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 مقدمه

که نیمی از جمعیت جامعه را  زنان التضنونی، پرداختن به مسائل و معدر قرن حاضر، همزمان با دگرگونی های جهان ک

و راهبرد  جامعه شگرف در سرنوشت یتاثیرو  ضروری بوده ،عنوان نیروی اجتماعی عظیم و قشر تربیت کنندهه بتشکیل می دهند، 

طراحی نمی  س تمایالت و نیازهای زنان، و با در نظر گرفتن آنچه آنان زیبا و راحت می دانند،، براساشهری هایفضا چرا که آن دارد.

شوند. در ایجاد فضاهای شهری، جایی برای خواسته ها و نیازهای زنان وجود نداشته و به طور نا خودآگاه قشر اصلی استفاده کنندگان 

روحیه و اعتماد به نفس ، محدودیت تحرک پذیری زنان را ایجاب می کند موضوع، این .[1] می شونداز فضاهای شهری، مردان فرض 

 را همواره پایین نگه داشته و باعث هر چه بیشتر به حاشیه راندن زنان می شود. آنان



وی شهر، و بهره گیری از مواهب هاز آنجا که با رشد صنعت و زندگی ماشینی، تمایل به حضور در مکان هایی به دور از هیا

بیش از پیش در میان شهروندان به چشم می خورد، توجه به این مسأله که، زنان با توجه به ظرافت طبع و روحیات خاص  طبیعت،

 رانسیسکودر لندن و سانف که مطالعه اینیز حائز اهمیت است. چنانچه،  خود بیشتر طالب حضور در فضاهای سبز و طبیعی می باشند

زنان نیاز به فضایی  همچنین .[2] هر قشر دیگری نیاز به ارتباط با طبیعت و فضای سبز دارندزنان بیش از  انجام شده نشان می دهد،

تفرج، در فعالیت های جمعی که در آن عالوه بر تفریح و  ،، محیطی آرام و به دور از هر گونه تشنج و استرسدارند مختص به خود

 . های مورد نیاز خود جهت مواجهه با مسائل و مشکالت را فرا گیرندحضور یافته و آموزش های الزم برای کسب توانایی ها و مهارت 

ایجاد و احداث فضاهای ویژه زنان، که بر اساس  نیازها و تمایالت ایشان طراحی شده باشد، موجب حضور جمعی بانوان در این 

های روحی و جسمانی بانوان قلمداد شود. ثر در جهت رفع نیازؤگشته و می تواند گامی م مکان ها و استفاده بیشتر از امکانات موجود

 ضمناً به علت اختصاص مجموعه به کاربرانی که همگی بانوان هستند، رعایت اصول و قوانین ویژه در طراحی این گونه 

 مکان ها، موجب باال رفتن میزان رضایت کاربران خواهد شد.

کلی پارک سازی ضروری می باشد، سپس آنچه باید در برای طراحی و احداث هر نوع پارک، ابتدا آگاهی از اصول و ضوابط 

آشنایی  .[3]چه منظوری از آن استفاده می کنند  نظر گرفته شود این است که محوطه برای چه کسانی طراحی شده و این افراد برای

لذا در این پژوهش  .باشد امری مهم و ضروری در طراحی میو اقدام به طراحی در جهت رفع آنها،  با خواسته ها و نیازهای کاربران،

شکل گیری مجموعه  بسترابتدا به معرفی پارک و فضای سبز به عنوان با طی مراحل زیر به تحلیل و بررسی موضوع می پردازیم. 

 فرهنگی، اجتماعی و مذهبی شرایط ویژه در نظر گرفتن وبا شناخت بانوان به عنوان کاربران اصلی پارک های بانوان پرداخته، و سپس 

شامل درب های ورودی و خروجی، فضای  پارک های ویژه بانوان،در مرحله طراحی، برای اجزای وجود در طرح، راهکارهایی عملی م

جهت  در سبز، مسیرها و دسترسی ها، فضاهای ارتباطی، زمین های بازی کودک و ورزش، کاربری های ساختمانی، مبلمان و . . . 

  .می نماییمارائه  مرتفع نمودن مشکالت و نیازهای آنها

 بيان روش تحقيق

در پژوهش حاضر به بررسی شرایط و ویژگی های پارک بانوان و ارائه راهکارهایی برای طراحی آن پرداخته شده است. برای این 

منظور ابتدا به طرح نظری مسأله پرداخته و این پرسش مطرح می شود که اساساً پارک، که بستر شکل گیری موضوع پژوهش می 

و نیز پاسخ به سؤاالت فوق، زنان   اشد چیست و وجود آن چه ضرورتی دارد؟ بعد از نقد و بررسی انواع پارک ها و ویژگی های آن هاب

که بهره برداران و کاربران اصلی این پارک ها می باشند و نیز شرایط اجتماعی پیش روی آنان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. 

سته از نیازها و مشکالت موجود در مقابل این قشر جامعه که می تواند توسط این نوع پارک ها مرتفع گردد، سپس به شناسایی آند



پرداخته شده و اساساً ضرورت وجود چنین مکان هایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. پس از بررسی مشکالت و شناخت جنبه 

مطالعات میدانی و کتابخانه ای، مشاهدات، مقایسه ها و تحلیل ها و علت یابی های گوناگون طرح مورد نظر با استفاده از روش های 

موضوع، ماحصل تحقیق در مرحله پایانی، به صورت ارائه راه حل هایی معماری و بر اساس نیازهای بهره بردار مطرح شده است. الگوها 

بهتر و پربارتر مجموعه ارائه گردیده است، تا آنچه خلق و راهکارهای مطرح شده، بر اساس مطالعات انجام شده و برای طراحی هرچه 

می شود پاسخگوی نیاز مصرف کننده بوده و فرد بهره بردار به آن احساس تعلق نماید. چنین معماری ای می تواند به عنوان معماری 

ابل تعمیم به طرح های دیگر پایدار مطرح شود که همان معماری بر اساس نیاز مصرف کننده است. همچنین الگوهای ارائه شده، ق

 بوده و می تواند مورد استفاده طراحان مختلف قرار گیرد.



 متغيرهاي پيش برنده و بازدارنده تحقيق

 :پيش برنده متغيرهاي

وجود انواع پارک ها در فضاهای شهری، بدون توجه به نوع کاربری آن ها ، برای بقای محیط زیست و رفاه زندگی شهری الزم  

بوده و ما شاهد احداث روزافزون انواع پارک ها در شهرها می باشیم. گسترش ایجاد و احداث این پارک ها می تواند زمینه و ضروری 

ای برای ایجاد پارک هایی با کاربری های خاص، مانند پارک بانوان گردد. در طراحی پارک بانوان استفاده از تجربیات موجود در ایجاد 

فید واقع گردد، در این میان بهره گیری از مفاهیم باغ ایرانی و جنبه های فرهنگی و مذهبی آن، می تواند انواع پارک ها می تواند م

ما را در بوجود آوردن مجموعه ای زیبا و پر محتوا و متکی بر فرهنگ غنی ایرانی یاری نموده و راهگشای بسیاری از مشکالت ما در 

 زمینه طراحی باشد.

دلیل شرایط فرهنگی و اجتماعی و مذهبی خاص خود، با مشکالت و موانع زیادی در زمینه فعالیت اما در کشور ما زنان به 

های فرهنگی، ورزشی، تفریحی و ... مواجه هستند. آنان نمی توانند به راحتی در مکان های عمومی به ورزش و تفریح و استراحت 

رند. فضاهای شعری امنیت کامل را برای حضور شهروندان زن برقرار پرداخته و از هوای آزاد، نور طبیعی و فضای سبز بهره کافی بب

نمی کند و بسیاری از آنان در شهر احساس امنیت و آرامش ندارند. در واقع زنان که تشکیل دهنده نیمی از جمعیت هستند، در 

ا به ایجاد مکان هایی ویژه بانوان، با فضاهای شهری کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. لذا، توجه به این مسائل و مشکالت، طراحان ر

توجه به نیازها و خواسته های ایشان ترغیب می نماید. در واقع وجود مجموعه ای منظم و منسجم برای بانوان که بتواند پاسخگوی 

وضوع می تواند نیازهای رفاهی، تفریحی، علمی، فرهنگی و ورزشی آنان باشد، یکی از نیازهای اساسی جامعه به شمار می رود، این م

به عنوان عاملی پیش برنده در جهت ایجاد هرچه بیشتر این گونه مکان ها تلقی گردد. چنانکه در زمان حاضر شاهد احداث گسترده 

پارک های بانوان در شهرهای مختلف کشور می باشیم. وجود نمونه های موجود پارک بانوان در کشور نیز، می تواند الگوی مناسبی 

ای آینده محسوب گشته و با تجزیه و تحلیل نقاط مثبت و منفی پارک های موجود، نتایج مفیدی را برای طراحی برای طراحی ه

 هرچه بهتر این پارک ها استخراج نموده و در طراحی موارد جدید بکار برد.

 

 :بازدارنده متغيرهاي

نه نبود منابع تحقیقی کافی در داخل و خارج برای تحقیق و مطالعات درباره پارک های بانوان، محدودیت های اساسی در زمی

کشور به چشم می خورد، که این مسأله ناشی از نو بودن موضوع و نیز عدم وجود چنین پارک هایی در خارج از کشور می باشد. چرا 



ایجاد می گردند،  که این پارک ها با توجه به شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی کشورها و با مقاصد و انگیزه های متفاوت

در کشور ما نیز به دلیل شرایط اجتماعی، فرهنگی و مذهبی خاص خود، شاهد ایجاد چنین مکان هایی می باشیم. لذا برای پژوهش 

 در این  زمینه، با کمبود منابع تحقیقی و نمونه های موجود در جهان مواجه می باشیم.

نگی و مذهبی خاص کشور ما، طراحی این پارک ها باید  با رعایت شئونات اما مسأله مهم دیگر این است که به دلیل شرایط فره

اسالمی همراه باشد، که در پاره ای از مواقع مانند انتخاب مکان پارک که باید به گونه ای باشد که بر مکان های اطراف اشرافیت 

جاد گردد، پروژه با مشکالت و محدودیت هایی مواجه داشته باشد، و یا نوع حصارها و استتار پارک که باید با حفظ شئونات اسالمی ای

است. همچنین باید این نکته اضافه گردد که بر طبق مطالعات انجام شده، برای استتار مجموعه استفاده از پوشش گیاهی مورد تأکید 

نتخاب محل مورد نظر می باشد که در مواقعی عدم وجود پوشش گیاهی مناسب در محل، مشکالتی را برای استتار مجموعه و یا ا

 بوجود می آورد که البته تا حدودی می توان به کمک راه حل های معماری این مشکل را مرتفع نمود.

در انتخاب مصالح مورد استفاده در اجزاء پارک بانوان نیز طراح باید نکاتی را مورد توجه قرار دهد. مصالح مورد استفاده در 

طی مطلوب و متناسب با روحیات و شرایط فیزیکی بانوان بوده و فضای دلنشینی برای آنان پارک بانوان باید در جهت ایجاد محی

فراهم آورد. همچنین در طراحی اجزای پارک بانوان، باید از اشکال و فرم ها و رنگ هایی استفاده نمود که با روحیات بانوان سازگاری 

از فرم ها و شکل های سخت و خشن در این پارک ها مناسب نمی باشد و داشته باشد، چنانکه به دلیل روحیه لطیف بانوان، استفاده 

 طراح  اجازه استفاده از هر نوع سبک  و شیوه ای را برای طراحی ندارد.

وجود کودکان در کنار مادران نیز محدودیت هایی بر طرح اعمال می نماید، چرا که این فضاها باید برای هردو قشر زن و کودک 

راحی گردد و نیازها و خواسته های آنان به موازات یکدیگر در طراحی مجموعه مد نظر قرار گیرد تا بدین ترتیب به طور همزمان ط

 رضایت مادران که بخش عظیمی از کاربران پارک را تشکیل می دهند نیز فراهم آید.

  



 

 

 

 

 

 فصل اول

 

 پارک ها و فضاي سبز



 پارک ها و فضاي سبز -1

عنصر فضای سبز . به عنوان یکی از کاربری های شهری به شمار می رود ، واصلی بوستان های امروز فضای سبز یکی از ارکان

 ا قرار مورد طراحی و اجر« بوستان»شکل روزه در ساخت و سازهای شهری و به طور عمده به مه ای که انعمومی به گو

شناخت فضای  .[4]ادبیات شهرسازی کشور وارد شد هو به دنبال تهیه طرح های جامع شهری ب 1340می گیرد، به تقریب از دهه 

توجه  با سبز و آگاهی از تاریخچه و ویژگی های آن، ما را در طراحی پارک های پاسخگو به نیاز ها و روحیات بانوان یاری می نماید.

ی های انواع فضای سبز ویژگ ،به عنوان عنصراصلی پارک و پارک سازی ،به بررسی فضای سبز شهری فصلدر این ، به اهمیت مساله

 ن در زندگی شهروندان می پردازیم.نقش آو 

 

 تعریف و تاریخچه -1-1

 تعریف فضاي سبزشهري  -1-1-1 

شهری می توان گفت  سبز در تعریف فضای

که از انواع گیاهان  ،بخشی از سیمای شهر را گویند

یا بخشی از مناطق که دارای  تشکیل یافته است و

درختچه  بزینگی اعم از درختان،گیاهان یا هرگونه س

فضای سبز بخشی از  گل ها وچمن هاست. ها،

به بیان دیگر  استخوانبندی یا مورفولوژی شهری،

فضای سبز در کنار اسکلت فیزیکی شهر تعیین کننده 

فضای سبز  به طور کلی سیمای شهر است. اندام و

ولوژیک داشته اکباید از یک سو برای شهر بازدهی 

رف دیگر نیازهای زیست محیطی از ط باشد و

ضای سبز شهری بخشی از فضاهای باز شهری است که عرصه طبیعی یا مصنوعی آن فبه عبارت دیگر  .پیرامون خود را برآورده سازد

تخصص های مرتبط با آن  قوانین و مدیریت انسان با در نظر گرفتن ضوابط، است که براساس نظارت و مختلف تحت استقرار گیاهان

 .[5]یا بنا می شوند نگهداری و رفاهی شهروندان حفظ و زیستگاهی و بهبود شرایط زیستی، برای

 بخشی از سیمای شهر است، که برطرف کننده نیازهای : فضای سبز شهری1 -1 تصویر    

 اکولوژیک و زیست محیطی می باشد.



 

 

 ایران و جهانتاریخچه پارک و باغسازي در   -2-1-1

   . لذا باغ های زینتی و تفریحی هر دوره ای نمایانگر دنیای ایده آل و رویایی ندنمایانگر منظره ای از دنیای ایده آل بشر ها باغ

باغ سازی و باغبانی در هر دوره از تاریخ منعکس کننده وضع اقتصادی و . دنآن دوره از اجتماع خاص خود محسوب می شو مردم

خ سبک باغ سازی به شناخت مردم امروزی و چگونگی تشویق یسیاسی و فرهنگی آن مردم بوده است. شایان ذکر است که مطالعه تار

 فراوان می کند.سازی و منظره سازی کمک باغاو به توسعه 

باغ به معنای یک ناحیه محصور و مخصوص کاشت گیاه است. و منظره سازی در اصل به معنای شکل دادن به فرم زمین به 

کار رفته است. به نظر می رسد از زمانی که نقاشان شکل و فرم زمین را موضوع نقاشی های خود قرار دادند منظره سازی متداول 

مذهبی به کار می بردند. ولی در برخی  به منظور اهدافقبل از میالد مسیح احداث شده است گیاهان را  شده است. در باغ هایی که

. گاهی اوقات نیز عده ای برای نشان است دیگر از قسمت های جهان فقط عالقه به گل و گیاهان باعث احداث باغهای زیبا می شده

قه بیشتری به مناظر بسیار زیبا می نمودند. بعضی از اجتماعات عال وسیع و دادن قدرت و ثروت خود اقدام به ساختن باغ های بسیار

رسمی و کنترل شده و خطوط هندسی نشان داده و برخی دیگر باغ های طبیعی را ترجیح می دادند. در هر دو صورت منظره سازی 

 . [6]تویالها و ساختمان های عمومی به کار رفته اس ی زیبا ساختن محوطه اطراف  قصرها،برا

تاثیر بومی نیز بر سبک و توسعه باغسازی هر جامعه  عالوه بر عوامل فرهنگی و اقتصادی و سیاسی برخی از عوامل جغرافیایی و

 در کنار هزینه های کاشت و داشت ،موجود بودن گیاهان مناسب ،مقدار آب ،گذاشته است. آب و هوا و پستی و بلندی، جنس خاک

ه فرم و سبک باغ سازی می باشند. دلیل و هدف از کشف گیاه نیز حائز اهمیت است، بدین معنی د  کننهمه از عوامل مهم و محدود 

داث برد آن ) فضایی محفوظ از باد و نور خورشید برای حصار کشی( به کار برد می بردند. در ضمن احرکه گیاه را با در نظر گرفتن کا

ه و تعداد کارگر موجود نیز از عوامل مهم باغسازی در هر دوره از تاریخ جلذا بود ،ردو کارگر فراوان دا باغ های عظیم نیاز به هزینه

 . [6]محسوب می شود

ایرانیان از قدیم االیام بر ساختن باغ در باغچه ها در حیاط و دوربر بناها عالقه خاصی داشته اند. شاید خاطره میهن اصلی اما 

که در اطراف بنا می ساختند، فرمانروایان شهرهای داخل ایران،  راآنها باغچه هایی  و خواستگاه قوم آریا منشا این عالقه بوده است.

 باغ ایرانی از قدیمی ترین و . د، همه ملزم به ساختن چنین باغچه هایی بوده انی قلمرو شاهنشاهی ایرانی در خارجیا شهرها

 وران و... از آن سخن بسیار رفته است. کشاورزی ومهم ترین باغ های جهان به شمار می روند و در نوشته های یونانیان و ت



با گرویدن ایرانیان به دین اسالم این دیدگاه از عمق بیشتری  کد توصیف شده است.ؤباغ سازی در آیین ایران قدیم با قرب و منزلتی م

یس( است که از کلمه )پایری آزا( به باعث ترویج باغسازی ایرانی در اقصی نقاط عالم اسالمی گردید. و واژه باغ معادل)پرد و برخوردار

لفظ به همراه الهام یونانیان و  معنی محوطه محصور مدور، باغ، بوستان ریشه گرفته است که معرب آن )قردوس( می باشد. همین

( در زبان Paradis) ( در زبان انگلیسی وpardiseکلمه ) سپس اروپاییان در دوره رنسانس از شیوه باغ ایرانی به آنجا راه یافته و

 . [7]فرانسه از آن مشتق شده است

باغ ایرانی به عنوان  یک عنصر شهری متجانس و سازگار با ویژگی های طبیعی و انسان ساخت پیرامون و در عین حال با 

دن حداکثر بهر ه گیری از ویژگی های مطلوب محیط طبیعی، فضایی همخوان با ویژگی های فرهنگی و اجتماعی را به منظور گذران

 .[4] می نموده است شهروندان، فراهم اوقات فراغت و سکونت موقت یا دائمی

در انطباق با توصیف بهشت در قرآن کریم که آیاتی از جمال و جالل خداوندی است، معماران مسلمان با عنایت به این توصیف 

ی و جاودانگی جهان ابدی و باغ های بهشتی باشد. تا جلوه ای از فناپذیر ،ها به ساخت باغ هایی در این جهان فناپذیر پرداخته اند

این مفهوم و تجلی آن، باغ و پردیس سازی ایرانی، در آرای جهان گردان خارجی و مورخان ایرانی، خاصه در دوران صفوی بازتاب 

 . [8]ز بهشت باشدهایی ویژه داشته است که می تواند نشان از اهمیت واالی معماران ایرانی در بازسازی تمثیلی باغ ایرانی ا

در دوره صفویه باغ سازی در ایران وارد مرحله جدیدی شد و احداث باغ به عنوان تفریحگاه عمومی مورد توجه قرار گرفت.   

ی در باغسازی سنتی ایران بدر دوره قاجاریه نیز برای نخستین بار باغ هایی به سبک اروپایی در تهران بنا گردید. بنابراین باغسازی غر

در ناحیه ییالق شمیرانات که تفریحگاه عمومی مردم تهران بود، باغها، کاخ  ستخوش تغییراتی نمود. بدین ترتیب،یافته و آن را دراه 

گاه زیبایی شناسی فضای شهری و داز آغاز قرن حاضر فضاهای سبز شهری صرفاً از دی شد.ها و سفارتخانه های متعددی ساخته 

 . [9]مایشی آن غالب بر وجوه دیگر شدمحیط زیست مطرح گردید و جنبه ن

می به منظور تفریح و استفاده مردم عادی احداث وو باغ های عم زمان فرهنگ باغسازی دستخوش تحوالتی شد در طولاما 

عنوان پارک ملی ه ب 1872بود که در ایالت مونتانا در آمریکا واقع است و در سال  1«یلواستون»دید. نخستین پارک ملی جهان گر

از حمایت قانون  در همان سالدر سطح جهان گشته و طرح شد. این پارک نقطه آغازی جهت پیدایش و گسترش پارکهای ملی م

ام هایی چون کانون شکار و ن، ایش حفاظت محیط زیست که برای مثالددر ایران پیدایش پارک ملی از زمان پی برخوردار گردید.

ن پارک ملی که در ایران مورد توجه قرار گرفت پارک ملی انگلستان بود که در سال اولی سازمان شکاربانی داشت همزمانی دارد.

به این نام خوانده شد. این منطقه تحت حفاظت سازمان حفاظت از محیط زیست که در آن زمان به کانون شکار ایران معروف  1339

                                                 
1 - YELLOW STONE 



 ،این پارک در سه استان گلستان .ر نام یافتبه پارک ملی تغیی 1335بوده قرار گرفت. پس از آن پارک وحش و سپس در سال 

تاکنون به پارک  1357هزار هکتار است این پارک از سال  87ر حدود ضمنان واقع است و مساحت آن در حال حاس و خراسان

 . [10]گلستان تغییرنام پیدا کرده است

 

 

 قياس نظریه ها و تفسير قياس -3-1-1

فضاهای سبز شهری در این فصل، در این بخش به بیان و بررسی نظریه های با توجه به موضوع پژوهش و توجه خاص به 

درباره شکل گیری اولیه شهرها و جایگاه فضای سبزو پارک ارائه شده توسط نظریه پردازان معمار، شهرساز و جامعه شناس، مختلف 

 .در آن ها می پردازیم

 2لوکوربوزیه -1-3-1-1

 4تن رویکرد کارکردی خود را از واحد مسکونی بر شهر انطباق داده وآدر منشور  ن،، از پیشگامان معماری مدرلوکوربوزیه

در نتیجه شهر لوکوربوزیه را باید شهر انسانی  و حمل و نقل می دانست. تفریح کار، کارکرد اصلی حاکم بر سازمان شهری را سکونت،

 .باشدن آ بیش از هر چیز در زیست پذیرتر شدندانست که کارکردها در ان باید 

با توجه به عصر ماشین و در نظر گرفتن نیازهای جوامع شهری در دوران پس از انقالب صنعتی، لوکوربوزیه طراحی را در رابطه 

ارائه داد. در طرح لوکوربوزیه، بخش مرکزی شهر، پاسخگوی مناسبی جهت تراکم ترافیک شهر به  1922با ساخت شهر ها در سال 

که در آن فضای سبز و فضای باز به اندازه کافی است. وی طرح خود را برای یک  ،دم را میسر می سازدشمار می رود و جابجایی مر

و یا ساکنین  حومه ها بوده که در  ،جمعیتی که یا در شهر زندگی کرده و در همان جا کار می کنند ،شهر پر جمعیت ارائه داده است

 ر کار کرده ولی بیرون شهرها زندگی می کنند.و باالخره کسانی که در شه، بیرون شهر کار می کنند

همچنین شهر یک مرکز تجاری محسوب می شود و بایستی نقش های خود را در فضای فشرده و متراکم ایفا کند.  ،در این طرح

میت خاصی به سبب نیاز فراوان به هوای تازه، فضای باز به میزان کافی تعبیه شده و توسعه عمودی شهر در قسمتی از آن دارای اه

 .   [11] است

 3فرانک لویدرایت -1-1-3-2

                                                 
2 - , Le Corbusier  

3 - , Frank, Lloyd Wright     



همۀ شکلها به « معتقد است که:، اصول معماری ارکانیگپایبند به  و فرانک لویدرایت یکی دیگر از پیشگامان معماری مدرن

ترکیبات و سیمای و  باید از نظر رابطه با محل استقرار، مصالح ساختمانی، روند ساخت و اهدافشان همگام با طبیعت باشند... تمامی

از  رکیب ساختمان با طبیعت و نه تحمیل ساختمان بر طبیعتت. «معماری باید متاثر از مشخصات و وضعیت توپوگرافی منطقه باشد

مصالح بکار رفته باید منطبق با همان طبیعت که ساختمان ساخته  در معماری این سبک، به شمار می رود. ارگانیک مبانی معماری

بلکه به دلیل بی قاعدگی طبیعت بستر  ،این عمل نه تنها بدلیل عملکرد ها باشد.شکل ساختمان بی قاعده و منفصل  ه وبودمی شود 

یکی از شاخصه های اصلی در طراحی مسکن  می باشد. سایت و توجه به عملکرد و تکنولوژی ساخت یساختمان، توجه به مورفولوژ

این عنصر عمودی بقیه فضاهای مسکن را سازمان می  ،نصر عمودی معماری رایت بودتنها ع به عنوانرایت آتشگاه در مرکز خانه 

  د.دا

ضرورت یک طرفه توسعه خطی، فرانک لویدرایت را به پیشنهاد توزیع صنایع، محیط های تجاری، مسکن و  ،در شهرسازی

 ها مستقر می سازد. واحدی را که تأسیسات عمومی کشاند، که اراضی کشاورزی را در طول شبکه های راه آهن و بزرگ راه 

و در رابطه با واحدهای خود  ،متر مربع از زمین در مقابل هر خانوار 4000لویدرایت جهت طرح خود برگزیده است، بر مبنای حداقل 

 گرچه تأسیسات واحدهای مختلف خودیار نیز مورد بررسی قرار گرفته و در نظر گرفته شده اند. یاراست.

از فضاهای ورزشی، هتل، مسافرخانه، صنایع و پارکینگ گرفته تا مراکز تجاری، آموزشی،  اعم تسهیالت شهریدر این طرح کلیه 

اداری و تفریحی پیش بینی گردیده اند. لوید رایت پیشنهاد می کند که تمام فعالیت ها به طور یکنواخت در همه نقاط شهر پراکنده 

 .  [11]شوند

 شهر باغ: نظریه 4ابنزر هاوارد -1-1-3-3

 شهر، می دانست که شهر های بزرگ تا چه حد برای مردم مناطق روستایی جاذبه دارند و  ابنزر هاوارد، پیشنهاد دهنده باغ

، موجود است شهر که در آن همه امتیازات زندگی فعال شهری، توام با تمام زیبایی و سرخوشی روستایی باغ با ایجادمی خواست 

که در داخل حلقه عریضی از زمین های کشاورزی محصور خواهند بود در حد سی هزار  یشهر های باغ ترکیبی کامل را پدید آورد.

نفر در نظر گرفته شده است. این شهر ها با کمربند سبز خود شهرهای محدودی هستند که توسعه آنها در واقع از طریق احداث 

که توسط وسایل نقلیه سریع السیر  ،وعه متشکل از چندین شهرکیک مجم تا نهایتاً ،شودشهرهای مشابه در فواصل معین تامین می

بنا بر نظر هاوارد کوچکترین سلول شهری بخشی است که برای  در اطراف یک شهر بزرگتر تنظیم شود. ،با یکدیگر مرتبط هستند

                                                 
4 -  Ebenezer , Howard 



یک واحد مرکزی به وجود  شهر به دور نفر به همراه یک مدرسه در نظر گرفته شود و شهر بزرگ از تجمع چندین باغ 5000سکونت 

                              . [11]می آید

 7: طرح رادبرن6و کلرنس اشتاین 5هنري رایت -1-1-3-4

 ، پیشنهاد یک نظام 8هنری رایت و کلرنس اشتاین در طرحشان برای یکی از نواحی حومه ای رادبرن در نیو جرسی

ا ایده بلوک های بزرگ مسکونی است که بر مبنای جدایی ه ند، اساس نظریه آنبرنامه ریزی برای نواحی مسکونی را عنوان نمود

 ترافیک پیاده و سواره قرار دارد.

در رادبرن، خانه ها به صورت گروهی ایجاد می شوند که اطراف آن ها انواع مختلف کوچه های بن بستی که به مسیرهای عبور 

های ورودی این واحدهای بزرگ قرار  رسه و فروشگاه ها تماماً در قسمتته است. مدمی گردند، قرار گرف عابر پیاده و پارک ها مرتبط

خواهند گرفت. بلوک های بزرگ به مفهوم یک ایده منطقی به سوی حل مسائل حرکات رفت و آمدی است که اماکن مسکونی را از 

 راه های اصلی به دور نگه می دارد.

گ به عنوان برترین نقطه محله در نظر گرفته شده است. راه های موتوری نیز، در طرح رادبرن، پارک در مرکز بلوک های بزر

مطالعات انجام شده نشان می دهد که یک شبکه راه  به طرف خانه هایی است که در سمت راست آن ها پارک ها قرار داده شده اند.

 .[11] بن بست، رادبرن را تحت کاربرد خود قرار داده است

 : وحدت شهر و محيط طبيعي آن 9پتریک گدس -1-1-3-5

که به مطالعه تمام پدیده های زندگی توجه دارد. این  می نگردیک گدس، اجتماعات انسانی را به دیده زیست شناسی رپت

، برای اولین بار شهر های بزرگ دنیا را مورد مطالعه قرار داد و در کتاب تحقیقی خود به نام ) تکامل تدریجی 1915محقق در سال 

و  ،ا(، از مسائل و مشکالت شهرها سخن گفت. به نظر گدس، شهر از محیط طبیعی که در آن بوجود آمده جدایی ناپذیر استشهره

تنها وقتی می توان به ساختمان آن پی برد که وضعیت طبیعی و آب و هوایی آن مورد مطالعه قرار گیرد، پایه های اقتصادی آن 

م گردد. گدس جامعه شناسی را زاده زیست شناسی می داند و رشد شهرها را بر اساس آن معلو شناخته شود و ریشه های تاریخی

 دهد. این فکر توضیح می

                                                 
5 -   Henry ,  Wright 

6 -   Stinen, Clarence        

7  -   Radburn 

8 -  New jersy 

9 - Geddes, patrick  



، متخصص و کارشناس شهر های مترو پلیتن، که خود را شاگرد مکتب گدس می داند و بی تردید در بسط 10لوئیس مامفورد

که باید به سوی تاسیس شهرهای جدیدی  استمعتقد  را نقل کرده وافکار وی سهمی بسزا دارد، در کتاب خود بسیاری از افکار گدس 

نها را مشخص آن ها هماهنگی بیشتری با طبیعت وجود داشته باشد و ابعاد انسانی و سازگاری زیست بومی بیشتری از آرفت که در 

 .       [11] کند

 : واحدهاي خودیار11کلرنس پري -1-1-3-6

انجام  1929، بوسیله کمیته طرح منطقه ای نیویورک و محیط های اطراف آن در سال 1926ر مطالعه مقدماتی که در سال د

 :دکلرنس پری تئوری واحد خود را مطرح ساخت، که دارای شش ویژگی به شرح زیر بو ،گرفت

ر در است نبایستی از میان بافت های مسکونی بگذرند. چنین خیابان هایی بهت دشبکه های اصلی و شبکه راه های پر رفت و آم

بهتر است که به صورت کوچه های بن بست با  نیز شبکه راه های داخلی محیط پیرامون و اطراف واحدهای مسکونی بوجود آیند.

. این چنین راه هایی بایستی سالمتی، آرامش و ساخته شوندوظایف سبکی که به طور عمومی آرامش محله را بر هم نریزد طراحی و 

 متناسبی در داخل محله تأمین سازند. حجم کم ترافیک را به طور

این واحدهای  جمعیت محله های مسکونی بهتر است که بر مبنای ضروریات و محدوده عملکرد یک مدرسه ابتدایی شکل گیرد.

خودیار بهتر است که به مرکزیت یک مدرسه ابتدایی که در میان فضای سبز قرار گرفته و حدود خدمات آن را محدوده و مرزهای 

 د خودیار تشکیل می دهد، بوجود آید.واح

شکل واحد همسایگی بهتر است به نحوی باشد که یک کودک بیش از یک دوم مایل فاصله از واحد مسکونی خود را تا مدرسه 

 د. این واحد بوسیله تأسیسات خرید، مراکز مذهبی، یک کتابخانه و یک مرکز اجتماعی که بهتر است در نزدیکیبه صورت پیاده نپیما

 ترین فاصله به دبستان قرار گیرد، سرویس دهی گردد.

وسعت هر واحد خودیار را می پوشاند. بخش  10الزم به توضیح است که در طرح کلرنس پری، فضای سبز و زمین های بازی % 

ده بچه ها در طول اعظم این پارک ها در مراکز حوزه و در جوار دبستان ها قرار می گیرد. در این طرح، زمین های بازی جهت استفا

 .[11] متر نیست 400واحد خودیار پراکنده می گردد و فاصله محیط آموزشی ) با محل سکونت بچه ها( تا زمین های بازی، بیش از 

 

                                                 
10 -  Mumford, lewis 

11 -  Perry, Clarence    


