
 

 

 چکیده

. است خود پيرامون محيط با انسان متقابل ارتباط انسانى، هاى محيط كيفيت ارتقاء در مهم معانى از يكى 

 و زيستی تجمع كانون به را شهرها شهرنشينی رشد و جمعيت افزايش و مدرن فضای در گرفتن قرار

 اين. است نموده رو به رو عمومی سبز فضای كمبود  با را ها آن و كرده تبديل متنوع و مختلف های فعاليت

 همچنين و زندگی ی شيوه اين از ناشی های استرس اين جبران برای شهروندان نياز كه است حالی در

 آثار خود اين كه است كرده واجب پيش از بيش را شهرها در سبز فضاهای حضور فراغت، اوقات گذراندن

 مركز طراحی ضرورت بررسی به رو پيش تحقيق. گذارد می جای بر را زيادی روانی و فرهنگی و اجتماعی

 ميان تعامل افزايش بر طبيعت حضور تاثير و تهران شهر در طبقاتی باغ صورت به شناسی گياه تحقيقات

تهيه دستورالعمل ها و دنبال می شود شامل اهدافی كه در اين مجموعه  .است پرداخته ، طبيعت و انسان

ايجاد ، راهكارهای علمی برای ايجاد فضاهای سبز عمودی منطبق با اقليم تهران در مجموعه های معماری

ايجاد منظر شهری مطلوب و دستيابی به و  آشتی شهروندان با طبيعت گاهی با هدفحيک مجموعه تفري

 كيفيت زيست محيطی برتر در طول زمان می باشد.

و  ای كتابخانه مطالعاتروش گردآوری اطالعات،  .است كاربردی تحقيقات نوع از رو پيش تحقيق

 ، مشاهده و مصاحبهموجود اسنادِ مطالعه كتابخانه ایتحقيق،  اطالعات آوری جمع هایابزار است و ميدانی

 با تلفيق فضاهای نمايشگاهی، آموزشی تحقيقات گياه شناسی به صورت باغ طبقاتی طراحی مركز .باشد می

تعامل بيشتر انسان با به به جای مقابله با انسان  و باغ ها ، تجاری، اداری، تفريحیپژوهشی، و فرهنگی

باغ طبقاتی در كشورمان از  منظرسازی عمودی به همراهبا توجه به اينكه نموده است. كمک شايانی  طبيعت

، تحقيقات ميان پيشينه زيادی برخوردار نيست و بالطبع پژوهش های كمی در اين حيطه صورت گرفته است

 ، الزم به نظر می رسد.در اين ضمينه رشته ای بيشتری

 

 

 

 ؛ فضای سبز.گياه شناسی كز تحقيقاتیمراط انسان و طبيعت؛ باغ عمودی؛ ارتب کلمات کلیدی:

 


