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   چكيده
به منظور تقويت تعامل انسان و محيط زيست در » فضاي سبز شهري« ادغام طبيعت در شهر و شكل گيري مفهوم ايدهپيشينه صد ساله 
هاي شهر و  و فضاي سبز را به عنوان ريه در فضاهاي شهري داشته نظام مصنوعبا  نظام طبيعيدر تقويت رابطه  يمهم تأثيرفضاهاي شهري 

اما به نظر مي رسد ميراث درون گرايي فضاهاي انسان ساخت كه  .نعتي گسترش داده استطبيعت اجتماعي شده در سطح جوامع پسا ص
 همپارك هاي شهري را  و سرايت كردهشهري نيز پارك هاي  شيوه طراحيدر طول تاريخ معماري و شهرسازي تكرار شده است، به  معموالً
بجز ارائه پوسته اي سبز در بدنه معابر  پارك هاي شهري امروز ما غالباً لذاست كه مي بينيم. استگرا تبديل كرده درون يي هابه فضا عمدتًا
به ارزيابي بصري منظر كاربردي  -تحليلي  اين مقاله با استفاده از روش .دارنددر شكل دهي به منظر شهري  ي نقش فعال كمرنگيشهر

و نقش  بلوار شهيد چمران اين شهر احداث شده مي پردازدكه به عنوان پاركي حاشيه اي در ضلع شمالي شيراز » باغ بلند«از شهري حاصل 
اين مطالعه نشان مي دهد رويكرد برون گرايي در طراحي پارك هاي . بدنه مورد بررسي قرار مي دهداين شيوه طراحي آن را در منظر سازي 

ن ارزشمندي آن در فضاهاي شهري كمتر از قابليتي كه ميزا .لفه هاي كيفي منظر شهري ايفا كندي مي تواند نقش موثري در تقويت مؤشهر
  .هاي اكولوژيكي فضاي سبز شهري نمي باشد ظرفيتارزشمندي 

   باغ بلند، برون گرايي، درون گرايي، منظر شهري، پاركطراحي : كليديواژگان 
 

   مقدمه
استفاده هر چه بيشتر از فضاهاي سبز را در فضاهاي شهري به  ،برخوردهاي نادرست با طبيعت با عواقبپسا صنعتي مواجهه جوامع 

فضاي سبز پارك ها و ساير نمونه هاي سعي در توسعه اين رويكرد اگر چه در گام نخست  .استضرورتي غير قابل انكار تبديل كرده 
ه سرانه هاي فضاي سبز شهري و مديريت شهري را به دستيابي ب رددا آنشهري به منظور بهره گيري از قابليت هاي اكولوژيكي 

بهره وري  فرصتعناصر كيفي منظر شهري  عريفقابليت هاي طراحي فضاهاي سبز در تو بكارگيري اما شناخت  ؛يب مي كندغتر
عين  در اين صورت پارك هاي شهري در. ممكن مي سازدبراي طراحان شهري سبز شهري را  يظرفيت هاي فضاچند منظوره از 

از همين  .نيز مي باشند) 1385حبيب،(» واقعيت قابل ادراك شهر«شهر به عنوان به احياي منظر پاسخگويي به نيازهاي حياتي شهر قادر 
شهري در بهسازي منظر شهري از رهگذر مطالعه موردي  پارك هايطراحي برون گرايي كيد بر نقش وهش حاضر تأهدف از پژرو 

  .استشيراز  »باغ بلند«
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  ها مواد و روش
رواني و اجتماعي جامعه استفاده كننده مبناي آن از نيازهاي بر موفقيت طراحي به مقدار زيادي بستگي به اتخاذ روش هايي دارد كه 

  )1383رستم خاني،.(شناختي صحيح حاصل كند و نيز روش هاي طراحي مناسبي جهت برآورده شدن اين نيازها اتخاذ نمايد
كيلومتر از ضلع  3متر در طول  30يكي از فضاهاي فراغتي مردمان شيراز بصورت پارك حاشيه اي به عرض  به عنوان» باغ بلند«

با وجود پتانسيل هاي تفرجگاهي گوناگون اين شهر و نواحي پيرامون آن، اين . شمالي بلوار شهيد چمران اين شهر احداث شده است
موفقيتي ارزشمند كه ريشه . تبديل شود شيرازوب ترين فضاهاي فراغتي مردم يكي از محبدر طول دو دهه عمر خود توانسته به  پارك

   .ت درست طراح از نيازهاي رواني و اجتماعي جامعه كاربران آن نيز مي توان جستجو كردهاي آن را در شناخ
بخش ديگر است كه هر  4است پس از بخش مقدماتي خود داراي  استفاده كردهاين باغ كه از مفهوم فصول سال به عنوان تم طراحي 

استفاده از انواع فضاسازي  .يك سعي دارد با ارائه سمبلي از چهار فصل سال تداعي گر چهار فصل زندگي از كودكي تا كهنسالي باشد
بدنه سازي هاي متنوع و  هاي مختلف،ل سازي هاي منحصر به فرد، آب نماها، بكارگيري نمونه هاي گوناگون كف سازي، جدو

دكوراتيو به منظور اشاره اي نوستالژيك به حافظه جمعي اهالي محل، انواع تنديس هاي بكار رفته در فضاي پارك، نماد ها و نشانه 
 هاي گوناگون، تناسبات هوشمندانه، تنوع در بافت و رنگ مصالح مورد استفاده، وحدت نسبي عناصر تشكيل دهنده فضا و بياني نوين
از مفاهيم كهن از جمله ويژگي هاي قابل توجه در طراحي اين پارك است كه بدين ترتيب مخاطب خود را به كشف فضا در طول 

  .مسير حركت خود ترغيب مي كند
ويژگي منحصر به  .اين فضاي شهري است شيوه طراحي برون گرايپارك هاي شهري ما متمايز مي كند عمده اما آنچه باغ بلند را از 

و با ايجاد تبديل كرده  يخوش آيندگاهي به فضاي تفرجباغ بلند را براي شهرونداني كه مستقيماً در آن حضور دارند نه تنها ي كه فرد
گوناگون به سوي توسل به ابزارهاي بلكه در فواصل مختلف با در خود تشويق مي كند و عبور مسيرهاي ارگانيك متنوع به حضور 

كه از  ويژگياين . بلوار بازي مي كنداين منظر شهري بدنه شمالي شكل گيري يافته و نقشي پر رنگ در بلوار چمران فرمي برون گرا 
آبنماي احداثي در شرقي ترين نقطه بلوار به عنوان پيش درآمد طراحي باغ بلند آغاز مي شود در طول مسير بلوار با استفاده هوشمندانه 

 .پارك را در شكل گيري منظر بلوار چمران به نحو چشمگيري تقويت مي كندپوسته خارجي انواع ابزارها تقويت شده و نقش منظر از 
، به غلط، به خود ترين پارك حاشيه اي خاورميانه راكه گويي لقب بزرگخي انتقادات وارده بر اين پروژه ربه اين ترتيب سواي از ب

شهري  ساير پارك هايبه عنوان الگويي در طراحي جاور خود مگرفته است، مي توان نقش آن را در شكل دهي به منظر شهري بلوار 
در بين كاربران مستقيم فضا و را بهره مندي از ويژگي هاي بصري فضاهاي سبز شهري  راهكار ارزشمندي كه. مورد استفاده قرار داد

تجربه حضور در در منظر شهر پي ايجاد ديدهاي پي در مي گذارد و با  مردماني كه بصورت عبوري از كنار آن مي گذرند به اشتراك
امكانات طبيعي لذا مي توان گفت طراحي اين باغ استفاده اي است بهينه از . مي كندشهري را به تجربه اي خوشايند تبديل  اين فضاي

  )1379دانشمير،.(دارد» سعي در مخدوش نكردن معناي محيط و سوژه«توسط طراحي كه  و مصنوع محيط
 

  نتايج و بحث
نشان مي دهد كه استفاده از شيوه طراحي برون گرا در از منظر طراحي محيط ارزيابي بصري بدنه شمالي بلوار شهيد چمران شيراز 

به عنوان صرفاً توانسته است عناصر بصري اين باغ را مابين كاربران اين فضا و افرادي كه از بلوار شهيد چمران » باغ بلند«طراحي 
     استفاده از شيوه طراحي برون گرا به جاي شيوه مي توان دريافت كه لذا  .ده مي كنند به اشتراك گذاردمسيري براي تردد استفا

بدين ترتيب  .كل دهي به منظر شهري گسترش دهدمي تواند سهم فضاي سبز را در ش درون گراي رايج در طراحي پارك هاي شهري
ز و محصور در حصارهاي رايج به عنصري سازنده در منظر شهري تبديل منظر خياباني حاصل از پارك هاي شهري از پوسته اي سب

در بهسازي مي تواند نقش موثري طراحي برون گراي پارك هاي شهري نشان مي دهد كه اين پژوهش به عبارت ديگر . شد خواهد
  . ايفا كندمنظر شهري 
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   كلي ريگي نتيجه

با به اشتراك گذاشتن عناصر بصري پارك ها در بين كاربران مستقيم اين فضاها و مردماني كه از طراحي برون گراي پارك هاي شهري 
آن در ساير فضاهاي شهري     گيري كه به كار شيوه اي  كارگشا در بهسازي منظر شهري به شمار مي آيدحاشيه آن عبور مي كنند، 

   .ل هزينه ها به شمار آيدكيفي سازي مناظر شهري با صرف حداقموثري در  نقشمي تواند 
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Abstract : 
 
One hundred years of  literature in integrating environment in cities and formation of the concept of 
"city's green space" (to reinforce human beings and environment interactions) have an important 
effect on the reinforcement of the natural and artificial systems in city spaces, and have extended 
the green space ( as the lungs of city and environment) in post-industrial societies. But, it seems that 
the inside oriented heritage of human-made spaces, which has been repeatedly occurred in 
architecture and town planning history, has influenced park designing in cities and changed the 
parks into inside oriented spaces. It is the reason why we see today's city parks present only a green 
layer in thoroughfares but they are playing less active role to form scenery in town. This article is to 
evaluate the visual city scenes obtained from "Bagh-Boland"in Shiraz province, thorough 
analytical-functional design. This park is located in southern side of Martyr Chamran Boulevard in 
Shiraz. This study investigates this park's designing role in the scene making of the body of the city. 
The results showed that outside oriented approach in park designing in cities can play an important 
role in the reinforcement of qualitative factors. This is a capability whose value in city spaces is not 
less than ecological capacities of city's green spaces. 
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