعنــوان مثــال مجتعــي 
کــه در یــک فضــاي چنــد هکتــاري 
ســاخته مــي شــود. مــي توانــد طبــق 
ــاز  ــورد نی ــن م ــي زمی ــط خاص ضواب
ــه  ــارک محل ــک پ ــاد ی ــت ایج جه
اي را تامیــن نمــوده و پــس از تائیــد 

مشــخصات فنــي پــارک، نســبت 
بــه احــداث و نگهــداري ان اقــدام 
نمایــد . همچنیــن در مجتمهــاي 
کوچکتــر و یــا مجتمعهایــي کــه 
ــیها  ــر و دسترس ــیه ي معاب در حاش
قراردارنــد مــي تــوان بــا حــذف 
دیــوار و حصارهــا و جایگزینــي ان 
ــا دیوارهــاي ســبز عمــًا فضاهــاي  ب
ســبز خصوصــي را بــه فضاهــاي ســبز 
ــن  ــود . در همی ــل نم ــي تبدی عموم
ــي  ــازمانهاي دولت ــه ادارات و س زمین
ــا  ــا برداشــتن حصــار و دیواره ــز ب نی
ــازي  ــه س ــه محوط ــزم ب ــتي مل بایس
و ایجــاد فضاهــاي ســبز مناســب 
بعنــوان  زمینــه  ایــن  در  گردنــد. 
ــه  ــوان ب ــي ت ــق م ــه موف ــک نمون ی
ــه ي شــهرداري  ــازي محوط فضــا س
شــهرداریهاي  و  شــیراز  مرکــزي 
ــت  ــازمان مدیری ــق، س ــي مناط بعض
و برنامــه ریــزي ، اداره کل ارشــاد 
 . نمــود  اشــاره   … و  اســامي 
بیمارســتانهاي  هتلهــا  همچنیــن 
تجــاري  مجتمعهــاي  خصوصــي، 
در  تجــاري  واحدهــاي  حتــي  و 
جملــه  از  شــهر  مختلــف  نقــاط 
مشــارکت  ي  بالقــوه  پتانســیلهاي 
بخــش خصوصــي در امــر توســعه ي 
ــي  ــمار م ــي بش ــبز عموم ــاي س فض
ــک از  ــر ی ــه ه ــن رابط ــد. در ای رون
ــوق بایســتي متناســب  ــاي ف فعالیته
ــاز،  ــاخت و س ــم س ــزان تراک ــا می ب
ــه  ــت مراجع ــا و جمعی ــم فعالیته ج
کننــده طبــق ضوابــط خاصــي ملــزم 
بــه ایجــاد فضــاي ســبز الزم گردنــد .
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ماهنامه تخصصی
شماره 3

نورپردازی

امین سرابی- مهدی   فتحی نژاد-فرشته قبادی

مقدمه
ــی  انســان همــواره محصــور در فضای
ــن  ــدوده ای ــه مح ــت ک ــی اس واقع
فضــا را حــواس او مشــخص مــی 
کنــد. فضــای بــدون محــدوده بــرای 
انســان قابــل درک نیســت . در افــق 
ال یتناهــی فضــا وجــود ســایه ای آنرا 
تعریــف مــی کنــد و بــه آن بعــد مــی 
ــه  ــت ک ــدی اس ــا کالب ــد. فض بخش
ــه درون  ــور ب ــول ن ــس از حل ــا پ تنه
آن متولــد میشــود. بــه ایــن ترتیــب 
نــور واســطه ایســت بــرای ادراک 
ــرای  فضــا ، و فضــا محملــی اســت ب
عینیــت یافتــن نــور. بــا حضــور نــور 
ــا  ــی م ــط بینای ــه توس ــا آنچ در فض
قابــل ادراک اســت ، روشــنایی اســت 
ــت  ــم دارای کمی ــنایی ه ــن روش . ای
مــی باشــد و هــم کیفیــت .روشــنایی 
ــت  ــی اس ــروی صامت ــن نی بزرگتری
کــه حــواس مــا تــوان دریافــت آنــرا 
را  متفــاوت  فضاهــای  آنچــه  دارد. 
ــازد ،  ــزا میس ــی مج ــاظ معنای از لح
ــور  ــت ن ــت . کیفی ــور اس ــت ن کیفی
بــر روی طرحــواره هــا و تصاویــر 
بــر  انســان  ادراک  از  ذهنــی کــه 

ذهــن نقــش مــی بنــدد مؤثــر اســت. 
ــت.  ــور اس ــد ن ــواره نیازمن ــر هم بش
ــه  ــادر ب ــانها ق ــنایی انس ــدون روش ب
درک واضــح محیــط پیرامــون خــود 
نیســتند. بــدون نــور قــادر نخواهیــم 
ــا  ــق، فض ــگ، عم ــی از رن ــود درک ب
و حجــم داشــته باشــیم. تاریکــی 
بــرای انســان-ها همیشــه بــه عنــوان 
مســأله¬ای ابهــام برانگیــز مطــرح 
ــرای  ــه ب ــا ک ــا آنج ــت، ت ــوده اس ب
ــم و پیچیــده، صفــت  ــائل مبه مس
ــد. ــاق میکن ــک را اط ــره و تاری تی

منظــر شــهری از جملــه عناصــر 
ــهری  ــت ش ــت هوی ــا اهمی ــیار ب بس
ــذار در  ــي تاثیرگ ــن اصل ــاید رک و ش
هستند.ســیمای  شــهرها  ســیمای 
شــبانه بخشــي از طراحــي منظــر 
ــناخت و  ــه ش ــت ک ــهر اس ــک ش ی
ــد  ــي توان ــری آن م ــي نظ درک مبان
ــت فضــای شــهری  ــای کیفی در ارتق
تاثیــر گســترده ای داشــته باشــد.اگر 
ــده  ــود زن ــک موج ــد ی ــهر را مانن ش
فــرض کنیــم بــراي ادامــه زندگــي به 
ســرزندگي و نشــاط نیازمنــد اســت. 
نورپــردازي  و  روشــنایي  واقــع  در 

مقولــه اي اســت کــه میتوانــد در 
ارتقاء ســـطح ســـرزندگي و پویـــایي 
فضـــاهاي سبزعمـــومي شهري تأثیر 
قابــل توجهــي را داشــته و عــاوه بــر 
احیــاء بافت شــهري در شــب و ایجاد 
ســرزندگي، زمینــه حضور شــهروندان 
را در کلیــه ســاعات شــبانه روز فراهم 
ــردی  ــش عملک ــه نق ــروزه ب آورد. ام
نورپــردازي و روشــنایي بـــه عنـــوان 
یکـــي از شـیوه هـــاي مناسب سازي 
فضاهــاي  بــه  بخشــي  شــکل  و 
ــب  ــگام ش ــهري در هن ــي ش عموم
ــت..  ــده اس ــه گردی ــدي توج ــا ح ت
ــاس  ــر اس ــور را ب ــی ن ــور کل ــه ط ب
دو  بــه  می تــوان  آن  ماهیــت 

نــور  و  نــور طبیعــی  دســته ی 
مصنوعــی تقســیم بنــدی نمــود. 

منظــور از نــور طبیعــی، نوعــی از 
نــور اســت کــه بــه صــورت بالفعــل از 
خورشــید و مــاه سرچشــمه می گیــرد 
ــا در روز و  ــنایی فض ــب روش و موج
شــب می گــردد، ولــی نــور مصنوعــی 
صــورت  بــه  کــه  اســت  نــوری 
طریــق  از  انســان  توســط  ارادی 
میشــود. انــرژی حاصــل  تبدیــل 

فصل
ششم
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تاریخچه
ــا  ــخ ت ــل تاری ــر را از دوران ماقب بش
ــرده اســت  ــواره ســعی ک ــون هم کن
تــا نــور را بــه تاریکــی بیــاورد و شــب 
را همچــون روز روشــن گرداند.بعدهــا 
ــوژی  ــه از تکنول ــن زمین ــر در ای بش
بهــره گرفــت و بــا دســتیابی بــه 
 ، الکتریســیته  از  حاصلــه  نــور 
ــد  ــیاری پدی ــدود بس ــات نامح امکان
از  یکــی  آورد.»موتوکوایســهی« 
طراحــان موفــق اهــل توکیــو ، عقیده 
دارد : » نــور همیشــه زیباســت ، امــا 
روشــنایی در عیــن زیبایــی میتوانــد 
زشــت هــم باشــد.« بــرای مثــال بــه 
ــردازی  ــراد ، نورپ ــی اف ــده بعض عقی
ــث  ــا باع ــه تنه ــی ، ن ــای تاریخ بناه
زیبایــی بیشــتر آنهــا نمیشــود ، بلکــه 
ــدوده و  ــدن مح ــه دار ش ــبب لک س
حیطــه هنــر معمــاری نیــز می شــود.

هاینــررش کرامــر« یکــی از طراحــان 
ــه  ــز ب ــن ، نی ــل کل ــور ، اه ــروف ن م
ــراض  ــوع اعت ــن موض ــه ای ــدت ب ش
نبایــد   « دارد:  عقیــده  دارد.وی 
ــردازی  ــا نورپ ــی را ب ــای تاریخ بناه
ــر  ــه هن ــه ب ــرا ک ــرد ؛ چ ــن ک مزی
معمــاری خدشــه وارد میشــود.در 
ــوع  ــن موض ــواره ای ــد هم ــع بای واق
ــش  ــه چین ــرار داد ک ــر ق ــد نظ را م
شــهری ، بــا نــور و روشــنایی شــهری 
دارد«. فاحشــی  و  عمــده  تفــاوت 

ــر  ــهر ، اگ ــور در ش ــری ن ــه کارگی ب
همــراه  الزم  درک  و  آگاهــی  بــا 
نباشــد ، هرگــز نتیجــه بخــش 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــد بود.ب نخواه
ــن  ــد بی آگاهــی الزم و مناســب ، بای
کارشناســان ، مهندســان ، طراحــان 
نــوری  سیســتمهای  ســازندگان  و 
ــد و  ــته باش ــود داش ــر وج ــاق نظ اتف
هماهنگــی الزم بوجــود آیــد ؛ چراکه 
ســازندگان ایــن سیســتمها ، معمــوال 
، چهارچــوب تکنیکــی را نادیــده مــی 
ــکار  ــوری ب ــتم ن ــن سیس گیرند.اولی

ــن  ــوان اولی ــه عن ــهر ، ب ــه در ش رفت
آذیــن بنــدی ، همــان نــور بــکار 
ــا  ــهرها و پارکه ــطح ش ــه در س رفت
روشــنایی  چراغهــای  طریــق  از 
ــم  ــان کردی اســت.چنانچه پیشــتر بی
و عصــر حجــر  دیربــاز  از  بشــر   ،
بــه فکــر روشــن کــردن شــبهای 
ــه  ــانهای اولی ــوده است.انس ــک ب تاری
بــا کنــدن دیــواره غارهــا ، ســعی در 
ــه داخــل غارهــای  ــور روز ب انتقــال ن
تاریــک داشــتند.به گفتــه مســئوالن 
»آکســفورد کامپایــن آوگاردنــز« ، 
» نقــوش و حکاکــی  روی ســنگها 
و دیــواره غارهــا ، در عصــر حجــر 
در حــدود 20 هــزار ســال پیــش 
، گویــای توجــه و عاقــه بشــری 
بــه سوســوی نــور بــوده اســت«.
ــه  ــادآور ب ــواره ی ــاروک هم دوره ی ب
ــای ســحرآمیز  ــور و رنگه ــری ن کاگی
در داســتانها و افســانه هــای آن زمان 
ــبک از  ــن س ــر ای ــت.چنانچه تاثی اس
ــزی ، در  ــال انگی ــت و خی نظــر لطاف
بوســتانها و گردشــگاه هــای آن دوره 
ــوده اســت.اما تســلط  نیــز مشــهود ب
ــا ،  ــن مکانه ــنایی ای ــای روش چراغه
فرم اشــرافی و دلپذیر آن را از دســت 
داده اســت.برای مثــال انعــکاس انبوه 
رایــن  رودخانــه  کنــار  چراغهــای 
ــه  ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــن ب ؛ چنی
ایــن رودخانــه در میــان شــعله هــای 
ــال  ــت خی ــن از حال ــت و ای آش اس
انگیــزی و اشــرافی رایــن مــی کاهــد.
در آلمــان نیــز ، نازیهــا اولیــن گروه و 
افــرادی بودند کــه اهمیت نور را درک 
کردنــد و محــو اثــر محســور کننده و 
اعجــاب برانگیــز آن شــدند.آنها نور را 
بــرای تبلیــغ آییــن خــود بــه خدمت 
ــت  ــع از آن در جه ــد و در واق گرفتن
اهــداف خــود ، اســتفاده کردنــد.
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ماهنامه تخصصی
شماره 3

زیبایی
از  موضوعــات  و مفاهیــم   زیبایــی 
بنیادینــي  اســت  کــه  علــي  رغــم  
تشــکیک  احتمالــي  برخــي  افــراد 
ــود  ــودن  وج ــي  ب ــه  حقیق ــبت  ب  نس
ــراد  و  ــب  و اف ــه  مکات ــراي  هم  آن ، ب
 در  همــه  مقــوالت  حیــات  انســاني  از 
ــکاري  ــل  ان ــگاه  رفیــع  و  غیــر قاب  جای
ــي  از  اســباب    برخــوردار  اســت. زیبای
و  زمینه هــاي  معنــا بخشــیدن  بــه 
 زندگــي  و  تــداوم  حیــات  مطلــوب 
 و  تلطیــف  کننــده  قلمــرو  مــادي 
ــدهء  انســان  و  ــاط  دهن ــات  و  ارتب  حی
 زندگانــي  دنیایــي  او  بــا خداونــد  و  غنا 
ــات  ــوي  حی ــاحت  معن ــندهء  س بخش
 انســان  اســت. بــراي  دریافت ،معرفــي 
و  نــوع  و  میــزان  و  چگونگــي 
هــر  موجودي،آشــنایي   زیبایــي  
بــه  موضوعاتــي  از  قبیــل  تعریــف  
زیبایــي   زیبایي ،معیارهــاي  
موجــود  مــورد  شناســانه،صفات  
 مطالعــه  ، زمــان ، مــکان ، جهان بیني 
 و فرهنــگ افــراد  ارزیابــي کننــده  

دارد.                                                           ضــرورت  شــونده  وارزیابــي 
معنــی  بــه  شناســی  زیبــا  علــم 
واقعــی کلمــه بــه بررســی روش های 
ــرد در  ــت ف ــد و موقعی احســاس مفی
داخــل آن میپردازد.هنگامــی کــه 
ســخن از زیبایــی و زیبایــی شــهری 
ســخن بــه میــان مــی آوریــم توجــه 
بــه نکاتــی ضــروری اســت و آن اینکه 
زیبایــی موضوعــی ذهنــی اســت نــه 
عینــی. یعنــي  هر کــس  ممکــن  اســت  
اثــري  را  بنــا  بــه  ســلیقه ي  خــود  زیبــا 
ــد  ــه  بای ــد. دوم  آن  ک ــا  ندان ــد  ی  بدان
 بیــن  زیبایــي  طبیعــي  و  زیبایــي 
ــراد  از  ــد. م ــل  ش ــز  قای ــري  تمای  هن
 زیبایــي  طبیعــي  آن  نــوع زیبایــي 
 اســت  کــه  در  طبیعــت  موجــود  اســت 
ــا  شــناخته  شــده  اســت  و  ــا  طبیعت  ی
ــه  اســت. ــرار  گرفت ــورد  ســتایش  ق  م

معماری منظر
منظــر  از  ترکیــب  دو  معمــاري  
 واژه"معماري" بــه  معنــاي  آفرینــش  
ــه  معنــاي  چشــم   فضــا ،  و  "منظــر"  ب

انــداز  تشــکیل  شــده  اســت. معمــاري 
منظــر  میکوشــد  تــا  ضمــن  برقــراري 
 ارتباطــي  مجــدد  میــان  انســان  و 
ــت ،  ــي  طبیع ــل  او،  یعن ــاواي  اصی  م
 بســتر  ســازي  مناســبي  بــراي  ایجــاد 
ــه  ــتراکي  در  جامع ــاي  اش ــه ه  تجرب
 و  در  نتیجــه  ارتقــاي  محتــواي 
.  زندگــي  فردي و اجتماعي گــردد  
انجمــن  معمــاران  منظــر  آمریــکا   
ــي  ــن  معرف ــر  را  چنی ــاري  منظ معم
 میکنــد   :" معمــاري  منظــر ،  هنــر  علم 
ــي ،  ــزي ،  طراح ــل،  برنامه ری  و  تحلی
محافظــت  و  ترمیــم     ،  مدیریــت 

زمیــن  اســت .دامنه ي  فعالیــت  
و  ،  برنامه ریــزي   ایــن  حرفــه 

 طراحــي  و  توســعه ی  ســایت ، احیــاي 
ــدار ،   ــي  پای ــت ، طراح ــط  زیس  محی
برنامه ریــزي  شــهري ،  برنامــه  ریــزي 
 پــارک هــا  و  فضاهــاي  تفریحــي ،  
منطقــه اي  و  حفــظ  برنامه ریــزي  
 ســایت هاي  تاریخــي  را  در  برمیگیرد.
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نورپردازی
عوامــل   نــور  یکــي  از  مهمتریــن  
کیفــي  و  نمادیــن  بــوده  و  از  نظــر 
 کارکــرد  عملــي  از  جایــگاه  ویــژه 
اي  در  معمــاري  و  شهرســازي 
تریــن   برخــوردار  اســت .اصلي  
ــه   ــي  و  چ ــه  طبیع ــور  ،  چ ــرد  ن  کارک
ــا  و  ــردن  فض ــن  ک ــي  ، روش مصنوع
ــه  ــت  ک ــاختماني  اس ــاي  س ــرم  ه  ف
ــا  ــور  ب  آن را  روشــنایي  مــي  نامیــم. ن
ــه  و  توجــه   اســتفاده  از  نبــوغ  معماران
 بــه  ســه  عامل1-زیبایي شناســي2-
ــت   ــن  جه مفهومي¬و معنایي  3-نمادی
تعریــف  مجــدد  فضاهــاي  شــهري 
 مــورد  اســتفاده  قــرار  میگیــرد 
نورپــردازي  مي نامیــم. را    کــه  آن  

از درک هویــت  بخــش عمدهــای 
نورپــردازی  بــه  وابســته  شــهر 
از  کــه  اســت  شــهری  فضاهــای 
طریــق آن میتــوان بــه خوانایي شــهر 
ــردازی  ــهر نمادپ ــرد، در ش ــک ک کم
ــای شــهری  ــي فضاه ــه ایمن ــرد، ب ک
ــق داد و  ــگ تعل ــه شــهر رن ــزود، ب اف
ــل  ــذاب و قاب ــهری ج ــت، ش در نهای
ــرای شــهروندان ایجــاد  ســکونت را ب
کــرد و بــه هویــت شــهر کمــک کرد. 
ــاس  ــد احس ــهری بای ــردازی ش نورپ
باشــد. گرایانــه  نمــاد  و  برانگیــز 

بــر  عــاوه  شــهری  نورپــردازی 
ــا  ــت ه ــه فعالی ــرایط ادام ــاد ش ایج
و کارکردهــای شــهری در هنــگام 

ــایش  ــت و آس ــاد امنی ــب، در ایج ش
و جذابیــت محیــط هــای شــهری 
ــزایي را  ــش بس ــد نق ــي توان ــز م نی
نورپــردازی  از  کنــد. هــدف  ایفــا 
هــای  ویژگــي  بازخوانــي  امــکان 
منظــر شــهری در تاریکــي شــب 
ــر  ــردن و تغیی ــاک ک ــه پ ــت؛ ن اس
بــه  عقیــده  کویــن  لینــچ   آنهــا. 
ادراک  و  خاطــره  افــراد  از  شــهر  در 
 قالــب  5 عامــل  شــکل  مي گیــرد:

1-راه هــا 2-لبــه ها 3-نواحی)شــامل 
بــاغ  و  هــا  ها،پــارک  رو  پیــاده 
هــا،( 4-گــره هــا 5- نشــانه هــا

و  روشــنایي  ســاماندهي 
ــي  ــاي عموم ــردازي فضاه نورپ
شهري از دو بعد کیفـــي و کمـي 
ــان وبرنامه  مـورد توجـه طراحـ
ــرد: ــرار میگی ــزان شــهري ق ری

ــي  ــاي عموم ــردازي فضاه نورپ
کیفــي  بعــد  در  شــهري 
موضــوع  بررســي  بــه  توجــه  بــا 
ســرزندگي و پویایــي در فضاهــاي 

عمومــي شــهري، مؤلفههایــي وجــود 
دارد که بـــه نوبـــه خـــود تأثیــر قابل 
ســرزندگي  ایجــاد  در  را  توجهــي 
فضاهاي عمـــومي شـــهري دارند.لـذا 
بـــا تکیـــه برنظریـه هـــا و تجربیـات 
موجـــود،مهمترین مؤلفــه هایــي کــه 
در نیــل بــه ســرزندگي و پویایــي 
در فضاهــاي عمومــي تأثیرگذارنــد 
ــت  ــوع«، »فعالی ــوان چون»تن را میت

»ایمنــي«،  روزي«،  شــبانه  هــاي 
»قابلیـــت  اجتمـــاعي«،  »امنیــت 
ــایش«،  ــي و اتصـال«،»آسـ دسترسـ
ــاکیزگي«،»هویت«،  ــت و پـ »بهداشـ
ــي  ــهروندان«، »زیبای ــارکت ش »مش
شناســي«، »خوانایــي«، »حــس تعلق 
ــمرد.  ــي« برشـ ــکان« و »کارآی ــه م ب
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ــي  ــاي عموم ــردازي فضاه نورپ
کمــي  بعــد  در  شــهري 
ســاماندهي  نیــز  کمــي  بعــد  در 
ــردازي در فضاهــاي  روشــنایي و نورپ
عمومــي شــهري بــه مــواردي چــون 
انتخــاب مناسـبتـــرین نــوع مبلمــان 
و  ارتفــاع  لحــاظ  بــه  نورپــردازي 
ــنایي،  ــزان روش ــن می ــرد، تعیی کارب
نــوع  براســاس  روشــنایي  شــدت 
محــدوده  در  موجـــود  کـــاربري 
ایـــن  در  همچنـــین  میباشــد،. 
ــاخص  ــه ش ــه س ــه ب ــوص توج خص
»نصــب«، »مراقبــت« و »ســاختمان 
ســاماندهي  بــراي  محصــول« 
روشــنایي حائز اهمیـــت مـــي باشــد.

اهمیــت وجــود روشــنایی شــهری 
و نقــش آن در تامیــن امنیــت 
ــی  ــا گوناگون شــهر محیطــی اســت ب
ــا بیشــتر  ــم ی ــات ک ــا امکان بســیار ب
پــارک و بوســتان هــا و محلــه هــای 

ــا و  ــان ه ــا خیاب ــک و ب ــن و باری په
ــف کــه فضــای  گــذرگاه هــای مختل
ــد. ــد میزن ــه هــم پیون اجتماعــی را ب

ارتبــاط  شهریبیشــترین  فضــای 
زندگــی  محیــط  و  مــردم  بــا  را 
ــش  ــه نق ــد و در نتیج ــرار میکن برق
و  بخشــی  هویــت  در  بســزایی 
احســاس آرامــش بــه شــهروندان 
دارد.زیبایــی و آراســتگی و پاکیزگــی 
و انســجام بخشــی از ویژگــی هــا 
و معیارهــای مهــم ارزیابــی شــهر 
ــات  آرامــش بخــش اســت.تمام امکان
جدیــد شــهرهای امــروز هماننــد 
ــه تامیــن آرامــش و  ــادر ب گذشــته ق
ــا  ــتند.ان ه ــهروندان نیس ــت ش امنی
ــت  ــاالی جمعی ــز ب ــل تمرک ــه دلی ب
ــاس  ــارج از مقی ــای خ ــت ه و فعالی
انســانی و فراوانــی ماشــین بــه تدریج 
ــت  ــش و امنی ــای آرام از شــاخص ه
ــد. ــه ان ــه گرفت فضــای شــهری فاصل

ــر  ــرن حاض ــد در ق ــر میرس ــه نظ ب
نامطلــوب شــهری  محیــط هــای 
ــرای امنیــت  مشــکات بســیاری را ب
شــهروندان ایجــاد کــرده و در رشــد 
ــوده  ــر ب اســیب هــای اجتماعــی موث
ــا  ــیب ه ــن آس ــترش ای ــا گس اند.ب
جرائــم  و  میبــازد  رنــگ  امنیــت 
بــاال مــی رود و مــردم در کنــش 
هــای اجتماعــی محتاطانــه عمــل 
کــرده و بــا هــر اتفاقــی تــرس و 
ــدان میشــود  ــان دو چن ــره در ان دله
امنــی  نــا  احســاس  نتیجــه  در  و 
میکنند.امنیــت اجتماعــی آرامــش 
کــه  اســت  خاطــری  اســودگی  و 
هــر جامعــه ای موظــف اســت در 
ــادی  ــخصی و اقتص ــای ش ــه ه زمین
ــه  ــرای جامع ــی ب ــی و قضای و سیاس
کنــد. فراهــم  خــود  اعضــای  و 

انعکاس نور
هــا  نــور  ایــن  از  بعضــی  امــا  کنــد  مــی  زندگــی  مختلــف  نورهــای  از  پــر  در جهــان  انســان  امــروزه 
ســبز  دیوارهــای  بصــورت  درختــان  بویــژه  و  میشــوند.گیاهان  محســوب  دهنــده  آزار  هــای  نــور  جــزو 
مــی تواننــد باعــث تقلیــل نــور خیــره کننــده و انعــکاس نــوری گردند.مزیــت اســتفاده از گیاهــان بــه 
باشــد. مــی   ... و  پذیــری  قیمت،انعطــاف  بــودن  لطافت،پاییــن  چــون  عواملــی  معمــاری  عناصــر  جــای 
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ــبز ــای س ــی فض مهندس
دانشــگاه محقــق اردبیلــی

هدف از نور پردازی 
بــا  بیرونــي  محیــط  نورپــردازي 
نورپــردازي محیــط داخلــي یکــي نبوده 
بیرونــي  نورپــردازي  ومعیارجهانــي 
خورشــید میباشــد.تاریک بودن آســمان 
درشــب بــه نورپــردازي معنــا مــي دهــد 
درنورپــردازي فضــای ســبزقدرت منبــع 
بــه  نــور  ودوري  نزدیکــي  و  نــوري 
ــرون  ــاي بی ــف درفض ــات مختل موضوع
بایــد مدنظرقراربگیــرد. نوربراحساســات 
انســان نیزتأثیرداردوتماشــاي صفحــه 
هــاي نورپــردازي بــراي انســان شــادي 
ــای  ــي فض ــردازي بیرون ــت نورپ آوراس
ســبزازفاصله هــاي زیــاد دیــده میشــود 
نظرنیایــد  بــه  مناســب  وچنانکــه 
موجــب آشــفتگي انســان وتاریکــي 
ــا  ــب ب ــي مناس ــردد وطراح ــب میگ ش
محیــط اطــراف میتوانــد بــراي زیبایــی 
محیــط تأثیــر بســزائي داشــته باشــد.در 
ــا  ــردازي خیابانه ــهري نورپ ــش ش آرای
وپارکهــا وفضــاي ســبز محوطــه اطــراف 
در روشــنائي وزیبائــي چهــره شــهر 
نقــش مؤثردارنــد و ضریــب امنیــت 
ــگام شــب  در شــهر را بخصــوص در هن
افزایــش میدهد.بطــور کلــی نورپــردازی 
خیابانهــا،  نورپــردازي  شــامل  هــا 
ــازار، پــارک، جــاده هــا، پیــاده روهــا،  ب
ســاختمان وفضــاي ســبز مــي باشــند. 

تکنیك های نور پردازی
تکنیــک هــای نورپــردازی در فضــای باز 
شــامل نــور باال،پایین،نقطــه ای، مهتابی 
ــی  ــور م ــد ن ــده و ض ــدی، پراکن ،تاکی
باشــد.هر تکنیــک بــا اســتفاده از ویژگی 
هــای نور،ذهنیتــی خــاص بــه اســتفاده 
کننــده از محیــط القــا مــی کنــد.

نورپردازی در فضای سبز

ــاوه  ــبز ع ــای س ــردازی فض ــور پ در ن
بــر زیبایــی، کاربردهــای عملــی را نیــز 
بایــد در نظــر گرفــت. در واقــع در ایــن 
مــکان کنتــرل روشــنایی، امنیــت و 
ــوت  ــای خل ــه ه ــبانه گوش ــرل ش کنت
شــدت  از  پرهیــز  حــال  عیــن  در   ،
در  و  باشــد  آزار  کــه چشــم  نــوری 
مجمــوع ایجــاد محصولــی از نورپــردازی 
کــه مکمــل عملکــرد یــک فضــای 
عمومــی   باشــد، مــد نظــر مــی باشــد.
ــارک،  ــف پ ــای مختل ــردازی فضاه نورپ
ــه شــناخت  ــاز ب ــه صــورت مجــرد، نی ب
روشــهای و فنــون مختلــف نورپــردازی 

و اســتفاده صحیــح از ویژگــی هــای 
ــش  ــط پیرامون ــا محی ــاط ب ــور و ارتب ن
ــهری  ــارک ش ــردازی در پ را دارد. نورپ
ــن اهــداف  ــی بایســت در راســتای ای م
ــاط  ــی نق ــه خوانای ــک ب ــد؛ 1- کم باش
عطــف، نشــانه هــا، مســیرهای عبــوری 
و مناطــق پــر تراکــم 2- تســهیاتی 
بــرای حرکــت پیــاده هــا و وســایل 
نقلیــه 3- کمــک بــه تاکید نقــاط عطف 
پــارک و تشــویق اســتفاده کننــدگان در 
شــب4- ایجــاد حالــت دکوراتیــو بــراي 

)نورپــردازي(5-  گردشــگر  جــذب 
ایجــاد فضــاي دوســتانه جهــت تجمــع 
و ماقــات دوســتان6- امــکان بــازي 
بــراي بچــه هــا7- افزایــش امنیــت 
ارتــکاب  جــرأت  )کاهــش  عمومــي 
تاریــک( نقــاط  حــذف  بــا  جرائــم 

ضوابــط نورپــردازی پــارک هــا و 
فضای ســبز

ضوابــط نورپــردازی پــارک هــا و فضــای 
ســبز شــهری در بخــش هــای مختلــف 
ــی  ــام م ــف انج ــای مختل ــه روش ه ب
ــتفاده  ــوع اس ــه ن ــته ب ــه بس ــرد ک پذی
عمــوم مــردم از آن فضاها باید متناســب 
بــا مــکان فــوق نورپــردازی گــردد 
ــف  ــمتهای مختل ــک قس ــه تفکی ــه ب ک
ــی باشــد : ــارک بــه شــرح زیــر م پ
1.مجموعــه ورودی : ورودی اصلــی 
معرفــی  فضایــی  بعنــوان  عمومــاً 
مجموعــه مطــرح اســت و بــا توجــه بــه 
ــودن  ــت ب ــل روی ــد قاب ــن مســئله بای ای
ــا  و تشــخیص آنهــا از فضــای اطــراف ب
ــرای  ــن ب ــرد بنابرای ــام گی ــهولت انج س
از  نورپــردازی ایــن قســمت عمدتــاً 
ــتفاده  ــن اس ــور و نورافک ــای پرن چراغه
تابــش  زوایــه  از  اســتفاده  گــردد 
مناســب بــه گونــه ای کــه موجــب 
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خیرگــی چشــم در افــراد نگــردد و 
عــاوه بــر آن در ایجــاد زیبایــی فضــای 
ــای  ــد از ویژگیه ــر باش ــز موث ورودی نی
. اســت  قســمت  ایــن  نورپــردازی 
ــدار  ــوره : مق ــد منظ ــیر چن 2.مس
نــور ، زیبایــی ، فواصــل چراغهــا نســبت 
عــرض  بــه  نســبت  و  یکدیگــر  بــه 
خیابــان از جملــه مســایلی هســتند 
ــیله  ــد بوس ــزایی دارن ــت بس ــه اهمی ک
مســیرهای  تــوان  مــی  نورپــردازی 
عبــور و مــرور را طراحــی و تعییــن 
ــتفاده  ــورد اس ــور م ــن ن ــود همچنی نم
ــر  ــرای روشــن کــردن ایــن قســمت ب ب
ــر مســتقیم دارد . ــز اث فضــای ســبز نی
نورپــردازی   : ســبز  3.فضاهــای 
ــه  ــل بت ــوده ای از قبی ــای ت ــم ه حج
زار و گیاهــان مــی تواننــد در برقــراری 
ویژگیهــای بصــری – عمومــی تاثیــر 
ــن  ــه ای ــر ب ــی بهت ــد و دسترس بگذارن

گونــه فضاهــا و تســلط بــر آنهــا و 
ــای  ــش ه ــوح پوش ــر وض ــن ب همچنی
ــد  ــد بای ــر باش ــد موث ــی توان ــی م گیاه
توجــه داشــت کــه گل ، چمــن ، درخت 
و گیاهــان مختلــف به رنگهــای گوناگون 
خــود نمایــی مــی کننــد و هــر کــدام از 
ــوه  ــوص جل ــنایی بخص ــا ، در روش آنه
ــن  ــرای روش ــد ب ــن بای ــد ، بنابرای دارن
متفاوتــی  روشــهای  از  آنهــا  کــردن 
اســتفاده نمــود بســیاری از گیاهــان 
کــه در طــول روز بــا نــور طبیعــی قابــل 
توجــه نیســتند وقتــی در زمینــه تاریک 
ــی را  ــره جالب ــوند منظ ــردازی ش نورپ
ــوان  ــان بعن ــد ، درخت ــی کنن ــاد م ایج
اعضــاء اصلــی و حاکــم بــر فضــای 
ــر  ــوان عناص ــذا بعن ــتند ، ل ــبز هس س

نــوری عظیــم مــورد اســتفاده قــرار 
ــت  ــطوحی در جه ــوان س ــد و بعن گیرن
ــوند. ــرح ش ــد ، مط ــوم بع ــاد مفه ایج
راکــد  آبهــای  بــر  آب:  4. ســطح 
مســتقیماً نــور تابنــده نشــود ، بلکــه بــا 
ــور تغییــر  اســتفاده از آینــه و شیشــه ن
جهــت داده و بــر آب تابانیــد تــا تصویــر 
درختــان و ســایر اشــیاء در آن انعــکاس 

یابــد ، فــواره هــای مجموعــه رقــص آب 
ــی  ــیار دقیق ــور بس ــوان بط ــی ت را نم
ــور بایســتی از  ــود ، چــون ن روشــن نم
میــان پــودر آب عبــور داده شــود ، مــی 
ــد آب  ــروف ) ض ــای واترپ ــوان چراغه ت
ــوند .      ــب ش ــطح آب نص ــر س ( را در زی
 5. زمیــن بــازی: مهمتریــن و اصلــی 
ــنایی  ــرای روش ــه ب ــی ک ــن مطلب تری
زمیــن بــازی مطــرح اســت ایمنــی مــی 
ــل بررســی  ــت قاب ــه از دو جه باشــد ک
ــودن  ــن ب ــت ایم اســت نخســت از جه
ــتفاده در  ــورد اس ــنایی م ــایل روش وس
ــوط  ــن بخــش و دومیــن مطلــب مرب ای
بــه تامیــن روشــنایی کافــی جهــت 
ــد  ــه نورافکــن هــا بای ــازی اســت زوای ب
حتــی  کــه  شــود  تنطیــم  طــوری 
المقــدور ، در تمــام نقــاط مختلــف 
ــی  ــان و کاف ــنایی یکس ــدان ، روش می
باشــد همچنیــن ترکیــب نورافکــن هــا 
ــای  ــایه ه ــاد س ــن ایج ــراف زمی در اط
تنــد و طوالنــی را ایجــاد ننمایــد .
6. آالچیــق هــا و ســایبانها : طراحی 
ــای نشســتن  ــردازی ، در محــل ه نورپ
بایــد دارای ویژگیهــای روانشناســانه 
نیــز باشــد ، بطوریکــه افــراد بــه هنــگام 
ــه  ــی ک ــتراحت در مکان ــتن و اس نشس
واحــد نورپــردازی مناســبی اســت بایــد 
ــد و  ــت نمای ــش و امنی ــاس آرام احس
ــا  ــه فض ــی گرایان ــای خصوص ــه ه جنب
بطــور کامــل از بیــن نرفتــه باشــد ایــن 
مکانهــا از یــک ســو نبایــد بوســیله نــور 

افکــن هــا و چراغهــای پــر نــور محاصره 
شــوند و از ســوی دیگــر نیــز نبایــد در 
ــای  ــا نوره ــا ب ــه و ی ــرو رفت ــی ف تاریک
 . شــوند  طراحــی  ضعیــف  بســیار 
7.پارکینــگ: در روشــنایی پارکینــگ 
بــرای اینکــه روشــنایی کافــی بــه نقــاط 
دور از محــل نصــب چــراغ برســد ، 
چراغهایــی بــکار رفتــه مــی شــوند 
کــه حداکثــر شــدت نــور آنهــا در 
ــی  ــه عموم ــا 75 درج ــه ی 70 ت زوای
ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــد ب ــی افت ــاق م اتف
ــای  ــه چراغه ــوان فاصل ــی ت ــا م چراغه
ــر ارتفــاع  ــا حــدود 4/5 براب مجــاور را ت
نصــب انتخــاب نمــود و یکنواختــی 
بــدون  روشــنایی  شــدت  در  کافــی 
ایجــاد چشــم زدگــی بــه دســت آورد .

8. تابلوهــا و عناصــر نشــانه ) 
هماننــد پرچــم هــای ورودی و 
تابلوهــای راهنمــا ( : بهتریــن راه 
ــتفاده از  ــیا اس ــردازی اش ــور پ ــرای ن ب
ــان  ــورت توام ــه ص ــف ب ــای مختل نوره
اســت یــک منبــع نــور بــه وســیله 
تضــاد بیــن ســطح جســم و ســایه تیــز 
آن باعــث برجســته شــدن شــکل و فرم 
ــا روشــن  ــوری دیگــر ب شــی و منبــع ن
ــث وضــوح  ــی باع کــردن ســطح ش

ــه  ــردد چنانچ ــی میگ ــات ش جزیی
ــانه  ــر نش ــا و عناص ــراف تابلوه در اط

بجــای اســتفاده از نورپــردازی مناســب 
، چراغهــای معمولــی اســتقرار یابنــد نه 
ــر  ــه عناص ــاعت روز اینگون ــا در س تنه
مزاحمــت دیــد مــی شــود بلکــه بعنوان 
ــری و  ــهای بص ــده ارزش ــل کاهن عوام
اهمیــت موضــوع اصلی مطرح هســتند .
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ــبز ــای س ــی فض مهندس
دانشــگاه محقــق اردبیلــی

نکاتــی ضــروری در نورپــردازی 
پــارک

* جنبــه دکوراتیــو دارد و بــه منظــور 
ایجــاد تصاویــر چشــم نــواز و جــذب 

عابریــن انجــام مــي شــود.
* اشــعه نورانــي نبایــد مســتقیماً 
بــر چشــم ناظــران تابیــده و موجــب 
ــایگان  ــن و آزار همس ــي عابری خیرگ

شــود.
* وجــود نقــاط تاریــک ضــروري 
اســت زیــرا جلــوه اشــیاء روشــن 
کنــد.  مــي  دوچنــدان  را  شــده 

مثبــت( )کنتراســت 
ایجــاد ســایه هــاي عمیــق  از   *
ــردازي  ــوژه نورپ ــر روي س ــي ب اضاف

ــود. ــز ش ــده پرهی ش
ــگ  ــه رن ــه ب ــا توج ــور ب ــگ ن * رن
ــاب  ــوژه انتخ ــکاس س ــب انع و ضری

ــود. ش
* از منابــع نــوري بــا شــاخص وضوح 

رنــگ باال اســتفاده شــود.
* روشــنایي محیــط ســوژه بایــد 
مــورد توجــه قــرار گیــرد ، زیــرا هــر 
چــه ســطح روشــنایي محیــط بیشــتر 
باشــد ، روشــنایي ســطح ســوژه بایــد 

بیشــتر باشــد.
ــب  ــردازي ، نص ــتم نورپ * در سیس
ــوري  ــع ن ــم مناب ــزات و تنظی تجهی
ازروش  و  اســت  تخصصــي  کامــًا 
ــب  ــد نص ــیکي مانن ــدون و کاس م
سیســتم روشــنایي تبعیــت نمــي 

ــد. کن
رنــگ  از   ، فصــول ســرد  در   *
ــرم از  ــول گ ــرم و در فص ــاي گ ه
ــود. ــتفاده ش ــرد اس ــاي س ــگ ه رن

بــه تعمیــر و نگهــداري توجــه خــاص 
. د شو

نــوري  منابــع  االمــکان  * حتــي 
بکاررفتــه در نورپــردازي مخفــي و 
دور از چشــم کار گذاشــته شــوند.

بــه مســیر و طریقــه تغذیــه الکتریکي 
توجــه خــاص صــورت گیرد.

* در نظــر گرفتــن مســائل اقتصــادي 
روشــنایي  ماننــد  نورپــردازي  در 
نمــي باشــد و بــا توجــه بــه طــرح و 
ســوژه مقایســه روش هــاي مختلــف 
ــر نیســت و  ــکان پذی ــر ام ــا یکدیگ ب
معمــوالً اهمیــت ســوژه ، هزینــه هــا 

ــرار مــي دهــد. ــر ق را تحــت تأثی
ــوان  ــوري و ت ــع ن * در انتخــاب مناب
ــي  ــرویس ده ــاي س ــه دوره ه آن ب
میــزان  بــا  نورپــردازي  سیســتم 
اســتفاده )روزانــه ، هفتگــي ، فصلــي 
، پریودیــک یــا موقــت( توجــه شــود.

ــذ  ــه اخ ــزات ب ــاب تجهی * در انتخ
مجوزهــاي نصــب بــا توجــه بــه 

مالکیــت ســوژه ، توجــه شــود.
* معمــوالً قبــل از اجــراي کامــل 
پــروژه یــک تســت اولیــه بــه منظــور 
تعییــن اثــر نهایــي نورپــردازي ســوژه 

نیــاز اســت.
ــل  ــردازي در مقاب ــزات نورپ * تجهی
ســرقت و خرابــکاري محافظت شــود.
تنظیــم  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا 
ــل و  ــور ، از قف ــت ن ــت و جه وضعی
تثبیــت کننــده نورافکــن بــه منظــور 
ــاش در  ــت و ارتع ــگیري از حرک پیش
ــاد و دیگــر نوســانات و  ــر وزش ب براب
ــود. ــتفاده ش ــي ، اس ــات احتمال ضرب

 ، درختــان  نورپــردازي  در   *
درختچــه هــا و بوتــه هــا بــه شــکل 
ــز  ــروي ، آوی ــي)مخروطي ، ک هندس
،افشــان( و عمــق ظاهــر آن هــا توجه 
شــود. هــر نــوع گیاهــي ، نورپــردازي 
ــگ  ــد. رن ــي طلب ــود را م ــاص خ خ
ــاب  ــت در انتخ ــرگ درخ ــاخ و ب ش

ــت. ــر اس ــیار مؤث ــور بس ــگ ن رن
ــیاري از  ــرگ بس ــاخ و ب ــگ ش * رن
ــر  ــل تغیی ــر فص ــا تغیی ــان ، ب درخت
مــي کنــد ، ایــن مهــم درنورپــردازي 

ــود. ــه ش ــد در نظــر گرفت بای
ــت  ــه حفاظ ــا درج ــزات ب * از تجهی

ــتفاده شــود. ــاال اس ب
ــر پیشــنهادي در اســتاندارد  * مقادی

CIE136  بــراي روشــنایي پــارک هــا
معابر عابرین پیاده 

* متوســط شــدت روشــنایي افقــي : 
5 لوکــس 

* حداقــل شــدت روشــنایي افقــي : 
2 لوکــس 

ــتوانه  ــه اس ــنایي نیم ــدت روش * ش
اي : 2 لوکــس 

* راه پله ها و شیب ها
ــودي  متوســط شــدت روشــنایي عم
ــر از 20 لوکــس  ــه : کمت ــاع پل ارتف

متوســط شــدت روشــنایي افقــي 
کــف پلــه و شــیبها: بیــش از 40 

لوکــس 
* دوچرخه روها 

متوســط شــدت روشــنایي افقــي : 3 
لوکــس 

روشــنایي  شــدت  یکنواختــي 
ــي : 0.3 ــط( افق ــه متوس ــل ب )حداق

* محدودیت خیرگي چراغ:
یــا  کمتــر  نصــب  ارتفــاع  بــراي 
ــد از  ــر: L.A0.5 نبای مســاوي 4.5 مت

باشــد  بیشــتر   4000
ــا 6  ــراي ارتفــاع نصــب بیــن 4.5 ت ب
ــد از 5500 بیشــتر  متــر:L.A0.5 نبای

باشــد
 6 از  بیــش  نصــب  ارتفــاع  بــراي 
ــد از 7000 بیشــتر  متــر:L.A0.5 نبای

ــد  باش
ــط  ــندگي متوس ــن درخش L بزرگتری
چــراغ بــه کانــدال بــر متــر مربــع در 
جهتــي بیــن 85 و 90 درجــه نســبت 

بــه خــط عمــود رو بــه پاییــن 
A مســاحت ســطح انتشــار نــور چراغ 
بــه متــر مربــع در جهــت 90 درجــه 
نســبت بــه خــط عمــود رو بــه پاییــن
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ماهنامه تخصصی
شماره 3

مــورد  هــای  المــپ  انــواع 
ســبز فضــای  در  اســتفاده 

هالیــد  متــال  هــای  المــپ 
المــپ  ماننــد  ازنظرســاختمان 
ــتندولی در  ــوه پرفشارهس ــای جی ه
ــوه  ــاوه برجی ــی آنهاع ــاب داخل حب
مقدارکمــی از نمــک هــای هالوژنــی 
واردمــی کننــد بــه ایــن ترتیــب 
طیــف المــپ بهتــر مــی شــودوبهره 
ی نــوری بــه علــت تولیدنــور زرد 
کــه ارزش بینایــی بیشــتری دارد 
افزایــش مــی یابــد . ایــن المــپ 
روشــنایی  نظیــر  کاربردهایــی  در 
وپــارک  ســبز  وفضــای  میادیــن 
ــه منظــور  ــی شــود . ب هااســتفاده م
رفــع ناهنجاری هــای مــورد نظــر 
ــاص  ــام خ ــا و در ای ــن مکان ه در ای
ــاالی  ــبتاً ب ــم نس ــه حج ــه ب ــا توج ب
چراغ هــا و المپ هــای مــورد نیــاز در 
ــر  ــاوه ب ــی، ع ــن نورپردازی های چنی
ــتانداردهای  ــط و اس ــه ضواب ــه ب توج

ــوان  ــی ت ــه، م ــن زمین موجــود در ای
المپ هــای  ماننــد  المپ هایــی  از 
سیســتم هایی  و  مصــرف  کــم 
ــوری،  ــتم LED  و فیبرن ــد سیس مانن
انرژی هــای خورشــیدی، سنســورها و 
ــا  ــرد ت سیســتم های هوشــمندبهره ب
ضمــن بــه حداقــل رســاندن مصــرف 
انــرژی، بــه نــکات مربــوط بــه ایمنــی 
ــود.  ــه ش ــز توج ــت نی ــط زیس محی
  Light Emitting Diodes ــف LED مخف
می باشــد و بــه معنــای دیودهــای 
ــتم  ــن سیس ــت. در ای ــان اس نورافش
نورپــردازی، مصــرف انــرژی بــرق 
بســیار پاییــن اســت. ایــن تکنولــوژی 
ــه  ــن گزین ــد یکــی از مهــم تری جدی
هــای نورپــردازی اســت کــه اســتفاده 
از آن در کنــار سنســورهای حرکتــی 
بهتریــن گزینــه اســت. از جملــه 
ــتم  ــن سیس ــوالت ای ــای محص مزای
مــی تــوان بــه وزن کــم، حجــم 
ــدک،  ــیار ان ــرق بس ــرف ب ــم، مص ک

ــزری،  ــور لی ــتر، ن ــر بیش ــول عم ط
تنــوع رنــگ زیــاد، مانــدگاری رنگهــا 
ــاره  ــاب و .... اش ــش آفت ــر تاب در براب
نمــود. در سیســتم فیبــر نــوری، نــور 
ــرای  ــد و ب ــدی تولی ــتگاه مول در دس
می گــردد.  ارســال  خروجی هایــی 
رشــته های  وســیلة  بــه  انتقــال 
می گیــرد  صــورت  نــوری  فیبــر 
ــان  ــود جری ــدم وج ــل ع ــه دلی و ب
بــرق در رشــته های فیبــر نــوری، 
سیســتم مناســبی جهــت روشــنایی 

اســت. مرطــوب  محیط هــای 
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ــبز ــای س ــی فض مهندس
دانشــگاه محقــق اردبیلــی

 :Pole-Mounted چراغهاي
از ایــن چراغهــا جهــت روشــنایي 
هــا  معابروپارکینــگ  خیابــان، 

شــود.  مــي  اســتفاده 
Surface-Mounted چراغهــای

ــت  ــد جه ــواري میباش ــاي دی چراغه
کنــار  روهــاي  پیــاده  در  نصــب 
ســاختمانها بــکار میرونــد بازتــاب 
ــوررا  ــطوح ن ــر روي س ــا ب ــور آنه ن

افزایــش مــي دهنــد. 
: Bollard چراغهاي

روشــنائي  پیــاده روهــا، ســطح زمین 
بــکار میرونــد ایــن نــوع چراغهــا 
ــند.  ــاه میباش ــاي کوت ــه ه داراي پای

:Floodightچراغهاي
ایــن چراغهــا معمــوالً براي روشــنایي 

ورزشــي  زمینهــاي  و  ســاختمانها 
ــد.  ــرد دارن کارب

: Ingraoundچراغهاي
ایــن چراغهــا بــه منظــور ایجــاد 
ــا- ســتونها-  ــراي دیواره روشــنائي ب
ــاه  ــل گل و گی ــان و داخ ــر درخت زی
بصــورت نــور مخفــي بکارمــي رونــد.

درداخــل زمیــن نصــب مــي شــوند و 
ــاوم هســتند.  ــوذآب مق ــل نف در مقاب
ــردازي  ــیدي: نورپ ــاي خورش چراغه
یکــي از نــکات مهــم در طراحــي 
اخیــر  دهــه  در  اســت  منظــر 
و  هــا  شــیوه  بدنبــال  طراحــان 
ابزارهــاي جدیــدي بــراي نورپــردازي 
ــا  ــند وب ــي باش ــر م ــط منظ در محی
ــي از  ــرژي یک ــران ان ــه بح ــه ب توج

ــردي  ــب و کارب ــاي مناس ــه ه گزین
اســتفاده از چراغهــاي خورشــیدي 
ــکاري و ســطوح چمــن  در بســتر گل
و درختــان و غیــره میتــوان اســتفاده 
کــرد. بطــور کلــي بخشــي از فضــاي 
ســبز کــه درمعــرض تابــش نــور 
ــتفاده  ــت اس ــید اس ــتقیم خورش مس
روز  خورشــید  نمود.چراغهــاي 
نورخورشــید را درخــود ذخیــره مــي 
روشــن  ودرتاریکــي شــب  کننــد 
ــي  ــاي الکتریک ــد چراغه ــده ومانن ش
روشــنائي دارنــد ودربــازار انــواع آنهــا 
ــت و  ــاوت اس ــاوب و متف ــیار متن بس
ــه  ــا بســتگي ب ــنائي آنه ــدرت روش ق
ــا دارد. ــي آنه ــاي داخل ــل ه فتوس

جهت تابش نور 
بایــداز تابانیــدن نــور شــدید روي 
محیــط پــارک احتــراز و بــا نــور 
ــر  ــرد. اگ ــن ک ــارک را روش ــي پ کاف
نباشــد،  کافــي  انــدازه  بــه  نــور 
ــب  ــي از جوان ــاگر بعض ــم تماش چش
پــارک را مشــاهده نمي کنــد. بــه 
عبــارت دیگــر وقتــي کــه بیننــده بــه 
ــر خــود  ــور کافــي ب خاطــر فقــدان ن
فشــار مــي آورد، اغلــب از دیــدن 
ــارک  ــاي پ ــم و زیب ــمت هاي مه قس
ــه  ــوري ک ــدار ن ــروم مي ماند.مق مح
الزم  شــیئي  یــک  دیــدن  بــراي 
ــگ، قابلیــت انعــکاس،  ــه رن اســت، ب
جنــس، حجــم و انــدازه و فاصلــه آن 
ــر  ــتگي دارد. از نظ ــده بس از بینن
جهــت تابــش نــور انــواع متعددي 
وجــود دارد. چــراغ رو بــه پاییــن 
بــراي روشــنایي رو بــه پاییــن، منبــع 
نــور در بــاالي محــل موردنظــر قــرار 
ــه  ــور ک ــت همان ط ــرد. درس مي گی
ــل  ــد. مث ــاال مي تاب ــي از ب ــور طبیع ن
المپ هــاي نزدیــک زمیــن که نــور را 
روي اســتخر و پله هــا و مســیر عبــور 
ــاي  ــا المپ ه ــد و ی ــز مي کنن متمرک

مي تواننــد  کــه  درخــت  بــاالي 
باشــند. داشــته  مهتــاب  حالــت 

پروژکتورهــاي رو بــه بــاال باعــث 
بــرگ  و  بــر شــاخ  نــور  تابیــدن 
ــل  ــه مح ــت ک ــر اس ــوند. بهت مي ش
ــد  ــطح دی ــر از س ــا باالت ــب آنه نص
اگــر  و  باشــد  چشــم  مســتقیم 
را  آنهــا  طــوري  بــود،  پایین تــر 
ــند.  ــل باش ــه متمای ــرد ک ــب ک نص
ــور  ــایه ها و ن ــاال س ــه ب ــراغ رو ب چ
ســایه روشــن را کــه بــه وســیله نــور 
ــد،  ــود مي آی ــه وج ــن ب ــه پایی رو ب
هم چنیــن  مي دهــد.  تقلیــل 
ــک محوطــه  ــردن ی ــراي روشــن ک ب
بــراي  یــک منطقــه وســیع،  یــا 
نباشــد،  نــور خیره کننــده  اینکــه 
مــواد  در  را  چراغ هــا  مي تــوان 
ــرار  ــتیک ق ــد پاس ــفاف مانن نیمه ش
ــاه  ــب گی ــم در ش ــر بخواهی داد. اگ
ــي  ــه خوب ــمه اي ب ــا مجس ــژه اي ی وی
ــه  ــده را ب ــر بینن ــود و نظ ــده ش دی
ــه  ــم ب ــد، مي توانی ــب کن ــود جل خ
ــه آن  ــه،  چراغــي را ب صــورت جداگان
اختصــاص دهیــم، کــه باعــث تاکیــد 
ــه  ــا توج ــده و ب ــا ش ــر آنه ــتر ب بیش

ــگ و شــکل ظاهــري اشــیاي  ــه رن ب
ــي  ــاي مختلف ــا، جاذبه ه موردنظــر م
ــن  ــد آورد. ای ــب پدی ــي ش در تیرگ
ــام دارد. ــدي ن ــنایي، تاکی ــوع روش ن
و  راهروهــا  در  نــور  منبــع 
ــاي  ــورت راهنم ــه ص ــا ب پیاده روه
افــراد و نیــز بــه عنــوان یــک عامــل 
تزیینــي مطــرح مي شــود. بــه کار 
گرفتــن نــور مخفــي در حاشــیه 
محیــط  جذابیــت  بــر  پیاده روهــا 
و  راه هــا  تقاطــع  در  مي افزایــد. 
ــردن  ــخص ک ــراي مش ــن ب هم چنی
محــل مخصوصــي در شــب، از چــراغ  
هــاي مخصوصــي اســتفاده مي شــود 
ــکل  ــه ش ــاه و ب ــا کوت ــه آنه ــه پای ک
مکعــب مســتطیل اســت. ایــن چــراغ 
عــاوه بــر روشــنایي، جنبــه زیبایــي 
در  گیاهــان  داردنورپــردازي  هــم 
اطــراف پیاده روهــا و راهروهــا عــاوه 
ــي  ــور کاف ــان، ن ــنایي گیاه ــر روش ب
ایجــاد  پیاده روهــا  ایمنــي  بــراي 
ــان  ــدن گیاه ــه دی ــرده و از صدم ک
کاشــته شــده در حاشــیه جلوگیــري 
مي کند.گیاهــان کنــار راهروهــا بهتــر 
اســت هــر چنــد مــدت کنترل شــوند 
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تــا از برخــورد آنهــا هنــگام رشــد بــا 
ــورد  ــري شــود . در م ــران جلوگی عاب
ــه وجــود  ــد از ب ــا بای روشــنایي پله ه
آمــدن ســایه هاي عمیــق جلوگیــري 
شــود و ســایه افــراد درحــال راه رفتن 
ــي  ــورد نکند.زمان ــا برخ ــه پله ه بالب
بــاال  پله هــا  از  مي خواهیــم  کــه 
ــه  ــتین پل ــل نخس ــي مح ــم گاه روی
ــور  ــر تص ــا عقب ت ــر ی ــي جلوت را کم
موقــع  در  هم چنیــن  مي کنیــم. 
پاییــن آمــدن نیــز چنــان کــه پله هــا 
ــن  ــند در آخری ــن نباش ــا روش کام
بــا همیــن اشــکال مواجــه  پلــه 
ســاده اي  وســیله  بــا  مي شــویم. 
پاییــن  پلــه  نخســتین  مي تــوان 
رامشــخص کــرد. بدیــن ترتیــب کــه 
ــپ  ــک الم ــه ی ــن پل ــو همی در جل
ــو آن، صفحــه  ــرار داده و جل ــز ق قرم
نصــب  پاســتیکي  نیمه شــفاف 
کــرد.  محــل نشســتن پارک هــا نیــز 
نیازمنــد نورپــردازي متفاوتــي اســت. 
ایــن مکان هــا شــامل نیمکت هــا،  
ــراي  ــتوران اســت و ب ــق و رس آالچی
مایــم  نــور  از  آنهــا  روشــنایي 
اســتفاده مي شــود.  نــور مناســب 
ــا  ــراي روشــن کــردن نیمکــت 5 ت ب
ــوان  ــه مي ت ــت. البت ــس اس 10 لوک
از منبــع نــور مخفــي در لبه هــاي 
ــان  ــان درخت ــا می ــت و ی ــر نیمک زی
نیــز بهــره گرفــت. محــل بــازي 
محل هایــي  جملــه  از  کــودکان 
ــل  ــور کام ــه ط ــد ب ــه بای ــت ک اس
بــراي  باشــد.  برخــوردار  نــور  از 
ــوان  ــا مي ت ــن فض ــردن ای ــن ک روش
جــاي  بــه  حیوانــات  اشــکال  از 
حباب هــاي شیشــه اي بــه عنــوان 
منبــع نــور اســتفاده کــرد. بــراي 
اغلــب بازي هــاي دســته جمعي در 
شــب روشــنایي میــدان بــازي حایــز 

اهمیــت اســت. بــراي روشــنایي ایــن 
از  مي تــوان  کوچــک  میدان هــاي 
ــا المــپ هایــي بــه  چنــد نورافکــن ب
قــدرت 150 وات اســتفاده کــرد و 
ــت  ــد درخ ــا از چن ــب آنه ــراي نص ب
ــا  ــود آنه ــورت نب ــوار و در ص ــا دی ی
گرفــت.  کمــک  چوبــي  تیــر  از 
طــوري  بایــد  نورافکن هــا  زاویــه 
کــه حتي االمــکان  شــود  تنظیــم 
در تمــام نقــاط مختلــف میــدان 
ــد.     ــي باش ــان و کاف ــنایي یکس روش
نورپــردازي گیاهــان و درختــان 
و مجســمه هــا در فضــای ســبز

ــه  ــي ک ــراي روشــن کــردن گل های ب
ــي اختــاف درجــه حــرارت  ــه خوب ب
دســتگاه هاي  مي کننــد  تحمــل  را 
دارد.  وجــود  روشــنایي  گوناگــون 
ایــن چراغ هــا پایــه کــم و بیــش 
ــرق  ــتم ب ــه سیس ــد ک ــدي دارن بلن
مي کنــد.  عبــور  آن  داخــل  از 
کاهکــي  بــه  مجهــز  چراغ هــا 
بیرونــي  قســمت  کــه  هســتند 
ــن  ــت. ای ــبز اس ــگ س ــه رن ــا ب آنه
ــه طــرف پاییــن  ــور را ب کاهک هــا ن
)روي گل هــا( منعکــس مي کننــد.                        
در  کــه  گیاهــان  از  بســیاري 
طــول روز بــا نــور طبیعــي قابــل 
توجــه نیســتند، وقتــي در زمینــه 
ــره  ــوند، منظ ــردازي ش ــک نورپ تاری
مثــل  مي کننــد؛  ایجــاد  جالبــي 
ــطح  ــه از س ــي ک ــرخس ها - زمان س
ــوند.          ــردازي ش ــا نورپ ــن برگ ه زیری
ــردازي  ــک نورپ ــرات ی ــام اث ــد تم بای
را در مــورد درختــان در نظــر گرفــت 
و از درخشــندگي نامطبــوع منبــع 
ــب  ــا ترکی ــرد ت ــري ک ــور جلوگی ن
شــود.اگر  ایجــاد  جالــب  نــوري 
ــاج  ــکل و ت ــان دادن ش ــدف، نش ه
ــردازي  ــد، نورپ ــت باش ــاي درخ زیب

بــود.  خواهــد  بــاال  ســمت  بــه 
هــاي  چــراغ  از  اســتفاده 
تــا  نیــم  ارتفــاع  بــا  قارچــي 
هــا باغچــه  بــراي  متــر  یــک 
ــا وضــوح  اســتفاده از منابــع نــوري ب
رنــگ باال به علــت تنوع رنــگ گل ها
اســتفاده از نورافکــن در ســطح زمین 
هــا درختچــه  نورپــردازي  بــراي 
ــمه( و  ــورت سوژه)مجس ــوالً ص معم
جلــوي آن اصلــي تریــن موضــوع 
نورپــردازي اســت. پشــت ســوژه 
نیــاز بــه نــور بســیار کــم دارد ) 
در بعضــي مــوارد کامــا تاریــک(
ــکل  ــدون ش ــاي ب ــره ه ــراي پیک ب
جنــس  و  مــاده  رنــگ  خــاص، 
بــکار رفتــه بســیار مهــم اســت.
در پــارک هــا حداکثــر ارتفــاع ســوژه 
هــا 5 تــا 6 متــر اســت و تعــداد 
ــتقرار آن  ــوه اس ــا و نح ــن ه نورافک
ــتگي دارد. ــوژه بس ــرم س ــه ف ــا ب ه
روشــن کــردن یکنواخــت ســوژه 
مــورد نظــر نیســت و بــا ایجــاد 
درخشــندگي  و  روشــن  ســایه 
هــاي متفــاوت بــر ســطح ســوژه 
ــرد. ــب ک ــده را جل ــر بینن ــد نظ بای
ــارها  ــا ، آبش ــردازي آبنماه نورپ

ــاکن ــاي س و آب ه
هــا  فــواره  نورپــردازي  در 
نورافکــن هــا نزدیــک بــه فــواره 
و در نقطــه فــرود مجــدد آب بــه 
ــوند. ــي ش ــته م ــتخر کار گذاش اس

نورافکــن  از  فــواره  نزدیــک  در 
ــي شــود  ــتفاده م ــاب اس ــک ت باری

تــا صعــود آب نورپــردازي شــود.
در نقــاط فــرود آب نورافکــن هــا 
ســطح  از  ســانتي   10 عمــق  در 
تــا  شــود  مــي  گذاشــته  کار  آب 
چشــم انــداز مــواج شــدن آب در 
نقــاط فــرود جــذاب تــر باشــد.
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نتیجه گیري 
شــکل  باعــث  اصلــي  عامــل  دو 
ســیماي  و  حیــات  گیــري 
»حضــور  میشــود؛  شــهر  شــبانه 
هــاي  فعالیـــت  و  شـــهروندان 
ــاي شــهري«  ــا در فضاه ــي آنه جمع
نورپــردازي  و  شــهر  »ســیماي  و 
شــب«.  طــول  در  آن  فضاهــاي 
شــهر در شــب بـــا حضـــور انســان به 
عنــوان شــهروند تعریــف میشــود و به 
این ســبب نورپردازي بناها و فضاهاي 
عمومي شهري مـیتوانـــد سـرزندگي 
وپویایــي را بــه همــراه داشــته باشــد. 
انجــام  و  روشــنایي  از  اســتفاده 
نورپردازي مناســـب بـــا در برگیـري 
مؤلفـه هـایي چـون خوانـایي،امنیت، 
و  ســرزندگي  زمینــه  و...  ایمنــي 

ــهري  ــي شـ ــاي عموم ــي فضاه پویای
را بـــراي حضـور شـهروندان و انجـام 
ــاعات  ــي در س ــاي اجتماع فعالیـتهـ
شــبانه فراهــم میســازد. لــذا الزم 
نورپــردازي  در  اســت  ضــروري  و 
فضاهــاي عمومــي شــهري بــه منظور 
ایجــاد ســرزندگي و پویایــي بــه موارد 
ذیــل توجــه الزم صــورت پذیــرد؛ 
شــهري  عمومــي  فضاهــاي 
نورپــردازي  از  بهرهگیــري  بــا 
ــه  ــدگي روزانـ ــداوم زنـ ــب تـ مناسـ
و نمـــوده  مهیـــا  شـــب  در  را 

شــهروندان بــدون محدودیــت امــکان 
اســتفاده از فضــا و انجــام فعالیتهــاي 
را خواهنـــد داشـــت،  اجتمـــاعي 
ــودن  ــه دارا ب ــا توجــه ب نورپــردازي ب

اصلي»عملکــردي«،  هــدف  ســه 
»زیباشناســانه«  و  »فرهنگــي« 
شــهر،  هویـــت  حفـــظ  ضمــن 
تصویــري متفــاوت از تفســیر شــبانه 
ایجــاد  شــهر  از  انگیــز  خیــال  و 
میکنــد. تلفیــق نورپــردازي بــا ســایر 
ــاي  عناصــر منظــر شــهري در فضاه
ــان،  ــد گیاه ــهري همانن ــي ش عموم
ــر  ــاوه ب ــا ع ــي آنه ــه و طراح اثاثی
امکانــات جدیــد منظــره پــردازي 
ــط  ــودن محی ــا نم ــه  زیب ــهر ب در ش
ــت  ــث تقوی ــد و باع ــی کن ــک م کم
هویــت شــهري نیــز مــي شــود.
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