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نگاهي تحليلي به شاخصه هاي معماري منظر  و 
آموزشيالگوهاي

*محمدشريف شهيدي

**مجتبي انصاري

***مهزاد يالپانيان 

چكيده 
بر اين اساس تواناييهاي طراحان محيط و .  و خالق نيازمند است علميمحيط و خلق مناظر به فراينديطراحي 

 مي سازدمناسبتري به نتايج ، ايشان را قادر به رسيدنمنظر
 .

براي رسيدن به اين مهم، آموزش دهندگان طراحي 
د در فرايند آفرينش خالقيتهاي موجوو بايد تعادلي بين راهكارهاي ارائه شده توسط برنامه ريزي محيط ومنظر محيط،

اثر معماري ايجاد كنند تا در ضمن آنكه فراگيران در محيطي خالق به آفرينش اثر هنري خود ادامه مي دهند، ملزومات 
بر اين اساس است كه مقاله . اجرايي طراحي محيط را نيز مدنظر قرار داده و طراحي آنها مطابق با واقعيات موجود باشد

راحي محيط و منظر و نگاهي به الگوهاي گذشته در فرايند طراحي محيط، به بيان ضرورت  حاضر، ضمن بيان تعاريف ط
"روش چند اليه اي" از هاييدر اين راستا با سرمشق. آموزش معماري منظر بر مبناي عوامل ذكر شده مي پردازد

جرايي، به بيان پيشنهاداتي در اي يدر پروژه هاكاربست دياگرامهاي وابسته  و مك هاگ در يافتن پتانسيلهاي محيطي
.  زمينه آموزش طراحي محيط ومنظر پرداخته خواهد شد

 كليديه هايواژ
برنامه ريزيطراحي محيط و منظر،

پژوهشگر  مهندسي معماري دانشگاه تربيت مدرس*
 دانشيار دانشكده هنر و معماري دانشگاه تربيت مدرس **

كارشناسي ارشد  مهندسي معماري دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات***

معماري  منظر
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مقدمه .1
دانش در زمينة علوم  دو عرصة به هرحرفة معماري منظر به منظور ارتقاي كيفيت محيط، نيازمند حضور متخصصيني است كه 

 موجبات سو و زمينة علمي آن از سوي ديگر، يك دوگانگي ميان زمينة هنري معماري منظر از. طبيعي و خالقيت هنري آشنا هستند
 منظر، طراحان براي  محيط و جديد طراحيدر ديدگاههاي".گردداي در كارهاي متخصصين اين رشته مي گستردهدايرهايجاد 

 ميان رشته اي مهمترين علوم، براي كسب مهارت هايمطالعه طيف وسيعي از . مواردي بيش از طراحي پارك آموزش مي بينند
 بهترين راه حصول طراحي منظرهاي و ظرفيت محيطي حساسيت هايمع و كل نگر با رعايترويكرد جااين . ه طراح منظر استظيفو

"طراح منظر پلي بين دنياي علم و هنر ايجاد كرده و تحليل را با خالقيت پيوند مي دهد. تعادل بين زيبايي و كارايي محيط است
اين امر . كنند خلق ميهنريمكانهايينامند و اني هستند كه خود را هنرمندان زمين ميطراحان منظر كس. ]1382:132بل، [

از سوي . حل مشكالت فضايي نيستصرفاً روندي در جهت  هستي مي باشد و  برگرفته از جهاني در جهت بيان مفاهيم،خالقانه
كه در يك زمينة خاص اني  و يا طراح"2 وابستههاي رشته " ديگر تحت عنوان ديگر در اين زمينه فعاليتهاي زيادي توسط گروههاي

و حتي متخصصين علوم كامپيوتر اشاره شناسان  مهندسين عمران، بوم بهتوانميافراد  اين دسته ازجمله. شودفعاليت دارند، انجام مي
وب كه ساكنين شهرها به آن نيازمند  قادر به آفرينش فضايي مطل، امانمايندهاي علمي توجه  به فرايندتواننداين افراد تنهامي. نمود

ه باشند و توجه داشتتوانند به عواملي خاص ه و تنها مي بسيار محدود بود طراحي محيطزمينهآنهادر فعاليت  دايره. نخواهند بود،هستند
و هنرمندانةدر هم آميزش خالقانه  طراحي محيط،  اساس دانش.تالشي براي تركيب مولفه هاي موثر در زمينه خلق محيط ندارند

طراح منظر در تالش است تا طيفي از نيازهاي انسان را در زماني مشخص "در حقيقت . فاكتورهاي تاثيرگذار در طبيعت مي باشد
اين كار بايد به شيوه اي پايدار صورت گيرد تا كيفيت منظر . برطرف سازد و بين ظرفيت فيزيكي و ادراكي منظر تعادل ايجاد كند

 ميان ي، ترويج رويكرد تحقيقيكي از اهداف اين.]1382:132بل، [" حفظ شود و انتخاب آنها را محدود نسازدبراي نسل هاي بعد
معماري منظر يكي .  منظر و سيماي عمومي شهرها است رويه تغييرحي منظر شهر و مقياسهاي مختلف در جهت براي طرا،رشته اي

 و مديريت زمين مطرح مي شود و ارتباط نزديكي با فرآيندهاي طراحي ريزيبرنامه در زمينه از رشته هايي است كه در حال حاضر 
وژه هاي طراحي محيط با  براي انجام پرمفاهيم زيبايي شناسي آشنايي داشته باشند و با بسياري از  بايدمعماران منظر. دارد

 نمي شود و بنابراين اشاره خوبي دركاز به طراحان هميشه به با اين حال، جايگاه طراحي و ني. كنندمتخصصان ديگر همكاري 
. خالي از فايده نخواهد بوداين تحقيق به حرفه طراحي منظر و به برخي تصورات نادرست در يمختصر

طرح سواالت
باشد كه در جهت مشخص شدن ويژگيهاي آن يافتن پاسخ به اين اي پيچيده و مرتبط با ساير علوم ميطراحي محيط ومنظر، رشته

چگونه با تعريفي صحيح از رشته طراحي منظر، مشكالت محيطي با توجه به نيازهاي اجتماع حل خواهدشد؟ :  داردسوالت ضرورت
كند، چيست؟  دانش خاصي كه معماري منظر را در ارتباط با ساير رشته هاي علمي وابسته تعريف مي
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اهدف تحقيق
هاي خاصي براي معماري ها و تكنيكشيوه: هاي مذكور، فرضيات زير شكل مي گيردمقالة حاضر، در راستاي يافتن پاسخ پرسش

شته طراحي باشند كه در  منظر موجود مي
اي كامالً پيچيده بين انسان و طبيعت شكل اي از علوم، به عنوان مجموعهاند ارتقاء پيدا كرده و از تركيب حوزة گستردهكردهمي

باشند، چنانكه نه تنها مرتبط با رشته هاي علمي وابسته هستند، بلكه   الگوهاي مطرح شده دقيق، شفاف، روشن و قابل ترويج مي.گرفته است
خلق مناظر جديد نيازمند توانايي ذاتي و خالقانة معماران منظر است كه اين خود نياز تركيب با رويكردي . ابل ارتباط با ساير رشته ها مي باشندق

.باشدسيستماتيك و تحليلي مي

روش پژوهش
 تطبيقي_روش تحليلي 

وشهاي آموزش معماري و تا حدودي فرايندهاي طراحي در اين روش با تحليل و ارزيابي شيوه هاي موجود به ارزيابي اجمالي ر
معماري پرداخته مي شود تا امكان ارائه مقايسه و بررسي تطبيقي آنها در راستاي پديداري نقش پژوهش در آموزش طراحي محيط 

.فراهم گردد

ها  روش.2

؟ معماري منظر چيست.2-1
توان به ارائه ديدگاه سيستماتيك و تحليلي اري منظر در دست  نباشد، نميهاي معماز آنجايي كه تا هنگامي تعريف صحيحي از دوره

دراين ميان، در يك تعريف ،بايد معماري منظر را در زبانهاي مختلف مورد بررسي قرار دادبراي رسيدن به اين مهم، . از آن پرداخت
بر در مقياس هاي مختلف و يستگاه هاي انساني برنامه ريزي محيط هاي باز پيرامون ز و  طراحيكلي معماري منظر را مي توان

.  معرفي نمود آنهااساس ديدگاه فرهنگي

، دورة رسمي يادگيري، "ريزي منظربرنامه": ارائه كرد3ريزي منظر الزم است تعريفي را نيز از برنامهذكر شدهبا توجه به تعريف 
ريزي منظر چهارچوب هايي  برنامه.مردم مي باشدد عالقه عموم كه مور است طراحي و آفرينش مناظر جديد در جهت نيل به اهدافي

براي مثال حومة شهرها، (هاي شديد شده اند ريزي مناسب و صحيح مخصوصاً در مناطقي كه دچار دگرگوني و آسيببراي برنامه
 بازسازي بنيادي  وريزينامهي بريهاهدف چنين پروژه. را فراهم مي نمايد)هاي صنعتي و مناطق ساحلينشين، حوزهمناطق زاغه

 از طراحان منظر در پروژه هاي بزرگ مهندسي، استخراج معادن، فعاليت هاي مربوط به احداث يتعداد".مناظر تخريب شده است
يات نامطلوب منظر وجود داد، بلكه انگيزه اي در چنين پروژه هايي نه تنها امكان اصالح كيف. جنگل ها و كشاورزي شركت دارند

مورد اخير، .  تا مناظر جديد در مقياسي بزرگتر و متاثر از پويايي فرايندها و الگوهاي طبيعي و فرهنگي ديده شوند مي گرددايجاد
.]1382:131بل، ["تاكنون مورد توجه چنداني نبوده است و بنابراين يكي از چالشهاي طراحي امروزه است

 در طراحي منظر را  الزمهايتكنيكها و ديده و تربيت شده و مهارتظر آموزش ريزي منمعمار منظر، فردي است كه در زمينة برنامة
 به اين زير مجموعه ها 1 در جدول شماره .باشد مي اين رشتههاي وابسته بهير مجموعه در مورد ز است و قادر به تحليلفرا گرفته

 وك هنرمندانه و خالقيت در طراحي منظردرك بخش روشهايي كه در اين تحقيق به آن پرداخته شده است، در ي.اشاره شده است
 قسم ديگر در

 بررسي  گذشته گسترش پيدا كرده اند، بطوريكه از سطح باغهايي كه معماران در گذ
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خالقيت در طراحي منظر . 2-2
مي توان گفـت هنـر      . كنند خود از آن استفاده مي     آثار كه معماران در      است بيان گرافيكي اي  روش كلي در بيان معماري منظر همانند        

تفاده از نقاشـي در طرحهـاي منظـر در     گرافيكـي و اسـ  و در اين راستا ارائه معماري حركت نموده  هاي پيشرفتباي باغ همگام    طراح
 بوسيلة نقاشـان مطـرح زمـان    بر اين اساس، در گذشته اين طرحها شبيه نقاشي بوده اند و باغها معموالً    . درجه باالي اهميت قرار دارد    

 و بـه همـين علـت    ه اسـت  قبل از طراحي باغ و معماري منظر گسترش پيـدا كـرد    ، منظر به طور قطع    نقاشي. خود آراسته مي گشتند   
 مقايسـه   ، جهـت  بايستاي كه مي   نكته .اشي مي باشد   نق  مراحل خالقيت در   باهمگام  تحقيق در زمينة روند خالقيت در طراحي منظر         

كننـد  هنگاميكه نقاشان اثري را خلق مـي  . ، روند نقاشي است   رسي قرار گيرد  نقاشي و طرحهاي معماري منظر بصورت تحليلي مورد بر        
مهـم  قاشي بـراي مخاطـب و نـاظر   خلق يك نفرايند در اينجا. درون خويشتن مي پرورانددروكامال شخصي ن را بصورتمعموالً آ

يـا  ح در مورد منبع الهام اثـر و   توضيبنابراين هنرمند معموالً خودش را درگير. خواهد بود يي، هدف غايي     بلكه محصول نها   نمي نمايد، 
 محسـوب   براي فهم طرح مورد نظر،طراحي منظر مسئله اي مهمفرايند  روند طراحي در كند و اين درحالي است كه طراحي نمي روند  

ـ              بايست مي  طراحي منظر   استادان در اينجاست كه  .مي شود  ا  فرايند طراحي منظر را به صورت مرحله اي به فراگيران آموزش دهند وب
 در يك طبقه بندي كلي متغيرهاي مهم در دستيابي به خالقيـت             براين اساس، .اين كار به پرورش پتانسيلهاي خالقه فرد ياري رسانند        

  و مهـارت هـاي   يرهاي شناختي مربـوط بـه هـوش، دانـش        متغ". را در سه رده شناختي، محيطي و شخصيتي مي توان معرفي نمود           
يارهاي ارزيابي در دانشگاه ها مي باشند كه از طريق تجارب حرفه اي نيـز كسـب مـي گردنـد؛                   اين متغيرها اغلب مع   . تكنيكي هستند 

اقتصادي و آموزشي هسـتند و زمينـه و چهـارچوب طراحـي را              -مذهبي، فرهنگي، اجتماعي  -متغيرهاي محيطي شامل عوامل سياسي    
 به انتخاب افرادي    عوامل شخصيتي . مي باشد  تمتغيرهاي شخصيتي شامل انگيزه شخصي، اعتماد به نفس و خالقي         . فراهم مي كنند  

.]144 :همان["كه قادر به حل مشكالت پيچيده طراحي هستند كمك مي كنند

، در طراحي محيط.  نكته اي كه الزم است دراينجا به آن اشاره شود آن است كه خالقيت تنها شرط الزم در طراحي محيط نيست
اين امرمشابه فرآيند . گردد و به اين طريق ساختار يك طرح ايجاد مي شودميبندي  رده وه عناصر تشكيل دهندة آن تجزيهمنظره ب
ي از طراحي معماري طراحي منظر حت.  براساس تركيب عناصر مقتضي در طرح شكل مي گيرد معماري مي باشد كهطراحي
.جو نمودگسترده تر علم منظر جستهاي  واقعيتلي آن را مي توان در دليل اص.تر استتحليلي

 برروي  را جمع آوري نموده و نيزشناسي زمين مسائل اطالعات وابسته بهعالوه بر خالقيت در ارائه طرح،بايدمعماران منظر 
هاي ساحلي و بسياري امكانات فراوان ديگري كه ها، لبهها، گودالها، درهها، دهليزها، خطوط، قلههاي توپوگرافي از جمله لبهشاخصه

. تمركز نمايندشوند،ظر به روشني نمايش داده ميدر طراحي من

 پوششهاي در اين ميان.هاي زمين بدست آورند اليهو ياتوانند بوسيلة خطوط مقطع اطالعات بنيادي در رابطه با خاك را ميايشان 
ده اي، درطرحهاي باشند كه موجب تأثيرات گستريگياهي نيز دستة بزرگ ديگري از عناصر تشكيل دهندة رشتة معماري منظر م

از اهميت  به جنبة تحليلي آن نسبتمحيط يحا طر خالقانه جنبة آفرينش بنابراين با توجه به مطالب ذكر شده،.دگردمنظر مي
. مي شودكمتري برخوردار
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منظر طراحي روند. 2-3
وهي در ژطراحي پ.  ميالدي باز مي گردد1960 و اوايل دهه 1950به اواخر دهه يند طراحي،آ فريسرآغاز مطالعه در ساز و كارها"

سال هاي نخستين خود بر اين باور مشترك مبتني بود كه  طبيعت عمل طراحي تا حدود زيادي مستقل از ويژگي هاي موضوع آن 
 در اولين از سوي ديگر.]1378:95نديمي،["استمشابهيندي آحي در همه زمينه ها داراي فرااور، طرو بر اساس اين باست

 برپاشد، محققين و نظريه پردازان مراحل روند طراحي را در 1969 در سال 5كنفرانس روش هاي طراحي كه در كالج سلطنتي لندن
اين سه مرحله مجزا از هم و شروع هريك مستلزم پايان ديگري . دند معرفي نمو8ارزشيابي. 3 و 7تركيب. 62آناليز. 1سه مرحله 

.بود در اين روند از طراحي همين مستقل بودن فعاليت ها از يكديگر  اساسيمشكل. مي باشد 

كه در راس آنها مي توان به نظريه هاي طراحي " طي نيم قرن اخير تحوالت زيادي در زمينه طراحي صورت گرفت عالوه بر اين
در اين نظريه ها، توجه خاصي به تبيين نقش انسان و تعامل آن با محيط گرديده و از اين رو مقوالتي همچون . معاصر اشاره نمود

پيدا  ويژه اي در سير از سوال به جواب جايگاه"تصميم گيري" و نهايتا "تصميم سازي"، "خالقيت"، "ايده پردازي"،"شناخت"
 بود كه آرچر طي ]Jones, 1970[وجونز]Archer, 1963[آرچرشاخصترين آنها توسط.]1382:220محمودي، ["نموده است

الگوي خود اجازه بازگشت از مرحله اي به مرحله ديگر  را در روند طراحي پيش بيني كرده بود و اگر چه باز نگري بين مراحل را 
.بوجود مي آورد اما همچنان مشكل مجزا ديدن مراحل از هم را داشت

واژگان كليديمقياسفعاليت

جمعيت شناسي، پژوهش، حفظ منابع طبيعي، توسعه، اقتصاد، 1:50000<برنامه ريزي منطقه اي
، الگوها، نقشه هاي منطقه GIS4جامعه شناسي، اصول سياسي، 

...اي، دياگرام ها، آمار، نمودارها و 

پژوهش، دهليزها ، فضاها، بوم شناسي منظر، مدلهاي شبيه سازي 1:50000>>1:5000برنامه ريزي منظر
ي جذابيت، آسيب پذيري، شايستگي؛ ارزياب: و مدلهاي سه بعدي

ميزان فشار وارده بر محيط، پردازش، فرايندها، عكس العمل هاي 
، نقشه هاي منطقه اي، دياگرام GISمتقابل، حفظ منابع طبيعي، 

...ها و 

بوم شناسي منظر، پژوهش، فرايند، دگرگوني، طراحي جديد، 1:5000>>1:1000)مقياس بزرگ(طراحي منظر 
CAD ،نقشه ها، اسكيس ها و ، الگوها، نقشه هاي منطقه اي

...طراحي ها، دياگرام ها و 

، پالنها، اسكيس CADهنر، فرم، شكل، دگرگوني، طرح جديد، 1:1000>)مقياس با جزئيات(طراحي منظر 
ها و طراحي ها، اصول اجرايي، جزئيات، تكنيك هاي منظر، 

...ساختارها، طراحي كاشت، زهكشي، آبياري، نگهداري و 

ژگان كليدي در طراحي منظر متعارف ترين وا.1جدول 
(Gazvoda, D.)
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 از حالت خام و 9الگوي جونز ارتباط بين سه مرحله آناليز، تركيب و ارزشيابي در داخل يك دياگرام چرخشي و سير طرحمايه"
كه بعدها در دانشگاه منچستر تكميل گرديد و .  را نشان مي داد12 و نهايتا به حالتي قطعي و نهايي11به حالت تصميم گيري10انتزاعي

عالوه بر اين مدل، بعد از آن مدلهاي ديگري نيز توسط برخي . ]76،ص1378محمودي،[" شمار مي آيدامروزه هم الگوي معتبري به
مدل  و تجزيه و تركيب،آزمون-طرحمايهنظريه پردازان براي توصيف روند طراحي پيشنهاد شدند كه مي توان از جمله به مدلهاي 

 ديدگاه .2 ديدگاه برنامه ريزي محور .1: ا غالبا نتيجه دوديدگاه مي دانندتفاوتهايي موجود در مدلهاي بيان شده ر.  اشاره نمودتجربي
,1997[زيبايي محور  McHarg[ .تمايل به برنامه ريزي اي وجود دارد كه بيشتر از روش هاي "در ديدگاه برنامه ريزي محور 

غلب تحت تاثير روش هاي آموزشي همواره در طراحي با توجه به نياز هاي فيزيكي، فرهنگي و اجتماعي جامعه استفاده مي كنند و ا
 در محدوده نظريه 13در نگرش مدل هاي زيبايي محور فرآيندهاي شناخت خالقيت"و . ]1378:75محمودي،["حال تغيير مي باشند

نمود نكته اي كه در تمامي فرايند هاي طراحي مي توان بيان .]207 :1381لنگ،["هاي هنجاري و ارزشي طراحان قرار مي گيرد
اين . فرايندهاي طراحي نه داراي ويژگي خطي هستند و نه طول مشخصي دارند، بلكه چرخه اي و پيشرونده هستند"اين است كه 

فرايندها، آغاز از قبل تعيين شده اي ندارند، ممكن است طراح با مشاهده مسئله اي، يا با داشتن ايده اي، يا با خلق فيزيكي چيزي، و 
هدف ضمني بهبود يك وضعيت است؛ نتيجه غير قابل اجتناب، شناخت موارد جديدي . يت خاصي به آن وارد شوديا با ارزشيابي وضع

.]1379:512ماتالك، ["است كه بايد مورد توجه قرار بگيرند

همچنان  نمايد اما سنتي تر مي معماري منظر مدلهاي نسبت به معماري در طراحيرايجدر راستاي آموزش طراحي محيط، الگوهاي 
وار و به دقت در  يك روند طراحي در معماري بصورت تئوري.در خصوص اين مطلب.شبيه به الگوهاي طراحي محيط مي باشند

رو از متود ويژة معمارانه . ، توضيح و تشريح شده است"تفكر طراحي" تحت عنوان 1992متون گوناگون، از جمله كتاب رو در سال 
در آن ايده  راهي كه .]Rowe1992,[كند استفاده كرده استران و طراحان مسائل را آناليز ميدر تشريح اينكه چگونه ذهن معما

از . باشد براي تمامي طراحان يكسان مياين روش.  يا به تعبير بهتر ايده بر روي كاغذ انتقال مي يابدگرددمنجر به تشكيل فرم مي
هاي عيني مانند اسكيس، دياگرام، پالن طبقات، مقاطع، طرحهاي صورت طرحبايستي بهاي شناور و معلق در ذهن ميايدهديدگاه او 

كم بوسيلة استفاده از عناصر گرافيكي در باشند ولي كمها در ابتداي كار بسيار ساده و ابتدايي ميطرح. پرسپكتيو و غيره بيان گردند
.گردندطرحهاي معماري بصورت خوانايي تبديل مي

مي تواند عكس ها يا كشيدن طرح هاي سريع نيز .  توصيف آنها با تصاوير و واژه هاي بصري استروش ثبت خصوصيات منظر،"
فايده كشيدن اين گونه طرح ها اين است كه مي توانند روي اجزاء كليدي كه تعيين كننده خصوصيات منظرند، . مفيد واقع شود

.]1382:137بل، [" مفيد واقع شوندنوشتاري نيز مي توانندهر چند توصيفات . تمركز كنند

هاي واقعي روژهها و پهايش را از ميان مصاحبهكسي كه ايده.  ادعا كرده است1994در سال 14 اين امر همان چيزي است كه رابينز
به .],Robbins1994[دنكمي و سايرين توضيح و تبيين18، موئنو17، راجرز16، پيانو15 معماران مشهور جهان مانند سيلوتيو روشهاي

توان آن را باشد كه مي ايدة طرح مي آفرينش پژوهش خالق برايستين مرحلة تحليلي در كار معمارمنظر، نخعالوه درديدگاه وي،
خالقيت به عنوان هدف غايي فرآيند تصور و خيال و يا بيان فهم تصوير سازي يك ".  سيستماتيك در كار ارجحيت دادبر تحليل

چيزي كه در اينجا مورد نظر است خود تصور نيست بلكه تصور خالق است . وير ذهني يا حتي يك ساختمان استطرحمايه، يك تص
طرح بوسيلة . ]34: 1381آنتونيداس، ["و اين قابليتي است كه طراح را در عبور از سطح مفهوم به سطح تجسم ياري مي دهد

 با جزئيات فني است نتيجة كار معمار، پالني. كندبراي ساخت ادامه پيدا مي فني تر وبا توجه به ملزوماتو با دقتتر هاي جزئيطرح
هاي معماري و  شباهت فراواني ميان پروژهبا توجه به اين ديدگاه. كندكه چگونگي و نحوة ساخت يك اثر معماري را بيان مي

.]Rowe,1992[ وجود داردمعماري منظر

تر، به صورت جامع، 20 توسط مك هارگ1969 و در سال  مطرح19 ورن مينينگط آموزشي طراحي محيط و منظر توساولين مدل
هاي استفاده از نقشه. ي بود كه توسط مك هارگ انجام شد ابداعهاي مختلفاليه به  طرح منظرتجزيه و تحليل. تشريح گرديد
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 براي الگوهايي موجب معرفي  و نوعي خالقيت در كار مك هاگ محسوب مي شد با يكديگرهاي گوناگوناليه تركيب مختلف و
 مدل سازي  تدريج بهبههاي كاغذ اليه استفاده ازمدل سازي ساده با.  منظر به صورت علمي گرديد و برنامه ريزيمعماري

ي مدلهاي رايانه اي به طور روز افزون". دنبال گرديد و توسط اشتاينيتس و همكاران وي در هارواردكامپيوتري و پيچيده تر تبديل شد
 اين مدلهارا نمي توان جانشين خالقيت  اينكهوجودبا. براي تحليل ارتباطات پيچيده در مقياس هاي متفاوت منظر به كار مي روند

بسط اين مدلها بسيار سريع .  مي توانند در طول زمان به طيفي از اهداف جهت ارزشيابي نتايج طراحي، پاسخ دهندانسان نمود، آنها
 اين پيشرفت اهميت .]1382:145بل، ["ايند طراحي جاي خود را باز كرده و داراي عملكرد مناسبي استبوده و به خوبي در فر

يه تمام تحليلهاي محيط و منظر در دهه اخير گرديده  پا"روش چند اليه اي" الگوي بطوريكهه استفراواني در معماري منظر داشت
 ولي در زماني كه مك هارگديهي محسوب مي شود، يك امر ب"روش چند اليه اي" از نقطه نظر كنوني،.است

]1969,McHarg[از اين لحاظ معماري منظر به . ريزي منظر بود اين كار را به انجام رسانيد بعنوان يك روش ابداعي در برنامه
علمي به خوبي ي بوسيلة روند تحليليسازي به سمت معماري منظر مدرن حركت كرد و قسمت خالقانه در طراحروشني از هنر باغ

كه معماري منظر درون معماري منظر پيشرفت كرد و قالب جديد و اصول اوليه براي ريزي منظر در برنامهشاخة . تكامل پيدا كرد
 به عنوان يك ريزي و طراحي منظر حل مسائل برنامه به عنوان اولين مرحله، ، همواره پروسة آناليزدر اين روش . مدرن بنا نهاده شد

توانايي اجراي هر دو رويكرد در يك زمان باعث شد كه اين امر به عنوان يكي از . شد قسمت خالقانه كار استفاده مي بافرايند موازي
:مراحل اين  روند طراحي به صورت زير بيان شد. ري منظر مدرن مطرح گرددهاي معماويژگي

 ارزيابي فشارهايي كه  وضعيت موجود منظر،منظر؛ سنجش محيط و  تشريح درك صحيح و تعاريف روشن از مسئله؛ تحليل و
. ق و ارائه طرح پيشنهادي؛ طراحي خال) زمين در آيندهبا در نظر گرفتن كاربري(تغييرات پيشنهادي بر منظر اعمال مي كنند 

وي ايده . وند طراحي منظر استفاده مي كندمولفه هاي ضروري در رنمايشاز يك دياگرام براي ) 1986 (21ماروزيكدر اين راستا، 
. آنها مي باشد ارزيابي به دياگرام وهاي گوناگون، تبديل داده ها شامل تشريح فضا بوسيله استفاده از داده،ريزيدر روند برنامه

]1999 ,Marusic ،p61[.

.در طرحهاي خود از شيوه تركيب اليه هاي تاثير گذار در فرآيند طراحي استفاده مي نمايد) McHarg(مك هارگ . 1تصوير 
McHarg,1969 : ماخذ
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ه از مدلهاي مختلف، چارچوبي را براي تئوري كاربردي  سال استفاد20اشتاينيتس در اواخر دهة هشتاد پس از بر همين اساس، 
 تشريح مراحل اصلي در پروسة ، ويدر واقع هدف.]Steiuitz,1990[اي ارائه داد آموزش معماران منظر و ساير طراحان حرفه

.  مي داند وسيلة براي تشريح و توضيح مراحل پروسة طراحين بهتري رادياگراموي ترسيم . طراحي منظر بود

) 1993( رايت .، انجام شدمركز تحقيقات منظر دانشگاه تورنتودر براساس چهارچوب اشتاينيتسس از آن پژوهشهاي گسترده تري پ
و ) 1996 (23، كسيك)1993 (22رايت.  جديدي از چارچوب هاي طراحي تهيه نمودشرحيم كرده ورا دوباره ترسدياگرام اشتاينيتس

 را به جاي تكنيكهاي توسعه يافته براي مستندسازي، فراگيري و انتقال اطالعات در رابطه "ايدانش نقشه"ايدة ) 2000 (24هوينكس
نمايش بيان موضوع و  شيوه اي است كه به "ايدانش نقشه" تئوري .]p2,1993,Wright [با رشته معماري منظر جايگزين كردند 

تحقيق خود را ) 2000(هوينكسدر همين راستا،. مي پردازدل موثر، ساير عوامجدول، نقشه ها و بوسيله دياگرام،روند طراحي
او نتايج . ها شكل دادها در پروسة طراحي منظر و توجه به عناصر گرافيكي رايج و لغات كليدي در دياگرامبراساس استفاده از دياگرام

. ي به كار بستهاي سه بعدي طراحدياگراماي بر اساس امپيوتري پيچيدهتحقيق خود را در ساخت برنامه ك

هر الگو شامل روشهاي متفاوت براي يافتن .  الگو بوجود آمده است6از تركيب )1990(چارچوب اشتاينيتس . 2تصوير 
هر مرحله . ها مي تواند متنوع باشدنتايج براساس نمودارها و نقشه. باشدجواب سؤاالتي كه در سمت ديگر پرسيده شده، مي

. اين روند تا زمان دستيابي به نتيجه نهايي تكرار مي شود. تواند دوباره تكرار گرددمي
(Steiniz, 1990: 136)

(Gazvoda, D. 2002)
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 طراحي منظر معرفي  بهترين نحوة بيان" دياگرام" هاي وابسته به طراحي محيط در قالبهاي گرافيكي از دانشارائهدر اين مدل 
سخن  به جاي  وجويندهاي مختصر و لغات كليدي بهره مي نوشته ،، طراحهاها معماران منظر  از دياگرامدر اين الگو،. مي گرديد

ارائه نموده منظر  الگوهاي بهينه محيط و هاي خود را براي رسيدن به آموزند چگونه نظرات و ايدهدر مورد ادراكات انساني ميگفتن
. و پياده نمايند منظر تركيبدر طرح آنها را به صورت مطلوب و مطابق با نيازدر و

 بيان گرافيكي در طراحي محيط ومنظر.3
. باشند روند طراحي مي يكي از بهترين شيوه هاي نمايش منظر در طراحي محيط و" دياگرام"ده ازهمانطور كه اشاره شد، استفا

ريزي  بر اين اساس است كه در برنامه. نتيجه گيري نهايي ياري مي رساندرا درعضاي تيم طراحي و ارباب رجوعا،"دياگرام"
ريزان منظر الگوهاي فضايي برنامه. تر از طرح نهايي مي باشدمراتب مهپارامترهاي موثر به ممحيط و منظر، به تصوير كشيدن 

 پارامترها در الگو بوده و بر اين اساس دخيل نمودنكنند كه نتايج آنها بر حسب شرايط مختلف تغييرپذير سازي ميپيچيده اي را شبيه
طوريكه باشد ب مي و مشخص شفاف كامالراحي پروسه ط در اين روش، .باشدتر از نقشه نهايي و ثابت ميو روابط ميان آنها مهم

وجوه آن  است كهاين الگو نيازمند روندي. پارامترهاي و روابط طرح در تمام مدت مي توانند كنترل، تصحيح و يا به روز گردند
.ارائه نمايدراريزي منظر برنامه نهاييالگوي

 به اين الگوها . درا دارا باشن» تغييرات وابسته به زمان و منطقه«بليت بايست قا، مياين مدلهابا توجه به تغييرات مداوم در منظر
شة  و نقهاي ذكر شده مي توانند تغيير كنندمدلبر اين اساس . جديد را خواهد دادكاربران اجازه تغيير متغيرها و بازنگري در جوابهاي 

داشتن تنها يك بنابراين . را ارائه نماينداه حلهاي متعدد و مختلفي  رمدلهاي ارائه شده بايد قادر باشند تا. جديدي بعد از آن ارائه گردد
.  خوبي ارائه نگردد نمي تواند مفيد باشدچنانچه استدالل ها بهانتخاب،

مورد ...) مجمع محلي، شهرداري و(گرديده و در گروه  ارائه )مجموعة كاربري اراضي پيشنهادي(ريزي نتيجه نهايي در پروسة برنامه
ريزان منظر نامهبنابراين بر. شودراه حل نهايي انتخاب ميبه عنوان ،مناسبترين گزينه به موجب آنوگيرد بررسي قرار ميبحث و 

هاي واضح و خوانا و قابل فهم توسط دياگراماي پيچيده از روابط را درنظر گرفته و اين عوامل را توسط ارائه اي بايست مجموعهمي
 مدلهاي طراحي به صورت كامالً مستقيم در فرايند آموزش طراحي منظر نيز قابل اين گونه. بيان نمايندگوناگون و طرحهاي متعدد 

(Gazvoda, D. 2002)(Gazvoda, D. 2002). استفاده خواهد بود

(Gazvoda, D. 2002)
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پالن پوششبراي نمونه، . نمايش داده شودهاي نهايي ها و طراحي ها، نقشهطبيعي بايستي در پالنبر اين اساس كليه فرآيندهاي 
 كاشت بعد از آن كه.تمامي مراحل طراحي مد نظر قرار گيرد بايد در -گياهان در حال رشد-گياهي، كه شامل تغييرات موقت است 

 سال وقت نياز است تا 20 سال بطول خواهد كشيد تا افراد از منظر لذت ببرند و خيلي مواقع بيش از 12 الي 5انجام شد  گياه 
هاي گياهان و ملزومات آنها طراحي خود را انجام ، باتوجه به ويژگي منظردر اين راستا معمار. برسنددرختان به اندازه واقعي خود 

در طراحي منظر شناسايي شده و بسترمناسب براي آنها فراهم ) پيشرونده(مهاجم به عنوان مثال،گياهان. خواهد داد
اين . لي را شناسايي نموده و زمينه مناسب جهت نگهداري آنها  بوجود آوردهمچنين طراح منظر موظف است گياهان فص.مي گردد

، با كمك اين  كه معموالً آنها را رعايت نمي كنندنمايد ميعادي چنان براي معماران منظر هاي كاشت گياهاصول در خصوص نقشه
.تر خواهند كردروش طراحان محيط ومنظر تسلط خود را بر عواملي كه بايد در طراحي لحاظ شود، بيش

ها بر اساس تغييرات زماني فضايي  باكمك هم پوشاني نقشه"يل منظر شهري پايدارتحل"دياگرام .  3تصوير 

:  ماخذ  (Gazvoda, D. 2002)

(Gazvoda, D. 2002)
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هاي طراحي منظر، بر اساس تحيلي دياگرام با هدف نمايش روند پيشرفت ايده طراحي نمونه اي از  تكنيك. 4تصوير 
(Gazvoda, D. 2002)وكنترل طرح نهايي
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 نتيجه گيري
بايست در  اي از رشته هاي علمي وابسته را در برگرفته و بر همين اساس، معماران منظر ميطراحي محيط و منظر حوزه گسترده

يان در اين راستا طراح منظر مي تواند با كاربست تحليل ها و تحقيقات م.هاي مختلف تخصصي آموزش بينندها و روشتكنيك
رشته اي راه را براي يافتن بهترين طرح پاسخگو هموار نموده و در اين ميان همواره مسئله خالقيت را در نظر داشته باشد

در اين ميان به كار گيري  . همچنين بايد از ابزارهاي گوناگون در جهت كنترل عوامل تاثير گذار بر فرايند طراحي به استفاده نمايند
فيكي و دياگرامهاي تحليلي چه با استفاده از ابزارهاي ترسيمي و چه مدلهاي رايانه اي مي تواند طراح محيط را در شيوه هاي گرا

. كاربست عوامل اساسي طرح،  ياري رساند
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پي نوشت 
1 - The layer-cake method
2 -Related disciplines
3 - Landscape planning

4. GIS) راه حل هاي پايه در جمع آوري، ثبت و مديريت اطالعات جغرافيايي در تعدادي اليه است كه مي توان آنها ،)سامانه هاي اطالعات جغرافيايي 
.را با روش هاي مخصوصي تركيب يا روي هم گذاشت تا امكان پاسخ به سواالت متعددي را فراهم سازند

5- Imperial Collage, London
6 - Analysis
7 - Synthesis
8 - Evaluation
9 - Concept
10 - Abstract
11 - Decision
12 - Concrete
13 - Creativity
14 - Robbins
15 - Silvetti
16- Piano
17 - Rogers
18 - Moneo
19 - Warren Meaning
20 - McHarg
21 - Marusic
22- Wright
23 - kesik

- Hoinskes24
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