
 

 

 

 تاریخچه باغ سازی یا محوطه سازی

تبریشچَ هذْمَ طبسی،اًظبى صر مْل تبریز طؼی صر ػٌبطبیی ّ ارسیبثی هذین سْص کزصٍ اطت، ثزُویي هؼیبر تالع 

 .ًوْصٍ ثٌذْی ثب مجیؼت ارتجبم ؿذیخ ّ هٌبطجی ثزلزار کٌض

ایي کْػغ گبُی ثَ گًَْ ای ثْصٍ اطت کَ هْجت تشزیت هذین ػضٍ اطت. ثطْر کلی اًظبى هتبثز اس هذین سیظت سْص ثْصٍ 

اطت ّ گبُی صر ثبسطبسی مجیؼت ، تشیالت ّ ایضٍ آل ُب ُن ًیش صر جِت هٌبطت ّ هْافك آى لزار هی گیزًضّ ػزاین ّ 

 .هیي ُب پضیض هی آّرصاهکبًبت اکْلْژیکی سْص تٌْع ّطیغ گیبُی را صر طزس

هذْمَ  اگز ثَ تبریز ّ اطبمیز ثَ صلت تْجَ ػْص لـَ ثبؽ ًوزّصّ ػضاص ثیبًگز طیز ثبؽ طبسی یب ثَ سثبى ػبهیبًَ اهزّسی

 .اطت ّ ثَ دضّص ثیغ اس طَ ُشار طبل لیل اس هظخ ثزهیگزصص طبسی

ّلی صر رُگذر سهبى فزاػٌَ ّ دلزت هْطی،ًوبیٌگز آى اطت کَ صر امزاف رّص ًیل ثبغِبی هؼجز سیتْى ّ مزح ُبی 

سیٌتی هؼطز ّ پیچک ّ ٌُضطی ثظیبری هؼوْل ثْصٍ ّ صر امزاف هؼبثض ،همبثز،ّ کبر ُب صرستبى کِي ُوزاٍ ثب گیبُبى 

 .گیبُبى رًّضٍ کبػتَ هی ػضٍ اطت

، یکی اس ػجبیت ُفتگبًَ ثبؽ ُبی هتؼلك ثَ ثبثل ثْصٍ کَ ثشت الٌـز پبصػبٍ هذْمَ طبسی اگز تْجَ کٌین صر هْرص تبریشچَ

 .هیالص هظیخ طبستَ اطت ثبثل ثزای هلکَ سْص صر ػؼـض طبل لجل اس

آى مْر کَ صر صاطتبى ُب آهضٍ اطتبیي ثبؽ ُب پٌج مجمَ ثْصٍ اطت ّ ثَ فبؿلَ پٌجبٍ پب ة رّی ُن لزار صاػتَ اًض کَ صر 

 .ُزمجمَ آى صرستبى ثشرگ ّ گیبُبى سیٌتی کبػتَ ثْصٍ اًض، ّلی اکٌْى آثبری اس آى ثزجبی ًوبًضٍ اطت

الِبم ثشغ ٌُز   هٌجغ  ّ هـزیبى صر مْل تبریز هشـْؿب لجب اس هیالص هظیخ ثشرگتزیيُوچٌیي ثبؽ ُبی تفزیذی پبرطیبى 

 .ثبؽ طبسی صر یًْبى لضین ثَ ّیژٍ صر صّراى افالمْى ّ ارططْ ثْصٍ اطت

 ثبغی صر آتي صر چِبرؿض طبل لجل اس هیالصهظیخ صر ػِز ّیْلت .1

https://arsesgrp.com/%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b7%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a8%d8%b2/
https://arsesgrp.com/%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b7%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a8%d8%b2/
https://arsesgrp.com/%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b7%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a8%d8%b2/
https://en.wikipedia.org/wiki/Landscaping


 

 

 ة اطپبًیب ّ ًشصیک گزاًبصاثبؽ لـز الذوزا صر جٌْ .2

 ثبؽ ُبی ّرطبی،لْکشاهجْرک ّ تْیلئزی .3

استـبؿی صر ثؼلی اس هوبلک هؼشؾ گزصیضٍ ّ اس ُویي لزى دفع فلبی طجش ّ   طجک ُب ّ رّع ُبی ثبؽ طبسی

 .مزح ّ ایجبص هکبًِبی سیجبجِت سیجبطبسی هذین ثزای هتشــیي ّ هزصم ػبصی هفِْم یبفت

 نگلستانتاریخچه محوطه سازی در ا

ػزّع ػضٍ اطت.صر مزح ُبی طٌتی ّ 1111صر اًگلظتبى اس طبل  محوطه سازی ثَ مْر کلی صّراى جضیض ثبؽ طبسی یب

لضیوی اًگلظتبى طؼی ثز ایي ثْصٍ اطت کَ اس سطبی چؼن صر هْرص تزکیت رًگ ُب ،کبػت صرستبى ّ صرستچَ ُب ثب ًظن 

 .ّ یب صریبچَ ُبی هـٌْػی اطتفبصٍ ػْصرصیفی پؼت طزُن ّ ُوچٌیي ایجبص تپَ هبُْر ،ثزکَ 

ّ ُوچٌیي کبػت صرست صر   صر ایي گًَْ مزدِبی کالطیک لضیوی سیبثبى ُب ثبریک ّ اس صّمزف پْػیضٍ اس صرستبى

 .فلبی ثشرگ ّ هزطْم ثْصٍ اطت

اًگلیظی  طجک ثبؽ طبسی تب اّاسز طلطٌت الیشاثت اّل ُوچٌبى ثبثت ثْصٍ اطت.ّ صر اّیل طلطٌت جیوش اّل طجک سبؽ

آغبس ػض.کَ صر ایي طجک پیبصٍ رّ ُب ػزیق تز ّ همضار گلکبری کوتز ثْصٍ اطت.کَ اّلیي ثبؽ گیبٍ ػٌبطیض صاًؼگبٍ آکظفْرص 

 .اًگلیض ادضاث ػض

ثَ مْر کلی ٌُز هذْمَ طبسی صر اًگلظتبى ثَ ًْػی ثب فزٌُگ رّهبًتیک اًگلیظی ُوجظتگی صاػتَ اطت .صر ٌُز هذْمَ 

صارص کَ ثَ اثتکبرات فزصی هتؼلك   ش ػبیض ثتْاى گفت سلك ُز ػکل ّ مزح صر مْل تبریز جبئی سبؽطبسی ّ فلبی طج

 .اطت

ًبگفتَ ًوبًض کَ طجک ثبؽ طبسی یب هذْمَ طبسی صر اًگلظتبى کن ّ ثیغ هتبثز اس طجک ُبی ایتبلیبئی ّ فزاًظْی ثْصٍ ّ ثبیض 

سبّر صّر ثی ثِزٍ ًجْصٍ ثَ مْر هثبل کبّریلیبم صر ادضاث ثبؽ گیبٍ  اكبفَ کزص ثبؽ ُبی اًگلیض اس تبثیز افکبر ّ ایضٍ ُبی

 .ػٌبطی طلطٌتی کیْ را ًبم ثجزین

 .ثبؽ ّیلت ػیز هی تْاى ًبم ثزص،صرّطت هْرلٌض، ثبؽ سیجبی لْاًض ُبل ثَ  اس دولَ ثبؽ ُبی هؼزّف اًگلظتبى

 تاریخچه باغ سازی یا محوطه سازی در ایتالیا

صر رّسُبی التضار رّم، پزّرع گلِب ّ گیبُبى ثَ هٌظْر تِیَ ػطز ّ صارّ ثْصٍ اطت.ثَ مْر کلی ثبؽ ُبی رّهی تزکیجی 

ت. صر ایي ثبؽ ُب طٌگ ریشٍ ُب اس هجوْػَ صرستبى سیٌتی ّ پْػغ ُبیی اس گیبُبى هبًٌض هْرص ّ ػوؼبص ایلکض ثْصٍ اط

اًْاع ؿضف ُبی صریبیی را ثزای تشئیي ثکبر هی ثزًض. ّ ثَ تضریج صر مْل تبریز ،کبرثزص هجظوَ صر ثبغِب ّ پبرکِبی 

 .امزاف لـز ُب هزطْم گزصیض

لزى صر ایتبلیب هٌذـز ثَ لطؼبت ثشرگ ّ ًْػی تزاص ثٌضی ثْصٍ. طجک هشثْر ثتضریج تب اّایل  محوطه سازی طجک

 .ػبًشصُن ثَ کؼْرُبی هجبّر هبًٌض فزاًظَ ثزصٍ ػض

ثٌبثزایي اًْاع ثبؽ ُبی ایتبلیبیی سْص راٌُوبیی صر لزى پبًشصٍ ّ ػبًشصٍ ثزای ادضاث ثبغِب ّ پبرکِب صر ارّپب ػض کَ ًْػی 

 .گظتزع فزٌُگ ّ سـْؿیبى ایتبلیبیی را ًؼبى هی صُض

اًگلیظی ّ فزاًظْی ثَ سْثی رصپبی طلیمَ ّ افکبر ایتبلیبیی ّ ٌُز مزادبى  اس ایي تبریز ثَ ثؼض صر اًْاع مزدِبی ثبغِبی

 .ثبلی اطت

https://www.bayside.vic.gov.au/facilities-venues/brighton-town-hall-gardens


 

 

ثَ مْر سالؿَ هؼوبری ثبغِبی ایتبلیبیی ػبهل ثبغِبیی ثب ّطؼت ثظیبر،تزاص ثٌضی،ثٌْػی هتبثز اس طجک ُبی هؼوبری 

 .بی ثبس هزطْم ػضٍ ثْصٍّ گلکبری ُبی دبػیَ ایضر فل  ُوزاٍ ثب هجظوَ ُب ، صرستبى ،صرستچَ ُبی صائوی

صر پبرکِبی کالطیک ایتبلیبیی گبُی طؼی ػضٍ اطت کَ اس هظبدت ُبی کْچک دضاکثز اطتفبصٍ را ثٌوبیٌض. ثَ ػٌْاى هثبل ثبؽ 

الگبهجزایب صر ًشصیک فلْراًض ، ثبؽ ثبرّک صر صاهٌَ یک تپَ صر ایي ثبؽ ُب طزُّبی ثلٌض طز ثَ آطوبى کؼیضٍ سیجبیی 

 .رصٍ اطتسبؿی را پضیض آّ

 تاریخچه محوطه سازی در فرانسه

 .اطتیل هذْمَ طبسی صر فزاًظَ طجک جضیضی ًیظت ّ ُوبى اطت کَ اس لزّى آگْطت رًظبًض ثبلی هبًضٍ اطت

هتٌْع تز گزصیضٍ اطت.صر ایي مزح ُب اس ایْاًِب ،مبرهی ،ًزصٍ ُب پلَ ُب،   صر ػِض رًظبًض ثبغِب ثشرگتز ّ تزکیت صرستبى

دْف ُب،هجظوَ ُب اطتفبصٍ ػضٍ ّ صرستبى اس طجک هٌظن ّ هزتجی ثزسْرصار ُظتٌض . صر ایي طجک صیْارٍ ُب 

ل ّ ًزصٍ ُبی چْثی کٌبری هزطْم ثْصٍ اطت. صر ایي رّع طجش،كشین،ثلٌض،راٍ رُّب ثَ ؿْرت طزپْػِبی طجش ّ مْی

طؼی هیؼضٍ کَ رّع ثبغجبًی ارساى ثبػض.گلکبری ُب هؼوْال ثَ ػکل ثبغچَ ُبی هزثغ هظتطیل ، کْ ثیغ ّطیغ ثب اػکبل 

 .ٌُضطی ثب اًضاسٍ ُبی ثشرگ ثبػض

بی هشتلف ّ ثب اطتفبصٍ اس هجظوَ ُب، آة ثبؽ ُبی فزاًظْی ػجبرت اس فلبی ثشرگتزی اطت کَ اس چٌض ثبغچَ ثَ اًضاسٍ ُ

ًوبُبیی کَ ثَ ًظن صر آهضٍ اًض یک هجوْػَ را تؼکیل هی صٌُض.ایي گًَْ ثبغِب صر سهیي ُبی ؿبف ّ ُوْار ّ یب صر سهیي 

 .ُبی ػیت صار صر اًتِبی یک طبستوبى یب یک لـز ادضاث هی کزصٍ اًض

ی فلبی طجشآى طؼی کزصٍ اًض ثبغچَ ُب ثَ ؿْرت هظتطیل ُبی لـزُبیی کَ صر لزى ثیظتن صر فزاًظَ طبستَ ػضٍ ثزا

 .ثبریک ،کؼیضٍ ّ ُوبٌُگی گلکبری صرآًِب رػبیت ػْص.کَ اس جِت مْل صر همبثل طبستوبى ُب لزار هیگیزًض

 تاریخچه محوطه سازی یا باغ سازی در مشرق زمین

توضى ّ ٌُز ثْصٍ اطت.اهزّسٍ ثظیبری اس آثبر ثَ آثبر ّ ػْاُض هْجْص صرثبغِبی کِي ػزلی ًوبیٌگز آى اطت کَ ػزق هِض 

 .ؿْرت ًمْع ،کتیجَ ُب ّ ًمبػی ُب صر ثظیبری اس هْسٍ ُبی ارّپب ّ اهزیکب ثبلی اطت

ُوبى مْر کَ لجال گفتَ ػضٍ اطت ثبغِبی تفزیذی هـزیبى ّ پبرطیبى سـْؿب لجب اس هیالص هظیخ سْص ثشرگتزیي هٌجغ 

 .تبریز ٌُز هذْمَ طبسی هی ثبػض

کِي تزیي صّرٍ ای کَ صر آى ٌُز ثبؽ طبسی را هی تْاى ثَ هذک ًمْع ّ کتیجَ جظتجْ کزص صر هـز لضین ثْصٍ اطت.تبریز 

صّراى فزاػٌَ اس دلزت هْطی ّ ثؼض اس آى ًوبیٌگز آى اطت کَ جزیبى اؿلی دیبت سًضگی هزیبى رّص ًیل ثْصٍ 

ادضاث ثبغِبیی افظبًَ ای را ثب ػزاین سبؽ پضیض هی آّرص.چٌیي  اطت.ثٌبثزایي لبثل تـْر اطت کَ ایي طیظتن آثیبری اهکبى

 هی تْاى تفظیز کزص کَ طیظتن هذْمَ طبسی هـز لضین ثز پبیَ ثبؽ طبسی کؼبّرسی ثْصٍ اطت.هبًٌض ثبغِبی سیتْى

صٍ اطت.ارتجبم صر ثبغِبی امزاف لـزُبی طلطٌتی اغلت اس گیبُبى پبثلٌض اس لجیل اًْاع ًشل ، افزا،اّکبلیپتْص هتضاّل ثْ

 .هـزیبى ثب یًْبى لضین هْجت ػض صرستبًی هبًٌض اًبر ،اًجیز،هیوْسا ثَ هـز ثزصٍ ػًْض

ًکتَ هِن صر ثبؽ ُبی هـزی تٌظین مزح ثز اؿْل هذْر طبسی اطت.صر ایي تٌظین هذْر اؿلی را اس صرة ّرّصی ثبؽ 

ادضاث   .ّ ُوچٌیي دْف ُبی ثشرگ ّ هجظوَآغبس ّ ثَ پبرک یب لـز ،دیبم کْچک ّ دیبم ثشرگ هزتجن هی کزصٍ اًض

 .هی ػضٍ اطت

 تاریخچه محوطه سازی در ژاپن



 

 

طجک ثبؽ طبسی یب هذْمَ طبسی صر سبّر صّر)چیي ّ ژاپي( ثز هجٌب ّ اؿْل سبی لزار گزفتَ ّ لضهت تبریشی آى ثَ 

جلیک ثَ گیبُبى ّ ثؼالٍّ طبل لجل اس هیالص هظیخ هی رطض.ثزاطبص مجیؼت ظزیف ّ صلیك ژاپًْی ُب ،گزایغ طو 2122

سْؿیبت مجیؼی هذین سیظت هْجت پیضایغ طک ّ مزدِبی سبؿی ثٌبم ثبؽ ُبی ژاپًْی ػضٍ اطت.ثبغِبی اّلیَ صر ژاپي 

ثظیبر طبصٍ ّ اس هجوْػَ آثگیزُب ،جشیزٍ ُب ّ ًِزُب تؼکیل ػضٍ ثْصٍ اطت.گیبُبى صر ثبغِبی ژاپًْی اُویت ّ هؼٌبی 

ؿی ثَ گیبُبى ّ دفع صائوی آًِب ثزهجٌبی صاػتي مجیؼت آساص ثب همیبص کْچک ٌُز را صر ایي سبؿی صارًض،ایي تْجَ استـب

 .لظوت اس سبّر صّر سلك کزص

صر ثبؽ ُبی ژاپٌی ثَ جبی آًکَ اس تؼضاص سیبصی گل ّ گیبٍ اطتفبصٍ ػْص طؼی ثز ایي اطت کَ ثیي ػْاهل مجیؼی کَ ًمغ 

ُز لظوتی اس ثبؽ ًوبیبى گز گْػَ ای اس مجیؼت ثبػض.صر مجیؼت ثبغِبی  طوجلیک صارًض ارتجبم ػبمفی ثزلزار ػْصّ صر

ژاپًْی طٌگِب ًمغ ػوضٍ ای ثؼِضٍ صارًض.یک طٌگ کبهال هٌظن ّ ؿبف ثَ کبر ًوی رّص.ثلکَ اػکبل ًبهٌظن ّ ططْح 

 .هشتلف طٌگِب اطت کَ سیجبیی ُبیی را ایجبص هی کٌض

ثبغِب اس صّ صیضگبٍ هْرص تْجَ ثْصٍ اطتیکی ثَ ؿْرت پبرکِب ّ ثبغِبی ثطْر کلی صر سبّر صّر هبًٌض ًمبم صیگز صًیب 

ػوْهی ّ صیگزی ثبغچَ ُبی کْچک ثزای هٌبسل.ثزای اًکَ ثیؼتز ثَ مجیؼت ًشصیک تز ثبػٌض کفپْع ُبی پیبصٍ رّ را اس 

 .ػضٍ تشییي هی کٌٌض طٌگ، للٍْ طٌگ ّ یب طٌگ ُبی ػکل گزفتَ

    

 

 


