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ت، نیاز جسمی و روحی انسان به برقراری ارتباط با طبیعامروزه
ی موجب گردیده که در همه جوامع، طبیعت به مثابه میراث فرهنگ

ت در میان عناصر موجود در طبیعت، آب و گیاهان اهمی: تلقی شود
ب و گیاه ترکیب هوشمندانه آ. بیشتری نسبت به بقیه برخوردارند

در فضا سازی باغ های ایرانی نشان میدهد که هر سه رویکرد 
در مفهومی کارکردی و زیبا شناختی به خوبی در آن رعایت شده و
ه واقع رمز پایداری باغ های ایرانی تلبور این سه مفهوم در مجموع

اصر زمانی، احسان، بازشناسی و تحلیل جایگاه عن. )واحد باغ است
( 1388موجود در باغ ایرانی، باغ منظر، 

چکیده

ان صورت فارسی این کلمه همان باغ و صورت فارسی باست•
آن باگَ بوده است

دیگر واژه به کار رفته در زبان های ایرانی برای باغ واژه•
.است« پریس»

ت زرتش-به معنای بهترین زندگی( وهشت)واژه بهشت یا •
ن بهتری)در اوستا به پیروانش به پیروانش وعده وهشت 

.را داده است( مکان

باغ

غابیزاس؟تسیچ

باغ سازی هنر ترکیب عناصر معماری، عناصر گیاهی و 
ار با توجه نمایش آب است با یکدیگر، به گونه ای که نتیجه ک

به شرایط اقلیمی، پاسخگوی انتظار ها و آرزو های مردم، 
.فرهنگی خاص باشد

باغ سازی چیست؟ باغ سازی دعوتی است از طبیعت به درون شهر و جامعه، منتها در این
ه های حرکت طبیعت در رابطه با خواسته انسان ها و فرهنگ آنها به گون
یعت مختلف به نظم کشیده می شود و به صورتی در می آید که نه طب

بلکه حاصل کار کنان آمدن هر یک از . کامل است و نه معماری تنها
عناصر تشکیل دهنده باغ است به عناصر دیگر

اهداف باغ سازی
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باغ ها نمایانگر منظره ای از دنیایی آل بشر و منعکس•
.تکننده وضع سیاسی و فرهنگی مردم دوران خود بوده اس

باغ جلوه گر باور های مردم هر دوره بوده و ساختارش با •
.تغییر اندیشه های مردم دچار تحول شده است

در اطراف قصر ها برای زیبا ساختن و با شکوه جلوه دادن•
.بنا، از باغ استفاده میشده است

.گاه باغ ها برای نمایش قدرت ساخته میشدند•

اهمیت باغ ها باغ 
سکونت 

گاهی

باغ 
میوه

انواع 
باغ

باغ سکونت

-گاهی 
حکومتی

باغ در 
کنار 

رودخانه

باغ 
حکومتی

نظام آب

نظام 
استقرار 

ابنیه نظام 
منظر 

نظام 
ساختار 
نظام هندسی

کاشت

نظام آواها

ز نظام تمرک
حواس

نظام های حاکم بر باغ ایرانی

نظام اواها
جلوه های مختلف حضور آب در باغ، صدای خروش آن در جویها و فواره ها، 

یاهی صدای حرکت باد از میان درختان، حضور پرندگان تحت تاثیر گونه های گ
ینها نظام آوایی را در باغ ایرانی به وجود می اورد .مختلف مجموعه ا

نظام های حاکم بر باغ ایرانی

نظام استقرار ابنیه
گی و کوشک محلی برای برای استقرار و نظاره باغ است، پیوست

امتداد دید از داخل به خارج و از خارج به خارج به کوشک، موجب 
ست می شود به عنوان بخشی از باغ درک شود و در منظر باغ گس

.ایجاد نشود

در کشور1373.(پیرنیا، )یکی از مشخصه های مهم باغ ایرانی، تمایل زیاد به نمایش آب بود 
یرانی نیز نمایش آب حضور آن نیمه خشک ایران آب همواره عزیزو محترم بوده است، در باغ ا
در سطح و یا پنهان شدنش در زیر کوشک ها هم برجنبه زیبایی شناسی باغ می افزاید و هم

نظام های حاکم بر باغ ایرانی
(نظام آب)

جنبه کاربردی آن را که ابیاری و حیات
.بخشیدن به باغ است به یاد می آورد

نمایش آب به صورت خطی،• 
حوض،فواره و جوی با ایجاد رطوبت

فضا را خنک می کندو بوی خاک را در
،جستارهای شهرسازی)..هوا می پراکند 

(گلنار محبعلی35شماره 

:تمرکز حواسنظام 
محیط باغ ایرانی به طور همزمان به همه حواس پنج گانه انسان می
پردازد هم به تجربه مستقیم انسان در می آید و هم به طور همزمان

را به سطح انتزاعی و نمادین از مفاهیم و معانیباغ باشنده در 
.هدایت می کند

:نظام سایه
کاشت درختان بلند در امتداد محور حرکتی، حالتی از سایه روشن در
.فضا ایجاد می کند که هم نقش هدایت کننده دارد و هم دعوت کننده

ینظام های حاکم بر باغ ایران
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:نظام منظر
یرانی، محوری در امتداد بیننده قرار می گیرد که دید  ر یا منظبه کوشک با ورود به باغ ا

یکندمو هماهنگی در منظر را القا ،تقارن دوردست را امکان پذیر می کند و حسی از پیوستگی 

(گلنار محبعلی35جستارهای شهرسازی،شماره ، )

ینظام های حاکم بر باغ ایران
هندسی ساختار نظام 

در ساده ترین توصیف از نظام ساختار
یرانی باید گفت  :هندسی باغ ا

محورهای مستقیم و هدفمند طراحی شده•
محدوده باغ به شکل مربع یا مستطیل•

کامل و متناسب با حجم آبی که امکان
تآمین آن وجود دارد در زمین مورد نظر

شکل می گیرد ومتناسب با ویژگی
که میتواند مسطح با شیب عمومی)زمین

کم،شیبدار،نزدیک رودخانه یا در محل برکه
بر پایه ی هندسه ای منظم کرت(باشد

.بندی می شود

هستی خاکی ، کمال. فرم زمینی، با دایره آسمان در تضاد است: فرم مربع• 
وعایستا، تغییرناپذیری یکپارچگی، ظهور خدا در آفرینش، تمامیت ربوبیت، ن

...مکان محصور

ینماد آسمان،تقارن، کمال، قائم به ذات، ابدیت،نماد المکانی به معن: فرم دایره• 
وقوع مکرر است، وحدت ملکوتیف چرخه های شمسی، حرکت دایره ای مطلق،

پویایی،خدا دایره ای است که همه جای مرکز آن است و هیچ جا محیط آن
.نیست

.مرکز ماندالیی است از نقطه ثابت که محور آفرینش است: هندسه ماندال• 

نماد مهر، دور کننده اهریمن، اتحاد عناصر: فرم چلیپا یا سوااستیکا• 

رمز پردازی هندسه

آبابعاد تمثیلی گردش •
دیدگاه کاربردی•  
دیدگاه روانشناسی•  

دالیل استفاده از مربع در هندسه باغ ایرانی رمز چلیپا

دو محور اصلی پاسارگاد دو محور اصلی باغ فین دو محور اصلی باغ گلشن

کافی ، خاک حاصلخیز، شیبمحل آب دسترسی به آب اصلی ترین عامل انتخاب • 
.باشندباغ می مناسب از فاکتورههای اصلی انتخاب 

مکان یابی باغ های ایرانی
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رفتهاستفاده از آب درباغ سازی ایرانی بسیار زیرکانه و هنرمندانه صورت گ•
ر رفتهاست؛ به طوری که نه تنها به منظور آبیاری و تغذیه گیاهان باغ بکا

اغ بوده وبلکه استفاده مفهومی ، شاعرانه و هنرمندانه آن زینت بخش فضای ب
.با حضور خود طراوت ، نشاط، حرکت و زیبایی را به بار می آورد

:در حقیقت در باغ ایرانی•
.معماری باغ، معماری آب است

شیوه حضور و حرکت آب در باغ
دارای نظامی خاص و هماهنگ با

هندسه و ساختار باغ بوده و در
گونه های متفاوت باغ ایرانی

.اشکال مختلف به خود می گیرد

اصلی ترین عنصر در باغ ایرانی: آب

مرکزیت

شکل دهنده ،
شکل پذیر

دعوت کننده،
پیوند دهنده ،

جدا کننده

گذرا، جاری

منظرین و
نمایشی آبمفاهیم 

تزندگی شهری امروز با عناصری با بافت سخ

برای حفظ روحیه آدمی

نیاز به عناصری با بافت نرم

نیاز به آب

حرکت آب موسیقی آب انعکاس سطح
ساکنآب 

آب• 
:در اقلیم سرد و خشک

:حوض های نسبتا بزرگ با عمق زیاد به علت 
افزایش سطح تماس آب با هوا و تلطیف آن
به نمایش در آوردن آب به عنوان شاخص طرح به علت ارزش باالی آن
افزایش عمق آب به علت جلوگیری از یخ زدگی در زمستان

مقایسه عناصر باغ ها در اقلیم های مختلف

آب• 
در مناطق معتدل شمالی

:حوض های متوسط با عمق زیاد به علت 
کاهش تماس سطح تماس هوا با آب
افزایش عمق آب به علت پرورش ماهی های بومی

مقایسه عناصر باغ ها در اقلیم های مختلف
گیاهان در باغ ایرانی گذشته از جنس و گونه، از نظر محل قرارگیری، طرح
کاشت، زیبایی و سودمندی بسیار قابل مالحظه هستند و حتی در حفاظت

گیاهان در. باغ در مقابل عوامل طبیعی مخرب نقش مهمی را ایفا می کنند
باغ ایرانی بااهداف متفاوتی از جمله سایه اندازی ، محصول دهی و تزیین باغ

به به کار می روند و از آنجا که سودمندی یکی از اصلی ترین ویژگی های
.باغ سازی ایرانی است

گیاه در باغ ایرانی
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گیاهان

در مناطق گرم و خشک
در این ناحیه به علت نیاز فراوان
به سایه جهت رسیدن به شرایط

آسایش و تلطیف هوا در
محورهای عبوری از گیاهان با

تاج با پوشش وسیع و به صورت
کاشت با تراکم باال استفاده می

چنار و نارون: مانند.شود
عالوه براین گیاهان مخصوصا در

محور اصلی از گیاهان بلند قامت
استفاده می شده که باعث تاکید

دو چندان برمحور اصلی می
.باشد

مقایسه عناصر باغ ها در اقلیم های مختلف

گیاهان• 
در مناطق سرد و خشک

اشته می بیشتری از هم کبا فاصله در این ناحیه نیاز به سایه کم است و درختان 
شوند

مقایسه عناصر باغ ها در اقلیم های مختلف

گیاهان
در مناطق معتدل شمالی

در این ناحیه نیاز به سایه کم است و درختان با فاصله
ولی اقلیم منطقه در انبوه. بیشتری از هم کاشته می شوند

نمودن این پوشش تاثیر زیادی دارد

مقایسه عناصر باغ ها در اقلیم های مختلف

یرانی بیشتر اوقات دارای کوشکی بود که در محور اصلی و در مرکز یا باالی آن باغ های ا
قرار می گرفت

گاهی کوشک. طرح آنها برونگرا و دارای ایوان ها و پنجره های متعدد رو به باغ است
در بسیاری از باغ ها. دارای حیاطی خصوصی تر در پشت خود هستند، مانند باغ ارم

گاهی این. ساختمانی را در بخش ورودی می ساختند که به آن عمارت سردر می گویند
آنها می توان بهٔەبنا مفصل و دو طبقه بوده و به کوشکاصلی دید داشته است، از جمل

.عمارت سردرباغ شاهزادة ماهان اشاره کرد

کوشك

در باغ های ایرانی مانند آثار هنری دیگر، سعی: پیر نیا معتقد است
.شده تا از بیهودگی پرهیز شود 

یک باغبان ایرانی کوشش میکندکه بی جهت درخت: باستانی پاریزی
اگر نارون دارد یکی است آن هم. غیر مثمر در باغ او سبز نشود

33(بازشناسی باغ ایرانی،ص.مسعودی، عباس ). برای نشستن

وجه اقتصادی باغ ایرانی
باغ غالبادر زمین شیب داراحداث -1
بودن پیرامون باغ با دیوارمحصور -2
سطح باغ غالبا به چهاربخشتقسیم -3
از خطوط راست در طراحی باغاستفاده -4
یک ساختمان در مرکز یا بلندترین قسمت فضاوجود -5
(آب دایم)از یک جوی دایم اصلیاستفاده -6
نمودن آب به گونه ای که صدای آب به وجود آیدروان -7
سینه)از سنگ های تراش دار در کف جوی برای نمایان شدن موج آب استفاده -8

(کبکی
رابطه نزدیک با طبیعت و عدم وجود حد فاصل بین ساختمان و باغوجود -9

حوض یا استخر برای تامین آب و زیبایی چشم انداز در مقابل عمارتوجود -10
از درخت های زیاد سایه دار و وجود معبرهای باریکاستفاده -11
دادن بیشتر قسمت باغ به کاشت درختان میوهاختصاص -12
از انواع گلهای زینتی و داروییاستفاده -13
بیشتر از گل سرخ نسبت به گونه های دیگراستفاده -14

خصوصیات کلی باغ های ایرانی
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باغ شاهزاده ماهان
عبدالحمیدمیرزا این باغ به همت 

یازده سالفرمانفرما،در دوران ناصرالدوله 
حکومت وی در کرمان و

ساخته(ق.ه1309-1298)سیستان 
ه بدیواری بلند باغ شاهزاده در .شده است

شکل مستطیل به طول
متربه مساحت 122/3متر و عرض 416/8

هکتار با شیبی حدودپنج 
در)رو به قله کوه جوپار درصد 4/6

35این باغ در . محصور است(جنوب باغ
ه کیلومتری جنوب شرغی کرمان و در دامن
ی شمالی کوه جوپار ، در حاشیه ی شهر 

2000ماهان قرارگرفته و ارتفاع تقریبی آن 
باغ فاصله ی. متر باالتر از سطح دریاست 

اه کیلومتر و با آستانه ی ش2تا شهر ماهان 
4نعمت اهلل به عنوان مرکز شهر حدود 

باغ های ایرانی،غالمرضا . )کیلومتر است 
1385،168(،نعیما

باغ شاهزاده ماهان
در منظر کلی باغ،از جلوی ورودی ،دوازده سطح یکی بعد از دیگری پدیدار می

شود که اختالف سطح آنها در خط ریزش آبشارها با پله های معین ،قابل
این اختالف سطح ها به ترتیب از حدود یک متر وپنجاه سانتی.پیمودن است

متر تا یک متر تغییر می کندو ارتفاع آبشارهای باالتر به تدریج کمتر می
سراسر طول باغ ،دوازده سطح متشکل از سکوهای محور مرکزی و کرتشود در 

1385،168(باغ های ایرانی،غالمرضا نعیما، .. )های جانبی میوه قرار دارد

جهت باغ با توجه به نظام استقرار ،وضعی را به وجود آورده
است که درخت های سایه افکن تنها روی پیاده راه های

محورهای فرعی،مرز میان دو کرت و پیونددهنده پیاده راه های
مرکزی با پیاده راه جوار حصار سایه می افکنندو کرت های

درخت های میوه ،برحسب ضرورت ،زیر تابش نور آفتاب باقی
1385،169(باغ های ایرانی،غالمرضا نعیما،.)می مانند ایرانیهندسه حاکم بر باغ سازی 

بمحور  های ا 

هندسه مستطیلی

تقارن

مرکزیت

:مهمترین مشخصه های باغ شاهزاده ماهان 

باغکشیدگی محور اصلی در امتداد طول -

قرار گیری عناصر مهم کارکردی در-
اصلیمحور 

ایجاد پرسپکتیو در امتداد محور اصلی و-
فضاایجاد عمق در 

استفاده از شیب طبیعی زمین و قرار-
گیری کوشک در مرتفع ترین نقطه

:هندسه حاکم بر باغ شاهزاده ماهان
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ایرانینماد قدسی در طراحی باغ های آب -
و تقسیم بندی باغچه هاآب طراحی باغ بر اساس گذر -
محور اصلی و فرعی در باغآوردن به وجود -

:محور های آب در باغ شاهزاده ماهان 

ایجاد اشکال مربع برای ساده نشان دادن-
اجزا باغ

کاشت دقیق درختان و ردیف بودن درختان-
از هر طرف

مناطقمستطیل بودن پالن باغ در اکثر -

:هندسه مستطیلی در باغ شاهزاده ماهان
کاملترین شکل تعادل باغ-
تقارن کوشک بر روی محور و مرکز اصلی-
اوج قرینه سازی در محور اصلی-
اصل مرکزیت در کوشک ها و محل تقاطع محورها-

تقارن و مرکزیت در باغ شاهزاده ماهان

:اده موقعیت استقرار باغ شاهز 

(عمارت شاه نشین ) ساختمان مرکزی 

ساختمان سر در

حمام ، خانه زعیم) ساختمان جانبی 
... (باشی و 

:عناصر تشکیل دهنده 
.متر است325در خانه اش از سر متر مربع و فاصله 487سطح بنای باال خانه 

( :کوشک اصلی )ساختمان مرکزی 
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:مرکزی و نما ی جنوبی ساختمان پالن 

یدوم واسطه میان واقعیت بیروندرطبقه سر در خانه با شفافیت معمارانه 
.و درونی است

:درساختمان سر 

و حمام در ضلع شرقی باغ
ارنزدیک عمارت اصلی قر 

.دارد

:حمام 

:آبیاری نظام 
گیاهانآبیاری -
بهره برداری از موجودیت -

هایی که اب می تواند در باغ
ایجاد کند

:منبع حیات باغ 
عاتقنات تیگران که از ارتفا-

ردکوه جوپار سرچشمه می گی

:عنصر حیات باغ شازده آب 

بررسی خصوصیات و عملکرد های برخی از مهم 
ماهانباغ شاهزاده ی ترین عناصر 

: خصوصیات-

کان وجود برجك های نگهبانی در بخش هایی از دیوار به علت وضعیت خاص باغ به عنوان محل اس-1
حاکم ایالت

غیرمتقارن بودن دیوار برخالف محدوده ی داخل باغ در قسمت فضاهای جنوبی و عملکردی -2
مربوطه به خدمه وحمام  باغنگهبانی، فضاهای برجك های :مانند

(درصد4.5حدود )زمینافقی نبودن لبه ی فوقانی دیوار وتبعیت کردن از شیب محیط پیرامون و -3

:عملکرد 

به عنوان مرزی بین دو دنیای متفاوت داخل و خارج باغ از نظر پوشش گیاهی-1
ان چناری که به عنوان عنصری مکمل بر جدایی باغ از محیط نیمه بیابانی پیرامون در پیوند با درخت-2

داخل باغ و در مجاورت دیوار کاشته شده اند

محافظ باغ دربرابر شن و گردوخاک و باد-3
ط شده،سایه،محیکادر کردن تمامی اجزای تشکیل دهنده ی باغ و محدود کردن هندسه ی اعمال -4

در چارچوب این کادربندی... اب وودلپذیر، جریان خنك 
ته برای داللت دارد که میتوانسآبی حدود باغ وانچه که به وسیله ی دیوارتحدید شده است بر میزان -

.باشدابادکردن باغ در دسترس 

: دیوار 
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عبور یکی از شبکه های اصلی ابیاری شهر ماهان که از داخل باغ)باغ شاهزاده برروی نهر تیگران 
:ساخته شده است( میکند

:قسمت تقسیم میشود2اب قبل از ورود به داخل باغ به 

متر با باغ فاصله دارد ریخته شده و از ان جا 200بخشی از ان درمنبع بزرگی که در حدود -1
ازطریق مسیر زیرزمینی به فواره های اصلی باغ میرسد

میابدجریان در ان بخشی دیگر ازطریق جوی ها مستقیما وارد باغ شده و -2

رتفاعی نقطه ای است که در باالترین تراز ا)این بخش از اب قبل از رسیدن به باغ از مقسمی:الف
ابادی و در مسیر اب اصلی قرار میگیرد و اب در ان تقسیم وسهم هرکدام از شبکه های فرعی

تفاده که در باالی باغ قرار دارد عبور میکند وسیستم توزیع اب برای اس( ابیاری معین میشود
کنندگان پایین دست در این مقسم سازماندهی میشود

:بخش تقسیم میشود2این اب بعد از ورود به باغ به :ب

حوض در ابتدا و انتهای مسیر 2محور اصلی وخیابان مرکزی که کارکردی تزئینی دارد و شامل -1
و مجموعه ای از ابشارهاست که همگی در محوری خطی سازماندهی شده اند

دیواردو جوی حاشیه ی محور اصلی و دو جوی فرعی حاشیه ی -2

:آب 

:حق استفاده از اب در دوره های زمانی تعریف میشود

ه اب از جوی های حاشیه ی دیوار عبور کرد: هنگامی که استفاده از اب مختص باغ شاهزاده است-1
وعالوه بر اب رسانی به درختان باغچه ها را ابیاری میکند

جوی مجاور محور اصلی نیز مورد 2حتی عبور اب از :هنگامی که اب سهم مالکان دیگر است-2
اعتراض دیگر مالکان قرار میگیرد

قاط در منطقه ی ماهان مانند بسیاری دیگر از نقاط برای جلوگیری از نشت اب در زمین ان را در ن-
شکل 2ه که ب(نامیده میشودبه این عمل تیالب در لهجه ی محلی )باال دست با خاک مخلوط میکنند

:انجام میشود

یکنند بخشی از اب را از مسیر نهر خارج کرده و با شیب کمتر به باالدست مسیر اصلی هدایت م-1
شسته و مجددا با ایجاد شیار در شیب زمین ان را به مسیر اصلی برمیگردانند به این ترتیب خاک

شده وبه داخل اب هدایت میشود

نندمیکخاک را از نقاط دیگر به مجاورت مسیر شبکه می اورند وبه تدریج در اب شبکه خالی -2
زایش این خاک عالوه بر کاهش میزان اب از دست رفته به گفته ی اکثر میراب ها باعث افافزایش -

حاصلخیزی شده ودائما در مسیر شبکه ی تیگران اعمال میشود

زنداب گل الود به خلوص و شفافیت اب به عنوان یکی از وجوه بارز الگوی باغ ایرانی لطمه می-

ا فواره ها به دلیل تغذیه از حوض بزرگ خارج از باغ و ته نشین شدن گل و الی دراین حوض ب-
.هستند مشکل کمتری دراین خصوص مواجه 

:شاهزاده باغ آب ابداعات صورت گرفته درخصوص 

اب از طراحی شده است که ناظر به سختی میتواند وجه عبوردر ان اب تزئینی به گونه ای -1
درون باغ را تشخیص دهد

دو حوض اصلی که در قسمت باال و پایین و در مجاورت ساختمان اصلی و کوشك ورودی-2
اب در داخل باغ را شکل داده اند کامال ابتدا و انتهای جریان قرار دارند 

اغ برخالف برخی باغ های کشمیر که خروج اب از وسط ورودی اصلی صورت میگرفته در ب-3
سمت ساختمان ورودی وعبور اب از زیرزمین 2حوض بزرگ در 2شاهزاده این امر با تعبیه ی 

حل شده است

:علت جهندگی بسیار زیاد اب فواره ها-

ظهر اب ان برروی شیب قابل توجه دامنه ی کوه جوپار و ایجاد اختالف ارتفاع بین مقرارگیری 
و تراز فواره ها

:تنها یك مورد است که فواره به شکلی قابل مقایسه با الگوی مرجع مشاهده میشود-

ن ی حوضی که درخارج از محوطه ی باغ قرار دارد و ان هم به علت اختالف ارتفاع کم ایفواره 
.است حوض با پایین ترین حوض داخل باغ 
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:شاهزادهخصوصیات حوض های باغ 

اغ  علت ساخته شدن ب، به دارای وجه تزئینی اند و کارکردی به عنوان منبع اب ندارند صرفا -
برمسیر رودخانه  

:های باغ شاهزادهحوض 

حوض خارج باغ-1

حوض ابتدای باغ-2

حوض مجاور ساختمان اصلی درباالترین تراز خیابان باغ-3

:ابشارها

فزایش میزان تبخیر و نتیجتا کاهش میزان دما نقش بس یار مهمی  باتوجه به صدای جریان دائم اب و ا
در باغ های واقع در اراضی شیب دار داشته اند

:های ابشارهای باغ شاهزاده با نمونه های ساخته شده توسط تیموریان درکشمیر هندتفاوت -

ری  صدای بیشتان، وجود برجستگی هایی در علت جاری شدن ابشار روی سطح شیب دار که به -1
نسبت به حالت معمولی تولید میکند

فانوس در فرورفتگی هایی است که پشت سطح ابشار ا-2 یجاد  نورپردازی به وسیله ی شمع ویا 
. میشود 

:سبزفضای 
ه سازماندهی وکاشت درختان سایه دار در امتداد شبکه های ابیاری همسو با دیوار و در مسیری ک-1

کمان یك دایره هم مرکز با دیوار محسوب میشود

ورت  کادر کردن باغ به وسیله ی درختان و انطباق هندسی درختان با دیوار پیرامونی حتی در مجا-2
دیوار منحنی شکل جنوبی باغ

فرم انهاست در -3 طرف بدنه ی 2کاشت درختان سرو با ایجاد یك ریتم خطی و منظم که ناشی از 
داخلی محور اصلی باغ و در حاشیه ی جوی  

فاصله ی بسیار کم درسمت دیگر جوی-4 (جوی فرعی باغ2)کاشتن درختان چنار غرس شده و به 

لفیق - فاصله ی کم باعث شده عالوه بر ایجاد بدنه ای بسیار 2هوشمندانه ی این ت تیپ درخت در 
ی متراکم ناشی از درختان چنار به فضایی ایده ال و مطلوب در سایه منظم ناشی از درختان سرو 

.تبدیل شود حاشیه ی کویر 

وده هدف از کاشت انها عمدتا استفاده از میوه ی ان ها بها که کاشتن بدون نظم درختان میوه در باغچه -5
است  

درقسمت درون و بیرون باغچه   )حوض ها و در سایه ی درختان اصلی، مجاور کاشت گل ها در خیابان -6
بی  ها درخت کاشته نشده است واحتماال در طرح اولیه باغچه های مجاور فضای باز اصلی و پیرامون مهتا

(چمن کاری شده بودنند

کاشت درختان چنار و صنوبر در پس زمینه ی درختان سرو حاشیه ی خیابان اصلی -7

نونی   کاشت تك درخت کاج در امتداد محور اصلی باغ و در جنوب ساختمان اصلی به عنوان نقطه ی کا-8
کل هندسه ی باغ  

ان  کاشت درختان محدود به باغ نیست و در امتداد خیابان باغ و در بخش شمالی و مجاور ورودی درخت-
تمرتبط با کادربندی دیوار قطع شده و درخت کاری خیابان اصلی باغ به بیرون ان ادامه یافته اس

قرار میدهدسایه - تمامی اجزای تشکیل دهنده ی باغ را تعریف کرده و در یك کلیت 

مقوله ای مشترک در تمامی باغ ها و دربرگیرنده ی تمام اجزا استسایه -

فرم خمناسب  طی و ترین گونه برای ایجاد نظم در باغ های ایرانی درختان سرو است اما درخت سرو به علت 
فاقد پتانسیل الزم برای ایجاد سایه ی متراکم است  کشیده ای که دارد 

شودکاشتن درختان چنار در ردیفی موازی با درختان سرو باعث ایجاد سایه ی متراکم در خیابان اصلی می

:عوامل ایجاد سایه ی مناسب در باغ شاهزاده-

نیمه ی دوم روزشرقی و نیمه ی اول روز درختان )طرح بندی هندسه ی اعمال شده بر درختان سایه دار -1
(موردنیاز را ایجاد میکنندی درختان غربی سایه 

جهت استقرار باغ شازده نسبت به محور شمال و جنوب -2

لفیق تمامی این موارد با شیب مشرف به شمال  -3 ت

:سایه 
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:مورد انطباق هندسه ی باغ شاهزاده بر طرح بندی کلی باغ ایرانی

فضای باز بزرگ است که در مرکز هرکدام یك حوض  2در دو سمت خیابان اصلی باغ :مورد انطباق
قابل توجه و بزرگ)قرارگرفته است (هستنداگرچه برخالف این الگو ابعاد حوض ها نسبت به فضای باز 

:موارد عدم انطباق هندسه ی باغ شاهزاده بر طرح بندی کلی باغ ایرانی

قسمتی است4فاقد هندسه ی -1

خیابان اصلی به هندسه ای محوری و متفاوت شکل داده است-2

را به هم متصل میکندنقطه 2نقطه ی کانونی و یك محور خطی قوی که این 2دارای -3

ری   نقطه ی کانونی اصلی یعنی ساختمان جنوبی به انضمام درخت کاج مجاور ان نقش بسیار مهم ت
.دارد نسبت به ساختمان شمالی یعنی سردر ورودی 

:هندسه 

:سویه عمل میکند2پرسپکتیو یك نقطه ای ایجاد شده در باغ به شکلی -
ساختمان ورودی و در پس زمینه ی ان کوه:چنانچه موقعیت ناظر را در مهتابی فرض کنیم-1

سیرچ دیده میشود

ر محور ساختمان اصلی و درخت کاج منطبق ب:چنانچه موقعیت ناظر در ابتدای ورودی باغ باشد-2
ادر ی ان ها کوه جوپار که همگی در ردیف درختان منظم حاشیه ی خیابان کپس زمینه اصلی ودر 

.اند شده 

:نقاط تمایز هندسه ی اعمال شده در باغ شاهزاده-
رون  سایر نمونه ها هندسه ی باغ به بیبرخالف کادربندی هندسی و چارچوب اعمال شده با ان که -1

باغ  ی ابیاری و سازماندهی سایه به بیروندار، شبکه عنصر درختان سایه 3)ان تسری پیدا کرده است
(راه یافته اند

توان هندسه ی اعمال شده بر طرح بندی باغ های حاشیه ی کویر را از نظر موقعیت کوشك اصلی می-
:تیپ کلی طبقه بندی کرد3در 

حالت ممکن است 3در تمام باغ های مسطح یکی از این -

قابل اجراست- قع در زمین های شیب دارتیپ اول به سختی  در باغ های تخت وا

قرار  .میگیرد باغ شاهزاده در تیپ دوم 

: عوامل شکل دهنده ی هندسه ی باغ شاهزاده

شبکه ی ابیاری که اصلی ترین عامل است-1

هاتقسیم بندی باغچه -2

:محیط پیرامون-

حاظ اقلیم پیرامون باغ شاهزاده علی رغم این که نیمه بیابانی و بی درخت است ولی از ل
ی که به و جنوبشمالی پوشش گیاهی و بته ها وضعیت مناسبی دارد به استثنای بخش های 

علت همجواری با مسیر اب تیگران تعدادی درخت از باغ مشاهده میشود و تمایز قسمت
. است های شرقی و غربی ان با محیط پیرامون کامال چشمگیر بوده 


