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چکیده :
در دنیای امروز پیشرفتهای تکنولوژی باعث نابودی محیط زیست طبیعی شده و کمبود منابع آبی از طرف دیگر ،باعث بال
تکلیف ماندن این ذخایر ملی گردیده است .هدف از طرح مسئله ،احیاء مجدد ارزشهای انسانی از طریق شور دوباره بخشیدن به
ارتباط انسان و طبیعت در راستای خلق یک فضای شهری پویا با حفظ هویت ،ایمنی و آسایش با در نظر گیری باغشهر عصر
صفوی و تکنولوژی امروزی می باشد که به جای نابودی طبیعت در جهت حفظ آن گام بردارد.
واژگان کلیدی  :اراضی کشاورزی ،باغشهر ،فضای سبز ،باغ ،باغ ویال
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مقدمه
شهر اصفهان از همجواری پر آب ترین رودخانه فالت مرکزی ایران بهره برده و این رودخانه همچون رگبرگ در یک برگ ،متضمن حیات
شهر ،چه به لحاظ اکوژیکی و زیبا شناسی می باشد .معماری و شهرسازی ایران جوالنگاه حضور باغ به سبک خاص خود و پدید آورنده
الگوهای بی نظیر پیوند ،در هم تنیدگی و یگانگی باغ ،معماری و شهر است .پیوندی که تاثیرات ساختاری و شکلی را از یکسو ،جنبه های
معنوی را از سوی دیگر و نیازهای زیست محیطی و حیاتی مردمان و زیستگاه آنان را پدید می آورد .نه تنها باغ ها از موقعیت های شهری
تاثیر پذیرفته اند بلکه شهر ها و مجموعه های شهری نیز تحت تاثیر باغ یا مجموعه باغها قرار گرفته اند و حتی گاه استخوان بندی
محورهای اصلی شهر را شکل بخشیده اند .شناسایی تجارب طرح ریزی شهر ایرانی در ارتباط با نحوه بهره گیری از باغ در ساختار شهر و
فضای شهری می تواند نقش ارزنده ای را برای بازسازی ،مرمت و توسعه این شهرها ایفا نماید.
شواهد تاریخی نشان می دهد که اسالف و پیشینیان ،با وجود امکانات محدودشان چگونه با فکر و اندیشه و دوستی با طبیعت و
صفای باطن از مواهب طبیعی و خدادادی بهره مند شده و جای جای خطۀ زرخیز زاینده رود را سراسر شاداب برای ابناء و آیندگان خود
محافظت می کردند .با عنایت به روند تخریب اراضی زراعی و باغات ،الهام از سوابق عصر صفوی در خصوص ایجاد باغشهر و ارائه راهکار در
شرایط موجود مثل اجازه ساخت باغ ویال با شرایط خاص ،راهکاری است که به جای حذف صورت مسئله به حل آن می اندیشد و گامی
موثر جهت جلوگیری از نابودی اینگونه مواهب طبیعی و استفاده بهینه از آنها برمی دارد .قوانین و مقررات منع ساخت و ساز در اینگونه
زمینها نه تنها کمکی به حفظ اینگونه اراضی نخواهد کرد بلکه به از میان رفتن جاذبه های طبیعی می انجامد .طبیعتی که انسانها در
آغوش آن آرامش روحی و روانی می یابند و زمینه ساز رشد روحی و روانی استفاده کنندگان و جلوگیری از مشکالت اجتماعی می شود .در
نتیجه می بایست با ساخت اصولی و با رعایت کلیه ضوابط مربوطه وکنترل دستگاههای مرتبط در خصوص نظارت بر حسن انجام آن ،عالوه
بر اینکه به مردم امکان استفاده درست داده می شود ،راهی در جهت جلوگیری از نابودی تدریجی اراضی کشاورزی و باغات و ساخت و ساز
غیر مجاز وغیر اصولی خواهد بود.

ضرورت تحقیق
متاسفانه همه روزه مساحت بیشتری از باغات و اراضی موجود در اصفهان و بخصوص در حاشیه و محدوده غرب اصفهان تبدیل به
زمینهای بایر شده و یا بر اثر عدم نگهداری باغات و اراضی کشاورزی ،هر روزه درختان قطع و خشکانده می شوند .اگر این منوال ادامه یابد
به یقین در آینده ای نه چندان دور دیگر نه درختی و نه نهالی خواهیم داشت که تولید اکسیژن نماید و در سایۀ آن لحظه ای برآساییم.
که جهان خواهد مرد
نگذاریم بمیرد باغی
مرگ ما انسانهاست
مرگ هر بوته سبز
بدون استفاده ماندن و غیر قابل سکونت بودن اراضی کشاورزی و باغات ،با توجه به نوع کاربری و قوانین و مقررات وضع شده در
سازمانهایی چون جهاد کشاورزی و شهرداری جهت جلوگیری از ساخت و ساز غیر اصولی واساساً هر گونه بنای احداثی ،این ضرورت را
ایجاب می کند که به واقع با این زمینهای واقعاً دارای منبع غنی طبیعی و بکر چه باید کرد؟ چگونگی ارائه الگویی مدون جهت واحد های
مسکونی واقع در این زمینها ،با استفاده از شرایط اقلیمی و همساز با آن و همینطور شرایط بومی و محلی ساکنان این محدوده ،مشکل
بزرگی از مشکالت موجود بر سر راه کسانی که قصد استفاده از اینگونه اراضی را دارند حل خواهد نمود و به تقویت روابط اجتماعی در
محیطی فعال و زنده کمک می نماید.

تعریف اصطالحات
−

باغشهر 1

باغشهر جامعه ای کوچکتر از جامعه شهری ،متعادل ،نظام یافته بوده که اعضاء آن رابطه مستقیمی با محیط طبیعی و با یکدیگر
دارند .جامعه ای سرزنده که ساختار آن برای ساکنین قابل شناسایی در زمان و مکان بوده و با ارزش ها و مفاهیم جامعه در ارتباط است.
1. Garden city
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−

اراضی کشاورزی

به زمینهای دارای خاک حاصلخیز و مستعد کشت گفته می شود .هر گونه ساخت و ساز در اراضی با کاربری کشاورزی ملزم به
رعایت ضوابط مربوطه و اخذ مجوز از سازمان جهاد کشاورزی و ارگانهای مربوطه خواهد بود.

−

باغ

طبیعت دست ساز بشر است .طبیعتی است برخاسته از ذهن و پرداخته به دست انسان

−

باغ ویال

یک خانه ویالیی یا عمارت برونگرا در داخل باغ محصور که معموال حداکثر دو طبقه بوده و با طبیعت اطراف خود عجین و در
ارتباط است .این عمارت برونگرا در قدیم به کوشک معروف بوده است.

اهداف تحقیق
باغشهرجهت ایجاد منطقه ای مزروعی  ،مسکونی  ،تفریحی و تفرجگاهی به منظور:
−

حفظ منابع طبیعی و بهبود محیط زیست با گسترش فضای سبز و جلوگیری از تخریب محیط زیست و اشاعه فرهنگ مربوط به
حفظ محیط زیست

ساختار و ویژگی های کالبدی باغ شهر اصفهان در عهد صفویه
اصفهان زمان صفوی بیشتر به یک باغ شهر شبیه بوده است

 نظم آبنظم آب شامل روش و چگونگی انتقال ،فرم و نوع نظم ،نحوه حضور و جایگاه آب در
فضاها و ساختار کالبدی شهر می باشد

 نظم زمیننظم زمین یعنی استفاده از خصوصیات هندسه وضعی (توپوگرافیک) زمین در جهت
تامین پایداری مجموعه و فراهم گردیدن چشم اندازهای مناسب.

 نظم گیاهنظم گیاه مهمترین عاملی است که در تعریف و تقویت حدود فیزیکی و بصری فضا و
اجزا و عناصر سازنده و مهم تر از همه به عنوان هویت بصری باغ شهر مورد استفاده می
باشد .نظم گیاه در باغ شهر اصفهان در دو مقیاس خرد و کالن قابل بررسی است .در
مقیاس خرد این نظم خود را درون باغ ها و در مقیاس کالن ،نظم گیاه به صورت ردیف
درختان و مجموعه باغ ها می باشد.

 نظم فضاییاز نظر خصوصیات فضایی ،کل (کلیت باغ شهر) با جزء (باغ ها و سایر عملکردهای
تشکیل دهنده باغ شهر) و جزء با کل به واسطه پیروی از اصولی واحد ،پیوند می خورد
و کلیت واحدی را شکل می دهد.

 تأثیر زاینده رود و مادی ها در شکل گیری اصفهاناز مهمترین عناصر طبیعی که در مکان یابی و توسعه شهر ،از بدو پیدایش تاکنون،
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نقشی اساسی داشته ،رودخانه زاینده رود است .تقسیم آب زاینده رود در شهر اصفهان طبق طوماری منسوب به شیخ بهایی می باشد که
در دوران صفویه تنظیم شده و آب رودخانه حین عبور از شهر اصفهان توسط نهرهایی که آن را مادی می نامند ،تقسیم می شده و باغات و
اراضی کشاورزی و دهات اطراف را سیراب می کرده است(.تصویر شماره )1

 نقش فضای سبزو اهمیت آن از نظر روانی بر زندگی انسانبررسی دانشمندان علم محیط زیست نشان می دهد که بعضی از درختان از خود ماده ای به نام فیتونسید رها می کنند که بر روی انسان
اثر فرح بخشی دارد .دلیل این امر را دانشمندان چنین بیان می کنند :مغز انسان از دو نیمکره چپ و راست تشکیل شده .نیمکره راست در
تنظیم احساس غریزی و طبیعی انسان مانند احساس محبت ،خواب و نیاز های دیگر طبیعی نقش دارد .در حالی که نیمکره چپ ،کار به
نظم کشیدن کارهای مکانیکی انسان مانند تنظیم وقت و سر وقت حاضر بودن را به عهده دارد .انسان شهر نشین به دلیل درگیری در
کارهای روزمره و شرایط محیط زیست شهری به مراتب کار بیشتری از نیمکره چپ خود می کشد که این امر موجب اختالل بین دو
نیمکره مغز و در نتیجه عملکرد طبیعی مغز انسان می گردد .دانشمندان پی برده اند که درختان به سبب رها سازی مواد شبیه فیتونسید
می توانند تعادل بین دو نیمکره مغز را به خوبی برقرار ساخته و حالت طبیعی و آرامش بخشی را به انسان ارزانی دارند .بنابراین نقش
آرامش بخشی درختان و فضای سبز به خوبی نمایان می گردد.

نمونه موردی باغشهر:خیابان چهار باغ عصر صفوی
در زمان شاه عباس،در سال 1001هجری ،بنا به دستور او ،از محل دروازه دولت تا دامنه کوه صفه ،خیابان طویل و عریض مشجری تحت
عنوان چهار باغ احداث شد تا به عنوان گردشگاه خانواده سلطنتی و درباریان استفاده شود .باغ های مشهور چهارباغ عبارت بودند از  :باغ
تخت ،باغ طاووس خانه ،باغ کاج ،باغ پهلوان ،باغ بابا امیر ،باغ توپخانه ،باغ نسترن ،باغ چهل ستون ،باغ بلبل یا بهشت.

 نوع و محل قرارگیری درختاندو ردیف درخت در چهارباغ ایرانی می باشد که عالوه بر تأکید مستقیماً بر پرسپکیو ،پیوستگی مسیر را نیز باعث می شود.

 بدنه سازی حاشیه چهارباغبدنه سازی حاشیه خیابان ،به وسیله باغ ها ،در واقع نمودی است از بدنه سازی محور باغ ایرانی که به وسیله ردیف درختان سایه دار در دو
طرف انجام می گیرد.

 نوع فعالیت های جاری درچهارباغفعالیت هایی که در چهار باغ وجود داشته شامل
 تجاری  :بازارچه بلند در کنار مدرسه چهارباغ گردشگری  :این خیابان به شکل بلواری از مقابل عمارت جهان نما شروع می شده و با گذر از سی و سه پل ،به باغ هزار جریب میرسیده است.
 ارتباطی  :خیابان چهارباغ در زمان خود به عنوان یک شاهراه مورد استفاده قرار می گرفته است و از نظر عملکرد ،قسمت جنوبیدولت خانه صفویه را به قسمت باالیی شهر ،یعنی باغ هزار جریب متصل می ساخته است.
 آموزشی و مذهبی  :حضور مدرسه چهارباغ در این خیابان جنبه مذهبی و آموزشی داشته است. حکومتی  :بسیاری از باغ های حاشیه به دولتخانه و سران حکومتی تعلق داشته است. -مسکونی  :اکثر باغ های حاشیه چهارباغ مسکونی بوده.

 تأکید بر هویت بخشیعناصر یادمانی شامل برج جهان نما و باغ هزارجریب درابتدا و انتهای آن به عنوان عنصر هویت بخش به پایتخت جدید صفویه مطرح می
گردند.

 -استفاده از عناصر فرعی در منظر سازی
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در منظر سازی چهارباغ ،عناصر فرعی منظره ساز مانند حوض آب ،کف سازی ،سردر باغ ها و نشانه ها و عناصر یادمانی مورد استفاده
بوده است.

 نمونه جدید  :باغشهر نیاسردر طرح ساختاری ـ فضایی این شهر به اهدافی به شرح زیر
توجه شده است که عبارتند از :
 بافت شهر و محیط طبیعی پیرامون دارای ارزش وزیبایی ویژه ای باشد که در کل چشم انداز قابل
حفاظت است.
 کار و سکونت در شهر در تعامل با محیط طبیعی استو شهر در یک بستر جغرافیایی با بافت کالبدی و محیط
طبیعی با ارزش قرار داشته و امکان تداوم زندگی بومی
هماهنگ با محیط وجود دارد.
 شهر بر پایه جاذبه های اقلیمی ،طبیعی ،محیطی،کالبدی و آیینی ،جاذب جمعیت گردشگر است و در
تصویر شماره :2طرح جامع شهر
نیاسر(باغشهر)
این راستا می تواند با حفظ فرهنگ و اصالت خود پذیرای میهمانان باشد .
در داخل بافت مسکونی محورهایی با اولویت پیاده تعریف شده اند و محورهای سواره به صورت رینگ هایی محدوده های مسکونی ،اراضی
و محدوده گردشگری را سرویس می دهند.
 استخوانبندی اصلی شهر شامل خیابان های چال قاب و ولی عصر می باشد که توسط رینگ عبوری از محله های رودآب ،امام ،چالهقاب ،تاالر و درب کوشک تکمیل می گردد (.تصویر شماره )2
قانون ماده  41زمین شهری و قوانین جهاد کشاورزی در اراضی زراعی و باغات

ضوابط تفکیک و احداث بنا بر اساس قانون ماده  41زمین شهری
ضوابط و مقررات مربوط به تبدیل و تغییر کاربری ،افراز ،تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش داخل
محدوده شهر مطابق دستورالعمل ماده 11قانون زمین شهری به شرح زیر می باشد:

باغات داخل محدوده شهر
 فضای سبز عمومیباغاتی که شهرداری عالوه بر مصوبات طرح ها می تواند تملک نموده و با حفظ و یا ارتقاء وضعیت درخت و سیستم آبیاری به
صورت فضای سبز عمومی نگهداری کند ( اعم از اینکه در طرح مصوب دارای کاربری فضای سبز باشند یا نباشند ) ،با تصویب
مراجع مربوط به فضای سبز عمومی تبدیل می شوند.

 باغ مسکونیباغاتی که فاقد کاربری مصوب خدمات و فضای سبز عمومی باشند ،به دو صورت کلی زیر قابل تبدیل به باغ مسکونی با ضوابط
تفکیک و ساختمان سازی ویژه هستند:
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 باغات انبوهتفکیک و احداث بنا در باغاتی که به صورت انبوه و در کنار هم قرار گرفته و دارای مساحت باالتر از  2000متر مربع هستند ،به
شرح زیر می باشد:
 حداقل سطح تفکیک معادل  2000مترمربع حداکثر سطح اشغال معادل  10درصد تعداد طبقات حداکثر  2طبقه روی زمین -حداکثر تراکم معادل  20درصد

 باغات پراکندهاحداث بنا در پالک ها یا قطعاتی که به صورت پراکنده در داخل پهنه ها یا کاربری های مختلف شهر قرار دارند و به موجب
مقررات و توسط مراجع ذیربط باغ تشخیص داده شده اند ،به شرح زیر می باشد:
 ممنوعیت هر نوع تفکیک حداکثر سطح اشغال معادل  00درصد حداکثر تراکم ساختمانی معادل  120درصد حداکثر تعداد طبقات معادل  1طبقه ممنوعیت قطع درخت در سطح مورد اشغال ساختمان -الزام کاشت دو برابر در صورت تشخیص ضرورت قطع درخت توسط مرجع مربوط

 سایر کاربری هامالکین باغاتی که مایل باشند از طریق توافق با شهرداری ،درصدی از سطح باغات خود را به عنوان فضای سبز عمومی به صورت
رایگان به شهرداری واگذار نمایند ،با شرایط زیر و تصویب شورای اسالمی شهر و کمیسیون ماده  5می توانند از انواع کاربری
های متناسب با ضوابط و کاربری پهنه مربوطه استفاده نمایند.

اراضی کشاورزی داخل محدوده شهر
 تبدیل اراضی کشاورزی که فاقد کاربری مصوب خدمات و فضای سبز عمومی باشند به باغ ،بالمانع است .در این صورت الزم است کهنقشه درختکاری باغ نیز همراه با نقشه های تفکیکی و ساختمانی به تصویب شهرداری برسد.
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 تبدیل و تغییر کاربری اراضی کشاورزی یا آیش داخل محدوده شهر ،در صورت توافق با شهرداری و رعایت پهنه مربوط ،مشروط به اینکهسهم شهرداری حداقل  55درصد بوده و به فضای سبز عمومی تبدیل شود ،بالمانع است.
 تا زمانی که مالکین قصد تفکیک و ساختمان سازی ندارند ،می توانند از ضوابط تفکیک به شرح زیر استفاده نمایند: حداقل اراضی آبی  10هکتار -حداقل اراضی زراعی دیم  20هکتار

ضوابط جهاد کشاورزی
ضوابط در خصوص ساخت داخل باغات
ساخت و ساز داخل باغات صرفا در حد احداث اتاق کارگری ونگهبانی در اراضی زراعی و باغاتی که مساحت اسناد آنها (اعم از شش دانگ
یا مشاعی) ،باالتر از حد نصاب تفکیک باشد فقط یکبار و در مجموع حد اکثر تا سطح  50متر مربع مجاز خواهد بود و برای امالکی که
مساحت عرصه آنها کمتر از حد نصاب تفکیک باشد فقط یکبار و در مجموع حداکثر تا سطح  00متر مربع مجاز خواهد بود.

ضوابط در خصوص دیوار کشی باغات
صدور مجوز دیوار کشی اطراف باغات به ارتفاع  00سانتی متر با استفاده از هر
نوع مصالح ساختمانی و ارتفاع بیش از آن به صورت فنس یا نرده خواهد بود.

مرحله اول
اولین گام طراحی مسیر هاست.چارچوب اصلی پروژه را دو محور عمود بر هم
شمالی جنوبی و شرقی غربی تشکیل می دهد .محور شمالی-جنوبی به موازات
خیابان قدس ،با عرض غالب  11متر ،صرفا اختصاص به دسترسی پیاده داشته و
بر اساس محور جوی ها و مسیر های موجود در سایت شکل میگیرد ،بقیه
محورهای فرعی عمود بر این محور اصلی و سواره هستند(.تصویر شماره )0
محور دیگر اصلی مجموعه نقش ورود به مجموعه و در جهت
شرقی – غربی و با عرض 22متر است و جزء محور های موجود سایت تصویر شماره  :3میدانها و مسیر های اصلی و فرعی سواره و پیاده
بوده که بدون دخل و تصرف حفظ شده .بقیه محور های فرعی بر اساس
گذرها یا جوی های موجود و با عرض های  0 ، 1و  12متری طراحی
گردیده اند.

مرحله دوم
تجمیع و اصالح خرده مالکیت های موجود با حداقل دخل و تصرف در
رسیدن به حد نصاب تفکیک با توجه به حقوق مالکیت های آنها می باشد
تا متراژ الزم جهت اعمال قانون ماده  11زمین شهری تأمین گردد(.تصویر
شماره )1

تصویر شماره  : 4تجمیع قطعات
موجود
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مرحله سوم
طراحی چیدمان و استقرار فضاهاست که مرتبط و همگون با کاربری طرح
تفصیلی موجود و نحوه استفاده مورد طراحی باشد .در زمینهای با کاربری
مصوب قلمستان گل و گیاه ،کشاورزی و باغ ،باغات و گلخانه ها و در قسمت
های با کاربری فضای سبز ،پارک و در بقیه قسمت ها با کاربری مسکونی،
آپارتمان های مسکونی ،مجموعه فرهنگی -مذهبی و نمایشگاه گل و گیاه ،در
نظر گرفته شده است(.تصویر شماره 1و)5

تصویر شماره  : 5چیدمان فضاهای
طرح پیشنهادی

تصویر شماره  :6کاربری مصوب و ارتباط آن با
فضاهای طرح پیشنهادی

عوامل اصلی در شکل گیری طرح
-

در نظر گیری قوانین ماده  11زمین شهری و طرح بازنگری طرح تفصیلی و جهاد کشاورزی در طراحی معابر ،کاربری ها و فعالیت
های مرتبط ،دسترسی و تجمیع قطعات و تعداد طبقات احداث بناها.
تجمیع پالکها بر اساس ضوابط حداقل متراژ تفکیک باغات.
شکل گیری کلیه معابر بر اساس محور جوی ها و مادی ها و گذر های موجود.
استفاده از ایده بام سبز و دیوار سبز در واحد های مسکونی و باغات به منظور تلفیق حداکثر مجموعه با طبیعت.
خلق فضاهای شهری پویا و عجین شده با طبیعت به صورت صرفا سواره و پیاده در محور های اصلی و فرعی به صورت مستقل.

تعیین عملکرد ها
مجموعه باغشهر که بر اساس عملکرد های مختلف ساماندهی شده بر اساس سرانه فضای سبز که در مورد منطقه  15.10 ، 9متر
مربع به ازای هر نفر میباشد  ،تعیین گردیده .این سرانه شامل فضای سبز  ،باغات  ،گلخانه ها و  ...می باشد.
با توجه به لزوم طراحی فضاهای مطلوب زندگی ،مجموعه مورد نظر در دل طبیعت به شکل باغ و فضای سبز به گونه ای طراحی
شده که انسان دچار حس محصور بودن نشود.

لیست فضاها
-
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-

مجموعه مسکونی
پارک
نمایشگاه گل و گیاه و تاالر پذیرایی
مذهبی فرهنگی
رستوران
تجاری مرکز محله

گلخانه ها
بر خیابان های اصلی بهشت و قدس به گلخانه ها اختصاص داده شده که به صورت خطی در امتداد محور این خیابان ها قرار میگیرند ،این
گلخانه ها عالوه بر پرورش گل و گیاه محلی برای توزیع و فروش گل و گیاه نیز هستند  .گلخانه های مذکور با سقف با سازه گهواره ای و
قوسی با عرض دهانه  5.5متر و ارتفاع  5.5متر و با سازه اتصاالت پیچی و سقف با پوشش مناسب و بر اساس قوانین جهاد کشاورزی از
لحاظ حداقل متراژ تفکیک  1000متر طراحی گردیده اند .در صورت زیر حد نصاب بودن هر کدام از مالکیت ها ( عرصه زیر 1000متر
مربع) ،ضوابط تجمیع جهت رسیدن به متراژ مذکور با در نظر گیری حقوق مالکیت پالکها اعمال شده است.

باغ ها
شامل  00ویال یا کوشک بوده که با متراژ عرصه حداقل  1500متر مربع و با در نظر گیری حداکثر سطح اشغال  %0درکل باغ و تراکم
ساختمانی حداکثر یک طبقه روی همکف ،در قسمت های با کاربری قلمستان گل و گیاه و کشاورزی و باغ طراحی گردیده و روند طراحی
شامل :
طراحی محورهای داخل باغات بر اساس محور های عمود بر هم بر اساس ایده چهار
باغ در باغ ایرانی بوده که در محل تالقی این محورها ،محل ساخت در نظر گرفته
شده است.
دیوارهای پیرامونی به صورت ترکیبی از نرده و مصالح بنایی ( 0. 0مصالح و بقیه
نرده) و به صورت دیوار سبز با توجه به قوانین جهاد کشاورزی و باغات طراحی
تصویر شماره : 7دیوار طراحی شده جهت
پیرامون باغات
گردیده است(.تصویر شماره ) 5
محل ساخت بر روی محور تالقی محور های اصلی و به صورت یک طبقه و حداکثر دو طبقه و با در نظر گیری تراس های روباز
جهت بهره گیری از فضای پیرامونی و با حداکثر سطح اشغال  %0در کل باغ (جدول شماره  )1با توجه به قانون ماده  11زمین
شهری که تا  % 10سطح اشغال را مجاز دانسته ،قوانین جهاد کشاورزی در خصوص احداث حداقل ساخت در باغات ،با در نظر گیری
حداقل مساحت های مورد نیاز ساخت و ساز با هدف حفظ فضای سبز و اشجار موجود و حداقل دخل و تصرف در محیط طبیعی
ساخته شده.
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جدول  -4نمودار مساحت ساخت در باغ ها بر اساس ایده  %3سطح اشغال در کل باغ و به صورت حداکثر یک طبقه روی هم کف :

-

مساحت عرصه

حداکثر سطح اشغال

باغ به متر مربع

به متر مربع

0111-4011

حد اکثر  10متر

3111-0111

حداکثر  90متر

1111-3111

حد اکثر  120متر

 1111متر به باال

حداکثر  150متر

نوع پالن پیشنهادی

در محل قرارگیری ویال توجه به محیط پیرامونی ،دسترسی از گذر های سواره و حداکثر استفاده از نور خورشید و دید و منظر به
اطراف و محیط پیرامونی در نظر گرفته شده است.
مجموعه کوشک یا ویالها صرفا در زمینهای با کاربری کشاورزی ،قلمستان گل و گیاه و باغات که طبق طرح تفصیلی شهر اصفهان
قابلیت احداث چنین مجموعه ای را داشته باشند در نظر گرفته شده است.

 مجموعه مسکونی-
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مجموعه مسکونی به صورت بلوک های مسکونی به تعداد 110واحد مسکونی با طراحی متنوع به صورت حجم پر و خالی و با توجه و
در نظر گیری هندسه سایت مورد نظر طراحی و چیدمان گردیده است.
بلوک ها در  5تیپ مختلف و با استفاده از ایده باغ روی بام و با استفاده از تراس های مختلف در کلیه طبقات و واحدها به منظور
بهره گیری حداکثر از محیط پیرامونی طراحی گردیده .

Archive of SID

-

طبقه هم کف در کلیه بلوک ها اختصاص به پیلوت و پارکینگ و طبقات فوقانی (حد اکثر  1طبقه روی هم کف ) ،اختصاص به واحد

تصویر شماره  : 8پالن محدوده
بلوک های مسکونی

های مسکونی دارد که با استفاده از ایده بام سبز و دسترسی به محوطه های سبز طبقات برای استفاده کنندگان مجموعه میسر
میشود ضمنا کلیه واحد ها بر اساس بهره گیری از حد اکثر استفاده از انرژی خورشید جهت گیری نموده و دارای دید و منظر
مناسب به مناظر پیرامونی می باشد.
-

در طراحی مجموعه مسکونی رعایت آیین نامه ها و ضوابط موجود در کلیه مراحل طراحی و بر اساس استاندارد های آن بکار گرفته
شده.
حداکثر ارتفاع بلوک های مسکونی با توجه به حداکثر کد ارتفاعی بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در خصوص محدوده مورد نظر
به صورت حداکثر  1طبقه روی هم کف در نظر گرفته شده است (.تصویر شماره ) 0

– پارک
پارک مذکور در زمینی با کاربری فضای سبز طراحی گردیده که دارای محور های پیاده با عرض حداقل  0متر که با طرحی ارگانیک و
منطبق بر شرایط سایت و در نظر گیری جوی ها و مادی های موجود طراحی گردیده و دارای فضاهای نشیمن و بازی می باشد.

 نمایشگاه گل و گیاه و تاالر پذیراییمجموعه نمایشگاه گل در زمینی داری کاربری مسکونی که در وسط در نظر گرفته و به صورت :
زیر زمین پارکینگ و خدمات.
همکف نمایشگاه و فروشگاه و اداری.
طبقه اول تاالر و قسمت های مرتبط و تریا و رستوران روباز.
در طراحی مورد نظر استفاده از ایده اختصاص فضای مرکزی طبقه هم کف به گلخانه و امتداد آن تا روی بام با سقف شیشه ای و
طراحی فضاهای اطراف گلخانه مرکزی به غرفه های نمایشگاهی گل و گیاه  ،بکار برده شده.

– فرهنگی  ،مذهبی
در قسمتی از مجموعه با کاربری مسکونی و به صورت سه طبقه ،شامل:
زیر زمین به صورت سرویس و شبستان و کالس های فرهنگی.
-

www.SID.ir

Archive of SID

-

همکف به صورت شبستان و تجاری و فضاهای مرتبط خدماتی.
اول به صورت رواق دور تا دور فضای مرکزی شبستان همکف ،با دید به طبقه همکف و با استفاده از ایده حیاط مرکزی که از
معماری بومی منطقه نشات گرفته و به صورت گودال باغچه در قسمت حیاط مرکزی ،طراحی گردیده است.

 رستوراندر محل تالقی دو محور اصلی جهت سرویس دهی به کلیه مالکین باغات و بلوک های مسکونی در نظر گرفته شده که با رعایت حداقل
سطح اشغال در باغات و به صورت برونگرا طراحی گردیده است.طبقه هم کف اختصاص به رستوران داشته و طبقه اول به قسمت مدیریت
و حفاظت کل مجموعه و محوطه پیرامون این ساختمان ،به فضای باز و آالچیق ها به دلیل حداکثر استفاده از فضای بیرونی ،مربوط می
شود.

 تجاری مرکز محلهبر روی محور اصلی پیاده و در میدان اصلی آن به منظور رفع نیاز های ضروری ساکنین مجموعه و به صورت یک طبقه با  0واحد تجاری،
طراحی گردیده است.

 نتیجه گیریدر طراحی کل مجموعه که بر اساس آمیزه ای از مجموعه معماری بومی ،معماری پایدار ،تکنولوژی روز ،معماری ارگانیک و ضوابط موجود،
می باشد سعی بر این بوده که طراحی در راستای حفظ فضای سبز موجود وحداقل دخل و تصرف و بهره گیری حداکثر از امکانات سایت
مورد نظر ،حداکثر دید و منظر و بهترین جهت گیری باشد که استفاده حداقل از انرژی و بکارگیری مصالح بومی در آن در نظر گرفته شود.
امید است با این تحقیق توانسته باشیم گامی هر چند ناچیز در ارائه راهکاری مناسب برای حل معضالت موجود برداشته تا بتواند
در جهت حل مسائل شهری و مشکالت اجتماعی و روحی ناشی از دوری انسانها با طبیعت و فضای پیرامونی ،کمکی شایان توجه
کند(.تصویر شماره ) 9
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تصویر شماره : 9تصاویری از
مجموعه
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امامی فر آ ،عطریان ف .1009 .شهرداری ها در آئین قوانین و مقررات فضای سبز .چاپ اول .اصفهان  :انتشارات سازمان فرهنگی
تفریحی شهرداری اصفهان 010 ،صفحه.
انتخابی ج .1000 .زنده رود .چاپ اول .اصفهان  :انتشارات سازمان عمران زاینده رود  121،صفحه.
اهری ژ .1005 .مکتب اصفهان در شهرسازی  :دستور زبان طراحی شالوده شهری .تهران  :فرهنگستان هنر.
انصاری م ،حقیقت بین م .1005 .باغ شهر اصفهان ،آرمان شهر صفوی .نخستین همایش آرمان شهر اسالمی .دانشگاه اصفهان1 .
اسفند .05-101 .1005
پاوایی م .1009 .مطالعه ای در مورد بام سبز در اصفهان .مجله نما101-102 .؛.109-115
تابش م .1001 .تجربه ای در طراحی فضای بازشهری در حاشیه زاینده رود .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشکده معماری دانشگاه
خوراسگان.
تاورنیه ژ .1010 .سفرنامه .کتاب چهارم .ترجمه  :ا نوری .تهران  :کتابخانه سنایی.
تبریزی ف .1000 .بام سبز .سری نشریه آموزشی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان.
تقوایی ع ،کاملی هــ .1009 .فواید اکولوژیکی سطوح سبز :باغها و دیوارهای سبز و کاربرد آنها ،ماهنامه شهر و منظر .سال اول :10
.10-10
توکل م .1050 .نگرشی بر تاریخچه باغسازی در دوران تیموریان در هند .فصلنامه علمی -آموزشی فضای سبز .سال سوم .9 - 10 :
حبیبی م .1001 .از شار تا شهر .چاپ هفتم .تهران  :انتشارات دانشگاه تهران.
حقیقت بین م.1001 .طراحی پایدار در فضای شهری اصفهان در دوره صفویه و تخریب آن در دوره معاصر.فصلنامه مدرس هنر.
دوره دوم .1 :
خاکی غ.1002.روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی.چاپ دوم.تهران :نشر بازتاب.
خاکیان ع .1005 .طراحی منظر با نگاهی به گذشته ،امروز و فردا .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشکده معماری دانشگاه خوراسگان.
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خواجه الدین ج .1000 .انتخاب گونه های مقاوم در برابر خشکی به اندازه گیری پتانسیل آب .ویژه نامه شهرداریها .سازمان
شهرداریها و دهداریهای کشور.9-10 :25 .
خوانساری م ،مقتدر م ،یاوری م .1000 .باغ ایرانی بازتابی از بهشت .ترجمه  :موسسه مهندسین مشاور آران :تهران  :انتشارات سازمان
میراث فرهنگی و گردشگری.
دانشدوست ی .1019 .طبس شهری که بود .تهران  :انتشارات سروش.
دانلد و .1001 .طراحی اقلیمی  :اصول نظری و کاربردی انرژی در ساختمان .ترجمه :وحید قبادیان – چاپ هفتم .تهران  :انتشارات
دانشگاه تهران.
دباغ آ ،شارقی آ .1059 .مجموعه تفرجگاه آتشگاه .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشکده معماری دانشگاه خوراسگان.
زمانی پ .1055 .طراحی منظر با نگاهی به گذشته ،امروز ،فردا .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشکده معماری دانشگاه خوراسگان.
سرمد ز ،بازرگان ع ،حجازی ا.1051.روش های تحقیق در علوم رفتاری.چاپ اول .تهران:انتشارات آگه  105،صفحه.
شاردن ژ .1012 .سفرنامه شاردن قسمت اصفهان .ترجمه  :حسین عریضی .تهران  :انتشارات نگاه.
شفقی س .1001 .جغرافیایی اصفهان .اصفهان :انتشارات دانشگاه اصفهان.
صادقیان م .1000 .طراحی مجموعه مسکونی با تاکید بر تعامل انسان و طبیعت .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشکده معماری
دانشگاه خوراسگان.
ضیایی م .1051 .گردشگاه ناژوان (مجموعه فرهنگی ،تفریحی و توریستی) .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشکده معماری دانشگاه
آزاد خوراسگان.
عاملی م .1000 .باغ های شاهی عهد صفوی .مجله معماری و شهرسازی شماره .12-10
عمرانی م.1001.در جستجوی هویت اصفهان .وزارت مسکن و شهرسازی
کسمایی م .1000 .اقلیم و معماری .اصفهان  :انتشارات نشر خاک
کمپفر ا .1010 .سفر نامه کمپفر .ترجمه  :کیکاووس جهانداری .تهران  :انتشارات خوارزمی
کیانی م .1055 .طبیعت در آثار معماران .مجله معماری و فرهنگ.10 -55 :0 .
گروت ل ،وانگ د.1000.روش های تحقیق در معماری.ترجمه  :ع عینی فر،چاپ سوم.تهران  :مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران005،
صفحه.
مجنونیان هــ .1051 .مباحثی پیرامون پارک ها و فضای سبز و تفرجگاهی .تهران .سازمان پارک ها و فضای سبز .انتشارات فردوس
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مرادی س.1005.سوالهای کارشناسی ارشد معماری و معماری منظر .چاپ دوم.تهران:انتشارات ایثارگران.
مجیدی ف .1090 .طراحی مرکز خود باوری و خود کفایی معلولین (جسمی -حرکتی ) .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشکده
معماری دانشگاه خوراسگان
مساح س .1009 .احیای خاطره باغشهر صفوی در شرق اصفهان .پایان نامه کارشناسی دانشکده شهرسازی دانشگاه شیخ بهایی.
موسوی ج .1005 .طراحی شهرک ویالیی مسکونی در حاشیه زاینده رود (پیر بکران ) .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشکده
معماری دانشگاه آزاد خوراسگان.
مهندسین مشاور ایوان نقش جهان.1001.طرح جامع (توسعه و عمران) شهر نیاسر،جلد سوم:تجزیه ،تحلیل و استنتاج بررسی ها
و طرح پیشنهادی .سازمان مسکن و شهرسازی ،مدیریت شهرسازی و معماری.
مهندسین مشاور سراوند .1002 .مطالعات طرح بازنگری طرح تفصیلی منطقه  .9شهرداری اصفهان.
مهندسین مشاور شهر و برنامه.1000 .طرح جامع شهر جدید صدرا.شرکت عمران شهر جدید صدرا.
منجم یزدی م .1011 .تاریخ عباسی یا روزنامه مال جالل .تهران  :انتشارات وحید.
موسوی ر ،نصری ا ،ارشدی پور ا .1000 .آمارنامه اصفهان .چاپ اول .مدیریت روابط عمومی شهرداری اصفهان.
نصر ح .1015 .صدرالدین شیرازی ( مالصدرا) .تهران .مرکز نشر دانشگاهی.
نصر آ .1009 .طرح ساماندهی محله آزادان .پایان نامه کارشناسی .دانشکده شهرسازی دانشگاه شیخ بهایی.
ویلبر د .1005 .باغ های ایرانی و کوشکهای آن .ترجمه :مهین دخت صبا .تهران  :انتشارات علمی و فرهنگی.
هنرفر ل .1052 .آشنایی با شهر تاریخی اصفهان .چاپ اول .اصفهان  :انتشارات گلها.
گوگل .1931 .قابل دسترسی در سایت [ http://rocatar.jet-rrr..tawتاریخ دسترسی  2اردیبهشت ]1931
گوگل .1931 .قابل دسترسی در سایت [ http://en.wikipedia.orgتاریخ دسترسی  2اردیبهشت ]1931
گوگل .1931 .قابل دسترسی در سایت /1931 ] http://www.toronto.ca/greenroofsتاریخ دسترسی9/2
گوگل .1931 .قابل دسترسی در سایتhttp://www.groundwork-sheffield.org.uk
گوگل .1931 .قابل دسترسی در سایتhttp://www.agri-es.ir/Default.aspx?tabid=1172
گوگل .1931 .قابل دسترسی در سایتhttp://larry.blogfa.com/post-123.aspx
گوگل .1931 .قابل دسترسی در سایت http://www.livingroofs.org
گوگل .1931 .قابل دسترسی در سایت [ http://en.wikipedia.orgتاریخ دسترسی  2اردیبهشت ]1931
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http://www.toronto.ca/greenroofs  قابل دسترسی در سایت.1931 .گوگل
http://www.groundwork-sheffield.org.uk  قابل دسترسی در سایت.1931 .گوگل
]1931  اردیبهشت2  [تاریخ دسترسیhttp://manzar.ws قابل دسترسی در سایت.1931 .گوگل
]1931  اردیبهشت2  [تاریخ دسترسیhttp://www.archnoise.com  قابل دسترسی در سایت.1931 .گوگل
http://www.hydrotechusa.com  قابل دسترسی در سایت.1931 .گوگل
http://www.freshome.com قابل دسترسی در سایت.1931 .گوگل
http://www.archstudy.mihanblog.com  قابل دسترسی در سایت.1931 .گوگل
http://www.archstudy.mihanblog.com  قابل دسترسی در سایت.1931 .گوگل
Wirth,T.1976.Landscap Architecture above Ground.Conference on under ground space.vol 1(Harvard
university,Cambridge,MA,1976) Pergaman press landon.
Littlewood,M.1997.roofs.landscape Detailing.vol 3.page :165-204

www.SID.ir

