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فرايند طراحي معماري منظر، از گذشته تا امروز 

*      دكتر محسن فيضي

**        مهندس مهدي خاك زند

چكيده
هاي اساسي طراحي، نمي تواند از طريق هر تالشي در جهت ايجاد فرآيند طراحي به صورت علمي  پرسش

 به مطالعات علمي، توضيح دادهتوضيح داده شود، بلكه بيشتر از طريق آزمايش كردن نتايج طراحي نسبت
بخصوص در حوزه معماري و (در دهه هاي اخير تالشهاي فراواني در جهت بهبود فرايندهاي طراحي . مي شود

. گرچه اين تالشها در حوزه معماري منظر كمتر به چشم مي خورد. صورت پذيرفته است) طراحي صنعتي
تماتيك از طراحي منظر گزارش نشده است و بيشتر فرايندها فرايند دقيق و سيس) بجز چند مورد اندك(تاكنون 

هاي مجزا به اي از بخشاغلب فرآيند طراحي به صورت مجموعه. به نحوه اجرا يا بخشي از طراحي اشاره دارند
بعضي از معماران براي فرايند طراحي . اي متوالي به دنبال هم مي آيدتصوير كشيده مي شود كه در مجموعه

اين چرخش گام هاي سازمان يافته الگوي ترتيبي در فرآيند . لگوي چرخشي را پيشنهاد مي كنندمنظر يك ا
. طراحي مي باشد

) حتي غير حرفه اي ها(به هر حال تعاريف متعدد از معماري منظر حاكي از آن است كه توسط افراد مختلف 
دهء وسعت اين رشته باشد كه گاهي از رويكردهاي متفاوت در ان تعاريف مي تواند نشان دهن. ارايه شده است

ذوق و سليقهء شخصي آغاز مي شود و گاهي نيز پايه هاي علمي آن چنان قوي و محكم است كه تصوري 
در اين مقاله نيز پس از مرور مباني مربوط به طراحي منظر و . شود نمي توان به هيچ عنوان ار آنها عدول كرد

.  به تحليل گذاشته شودPAKILDA و SADسي فرايند آن تالش شده تا دو رويكرد اسا

واژگان كليدي
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مقدمه 
،  معماري تاريخ گذشتهدر قرون. شودميتعيين)  طراحياصول( موثر  از فاكتورهاياي مجموعه بوسيله، طراحي مفهوم يكءتوسعه

معمارانيبوسيله ( دقيق عبارات در قالب روشني به و تاثير آنها بر فرم شده وضعصراحتبه)  معماريتئوريهاي ( كيفيهايمشخصه
 در معماري فراگير اخير كه از مفاهيمبرخي.  استشدهبيان)  وندرو ميس و، لوكوربوزيه، پالديو، شينكللبرتيآ،  ويتروويوسچون
 و لوكوربوزيه مانند گائودي و افراديل استيدي نهضت چون گروههاييبوسيله بيستمشود، در آغاز قرن مي استفادهخالق
 نوعي به رسيدنجهت طراحي شيوه از نوعي شدهچارلزجنكز مطرح توسط اخير دوباره در چند سال كهبحثياما .  استگرفتهشكل
طراحي  به مربوط تئوريهايدر واقع)باشد و هنر ميتاريخ، فرهنگها بيشتر پيرامونبحث (كند مي صحبت دو رمزيمعماري
هاييتئور.  داردامه هنوز اد آغاز شد و بعد از دوهزار سالبا ويتروويوس) و اقليمي، سياسي فرهنگيشرايط ( وابسته و علوممعماري

 و محيط انسان ارتباط به در جزئياتكنند اما حداقلنمي وابسته و توليد صرف صرف، تكنولوژي هنر صرفجديد ديگر خود را زياد به
همين . باشد هنرها مي به ديگر وابسته و از طرف علوم به وابسته طرف از يك طراحيريزي برنامه معمار درجريانبنابراين. اندوابسته

. صادق است) به دنبال واقعيتهاي موجود در معماري(موضوع در مورد معماري منظر نيز 

هاي ويتروويوس سال. اما با توجه به داشتن دانش هاي فراوان در زمينه هاي مختلف، هم اكنون نيز به متخصصان زيادي نياز داريم
ريز منظر به صورت بندي مجدد اين اهداف را براي برنامهتام ترنر طبقه. دور اهداف طراحي را به كاربرد، پايداري و لذت خالصه كرد

ايان تامسون آنها را براي طراحي منظر تحت عنوان اكولوژي، اجتماع و لذت تنظيم . اهداف طبيعي، اجتماعي و بصري پيشنهاد نمود
كند تا از رويكردي كامالً اي از اهداف با حوزه و التزامات اطالعاتي وسيع را خالصه ميهر كدام از اينها، مجموعه.مجدد كرده است
 سال تاريخ بياموزيم و رويكردهاي محاسباتي و 2000توانيم از با توجه به رويكردهاي مطرح شده ما مي. مند شودمعرفتي بهره

. به كار گيريمديجيتالي را براي احياي طراحي منظر 

. طراحي منظر و سنتي كه زير بناي اين حرفه است، تاريخچه طوالني دارد، ولو اينكه افراد عامي از آن اطالع زيادي نداشته باشند
 سال قبل از 300معابد بزرگ مصر در هزاره هاي چهارم تا اول قبل از ميالد، مكزيك در قرون سيزدهم تا پانزدهم، مناظر مربوط به (

.]Bell, 1999[)د در اطراف استونهنج انگلستان، يا در قرن سوم قبل از ميالد در آكروپليس آتن در يونانميال

طراحي و معماري منظر را چگونه مي توان تعريف نمود؟
هنر تركيب تغييرات سطح زمين كه در اثر عوامل طبيعي براي ساختن فضاي خارجي مطلوب «ممكن است معماري منظر را در قالب 

 ارايه كرده، "تاريخچه طراحي بر روي زمين"تعريف باال چندان دور از تعريفي كه نورمن تي نيوتن در . تعريف كنند» آيند بوجود مي
اصطالح معماري منظر در  نهايت چه زمان و چگونه بايد بدرستي تعريف شده و با معناي صحيحي «: نويسداو در كتابش مي. نيست

 مرتب سازي زمين براي استفاده - يا علم-مكن است اينطور برداشت شود كه اين اصطالح به معناي هنرهمتراز گردد؟ در اينجا م
شود گويد اغلب به غلط تصور مينيوتن در پانوشتي اين نكته را هم اضافه نموده و مي. ايمن، مناسب، سالم و مطلوبتر انسان مي باشد

اند؛ هردوي آنها خود را استفاده نموده» معمار منظر«ر از سايرين از عنوان كه همفري رپتون و جي سي لوودن در انگلستان زودت
كنند و با اين در حاليكه خود اغلب از عبارت معماري منظر استفاده مي) عنواني كه اولمستد آن را رد كرد(اند باغبان منظر خوانده

نظر وي درباره رپتون كه از اين اصطالح استفاده كرده . انداز يا منظرستاصطالح منظورشان بيشتر ساختمانهاي موجود در يك چشم
توان با اطمينان گفت كه منظورشان هنر ارتباط دادن معماري به منظر بوده بود، مطمئناً اشتباه است اما در مورد ميسون و لوودن مي

.]Turner, 2004[» است

، زيبايي شناسانه و خوش آيند زندگي داخل خانه به از سوي ديگر، منظر سازي شامل عناصر هنر و علم براي گسترش كاربردي
در اين . با محيط طبيعي است) خانه و ساختمان(چراكه يك هدف اصلي طراحي منظر آميختن تكنولوژي بشري . بيرون مي شود

:حال افراد ديگري نيز درباره معماري منظر و تعريف آن نظرات متفاوتي دارند، كه بعضي از آنها در ذيل آمده است
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.]Booth, 1983[ائتالف و يكپرچگي مردم و محيط بيروني به ترتيبي كه براي هردو سودمندي به ارمغان آورد•

.]Laurie, 1988[برنامه ريزي و طراحي زمين و آب براي استفاده جامعه بر مبناي فهم و درك نظام سيستم آنها•

ست شناسي و انساني است كه شخصيت و كاركرد سطح نتيجهء تعامل و تاثيرگذاري متقابل بين شاخص هاي فيزيكي، زي•
است ) فرهنگي(و انساني ) جاندار(، طبيعي )بي جان(زمين را تعيين مي نمايد و يا نتيجهء تعامل بين فاكتورهاي فيزيكي 

. كه الگوهاي قابل ادراك در اطراف ما بوجود مي آورد

تعريف پرينستون  ("ي استفاده و لذت انسانها سر و كار دارداي از معماري كه با ترتيبات زمين و ساختمانها براشاخه"•
) از معماري منظر)Princeton WordNet(وردنت 

)الينبريتانيكا آن ("ها، زمينها، پاركها و ساير فضاهاي سبز خارجيگسترش و كار با گياهان تزييني در باغها، حياط"•

 MSN(" سازماندهي طبيعي، كاشته شده يا ساخته شدهدانش و هنر تغيير دادن مناطق مختلف زمين توسط عناصر"•

Encarta-تعريف معماري منظر  (

. گيردهاي طبيعي و ساخته شده را در بر ميريزي، طراحي، مديريت و نظارت محيطمعماري منظر تجزيه و تحليل، برنامه"•
ي سبز، بناهاي يادبود، طراحي شهري، مناطق مسكوني، پاركها و مراكز تفريح: هاي اين حوزه عبارتند ازانواع پروژه

فضاهاي خياباني و عمومي، راهروها و تجهيزات حمل و نقل، باغها و مناطق كشاورزي، طراحي امنيتي، مهمانسراها و 
هاي دانشگاهي، باغهاي درماني، مناطق تتاريخي كه نيازمند حفظ و نگهداري هاي مؤسساتي، محوطهپناهگاهها، منطقه
ها، فعاليتهاي مربوط به حفظ منابع طبيعي، مناطق تجاري و شركتي، هنرهاي منظريي و هستند، آبادسازي

) تعريف معماري منظر- مجمع معماران منظر آمريكا)2ASLA("هاي روي زمين، منظرهاي داخلي، و غيرهسازيمجسمه

خريب محيط زيست و بهدر رفتن منابع موفقيت آينده در ازاي برآورده كردن آندسته از نيازهايي است كه دانش مبارزه با ت"•
آن را باعث شده و مهارتها و تجارب نهفته در آن سيستمهاي طبيعي، و فرايندهاي طبيعي را با روابط انساني مرتبط 

 تعريف -المللي معماران منظرفدراسيون بين)3IFLA("يابداين اهداف در حفه معماري منظر تحقق مي. سازندمي
) معماري منظر

كند كه شامل فضاهاي بزرگ و كوچك، شهري و روستايي، با عماري منظر بر روي تمام انواع فضاهاي خارجي كار ميم"•
)  تعريف معماري منظر-مؤسسه منظري انگلستان ("شوداستفاده از مواد سخت و نرم مي

ها و برداري، ديوارها، جادهيك معمار منظر بايد رابطه ميان ساختمان و محيط اطراف آن را در نظر بگيرد يعني نقشه•
وي بايد از تأثير آب و هوا و رابطه زمين، گياهان، آب و مواد ساختماني آگاه . گلكاري اطراف ساختمان بسيار مهم هستند

 هنر در xiiص (باشد تا بتواند يك منظري معماري متناسب با محيط طبيعي و ساخته شده به دست انسان خلق كند 
)  آريزوناPDAاپ دوم ناشر منظر، منظر در هنر چ

معماري منظر در . معماري منظر هنر و دانش جديدي است كه از همنشيني رشته هاي مختلف علم و هنر پديد آمده است•
توليد محصوالت خود وامدار هنرهاي تجسمي، گياهشناسي، جامعه و روانشناسي، تاريخ هنر، عمران و محيط زيست و 

اهداف اصلي معماري منظر در سه . ر طراحي فضاي بيروني وارد عمل مي شوندتخصصهاي ديگري است كه حول محو
]1383منصوري، [.  هويتي جمع بندي شده است-زمينه زيباشناسي، كاركردي و خوانا سازي محيط و فرهنگي

و ايدهء در پي برقراري هارموني .  البته طراحي منظر همچنان پاسخگوي دانش تخصصي جديد و اكتشافات هنرمندانه است
توان بعنوان قوانين پويا درنظر گرفت چراكه گرايانه طراحي باغها، طبيعت سوم فيثاغورث يا قوانين طبيعي ايزاك نيوتن را ميانسان
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. اصل نسبيت آلبرت انيشتن، موضوعات فضايي، انرژي و جاذبه را روشن كرد. دانددار و نه ايستا ميطبيعت را يك فرايند حركت
 كه سر جفري جليكو را تحت تأثير قرار داد، نيازهاي اوليه انسان را براي قرار )Carl Jung(ياري جمعي كارل جانگ تئوري عدم هوش

در نهايت نيز اين. هاي موجود در آن تعيين نموددادن عدم هوشياري در حد نهايت، بوسيله الگوهاي اصلي شبيه به زندگي و اسطوره
هاي به هم ريخته را در كنار هم رد و پس از كنكاش و جستجو در ابعاد مختلف جهان تكهمعمار منظر به عمق هر موضوعي دقت ك

، حرفه طراحي منظر در قالب محيط تجاري بسيار مستعدي كه در آن سالها وجود داشت، به شكلي مؤثر 1980تا اوايل دهه . قرار داد
اما چالش فردا نه . د نموده و تا اواسط نيمه اول هم ادامه داشتتواند نوعي جو سياسي بازارمحور ايجارونق داشت و ثابت كرد كه مي

شان فكري سياستمداراني است كه اشتياقاي در قبال كوتهاي و منتقدانهتنها مسأله مهمي در بازسازي منظر ماست بلكه نگرش حرفه
.]Fieldhouse, 2000[يت استشود و اين مسئله بسيار حايز اهمزيست ما تمام ميبراي بيشتر داشتن، به قيمت محيط 

نگارنده: ماخذ-رويكردهاي كلي در معماري منظر

روشهاي طراحي منظر در گذر زمان
كاربردهاي يك نظام سازمان يافته در ايجاد يك طراحي منظر بسيار زيادند كه البته اين نظام در سيستمهاي آكادميك و حرفه اي 

:حي، براي يك طراح منظر حرفه اي مي تواند ترتيبي را مانند آنچه كه در ذيل آمده است، دنبال كندبطور مثال طرا. متفاوت است
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 تهيه طرح نقشه.1
 ارائه تحليل از سايت  .2
ارزيابي نيازها و تمايالت كاربران.3
تعيين مناطق فعاليت.4
طراحي مناطق فعاليت.5
]Ingram, 2003[ انتخاب و قرار دادن گياهان .6

اما چنانچه ترنر در وب سايت شخصي خود مي نگارد، مي توان روشهاي طراحي منظر را با توجه به زمان و ديگر فاكتورهاي موثر بر 
]Turner & Watson, 1998[:آن، به دسته بندي هاي زير تقسيم نمود

1800روشهاي طراحي قبل از . 1
با ايجاد . طراحان، كه همان سازندگان و كارخانه داران نيز بوند. جي صنعت بردقبل از انقالب صنعتي بيشتر توليد نتيجه تكامل تدري

بود و صنعتگران بطور آكادميك آموزش » با دستان كثيف«يك سري تغييرات تكامل يافته بي پايان كار مي كردند و اين راهكاري 
 در باغها آغاز مي كردند، آنها آموخته بودند كه دشاگر فعاليت خود را بصورت يك 1800بيشتر طراحان قبل از سال . نيافته بودند

. چگونه زمين را بكنند يا چگونه گياه بكارند ولي از طراحي چيزي نمي دانستند

1800-1900روشهاي طراحي . 2
ا در جيمز وات اين روش ر.  صورت گرفت"دستان تميز"در نتيجه رنسانس علمي مدرنيسم، تغييراتي مثل استفاده از تخته شاسي و 

همتايان وي هيچ گاه نديده بودند كه مردي بتواند با دستان تميز در . طراحي موتور بخار بكار گرفت و از جامعه صنعت گران جدا شد
 نياز به دستان تميز دارند و ،پس از آن اين موضوع مورد قبول واقع شد كه توليد كنندگان طرحهاي جامع. كار خود بهترين باشد
در مشاغل عمراني اين موضوع منجر . براي ساخت به مردماني با تحصيالت كمتر و با دستاني كثيف فرستاده شودطرحهاي آنان بايد

 نحوه قرار گيري موارد متشكله در شاملبه ايجاد طرحهاي جامع شد، به اين ترتيب كه در مهندسي طرح جامع يك طرح مختلط 
 پيشرفت طوالني مدت يك شهر جديد با كمپينگ يك شاملمع يك طرح كنار هم بود و در معماري طراحي و منظر سازي، طرح جا

.  بوده است…دانشگاه و 

1900-1972روشهاي طراحي بين سالهاي . 3
 همچنين نتيجه باورها تكنولوژي ،شكل. ي بود عقيده رايج،در اين دوران باور مدرنيستها مبني بر اينكه شكل تابع عملكرد است

در قرن گذشته هنگامي كه معماري حوزه خود را فراتر از كليساها و خانه هاي بزرگ . هاي طراحي استساختارهاي اجتماعي و روش
آنها بدنبال ايجاد ارتباط اجتماعي جديدي .  طراحان مدرنيست تبعيت از تكنيكهاي صنعتي را در اولويت قرار دادند،و مجلل گسترد

بر تخته طراحي مبتني.  ساخته شده باشد تا سنتهايي براي زندگي توليد شودبودند كه بتوانند بهترين نوع ارتباط در اين محيطهاي
. آن در طراحي و برنامه ريزي منظر كمتر ولي آزار دهنده تر بوده استكه نتيجهت كردكطراحي در ايجاد مدرنيسم فراگير مشار

 اكولوژي و يا راهها و ،توجه به تاريخ صنعتگريقرن بيستم مناظر متعددي بدون . ساختمانهاي زشت بر چشم بيننده تاثير مي گذارد
دريغ از اين موضوع كه مناظر با طراحي و برنامه ريزي خوب .  ايجاد كرده است،فضاهاي بيروني كه بشر مدام با آنها در ارتباط است

. برپايداري زندگي شهري موثر است

بطوريكه يك نفر تحقيق نيمه عملي .  معمول بوده است روش رايج و(SAD) تحليل  و طراحي -پيمايشبراي معماران منظر روش 
 نفر بعد نتايج را تحليل مي كرد و سپس نفر سوم با ايجاد يك حركت مبدعانه طرحي را ارائه مي كند كه اين طرح ،را راهبري كرده

. كه اين روش، روشي مناسب و موفقيت آميز نبوده است. ارتباط بسيار كمي با تحقيق و تحليل دارد
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1972روشهاي طراحي پس از . 4
 و PlanningMasterروشهاي جديد معماري از دوره پست مدرن گسترش يافته است ولي پيشرفتهاي معدودي در طراحي جامع 

پاركهاي تجاري، خرده پاركها و خانه هاي مسكوني در خالل منظر پارك گرينويچ، معماري پست . معماري منظر صورت گرفت
پارك دالويلت يك مثال بارز اين . ار مدرنيستي از جاده ها، چمن و لوله هاي زيرزميني زهكشي بوجود آورندمدرن را در يك ساخت

 و اليه اي خود را بكار برده است ولي اليه هاي آن بر اساس (deconstructivist)دوره مي باشد، كه برنارد چومي راهكار واسازانه 
پارك دبرسي با استفاده از اليه هاي . ند و بر ساختار هوشمند منظر تاثير نمي گذاردهندسه كانستر اكتيويستي بوده و رقومي نيست

در پروژه هاي پس از سال . تاريخي قدمي جلوتر دارد ولي اين پارك در زمينه اليه هاي محيط طبيعي و اجتماعي نوآوري كمي دارد
 و مرگ طرح جامع و تولد نوآوري هاي رقومي مواجه  با پيدايش راهكارهاي چند اليه اي به كمك كامپيوتر براي طراحي1972
. هستيم

(Digital creativity)نوآوري رقومي. 5
اين باور .  معتقدند كه تكنيكهاي رقومي در طراحي فضا مي توانند بيشتر از ديناميت براي معماري مدرنيستي مفيد باشندمنتقدان

:وجود دارد كه كامپيوتر مي تواند

. عدي را از بين ببردطراحي جامع دو ب•
. طراحي سه بعدي را معمول سازد•
. بوجود آوردطراحي چهاربعدي را بر اساس شبيه سازيهاي تغييرات در طول زمان، •
. براي طراحان اطالعات غني و حقيقي فراهم سازد•
اجتماعي، هنر و مردم ساختارهاي پست مدرن را به فرايند طراحي بيفزايد و ساختارهاي منطقي را از علوم طبيعي، علوم •

. شناسي بكار گيرد
ارزيابي محيطي از پروژه ها را از ديدگاههاي مختلف مانند موتوريها، دوچرخه سوارها، پياده ها، ساكنين محلي، قورباغه، و در نهايت 

. خارپشت و گل آالله مورد بررسي قرار دهد

(Dimensional Design 3)طراحي سه بعدي. 6
استفاده از ترازو، تقسيم كننده ها، خط كشها و مهمتر از همه . ي كاغذ پيشرفت بزرگي براي زمان خود بودطراحي دو بعدي رو

. ولي اين روش هم اكنون بال استفاده است. رياضيات پروژه هاي عظيمي را قادر ساخت تا كار خود را با موفقيت به پايان برسانند
زير سوال ني و كارايي يك هواپيماي مدرن بدون مدلسازي سه بعدي كامپيوتر هواپيماي جت اوليه روي كاغذ طراحي شد ولي ايم

 نوع طراحي، نكته مهم در اين. راهكارهاي رقومي همچنين ما را قادر مي سازد تا ساختمانها و مناظر بهتري طراحي كنيم. خواهد بود
.  است كه، قبل از شروع ساخت و ساز، وضعيت پاياني تجربه شده استآن

 (Dimensional design 4)ي احي چهار بعدطر. 7
طراحي مهندسي و معماري، از نظر اينكه تغييرات پس از ساخت و ساز كامل در خالل طراحي غير قابل پيش بيني است، با طراحي 

 آينده طراحان مي توانند به. مناظر شهري و روستايي، بر عكس، داراي تكامل تدريجي هستند. شهري و طراحي منظر متفاوت است
بنابراين بهترين كار، استفاده از توانايي تصويرسازي تكنيكهاي رقومي براي شبيه سازي . نگاه كنند ولي نمي توانند آن را كنترل كنند

. تتغييرات ممكن در آينده اس
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)(Information – rich design طراحي با استفاده از اطالعات. 8
، استفاده ) شروع مي شودسايتكه با برنامه هاي تحقيقي ()SAD ( طراحي– تحليل –شپيمايدانشجويان آموخته اند كه از روش 

از لحاظ ( ما بر آن هستيم كه در مورد مكان موجود، تحقيق كرده . كنند، ولي داده هاي اطالعات در اين روش بسيار كم هستند
امروزه، حجم . ي استفاده كنندگان ايجاد كنيم نيازهاپاسخگويي بهو فرضياتي در ) … و اقليم، فرهنگزمين شناسي، خاك و 

 داده هاي متني، عددي و گرافيكي مي باشند؛ هاي غني تر)Data(برداشت دادهبيشتر، ناشي از )Information (اطالعات

(Value-rich design)طراحي با استفاده از ارزش. 9
ه شرايط جغرافيايي آن مكان بود و پس از كنار هم قراردادن  طراحي محدود ب– تحليل –در گذشته مرحله تحقيق در پروسه تحقيق 

،)قياس بصري با استفاده از ارزشهاي حاكم بر محيط (تكنيكهاي پردازش تصوير. داده ها، انتظار يك جهش نوآورانه، وجود داشت
ادن نظريات مختلف از كتب، از نظرات اين تكنيك مي تواند براي كنار هم قرارد. استفاده از ديگر منابع اطالعاتي را مقدور مي سازند

. يك انسان و از تمام تاريخ هنر مورد استفاده قرار گيرد

)GIS( Layered design (& GIS))و ( طراحي اليه اي . 10
اول، توجه به محيط طبيعي كه قرار است در اليه ها .  معمول شده است منظربه داليل مختلف، يك راهكار اليه اي براي طراحي

 كه حاوي يك معني ساده  نيستيك متن شامل خطوطي از كلمات. دوم پاسخي به فلسفه ساختار گرايي. رد تحليل قرار بگيردمو
ا نوشته هاي مختلف است كه بوابسته به علم ادبيات باشند، بلكه يك متن از فضاهاي چند بعدي ساخته شده كه همراه و يا در تضاد 

به هرحال اين اليه ها در كنار يكديگر . از اشارات است كه نتيجه هزاران منبع از فرهنگهاستمتن تركيبي : هيچ كدام اصل نيستند
. اطالعات مفيدي را براي طراحي پيش روي ما قرار مي دهد

Environmental Assessment/design)(طراحي با استفاده از ارزيابي محيطي. 11
آن گذاشت، ما را دعوت به مرور بر تاثير توسعه بر هر جنبه فيزيكي، اجتماعي، منطق ارزيابي محيطي كه مك هارگ تاثير شگرفي بر 

داده اي اليه . اين موضوع نياز به اين دارد كه محيط زيست را از ديدگاههاي مختلف مرور كنيم. بيولوژيكي محيط زيست مي كند
بر افراد سفيد، مرد و از طبقه متوسط تنها را ا  قابل دسترس است و گروههاي عالقمند مي توانند تاثيرات پروژه هGISاي توسط 
.  جوانها، پيرها، محرومين و هر گروه ديگري روبرو شويم،، بايد با ديدگاههاي اقليتهاي نژادياما واقعيت آن است كه. كنندارزيابي 

. اين فرآيند، مي تواند دموكراتيك تر باشد

)(Pattern assisted designطراحي با كمك الگو. 12
اين روش براي رقومي كردن مورد استفاده .  دياگرامها و سپس مدلها، كلماتمي شود، براي طراحي اينگونه خالصه الگويياهكار ر

زيرا . يندآدياگرامها و مدلها از تكنيكهاي رقومي بدست مي .  شوداستخراجكلمات مي توانند از پايگاههاي اطالعاتي . است
ج مطلوبي به بار دارد، به روش نه چندان متفاوت از تكامل تدريجي صنعت در دوره بينش كوچك كه نتاينهايت هماهنگيهاي بي 
كريستوفر. توضيح داده است" شهر همچون چشم انداز" در مورد طراحي با كمك الگو در كتاببخوبيتام ترنر . صنعتي، آسان است

الگوهاي اجتماعي، انساني و طبيعي در طراحي هاي . شته است ايجاد مكانهاي نيروبخش با استفاده از الگوهاي تاكيد دا برالكساندر
 خود، فرايند طراحي با اساس الگوي كامال جايتكنيكهاي رقومي، در .  همواره مورد توجه معماران و طراحان بوده استنوآورانه

. پيشرفته اي را مجاز مي سازد

توان با شوند، را ميحي و انواع مردمي كه جذب اين نوع طراحي مياما با نگاهي ديگر، ارتباط بين فلسفه طراحي منظر، دستاورد طرا
توان آنها را شان مرور خواهيم كرد اما ميها را به ترتيب زمانياين شيوه. هاي ديگر طراحي بهتر شرح دادنظر گرفتن شيوهدر

. ا با كمك آنها بهتر اجرا كنيممدرني در نظر گرفت كه قادريم ترجيحات و سليقه خود رهاي پستاي از جايگزينمجموعه
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)Craft Design (طراحي صنعتگري
كردند و به اين مردان و زنان كار اجدادشان را تماشا مي. سير تكاملي صنعتگري شيوه طراحي غالب در قرون وسطي بود

ها محكمتر و مصالح پي پله. دهاي آجري شدنهاي گلي تبديل به خانهكلبه. انديشيدند كه چگونه مي توان كارشان را بهتر كردمي
واگنهاي اسبي اول به واگنهاي بدون اسب و بعد به اتومبيل . صنعت فوالدسازي از دل صنعت توليد آهن بيرون آمد. آنها بهتر شد
. تبديل شدند

)Design-by-Drawing(طراحي بر اساس ترسيم 
پينه و با طراحان با دستان پاك و بي. ند طراحي استفاده شداز دوره رنسانس به اين طرف، نقشه و محاسبه به طور دائم در فراي

 ميز طراحي جايگاه تخت سلطنتي 1950در سال . برخورداري از دانش، مهارتهاي طراحي را از مهارتهاي صنعتگران تمايز بخشيدند
آن روزها، روزهاي . بگير شدند هاي حقوق "يقه آبي"صنعتگران تبديل به . يافت و استادان جديد ما ديگر مدرك دانشگاهي داشتند

ها و حتي آتليه هاي ها، سايتهاي ساختماني، گلخانهفورديسم بر جهان كارخانه.  بود)Mass Production(خوشبختي توليد انبوه 
. كردطراحي منظر حكومت مي

طراحي در دوره پست فورديسم
كارگران را در هر سطح .  رضايت طرفين است تا سلسله مراتبها، بيشتر مبتني برگيريرويكرد مدل ژاپني فورديسم درباره تصميم

اندازند، پيشنهاد انجام اصالحاتي در طراحي و  ميكساني كه دستگيره در را جا. گيرندخط توليد كه باشند در فرايند طراحي در نظر مي
سازي و ساخت ماشينهاي صنعت ماشيناين امر تغيير بسيار چشمگيري در . فرايند طراحي بيشتر علمي شد. دهندساخت آنها مي

. سازي بدون تغيير باقي مانددر مقايسه با آن، تا آن روز، صنعت ساختمان. بهتر، به وجود آورد

طراحي با كمك كامپيوتر
2000 و 1980ها بين سالهاي اما استفاده از اين شيوه. ساز استتغيير) Digital design methods(هاي طراحي ديجيتال شيوه
ها را شبيه واگنهاي اسبي كه طراحان اتوموبيلهنگامي( بود 1900 و 1880اميدكننده و شبيه وضعيت طراحي ماشين بين سالهاي نا

كشي شروع به اتوكد به صورت بسته نقشه. شد) CAD(غاز تسلط اتوكد تا حدي باعث شكست اولين دوره كد آ. )كردندطراحي مي
سازي ويرايشگر تصوير، مدل. كشي را درخود حفظ كردكردند باز هم ويژگي نقشهكار كرد و با اينكه بيشتر طراحان از آن استفاده مي

شايد بهترين . دادنيميشن، موقعيتها و امكانات جديدي را در برابر كاربر قرار ميهاي ابعدي، مدل سازي عوارض زمين، و برنامهسه
 به معناي Geographical Information Systems مخفف عبارت GIS.  باشد"GIS"برنامه كامپيوتري براي تحليل الگو، 

ها تكميل طراحي بر اساس نقشه همراه با اين برنامه. كندسيستم اطالعاتي جفرافيايي مي باشد، اين برنامه بر مبناي وب عمل مي
لگوهاي جديد و ها مرتبط كرد و اتحليل الگوها را مي توان به تحليل ويژگي. نمايدطراحي بر اساس پايگاه داده را تسهيل مي

ها و طرحهاي آتي را در خود نگه دارد و به هاي فعلي، ايدههاي گذشته، دادهتواند داده مي"GIS". آور خلق كردموقعيتهاي شگفت
 اما با توجه به نظرات ترنر؛ در يك دسته بندي مشكالت ]Turner, 2001[.طراحان در مواجهه با بعد چهارم و پنجم كمك كند

:توان مطابق موارد ذيل خالصه كرد ميالدي را مي1800س از سال طراحي منظر پ

 ديگر معنايي جز "تقليد طبيعت"وقتي به سمت نابودي حركت كرد كه ) 1800(اصل بديهي طراحي در دوره كالسيك •
طبيعت نامنظم شد و . هنر مصنوعي به نظر رسيد. طراحي باغها در امتداد تفسير تجربي فرمهاي موجود در طبيعت نداشت

. باغها بتوني گشتند
شناختي اي جامعهاين نكته. داداليسم، طراحي باغ و منظر ارتباطش را با هنرمندان و صنعتگران نخستين از دست بدون ايده•

. است
هاي به كاركردهاي اجتماعي و فرايند) مثل گدز(وقتي در پايان قرن نوزدهم احيا تئوري منظر آغاز شد، اصالحگران •

. اين امر سبب جدايي طراحي و نقشه كشي منظر از هنرهاي زيبا شد. شناختي اهميت دادندبوم
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، طراحان منظر براي كار بر روي جنبه كاركردي مدرنيسم متعصب و دگم در معماري متحد شدند و اين 1954پس از سال •
د درك آنان نسبت به كاركردهاي منظر ضعيف  سبب ش" فرم پس از كاركرد"تالش براي قرار دادن. گر بوداتحاد ويران

. شود
كرد منظر را دو بعدي و از ، طراح را تشويق مي)SAD( طراحي - تحليل-طراحي براساس نقشه، مانند خود شيوه پيمايش•

. نظرهاي بسيار اندك ببيندنقطه
ظر همچنان در بخشهاي جدا از شناختي، سياسي، ادبي، و هنري در طراحي مندر طي قرن بيستم موضوعات اجتماعي، بوم•

طراحان نقش خود در تلفيق پنج عنصر فضاي بيروني، . دانستند مي"منظر سازي"كاشت گياه را معادل . هم باقي ماند
. زمين، ساختمانها، آب، پوشش گياهي و كفسازي را از ياد بردندفرم

حي كنند كه زيبا به نظر بيايد و در عين حال نيازهاي اي نداشتند كه بتوانند مكانها را طوري طراعموم مردم، طراحان حرفه•
. شناختي مطلوب داشته باشدهاي بوماجتماعي را نيز رفع كند و ويژگي

تئوري معماري منظر
با توجه به مطالب ارائه شده در اين مقاله با اين سوال مواجه مي شويم كه واقعا معماري منظر به دنبال چه مي گردد و تئوريهاي 

. "دهد شرح ميانگاره يا نظامي از ايده ها كه چيزي را"ي منظر چيست؟ واژهء تئوري با توجه به فرهنگ آكسفورد عبارتست از معمار
شايد به . ماهيت اين رشته و چگونگي روال كار دراين رشته: با اين تعريف، تئوري معماري منظر بايد بتواند اين موارد را شرح دهد

نبايد از اين واژه .  است"طراحي فضاي بيروني مناسب" واژه اصلي اين حرفه، به معناي "منظر": اكيد كنيمگفنه ترنر، بايد دوباره ت
براي . برند به كار مي"دهي يا كارگزاريمحصول نهايي فرايندهاي شكل"دانان براي اشاره به طوري استفاده كنيم كه جغرافي

ها است كه چگونگي شايد بتوان گفت، تئوري طراحي، نظامي از ايده. ستنوزايي تئوري منظر وجود اين ظرافت معنايي حياتي ا
"ويتروويوس". تئوري طراحي با چگونگي طراحي پنج عنصر ذكر شده سر وكار دارد. دهدپيشبرد شيوه طراحي را شرح مي

)Vitruvius ( آلبرتي"و") Alberti (آمد  سر"رپتون". ده انداز جمله افرادي هستند كه درباره تئوري طراحي اظهار نظر كر
"هارگمك"، )Jellico ("جليكو"، )Geddes ("گدز"، )Olmsted ("اولمستد"اش پردازان منظر بود و از متعاقبين برجستهنظريه

)McHarg( ،"اسپيرن") Spirn ( هوگ"و") Hough (از نظر ترنر تئوري كالسيك منظر وقتي راه خود را گم . را مي توان نام برد
.  به جاي تبديل شدن به هدفي براي فرايند طراحي به ماهيتي هندسي بدل شد"منظر"كرد كه 

طراحي منظرفرآيند و اصول
فرايند دقيق و سيستماتيك از طراحي منظر گزارش نشده است و بيشتر فرايندها به نحوه اجرا يا ) بجز چند مورد اندك(تاكنون 

هاي مجزا به تصوير كشيده مي شود كه در اي از بخش به صورت مجموعهاغلب فرآيند طراحي. بخشي از طراحي اشاره دارند
بعضي از معماران براي فرايند طراحي منظر يك الگوي چرخشي را پيشنهاد مي كنند، مانند . اي متوالي به دنبال هم مي آيدمجموعه

. بي در فرآيند طراحي مي باشداين چرخش گام هاي سازمان يافته الگوي ترتي. الگوي چرخشي جونز براي طراحي معماري
]Rowe, 1987[ پرسش هاي اساسي طراحي، نمي تواند از طريق هر تالشي در جهت ايجاد فرآيند طراحي به صورت علمي توضيح

.داده شود، بلكه بيشتر از طريق آزمايش كردن نتايج طراحي نسبت به مطالعات علمي ، توضيح داده مي شود

] Steadman,  اعتقاد دارند كه پيش پنداشتهاي (Leaman)من  ولي(Hillier)، هيلير ]Alexander,1987[اندرالكس. ]1970
طراح حقيقتاً چيزي است كه امكان طراحي را در همه حال ممكن مي سازد و در واقع چيزي است كه شناسايي طراحي را در اولين 

. ز فرايندهاي اجرايي طرح منظر سخن گفته اندچنانچه گفته شد بسياري از معماران منظر ا. مكان، ممكن مي سازد

]Mc harg,1969[]Hough, 1984[]Jellico,1983[

:در نگاه خانم اسپيرن فرايند طراحي منظر مي تواند چنين باشد
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ذاتي  تحليل به منظور ارزيابي جزييات منظر، فهم الگوها، ادراكات و فرايندهاي .2جمع آوري اطالعات فهرست برداري شده، . 1
]Spirn, 1998[ خالقيت طراحي .3موجود در منظر، 

طراحي محيط و منظر، خلق محيط و . از نظر ماتالك طراحي فرايند خالق پاسخگويي به وضعيت، در ضمن تمركز معاني است
مات طراحي و ويژگي اين ديدگاهها، بر تصمي. الگوهاي طراحي، الگوهاي طراح هستند. استمنظرهاي برانگيزاننده، پر معني و پايدار

اين . هاي طراحي استحل مسئله تنها يكي از جنبه:  او معتقد است]1378ماتالك، [. محيط و منظر طراحي شده تأثير مي گذارند
العمل عكس) بخصوص معماران( طراحان 1980 و دهة 1970 مطرح شد و در اواخر دهة 1970 و 1960هاي ديدگاه وسيعاً در دهه
. آن از خود نشان دادندشديدي در برابر 

 در SADوPAKILDAدر ميان نظرات ياد شده و با توجه به فرايندهاي متفاوت طراحي منظر، شايد بتوان گفت، دو رويكرد 
. فرايندهاي علمي طراحي منظر در اولويت قرار دارند

SAD روش طراحي .الف
اين رويكرد با .  طراحي است- تحليل- يا پيمايشSADنظر چنانچه قبال نيز ذكر شد، رويكرد كالسيك و قرن بيستمي طراحي م

بنابراين مكانهايي كه در نتيجه اين فرايند توليد . شودوضعيت متدلوژي طراحي برابري كرده و بار مسئوليت زيادي بر آن تحميل مي
تواند از منابع و تحقيقات استفاده ميآورد و اغلب نباري نيز بوجود مي نتايج تأسفSADروش . شوند، فاقد شفافيت كامل بوده اندمي

. درستي نمود

 همچنين بدون اينكه بخواهد مسئول "گدز". گدز، مالحظات جغرافيايي را به طور كامل وارد طراحي منظر و طراحي شهري كرد
در نيمه دوم . گويندمي) SAD(است كه به اختصار به آن ) Survey-Analysis-Design (" طراحي- تحليل-پيمايش"ايجاد شيوه 

. قرن بيستم اين شيوه مدرن، روش غالب در طراحي منظر بود

دانست كار چنين مي گويد؛ هيچ كس نمي)   طراحي- تحليل-پيمايش (SAD (Survey-Analysis-Design)ترنر در مورد روش 
من با : ترنر مي گويد. شتبررسي چه زماني بايد متوقف گردد و رهنمود مفيدي نيز براي چگونگي هدايت يك تحليل وجود ندا

» طراحي تحليلي«كارفرما از انجام . هنرمندي كه بعنوان معمار منظر براي طراحي يك باغ استخدام شده بود، گفتگويي انجام دادم
من با شنيدن اين مطلب به . شوداحساس خطر و نگراني كرده و معتقد بوده كه باعث خراب شدن باغ و وارد آمدن صدمه به آن مي

:ترنر معتقد است كه.  را توضيح دهمSADآماده كرده بودم تا براساس آنها روش ) 1980( دياگرامهاي مختلفي افتادم كه زماني ياد

. گردد به انگلستان و قرن هجدهم برميSADمبدأ روش •
هارگ از آثار  از زمان قرن بيستم و از اسكاتلند به حرفه فعلي رسيده است و كارهاي پاتريك گدز و ايان مكSADروش •

. بارز آن هستند
فايده بزرگ ميراث گدز در نگراني بسيار .  تالش براي بيرون كشيدن ارزشها از داخل حقايق استSADاصلي ترين جريان روش 

اما رويكردهاي ناصحيح باعث شده است كه به سمت . بجاي وي درباره اصل تشخيص پيش از درمان و شناخت پيش از اقدام است
شود كه پژوهش يا روش گردآوري اطالعات به نوعي متاسفانه اينطور استنباط مي. العات صرف، سوق داده شويمگردآوري اط

پس مرحله . رسدريزيها كه براي تضمين فايده اش براي طرح مفيد به نظر ميتشريفاتي بوده، تسكيني است بر برخي برنامه 
 كه با استفاده از آن SADالبته يكي از جايگزينهاي روش . اشته باشدمطالعات و طراحي ممكن است هيچ ارتباطي با يكديگر ند

 تجربياتي كسب كردند، از كار كريستفر الكساندر نشأت گرفته بود و تاثيرات شگرفي بر 1991 تا 1990دانشجويان ديپلم در سالهاي 
. اين شيوه طراحي باقي گذاشت
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Pakildaشيوه طراحي: ب

اندك لحظات باشكوه اين هنر . اش ناموفق بودبخشي به توان درونيي منظر در اروپا و آمريكا در تحققدر طول دو قرن، هنر طراح
"پيتر واكر و مالني سيمو"براي روشن ساختن اين موضوع . يزرع هنر بازاري، تخته و چمن از بين رفتدر گستره زمين لم

)SimoPeter Walker and Melanie ( باغهاي نامريي" پيرامون تحقيق خود درباره معماري منظر در آمريكا در قرن بيستم نام"
)Invisible gardens(اي، رهبري قدرتمند و سرمايه ان حرفهنظير، كارشناسآمريكا با وجود داشتن محيط طبيعي بي.  را برگزيدند

چطور طرحي چنين به بيراهه "معماران منظر شغلي دارند كه بايد بپرسند . اندختاش را به دور ميفراوان، موقعيتهاي طاليي شهري
رنيسم مد" جواب ترنر به اين سواالت اين است كه "چطور مي شود طرحي از نو در مسير درست قرار گيرد؟" و بعد "رفته است؟

"جان ديكسون هانت"طور كه  همان".  مي تواند دوباره آن را در مسير درست قرار دهد"پاكيلدا"دليل اين مشكل است و شيوه 
)John Dixon Hunt( آغاز شده است1800  با اين مسايل برخورد ديگري كرد و عنوان نمود، مشكل از حدود سال  .

باشد كه تنها راه براي مي) PAKILDA(مدرنيسم سبب ساز بروز مسأله و عامل اصلي نياز به رويكرد تحليل الگو براساس دانش «
ر، تئوري منظر، تاريخچه طراحي و روشهاي طراحي مورد بررسي قرار توان از ديدگاه تئوري هناين رأي را مي» . حل مسأله است

:اهداف از اين رويكرده ساده عبارتند از]Turner , 2004[.داد

»محدوديتهاي تاريخي«بدون در افتادن در » دانش اعصار«برداري از استفاده و بهره•
پاسخ به نياز هر منطقه بدون محدود شدن توسط خالقيت طراح•
هاي فرايند طراحي چند فاكتوري  پيچيدگيمديريت•
آسان نمودن بحث و گفتگو درباره طراحي با كارفرما و ارايه طراحي موردنظر به آنها•
گيري از فناوري اطالعات در اختيار داريممنسجم كردن حجم دانشي كه با بهره•

ده از دانش و به كمك الگو و نقشه را نشان  از اختصار كلماتي بدست آمده كه رويكرد طراحي منظر با استفاPAKILDAكلمه 
)Pattern-Assisted-Knowledge-Intensive-Landscape-Design-Approach (. دهدمي

. كندهاي فرايند طراحي استفاده ميتر نمودن پيچيدگيشود زيرا از دياگرامها براي ساده اين رويكرد با كمك الگو انجام مي-
ز دانش بستگي دارد زيرا به دانش و مهارت هنرمندان، دانشمندان، سازندگان كارهاي دستي،  اين رويكرد به استفاده ا-

. نويسندگان و غيره اشاره دارد
كلمه (دهيم زيرا براي طراحان باغ و منظر به يك اندازه مفيد است  اين رويكرد را براي طراحي منظرها مورد استفاده قرار مي-

شوند در قبال منظرهاي محلي عكس العمل فاده شده زيرا در اين روش طراحان تشويق ميمنظر در اين كلمه اختصاري است
و شايد بتوان اين فرايند را به صورت دياگرام زير ) رفت، فعاليت نمايندنشان داده و بيش از آنچه در قران بيستم از آنها انتظار مي

:نمايش داد

مدلها كلمات    طرح ها دياگرام ها   ����� ��	��
 ����� ��	��
 ����� ��	��
 ����� ��	��
PAKILDA
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فرايند طراحي 
PAKILDA

تشريح

ما «: گيرندشود زيرا تفكرات ما همگي در قالب كلمات شكل مين رويكرد با كلمات آغاز ميايكلمات

»ما بايد آن درخت را حفظ نماييم» «. العاده استاين ديدگاه  ژفوق» «به سرپناه نياز داريم

هادياگرام
 طراحي را يكي از آنها وضعيت فعلي و ديگري ايده: دياگرامها بايد بصورت دوگانه ارايه شوند

آب، (اي خاص از عاليق و دانش ارتباط دارند هركدام از اين دو نمودار به جنبه. دهدنشان مي

توان با دست طراحي نمود اين موارد را مي. )زندگي گياهي، چرخه بازيافت، فضايي، حصاركشي

. دليل استفاده از دياگرام ساده كردن توضيحات است. يا با كامپيوتر كشيد

مدلها
مدلهاي سه وجهي بايد براي كنار هم قرار دادن موضوعات تجزيه و تحليل شده در دياگرامها 

دليل استفاده از آنها اين . توانند فيزيكي يا كامپيوتري باشنداين مدلها مي. مورد استفاده قرار گيرند

ع و با استفاده مدلهاي اوليه بايد بسيار سري. است كه مناطق طراحي باغ و منظر نيز سه وجهي هستند

. از مصالح ساده تهيه شوند

طرحها
طرحها يكي از راههاي مشخص كردن پيشنهادهاي طراحي است كه براي تعيين مقياس و با 

طرحها كمتر . لذا اطالعاتشان غيرقابل اشتباه است. استفاده از ابزار معمول نمايش، كشيده مي شود

شوند زيرا اغلب آنها توانايي خواندن فرما استفاده مياز مدلها در تقويت فرايند خالقانه براي كار

. طرحها را ندارند

سازي ها جهت هدايت گزينش اطالعات و روشي براي كمك به يكپارچهمسايل پيچيده بررسي اطالعات نيازمند تمركز روي ارزش
اين روش با . هاي الگو همراه گرددارها و مدلتواند با نمودمرحله تحليل طراحي منظر مي. هاي مختلف استدانش حاصل از زمينه

. تاريخي برجسته همراه است

ها ها و از يك تكنيك همپوشاني براي آزمودن روابط ما بين سري دادهجانشينان گدز، از نقشه و دياگرام براي سازماندهي داده
به . هاي توصيفي توسعه دادتخراج شده از نقشههاي ارزيابي شده و اسمك هارگ اين روش را با هم پوشاني نقشه. استفاده كردند

را به صورت نقشه ) . . . انداز، حيات وحش وتفريح، چشم(عنوان مثال مك هارگ در پروژه بزرگراه ريچموند، انواع مختلف ارزش 
ود، هر چند الگوها بيشتر با ريزي باين رويكرد، بر مبناي الگو براي برنامه. شدمنجر مي) بهينه(بايست به انتخاب مسير درآورد كه مي

هاي به هم وابسته دانش تواند با استفاده از ابر اتصاالتي به مقولهدامنه اين روش مي. اكولوژي و اجتماع سرو كار داشتند تا لذت
. گسترش يابد

گردش زنبور عسل از . تواند باشدپرواز زنبور عسل تشبيه خوبي مي. اي و نه تصادفي استفرايند طراحي حاصله نه خطي، نه چرخه
زنبورها يك سري نشانه را به خاطر سپرده و . هدفمند است] اين حركت[آيد اما معلوم شده كه كندو تا مرغزار به نظر تصادفي مي

به همين نحو معماران منظر سفري طوالني را از . كنندهاي وسيع استفاده ميكنند از نقشهاي به نقطه ديگر حركت ميوقتي از نقطه
هاي طول مسير داراي نظم خاصي گل. كنندبيني دنبال ميوضعيت موجود به وضع پيشنهادي با بسياري انحرافات غيرقابل پيش

PAKILDAند طراحي منظر با رويكرد فراي: 1جدول 
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جنبه كليدي . بندي شوندنيستند اما ممكن است تحت عنوان الگوهاي فرايند طبيعي، الگوهاي اجتماعي و الگوهاي زيباشناسي دسته
بايد به طريقي مشابه و در مقياس يكسان ] هااين مدل[. هايي از وضعيت موجود و پيشنهادي استها يا نقشهاين روش، كاربرد مدل

ها را بيان نموده و اصولي را كه ما براي اعمال نفوذ نمودارهاي الگو، ايده. ارايه شوند تا عناصر تركيبي معماري منظر را نمايش دهند
ريزي و طراحي را گيرند تا فرايند برنامهها قرار ميها يا نقشههاي آرماني مابين مدلنمودار. كنندجوييم، تشريح ميبر تغيير منظر مي

. تسهيل و توصيف نمايند

سيركوالسيون پياده، (يكي براي نمايش وضع موجود :  بعدي تحليل الگو همواره بايد با هم به كار روند3 بعدي و 2نمودارهاي 
و ديگر ) . . . فت، رنگ، خطوط ديد، اقليم، پر و خالي، تركيب فضايي، اكولوژي منظر و بندي شهري، باسيركوالسيون سواره، دانه

ها، نسخه غير ديجيتالي توصيف كاترين گوستاوسون از رويكردش تحت عنوان لغات، نمودارها، مدل. براي نمايش وضعيت پيشنهادي
مشروع كردن پروژه طراحي . كندرا در طراحي مطرح ميالبته كاترين مور هم نقش نمودارهاي مفهومي . شوداين روش محسوب مي

ها با نمودار، آنها را دهد، نمايش ايدهمطابقت مي] كردگونه كه افالطون دركشان ميآن[ها ها يا فرمها، مكاني مركزي را با ايدهبا واژه
. كنندها تفكر چند بعدي را تشويق ميكند و مدلبه زباني اختصاري براي طراحان ترجمه مي

فرا اتصال، . توانند كنار گذاشته شوند بايد روشن سازد كه بعضي مواقع يك يا چند دسته از الگوها ميPAKILDAدر نهايت رويكرد 
تواند براي ايجاد مناظر مجازي به موازات واقعي به كار رود تا مقاصد طراحي را شرح داده و ايده ها را به مكان مركزي در فرآيند مي

. جا به جا شده بودند) اشاره به سه نيزه عملكرد گرايي، جغرافيا و تجزيه گرايي (1800 گرداند كه تحت تأثير سه نيزه تيز در خالقه باز
براي طراحان منظر، رويكرد . هاي افالطوني و ويتروريايي خود احيا شودتواند با بازگشت به ريشهتئوري طراحي منظر مي

PAKILDAيل را به خود بگيرد ممكن است يكي از اشكال ذ:

)پنج بعدي، چهار بعدي، سه بعدي، دو بعدي( وضعيت موجود را به نمايش بگذارد -
)شناسي، طبيعيفرآيند اجتماعي، عملكردي، زيبايي(بندي كند  اهداف پروژه را فرمول-
. هاي كليدي و منبع دانش مرتبط با اهداف پروژه را تشخيص دهد ايده-
هاي توسعه مكان را به هم مرتبط يي از الگوي موجود يا پيشنهادي تهيه كند تا پيشنهادات جهت جنبه نمودارهايي دو تا-

. ساخته و تشريح كند
.  وضعيت پيشنهادي را بيان كند-

لو ها عادت داشتم بگويم فرد بايد رو به جپيش از اختراع ابررسانه: او مي گويد. ترنر معتقد است كه؛ اين رويكرد غير خطي است
هنرمندان با تجربه، با معرفت به . بينديشد و رو به گذشته ترسيم كند، يعني مغز بايد پر همهمه، اما ارايه بايد منطقي و متوالي باشد

هاي سنتي و ديجيتالي را به كار گيرند تا تجسمات ذهني، استدالالت و قواي طراحان منظر بايد رسانه. كنندساختار و توده كار مي
]Turner, 2001[.ا حمايت كنندتخيل خود ر

نتيجه گيري
بشر در طول تاريخ از هنگامي . طبيعت دستاورد بهترين معمار يعني خداوندگار است وبراي معماران بهترين سرچشمه الهام بوده است

وامل طبيعي در اين كه سرپناه، مسكن، محل زيست، محل كار و يا هر نوع فضايي را ساخته و مورد بهره برداري قرار داده، هميشه ع
وي طي دوران حيات خود در اين زيستگاه به منظور سازگار نمودن آن با . ساختار يك اصل مهم و اساسي براي او بوده اند

شايد بر همين اساس بسياري از رويكردهاي موجود در طراحي منظر را بتوان . اخته استدخواستهاي خود به دخل و تصرف در آن پر
معماري منظر از بدو تاريخ در اختالط با ديگر فعاليتهاي زمين : نشيني نسبت تا به امروز نسبت داد و گفت كهبه شروع زندگي غار

بشر به صورت تجربي با واكنش در برابر نيروهاي غالب طبيعت در دوران مختلف سعي بر آن داشته كه . آرايي مطرح بوده است
تحت كنترل درآورد تا از . . . زيولوژيكي، روانشناختي، اجتماعي، امنيتي و محيط زيست خود را با توجه به نيازهاي فيزيكي، في
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اين . در اين راستا او از فرايند هاي متفاوت و متنوع بهره برده است. ناماليمات احتمالي در امان بماند و درآسايش زندگي كند
دو رويكرد متاخر در حوزه طراحي . انشهاي مرتبط استفرايند ها گاه ماحصل تجربيات فردي و امروزه نتيجه مطالعات تئوريك و د

 چنانچه مورد بحث قرار گرفت، SADرويكرد طراحي . در اين مقاله مورد بحث قرار گرفته استPAKILDA)  و (SADمنظر 
اما تئوري الگو چراكه داده هاي جمع شدهء اوليه ممكن است به اطالعات مناسبي تبديل نشوند . چندان مورد اطمينان نمي تواند باشد

در نهايت .  با انعطاف و گستردگي كه دارد مي تواند در جنبه هاي مختلف طراحي منظر به طراح كمك نمايدPAKILDAمحور 
آنچه مهمتر از همه مي تواند باشد، توجه به شرايط و دست زدن به انتخاب درست با در نظر گرفتن امكانات در فرايند طراحي منظر 

. ه ارزشها و كنار هم قرار گيري الگوهاي انتخابي مي توان به طرح منظري مناسب دست يافتاست؛ كه با توجه ب

پي نوشت 

1. Recognizable pattern

2. American society of landscape architects

3. international federation of landscape architects
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