
به نام خدا

اصول طراحی و مبانی معماری منظر
)تلفيق فرم و فضا با استفاده از زبان طراحي سايت(

تأليف نورمن كي بوث

ترجمه
               مهندس رضا فرهـادي       دكترسيدمحمدرضا خليل نژاد

              مدرس دانشگاه هرمزگان       عضو هيئت علمي دانشگاه بيرجند



سرشناسه: بوث،   نورمن كی.   
Booth, Norman K.

 عنوان و نام پديدآور  :  اصول طراحی و مبانی معماری منظر: )تلفيق فرم و فضا با اســتفاده از زبان 
طراحی سايت(/ تاليف نورمن كی بوث؛ ترجمه رضا فرهادی، سيدمحمدرضا خليل نژاد.

 مشخصات نشر:  تهران: سازمان جهاد دانشگاهی تهران، انتشارات ،   ۱۳۹۶. 
 مشخصات ظاهری :  ۶۳۰ ص. : جدول، نمودار؛   ۲۲×۲۲ س م. 

شابک: ۹78-۶۰۰-۱۳۳-۳۰8-8
 وضعيت فهرست نويسی:  فيپا

Foundations of landscape architecture : يادداشت:   عنوان اصلی 
    integrating form and space using the language of site design, c2012

 يادداشت:  واژه نامه. 
 يادداشت:  كتابنامه.

 عنوان ديگر:  تلفيق فرم و فضا با استفاده از زبان طراحی سايت.
 موضوع:  معماری منظر

Landscape architecture  :موضوع 
 شناسه افزوده:  فرهادی، رضا،   ۱۳۶7 -  ، مترجم

 شناسه افزوده:  خليل نژاد، سيدمحمدرضا،   ۱۳۵۹ -    ، مترجم
 شناسه افزوده:  سازمان جهاد دانشگاهی تهران. انتشارات

 رده بندی كنگره: SB۴7۲ /ب۹ الف ۶ ۱۳۹۶ 
 رده بندی ديويی:  7۱۲

 شماره كتابشناسی ملی : ۴۹7۶۵۴۴

تأليف: نورمن كی بوث
ترجمه: مهندس رضا فرهادی- دكتر سيد محمد رضا خليل نژاد

ويراستار علمی: دكتر محمدجواد مهدوی نژاد    
ويراستار ادبی: اكرم عارفی

ناشر: انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران
طراح جلد و صفحه آرا: مريم خسروی

ناظر چاپ: احمد آرش
ليتوگرافی: چاپ رفاه

چاپ و صحافی: چاپ رفاه
شمارگان:۱۰۰۰ نسخه

قيمت : ۵۰۰,۰۰۰ ريال
نوبت چاپ: اول/ زمستان ۱۳۹۶

 شابک: ۹78-۶۰۰-۱۳۳-۳۰8-8

اصول طراحی و  مبانی معماری منظر:  تلفيق فرم و فضا با استفاده از زبان طراحی سایت

نشانی : تهران- صندوق پستی ۱۳۱۴۵-۱8۶
تلفن: ۶۶۹۵۵7۵۳- تلفکس:۶۶۹۵۴۳۶8

تلفن مراكز پخش: ۶۶۴۹۰7۴۲ -۶۶۴۹۰7۴۰

ISBN: 978-600-133-308-8
http://jahat.ir
en.jahat@gmail.com

فروشگاه کتاب: 66973423  

اين اثر مشمول قانون حمايت مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب۱۳۴8 است. هركس تمام يا قسمتی از اين اثر 
را بدون اجازه مؤلف يا ناشر تکثير و كپی نمايد مورد پيگيرد قانونی قرار خواهد گرفت.



مقدمه ناشر 

ايران امروز در اشتياق توسعه و استقالل،گامهاي محکم و استواري برمي دارد. 
همه روزه در گوشه و كنار ميهن ما جوانه هاي خود كفايي علمي و فني رخ نموده و 
بأعنايت و ياري خداوند متعال و در سايه تالش و كوشش جامعه علمي و دانشگاهي 
حركت به سوي مرزهاي دانش شتاب بيشتري به خود مي گيرد. خداي را شکر مي 
گوييم كه اين فرصت را به ما ارزاني داشته تا گام هايي هر چند كوتاه در راه رشد 
و نشر دستاوردههاي علمي و فرهنگي كشور برداريم،باشد تا با ياري خداوند منان و 
در پرتو همت انديشمندان،نويسندگان،مترجمان و متخصصان مؤمن و متعهد بتوانيم 

در اعتالي علمي كشور عزيزمان ايران سهمي داشته باشيم.

انتشــارات سازمان جهاد دانشگاهي تهران در راســتاي وظايف خويش و به 
منظور نيل به اهداف علمي-فرهنگي نظام جمهوري اســالمي مبادرت به انتشــار 
آثار ارزشــمند و مورد نياز علمي و دانشــگاهي مي نمايد.در اين راه از همه اساتيد 

،پژوهشگران ،صاحبان قلم و انديشه دعوت به مشاركت و همکاري ميگردد.



پیشگفتار مترجمان

ــود فضــای زیســت  ــي معمــاري منظــر یکــی از ارکان بهب ــر اصــول طراحــي و مبان آگاهــی و تســلط ب
ــته های  ــجویان در رش ــت. دانش ــهری اس ــون ش ــهری و پیرام ــبز ش ــاز و س ــای ب ــی فضاه ــای کیف و ارتق
ســه گانه مهندســی فضــای ســبز، معمــاری منظــر، و مهندســی طراحــی محیــط زیســت دروســی در زمینــه 
ــده  ــوع و جامــع دانشــگاهی کــه دربرگیرن ــود کتاب هــای متن ــد، کــه کمب اصــول طراحــی منظــر می گذرانن
تمــام موضوع هــای مــورد نیــاز باشــد، بــه یکــی از مشــکالت مزمــن تبدیــل شــده اســت. بــا وجــود چــاپ 
ــول  ــا محص ــتر آن ه ــه بیش ــران ک ــر در ای ــاری منظ ــول معم ــه اص ــدی در زمین ــای جدی ــار کتاب ه و انتش
ــوری را  ــی تئ ــع روزآمــدی کــه مبان ــود مناب ــان کمب ــد می باشــد، همچن ــن عالقمن ترجمــه اســاتید و محققی
ــي  ــي و مبان ــول طراح ــاب اص ــود. کت ــس می ش ــد، ح ــوده باش ــق نم ــردی تلفی ــر کارب ــا و تصاوی ــا مثال ه ب
معمــاري منظــر نوشــته پروفســور نورمــن کــي بــوث اســتاد برجســته و ممتــاز دانشــگاه ایالتــي أوهایــو در 
ــاي مســکوني و  ــس دروس طراحــي منظــر محوطــه ه ــش از 31ســال تدری ــي باشــد، ایشــان بی ــکا م امری
ــاي  ــزی و طراحــی ســایت و کارگاه ه ــي، برنامه ری ویالیي،مهندســي ســایت، اصــول طراحــي منظــر مقدمات
ــار  ــن فرصــت را در اختی ــان ای ــوده اســت؛ ایش ــده دار ب ــر عه ــاري منظ ــته معم ــر را در رش ــي منظ طراح

ــه ترجمــه و انتشــار ایــن منبــع علمی-کاربــردی اقــدام نماینــد. ــا نســبت ب ــد ت مترجمیــن قــرار دادن

مترجمیــن کــه خــود از دانــش آموختــه هــاي رشــته معمــاری منظــر می باشــند، ســعی نمودنــد تــا بــا 
ترجمــه ای ســلیس و روان ایــن فرصــت را در اختیــار دانشــجویان کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکتــری 
ــي و  ــب آموزشی-دانشــگاهی  اصــول طراح ــن کت ــی از قوی تری ــتن یک ــا در دســت داش ــا ب ــد ت ــرار دهن ق
ــش  ــرلوحه کار خوی ــان را س ــای دانشجویی ش ــا و پروژه ه ــی طرح ه ــای کیف ــر، ارتق ــاری منظ ــی معم مبان

ســازند.



ــر را  ــاری منظ ــی در معم ــای اصل ــکل ها و فرم ه ــا ش ــده ت ــازماندهی ش ــه نحــوی س ــاب ب ــاختار کت س
ــت  ــا کیفی ــرم ی ــر ف ــورد ه ــد. در م ــی نمای ــب معرف ــه مخاط ــده ب ــد و دسته بندی ش ــی نظام من در قالب
ــاره  ــر اش ــاری منظ ــای آن در معم ــه کاربرده ــی، ب ــاص هندس ــای خ ــی ویژگی ه ــس از معرف ــی، پ هندس
مســتقیمی شــده اســت. بــه عــالوه در آخریــن قســمت هــر فصــل بــه دســتور کارهــای هــر فــرم بــه طــور 
ملمــوس و حرفــه ای اشــاره شــده اســت. ایــن ســازماندهی موجــب می گــردد کــه حتــی مخاطبیــن آماتــور 
ــرکت های  ــی و ش ــه کار در ادارت دولت ــغول ب ــان مش ــی مهندس ــی و حت ــع کارشناس ــجویان مقط و دانش
ــی معمــاری منظــر شــنا  ــای فرم هــا و اصــول  طراحــی و مبان خصوصــی؛ بتواننــد همچــون شــناگری در دری

ــند. ــته باش ــده را نداش ــول گیج کنن ــا و اص ــی از فرم ه ــدن در گرداب ــرق ش ــس غ ــوده و ح نم

ــردن از  ــام ب ــش؛ ن ــر بخ ــب ه ــاالی مطال ــیار ب ــت بس ــب و کیفی ــازماندهی مطال ــوه س ــر نح ــالوه ب ع
پروژه هــای اجرایــی و معمــاران منظــر مطــرح کــه نام شــان در سرتاســر دنیــا شــناخته شــده اســت، نقطــه 
ــول  ــا و اص ــر فرم ه ــلط ب ــنایی و تس ــن آش ــب در حی ــردد مخاط ــث می گ ــه باع ــت ک ــری اس ــوت دیگ ق
ــاز  ــا در صــورت نی ــورده ت ــد خ ــان پیون ــنای جه ــاران منظــر نام آش ــا کار معم ــر؛ ب ــاری منظ طراحــي معم
بــا مراجعــه بــه منابــع برخــط و بــا ورود بــه تارنمــای شــرکت های معمــاری منظــر و ســایر مراجــع قابــل 
ــی  ــن ویژگ ــنا شــود. ای ــه آش ــن زمین ــراد مطــرح در ای ــت کار اف ــا کیفی ــری ب ــور عمیق ت ــه ط دســترس، ب
کتــاب بــه طــور ویــژه بــرای محققــان و دانشــجویان مقاطــع تحصیــالت تکمیلــی ارزش فوق العــاده ای دارد.

ــی را در  ــه و مهم ــل توج ــر قاب ــد تاثی ــر بتوان ــاب حاض ــه کت ــتند ک ــدوار هس ــر امی ــن اث ــان ای مترجم
عرصــه آمــوزش و پژوهــش معمــاری منظــر ایــران بــه جــای گــذارد. لــذا موجــب کمــال امتنــان خواهــد 
بــود نظــرات اســاتید و دانشــجویان و پژوهشــگران ارجمنــد بــه مترجمــان ارســال، تــا در چاپ هــای بعــدی 

مــورد توجــه و اعمــال قــرار گیــرد.

 

با آرزوی ایرانی زیباتر و لطیف تر

مهندس رضا فرهادی  دكتر سید محمد رضا خلیل نژاد



فصل اول: فرم منظر 
فصل دوم: فضاي منظر

فصل سوم: خط مستقیم
فصل چهارم: مربع

فصل پنجم: مستطیل 
فصل ششم: شبکه

فصل هفتم: متقارن
فصل هشتم: نامتقارن

فصل نهم: خطوط مورب
فصل دهم: مثلث 

فصل یازدهم: چند ضلعي ها

فصل دوازدهم: قوس 
فصل سیزدهم: دایره 

فصل چهاردهم: بیضي 
فصل پانزدهم: منحني

فصل شانزدهم: ارگانیك

نمایه

    مفاهیم بنیادي 

فرم هاي راست گوشه 

    فرم هاي زاویه دار

   فرم هاي مدور

    سایر فرم ها
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۱

مقدمۀ مؤلف

ــه  ــت ک ــدی اس ــده و چندبع ــفری پیچی ــد س ــر همانن ــاری منظ ــی در معم طراح
هدفــش خلــق محیط هایــی اســت کــه بــا ســایت و بافــت پیرامونــی ســازگار و مأنــوس 
باشــد، ویژگی هــا، خواســته ها و نیازهــای کاربــران را بــرآورده ســازد، میــراث فرهنگــی 
موجــود را وارد ترکیــِب کار کنــد، پایــداری )توســعۀ پایــدار محیــط( را مدنظــر داشــته 
ــر  ــازد. افزون ب ــگ س ــه و هماهن ــردی را یکپارچ ــای عملک ــا و نیازه ــد و ضرورت ه باش
ــرای  ــت ب ــی اس ــر کوشش ــاری منظ ــی در معم ــی، طراح ــای اصل ــن هدف ه ــۀ ای هم
ــایندی و  ــا و خوش ــرای فعالیت ه ــه ای ب ــوان عرص ــا« به عن ــت »فض ــزی و تقوی طرح ری
لــذت آدمــی. »فضــا« کلیتــی نامرئــی در منظــر اســت کــه اشــخاص بــا حضورشــان در 
ــد. فراینــد خلــق فضــا، چــه  ــر و اشــغال می کننــد و از آن بهــره می برن منظــر، آن را پُ
در محیــط خصوصــی ماننــد باغچــۀ خانــه و چــه در فضاهــای عمومــی بزرگ تــر، باعــث 
شــده اســت کــه طراحــی معمــاری منظــر از حرفه هــای طراحــی محیــط و طراحــی بــاغ 

متمایــز شــود.



۲

ــرم  ــت. ف ــرم اس ــر ف ــا در منظ ــاد فض ــق و ایج ــای خل ــن راهکاره ــی از مهم تری یک
شــاکله و اســتخوان بندی دوبعــدی و ســه بعدی اســت کــه فضــای منظــر را قالب بنــدی 

ــد. ــده می بخش ــم و سازماندهی ش ــاختاری منظ ــه آن س ــد و ب می کن

فــرم خــوب، عنصــری حیاتــی بــرای منظــر اســت؛ زیــرا اســکلت بندی اصلــِی طــرح 
ــاختمان،  ــك س ــزی ی ــکلت فل ــا اس ــور ی ــکلت بندی جان ــد اس ــی رود. همانن ــمار م به ش
ــط  ــر رواب ــن ب ــر و همچنی ــرح منظ ــی، تناســب ها و حجــم ط ــدازۀ کل ــر ان ــز ب ــرم نی ف

ــذارد. ــر می گ ــون منظــر تأثی ــان اجــزای گوناگ می

ــه  ــای راست گوش ــه از فرم ه ــه ای ک ــای معماران ــتر در منظره ــاختار، بیش ــس س ح
ــی  ــای طبیع ــا از الگوه ــه فرم ه ــی ک ــود و در منظرهای ــده می ش ــده اند، دی ــکیل ش تش
ــا شــکل های هندســی  ــرم ســاختاری، بیشــتر ب ــود دارد. ف ــر نم ــد، کمت ــروی می کنن پی
ــن  ــد. فرم هــا همچنی ــد می آی ــره و اجــزای آنهــا پدی ــث، دای ــع، مثل ــه همچــون مرب پای
ممکــن اســت ارگانیــك بــوده و از شــکل ها و اشــیای طبیعــی گرفتــه شــده باشــند. فــارغ 
از اینکــه فرم هــا چــه خاســتگاهی داشــته باشــند، مــا آنهــا را در منظــر معمــوالً در لبــۀ 
ــرم به صــورت ســه بعدی  ــم. ف ــح ســطح زمیــن می بینی ــاِن شــکل ها، عناصــر و مصال می
ــاختمان ها، در  ــا و س ــا، بناه ــا و دیواره ــا، حصاره ــه در پله ه ــود ک ــان می ش ــم بی ه

ــود. ــده می ش ــن دی ــطح زمی ــراز س ــوط ت ــی و خط ــش های گیاه ــا و پوش توده ه

ــاِن فضــا در منظــر اســت.  ــرم، اســاس و بنی ــه بســیار مهــم اســت کــه ف ــن نکت ای
مقیــاس ایــن فضــا، تناســب ها، جهــت و راســتا، و نیــز کاربــری و معنــای فضــای بیرونــی 
تــا انــدازۀ بســیاری بســتگی بــه خطــوط مشــخص کننــدۀ طــرح در ســطح زمیــن و بیــان 
ــالن  ــا پ ــن ب ــور یقی ــه به ط ــه ک ــم معماران ــت حج ــد کیفی ــد؛ مانن ــه بعدی آن دارن س

کــف، دیوارهــا و ســقف رابطــه دارد.

دراصــل، اینکــه اشــخاص چگونــه در فضــا حرکــت کــرده و آن را تجربــه می کننــد 
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ــه  ــه اســت ک ــاختاری دارد و این گون ــه س ــه آن فضــا چ ــود ک ــوط می ش ــن مرب ــه ای ب
ــی،  ــاعرانه، حماس ــای ش ــی آورد. حس ه ــود م ــر را به وج ــال منظ ــس و ح ــز ح ــرم نی ف
ــا  ــکل فرم ه ــه از ش ــد ک ــوۀ منظرن ــای بالق ــی ویژگی ه ــف و... همگ ــت وجو، کش جس
ــاط اســت. ســبك های  ــرم در ارتب ــا ف ــز ب ــد. در آخــر اینکــه، ســبك نی ــر می گیرن تأثی
ــۀ  ــه مجموع ــدام ب ــدرن و... هرک ــت م ــك، پس ــدرن، ُرمانتی ــیك، م ــوِن کالس گوناگ

ــد. ــتگی دارن ــا بس ــب آنه ــان و ترکی ــا و چیدم ــخصی از فرم ه مش

ــۀ منظــر  ــرای یــك طــرح معماران اگرچــه ســازماندهی و ترکیــب خــوب فرم هــا ب
ــی تضمینــی  ــرم به تنهای ــن فقــط یکــی از آیتم هاســت. ف الزم و ضــروری اســت، امــا ای
بــرای دســتیابی بــه یــك طــرح منظــر خــوب و مؤثــر نیســت. ترکیب بنــدِی ماهرانــۀ 
ــی  ــا درنظــر گرفتــن ویژگی هــای ســایت، ویژگی هــای کاربران ــد ب فرم هــا در منظــر بای
ــتفاده  ــدار و اس ــای پای ــری راهکار ه ــد، به کارگی ــتفاده کنن ــر اس ــد از منظ ــه می خواهن ک
از دیــد خالقانــه و هوشــمندانه در طراحــی منظــر همــراه باشــد. همچنیــن، فــرم بایــد 
ــرای  ــد. ب ــل کن ــه بعدی عم ــی س ــای فضای ــرای حجم ه ــی ب ــاس و بنیان ــوان اس به عن
ــازه کار آســان تر اســت کــه فقــط روی یــك الگــوی پــالن تمرکــز کننــد و  طراحــان ت
تجربــۀ فضــا را کــه مهم تریــن کیفیــت منظــر اســت، فرامــوش کننــد. همچنیــن بایــد 
دانســت کــه فــرم فقــط یــك اســاس و بســتر اســت و درنهایــت بــا انتخــاب درســت و 

مناســب عناصــر و مــواد و مصالــح اســت کــه ایــن فــرم بیــان می شــود.

طــرح منظــری کــه چارچــوب ســاختارش درســت باشــد، اگــر مصالــح و مــوادش 
ــد؛  ــاد بمان ــود و در ی ــه و درک ش ــی تجرب ــد به خوب ــود، می توان ــاب ش ــتی انتخ به درس
ــد داد.  ــی رخ نخواه ــه و درک ــن تجرب ــح درســت نباشــد، چنی ــر انتخــاب مصال ــا اگ ام
ــد  ــل فراین ــۀ مراح ــح در هم ــی صحی ــا بررس ــد ب ــا بای ــدی فرم ه ــن، ترکیب بن بنابرای
ــورد  ــزار م ــد اب ــی از چن ــادگی یک ــرم به س ــه، ف ــر اینک ــود. در آخ ــام ش ــی انج طراح

ــد. ــان نمی یاب ــرم پای ــا ف ــی ب ــر اســت و طراح ــرح منظ ــی ط ــرای طراح ــتفاده ب اس
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موضــوع ایــن کتــاب شــرحی نوشــتاری و گرافیکــی دربــارۀ روابــط درونی میــان فرم 
و فضاســت، دو کلیــت دوســویه و مکمــل کــه هــر دو بــرای تحقــق یافتــن بــه یکدیگــر 
وابســته اند. در ایــن کتــاب تأکیــد روی اســتفاده از فــرم بــرای مشــخص کــردن فضــا در 
طراحــی معمــاری منظــر در ســایت اســت. این گونــه طراحــی دربــر گیرنــدۀ پروژه هــای 
ــای  ــا، فضاه ــا و محوطه ه ــهری، حیاط ه ــای ش ــا، میدان ه ــون پارک ه ــون همچ گوناگ
ــانی  ــی انس ــایت، مقیاس ــی س ــت. طراح ــکونی و... اس ــایت های مس ــا، س ورودی، باغ ه
ــم  ــت ه ــارت دست به دس ــر و مه ــا و هن ــه در آن معن ــت ک ــر اس ــاری منظ از معم
ــه  می کنیــم، ارتقــا بخشــند. ــا محیط هایــی کــه مــا آنهــا را اســتفاده و تجرب می دهنــد ت

ــا  ــرم و فض ــۀ ف ــول اولی ــی ها و اص ــم، گونه شناس ــت مفاهی ــاب نخس ــن کت در ای
ــه  ــای پای ــی فرم ه ــپس روی گونه شناس ــوند، س ــه می ش ــی ارائ ــاس طراح ــوان اس به عن
ــا  ــط ب ــه و مرتب ــۀ معماران ــه و هندس ــکل های راست گوش ــدا ش ــود؛ ابت ــد می ش تأکی
ــده از  ــك و شــکل های برآم ــای ارگانی ــه فرم ه ــه ب ــود و در ادام انســان بررســی می ش

طبیعــت پرداختــه خواهــد شــد.

ــر  ــا در منظ ــرد، کاربرده ــاص و منحصربه ف ــای خ ــر فصــل عناصــر، ویژگی ه در ه
ــر  ــا تصاوی ــده و ب ــح داده ش ــرم، توضی ــه ف ــر گون ــرای ه ــی ب ــتورکار های طراح و دس
ــن  ــارۀ رایج تری ــا درب ــوده ت ــر آن ب گوناگــون نشــان داده می شــوند. ازآنجاکــه ســعی ب
ــه  ــن ب ــت پرداخت ــان فرص ــود، بی گم ــث ش ــر بح ــتفاده در منظ ــورد اس ــای م فرم ه
ــِی  ــم اصل ــم آوردن مفاهی ــاب فراه ــن کت ــدف ای ــوده اســت. ه ــا نب ــواع فرم ه ــۀ ان هم
گونه شناســی های رایــج و مرتبــط بــا منظــر اســت؛ بــا ایــن دیــد کــه طراحــان همــواره 
راه هــای تــازه ای را بــرای شــکل دادن بــه منظــر جســت وجو می کننــد و پدیــد 

ــت. ــت اس ــرای حرک ــروعی ب ــۀ ش ــاب نقط ــن کت ــن رو، ای ــد. ازای می آورن

ــك  ــبك گرافی ــارۀ س ــف درب ــه ای ظری ــازه کار نکت ــان ت ــرای طراح ــت ب الزم اس
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ــا  ــده در اینج ــك استفاده ش ــود. گرافی ــه ش ــاب گفت ــن کت ــر ای ــه در تصاوی به کاررفت
به صورتــی اســت کــه بتــوان طراحــی منظــر را بــا شــیوه ای ســاده، روشــن و خوانــا بــه 
ــاده و  ــح س ــا مصال ــوان ب ــا را می ت ــیاری از طرح ه ــه بس ــال داد. درنتیج ــده انتق خوانن
گرافیکــی نشــان داد؛ مثــاًل بــرای پوشــش گیاهــی از یــك نشــانه و ســمبل درخــت در 
ــورت  ــا را به ص ــت طرح ه ــر اس ــه بهت ــرد. بااین هم ــتفاده ک ــرح اس ــك ط ــر ی سرتاس
طرح هــای شــماتیك درنظــر گرفــت و نــه طرح هــای نهایــی. ازایــن رو، بیشــتر 
ــع از  ــوان درواق ــوند می ت ــه ش ــر مطالع ــیمی بزرگ ت ــاس ترس ــر در مقی ــا اگ طرح ه
مصالــح و نشــانه های گیاهــی متنوع تــری اســتفاده کــرد و بدیــن وســیله هــم جذابیــت 

ــرد. ــر ک ــرا را بهت ــم اج ــش داد و ه ــی را افزای بصــری و گرافیک

امیــد اســت کــه خواننــدۀ ایــن کتــاب بــا تنــوع خوبــی از فرم هــا و فضاهــای مــورد 
اســتفاده در منظــر آشــنا شــود و از خوانــدن ایــن کتــاب لــذت ببــرد. درنهایــت اینکــه 
ــا تخیــل و الهــام خویــش بتوانــد ســاختار و ســازماندهی طــرح منظــرش را  خواننــده ب

هدایــت کنــد و بــه پیــش ببــرد.



13 فصل اول: 
 مفاهیم بنیادی

به طــور خاصــه، هــر زمــان کــه خطــی یــک محــدوده را چــه در روی زمیــن و چــه در بعــد ســوم 
ــرم   ــادی خــط و ف ــداد زی ــر از تع ــایت منظ ــد. درنتیجــه، طراحــی س ــود می آی ــرم به وج ــرد، ف ــر گی درب
تشــکیل شــده کــه همگــی در شــبکه ای هماهنــگ به دقــت در هــم تنیــده شــده اند )شــکل 1-6(. در طــول 
فراینــد طراحــی، ایــن لبه هــا و مرزهــا به نحــو متفکرانــه و خاقانــه ای ترکیــب می شــوند تــا قالــب کلــی 

فضــای بــاز شــکل گیــرد. ایــن موضــوع به طــور کامــل  در فصــل بعــد بررســی خواهــد شــد.

فرم هــای  و  خطــوط  از  طــرح   .6-1 شــکل 
می شــود. تشــکیل  گوناگونــی 

سایت پالن

لبه ها در صفحه عمودیلبه ها روی صفحه کفلبه ها در صفحه باالی سر
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شکل 1-12. راهبرد های مختلف برش

شکل 1-13. میزان نامناسب برش

بــوده و می توانــد وســیله ای بــرای شــکل دهی خاقانــه بــه فضــای منظــر باشــد. میــزان دگردیســی   یــک 
ــرد  ــج راهب ــاد باشــد. پن ــا زی ــم ی ــه ک ــات برنام ــه شــرایط ســایت و الزام ــد بســته ب ــه می توان ــرم اولی ف
اصلــی کــه بــرای تغییــر شــکل وجــود دارد، در ایــن بخــش بیــان خواهدشــد: تفریــق، الحــاق، چرخــش، 

تداخــل و ترکیــب )شــکل 11-1(.

تغییر شکل برشی  

ــۀ  ــا لب ــی ی ــای داخل ــی از فض ــای منتخب ــذف بخش ه ــد ح ــی فراین ــا کاهش ــی ی ــکل برش ــر ش تغیی
ــه  ــر ب ــن روش منج ــکل 1-12(. ای ــت )Ching, 2007: 50, 54–7( )ش ــی اس ــکل های اصل ــی ش بیرون
خلــق شــکل های متخلخــل در طراحــی می  شــود. تغییــر شــکل خیلــی جزئــی بیشــتر بــه اشــتباهی ســهوی 
ــی  ــکل اصل ــه ش ــود ک ــث می ش ــز باع ــاد نی ــی زی ــِی خیل ــه کاهندگ ــت؛ درحالی ک ــبیه اس ــیم ش در ترس
هویتــش را از دســت بدهــد )شــکل 1-13(. تغییــر شــکل برشــی در حــذف بخشــی از حجــم یــک عنصــر 
جامــد نیــز کاربــرد دارد؛ بدیــن ترتیــب در تعریــف فضــای خالــی در صفحــۀ زمیــن، تــوده ای درختــی و 

ــکل 14-1(. ــود )ش ــامل می ش ــز ش ــتفاده را نی بی اس

1. Metamorphous
2. Subtractive Transformation

برش از درون و بیرون

خیلی کم

خیلی زیاد

فرم اصلیبرش از درونبرش از بیرون
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خاصــی بــه ترکیــب کلــی طــرح می دهــد؛ زیــرا روابــط متنوعــی را بیــن فضاهــا ایجــاد می کنــد. همچنیــن 
راهبــرد مناســبی بــرای ایجــاد ارتباطــی غیررســمی بیــن فضاهــا و خــود ســایت اســت.

شکل 1-24. چرخش بخشی منتخب از فرم اصلی

شکل 1-23. چرخش الحاقی
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شکل 1-32. نمونه ای از طراحی سایت که ساختار سازمان دهندۀ آن تجمع است.

خط  

امتــداد یافتــن یــک فــرم ســاده در طــول یکــی از ابعــاد آن یــا گردهــم آوری فرم هــای متفــاوت بــه 
شــکل زنجیــره وار در کنــار هــم، روش بعــدی ســازماندهی اســت )Ching, 2007: 62( )شــکل 1-33(. در 
ایــن روش به جــای این کــه عناصــر بــه شــکل اتفاقــی در کنــار هــم مجتمــع شــوند، عناصــر متعــدد طــرح 
ــه واقعــی  ــه شــکل خطــی گــرد هــم می آینــد. وجــود یــک خــط حقیقــی، کــه البتــه همیشــه نیــازی ب ب
ــد  ــودن آن نیســت، باعــث می شــود کــه ســازماندهی خطــی   محقــق شــود. ســازماندهی خطــی می توان ب
مســتقیم، زاویــه دار یــا منحنــی باشــد و بســته بــه بســتر طــرح و وضعیــت بــه شــکل دلخــواه درآیــد. همــۀ 
ــد.  ــت دارن ــت دالل ــدی و حرک ــاط، جهت من ــر انبس ــری ب ــکل ظاه ــارغ از ش ــی ف ــازماندهی های خط س
آهنــگ یــا ریتــم وقتــی به وجــود می آیــد کــه عناصــر متعــدد در الگویــی تکرارشــونده و بــه شــکل پیاپــی 

ــکل 34-1(. ــوند )ش ــی ش مکان گزین

1. Line
2.Linear organization
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شکل 1-37. انواع شبکه

شکل 1-38. شبکه، ساختاری برای 
سازماندهی انواع فضاها و عناصر 

مختلف است.

ــی  ــه ای از طراح ــکل 1-39. نمون ش
ســازماندهی  دارای  کــه  ســایت 

اســت. شــبکه ای 

شبکه خطیشبکه توریشبکه نقطه ایشبکه مدوالر
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تقارن محوری

اســت  محــور  چنــد  طــول  در  عناصــر  و  فضاهــا  ســازماندهی  از  عبــارت  محــوری   تقــارن 
)شــکل 1-44 وســط(. محورهــا ممکــن اســت بــا یکدیگــر تحــت هــر زاویــه ای متقاطــع گردنــد، هرچنــد 
معمــوالً تحــت زوایــای قائمــه نســبت به هــم قــرار می گیرنــد. ایــن ســاختار طراحــی بــا داشــتن محورهــای 
ــرای گشــت وگذار تأمیــن و ایــن امــکان را فراهــم می کنــد کــه  ــادی را ب متعــدد، مســیرهای حرکتــی زی

منظــر بــه شــکل متنوعــی تجربــه شــود.

تقارن شعاعی

ــول  ــی ح ــا دایره های ــعاع و ی ــول ش ــر در ط ــا و عناص ــازماندهی فضاه ــارت از س ــعاعی عب ــارن ش تق
ــور  ــًا به ط ــعاعی تقریب ــارن ش ــازمان دهی تق ــوان س ــن(. ت ــکل 1-44 پایی ــت )ش ــزی اس ــۀ مرک ــک نقط ی
کامــل در نقطــۀ مرکــزی نهفتــه اســت؛ لــذا مــکان عناصــر طــرح همگــی تابعــی از نقطــۀ مرکــزی اســت، 
ــاد  ــرای ایج ــد. ب ــرار می گیرن ــرون ق ــمت بی ــه س ــز ب ــا از مرک ــز ی ــراف مرک ــا در اط ــه ی به گونه ای ک
ــکل  ــه ش ــز و ب ــر متحدالمرک ــا دوای ــعاع ی ــر روی ش ــرح ب ــای تشــکیل دهنده ط ــارن، عناصــر و فضاه تق

ــد. ــرار می گیرن ــادل ق ــًا متع کام

کاربردها در منظر

ســازماندهی متقــارن روشــی مناســب بــرای تحمیــل اقتــدار انســان بــر منظــر اســت، به ویــژه هنگامــی 
ــارن  ــود. تق ــش می ش ــرس و پیرای ــت ه ــی به دق ــر گیاه ــد عناص ــرح مانن ــکیل دهندۀ ط ــر تش ــه عناص ک
همچنیــن انتخــاب به جایــی بــرای ســازماندهی عناصــر یــا فضاهــای منتخبــی اســت کــه نســبت به منظــر 
ــور  ــکل 1-45(. همین ط ــتند )ش ــوردار هس ــی برخ ــان خاص ــری و رجح ــق از برت ــور مطل ــی به ط پیرامون
تقــارن بــه شــکل مداومــی توجــه و حرکــت ناظــر را به ســمت نقــاط و فضاهــای خاصــی جلــب می کنــد. 

شکل 1-44. گونه شناسی تقارن

دوطرفه

محوری

شعاعی
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اتصال  

ــاط  ــاد ارتب ــت. ایج ــر اس ــایر عناص ــه س ــی ب ــر طراح ــک عنص ــی ی ــاط فیزیک ــارت از ارتب ــال عب اتص
ــا  ــان آنه ــی در می ــه شــکل متداوم ــه چشــم ب ــود ک ــرح موجــب می ش ــک ط ــزای منف ــن اج و اتصــال بی
ــا قطعــات جــدا از هــم هماننــد یــک کل درک شــوند. همان طورکــه در بحث هــای قبلــی  حرکــت کنــد ت
ذکــر شــد، وجــود فضــا و فاصلــه بیــن عناصــر طــرح آنهــا را بــه قطعــات جــدا از هــم تبدیــل می کنــد. 
ــن عناصــر بیشــتر می شــود. اصــل  ــی بی ــن عناصــر طــرح بیشــتر باشــد، بی ارتباط ــا بی ــه فضــای م هرچ
ــای  ــاد پل ه ــا ایج ــت و ب ــی اس ــای بینابین ــر فض ــر در اث ــی عناص ــر جدای ــدن ب ــق آم ــرای فائ ــال ب اتص

ــود.  ــرف می ش ــر ط ــف ب ــن ضع ــرح ای ــی در ط ارتباط

معمــوالً اتصــال بیــن عناصــر جــدا از هــم بــا یــک عنصــر ســوم محقــق می شــود. عنصــر الحاقــی ارتباطــی 
ــره ای یکپارچــه شــکل  ــا پیک ــد ت ــم وصــل می کن ــه ه ــر را ب ــان آن دو عنصــر دیگ ــه هم زم فیزیکــی اســت ک
بگیــرد. یــک ســطح کف سازی شــده، بســتری از گیاهــان پوششــی، خطــی از درختــان، دیــوار و مــواردی از ایــن 

دســت توانایــی ارتبــاط فیزیکــی اجــزای پراکنــده را دارنــد و طــرح را متحــد و یکپارچــه می ســازند )53-1(.

گروه بندی  

گروه بنــدی بــا احاطــۀ عناصــر منتخــب طــرح در داخــل یــک محــدوده، ترکیــب طــرح را بــه وحــدت 
ــی اســت کــه اطــراف یــک  مــی رســاند )1-54(. به طــور خاصــه، عملکــرد اصــل گروه بنــدی ماننــد قاب
عکــس را بســته و محتــوای عکــس را از محیــط پیرامونــی جــدا می کنــد. در طراحــی نیــز بــا اعمــال اصــل 
ــد.  ــل می رس ــه حداق ــر ب ــکیل دهندۀ منظ ــف تش ــای مختل ــود در بخش ه ــای موج ــدی، تفاوت ه گروه بن
یــک دیــوار، حصــار، ردیفــی از عناصــر گیاهــی، یــا هــر عنصــر دیگــر طراحــی کــه بتوانــد اطــراف یــک 

ــود. ــداد ش ــدی قلم ــزار گروه بن ــد اب ــد، می توان محــدوده را محصــور کن

1. Interconnection
2. Compartmentalization

شــکل 1-53. اتصــال، عناصــر بی ارتبــاط و 
پراکنــده را بــه هــم وصــل می کنــد.

عناصر فاقد ارتباط

عناصر وحدت یافته با 
استفاده از اتصال داخلی
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    شکل 1-54. یک نمونه از گروه بندی
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فضای منظر

همان طورکــه در فصــل قبــل گفتــه شــد، فــرم ابــزار اصلــی شــکل دهی بــه فضــا در معمــاری منظــر، 
بــرای ســازماندهی خالقانــۀ عناصــر طراحــی به نحــوی اســت کــه فضــا درک شــود. فضــا عصــارۀ منظــر 
اســت و مکانــی بــرای مــردم تــا بــه اســتراحت، بــازی، تفــرج، خــوردن، فعالیت هــای اجتماعــی، برگــزاری 
جشــن، ســوگواری، یادبــود، ســرگرمی و تعامــل بــا جهــان طبیعــی بپردازنــد )شــکل 2-1(. منظــری کــه از 
فضاهــای قابــلِ درک تشــکیل شــده اســت، مــاورای چیدمــان صــرف اشــیا و عملکردهــا به دنبــال ایجــاد 
محیطــی القاکننــده اســت کــه همــۀ حــواس انســان را درگیــر و تغذیــه می کنــد. خلــق فضــای بــاز یکــی از 
ــزی و مدیریــت  وجــوه ممیــزۀ معمــاری منظــر اســت و معمــاری منظــر را از ســایر رشــته های برنامه ری

ــد.  ــز می کن منظــر متمای

در ایــن فصــل مفاهیــم اولیــۀ فضــا، انــواع اصلــی فضــا، رابطــۀ فــرم و فضــا و مالحظــات شــکل دهی 
ــد از: ــن فصــل عبارت ان ــف ای ــای مختل ــود. بخش ه ــان می ش ــی بی ــد طراح ــه فضــا در فراین ب

  فضا؛

  خلق فضا؛

 انواع فضاها؛

 توالی فضایی؛

 فرم و فضا؛
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ــوان شناســایی  ــاغ  ، بوســکو   و آمفی تئاتــر   را می ت ــاق ســوراخ دار  ، فرورفتگــی  ، ردیــف ســتون  ، کوچه ب ات
ــی    ــای حجم ــج فض ــوع رای ــابه دو ن ــک روش مش ــکل 2-18(. ی ــرد )Booth and Zink, 1994( )ش ک
ــا عناصــر منظــر  ــی ب ــد )Condon, 1988( )شــکل 2-19(. فضــای حجم ــی می کن و کوبســیت   را معرف
ــد.  ــان می ده ــی را نش ــای داخل ــرد و فض ــکل می گی ــد، ش ــرار گرفته ان ــا ق ــدودۀ فض ــراف مح ــه در اط ک
ایــن نــوع فضــا، فضایــی ســاده بــا لبه هــای واضــح و مشــخصۀ بســیاری از باغ هــای کالســیک اســت. در 
فضــای کوبیســت، عناصــر معینــی هــم در اطــراف و هــم در داخــل فضــا قــرار داده شــده اند؛ لــذا فضــا 
فقــط بــا عناصــر طراحــی پوشــانده نشــده اســت، بلکــه در میــان و اطــراف آنهــا به نحــوی جریــان یافتــه 
ــده  ــدرن و معاصــر دی ــوع فضــا در بســیاری از مناظــر م ــن ن ــی محــو گشــته اند. ای ــای فضای ــه مرزه ک

می شــود. 

زمینۀ منظر  

ــرد. در  ــب در منظــر صــورت می گی ــه عنصــر غال ــا توجــه ب ــاز ب ــدی فضــای ب روش بعــدی طبقه بن
ــوع و فضــای  ــی، فضــای مصن ــک، فضــای گیاه ــد از فضــای توپوگرافی ــا عبارت ان ــواع فضاه ــن روش ان ای
آبــی )Dee, 2001: 54–80( )شــکل 2-20(. در ایــن روش هــر فضــا بــه انــواع جرئی تــر فضاهــا تقســیم 
ــور  ــای محص ــا و باغ ه ــی، محوطه ه ــن عموم ــر میادی ــتمل ب ــوع مش ــای مصن ــال فض ــرای مث ــود؛ ب می ش

 .)Dee, 2001: 69–75( ــت اس

1. Pierced room
2. Alcove
3. Colonnade
4. Allee
5. Bosco
6. Amphitheater
7. Volumetric space
8. Cubist space
9. Landscape Setting

شــکل 2-19. مقایســه بیــن فضــای حجمــی و 
فضــای کوبیســت

فضای حجمی

فضای کوبیست
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ــر  ــات ب ــای جزئی ــراح به ج ــه ط ــود ک ــث می ش ــیوه باع ــن ش ــرد ای ــکل 2-33(. کارب ــت )ش ــایت اس س
ــا ذات  ــود ت ــر ش ــد خالصه ت ــی می توان ــاده حت ــیمات س ــن ترس ــد. ای ــز کن ــاس تمرک ــای بزرگ مقی الگوه
ــیلۀ مســیرهای  ــده به وس ــان پراکن ــا درخت ــد. در شــکل 2-34، فضــای ســبزی ب ــش درآی ــه نمای ــو ب الگ

ــد  ــتر می توان ــای بس ــکل 2-32. الگوه ش
به طــور بالقــوه فرم هــا را در یــک ســایت 

تعییــن کنــد.

   دیدها

   ساختمان ها

جاده ها / خیابان ها

پدیده های طبیعی
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رابطۀ شبکه و سایت

پــس از انتخــاب متناســب ترین نــوع شــبکه، گام بعــدی کنــکاش دربــارۀ چگونگــی اســتقرار شــبکه بــر 
روی ســایت اســت. در بســیاری از روش هــای طراحــی، راهکار هــای جایگزینــی بــرای انجــام ایــن کار وجــود 
دارد و به ســادگی تمــام ســطح ســایت براســاس یــک مــدول منتخــب و ثابــت تقســیم بندی می شــود. ایــن 
کار موجــب شــکل گیری شــبکۀ یکنواخــت و یکدســتی در ســطح ســایت می شــود، اگرچــه اغلــب نتیجــۀ 
ــت.  ــای آن اس ــی لبه ه ــول برخ ــایت و در ط ــی از س ــبکه ای در بخش های ــای ش ــاد مدول ه ــن کار ایج ای
ــدول   ــرا م ــد؛ زی ــروز می ده ــود ب ــایت از خ ــای س ــبت به ویژگی ه ــیت را نس ــن حساس ــن روش کمتری ای

شــبکه مســتقیمًا از ســایت اســتخراج نشــده اســت.

ــا کل ســطح ســایت و ســپس  ــک شــبکه روی ســطح ســایت شــروع کار ب ــرای ایجــاد ی روش دوم ب
تقســیم بندی ریاضیاتــی آن بــه مدول هــای کوچــک و کوچک تــر اســت تــا انــدازۀ مــدول مناســب کشــف 
شــود. در ایــن رویکــرد تقســیم بندی از بــزرگ بــه کوچــک تــداوم می یابــد. بــرای یــک ســایت مربعــی یــا 
مســتطیلی، هــر بُعــد ســایت معمــوالً به صــورت 1/2، 1/3، 1/4، 1/6 و ماننــد آن تقســیم می شــود )شــکل 
6-45 چــپ(. هرکــدام از ایــن تقســیمات را ســپس می تــوان بــه میــزان مــورد نظــر بیشــتر تقســیم بندی 
کــرد. حســن ایجــاد شــبکه بــا ایــن روش ایــن اســت کــه همیشــه شــبکه بــا شــکل و ویژگی هــای ســایت 

ــد. ــای مربعــی شــکل نمی مان ــی از مدول ه ــچ ســطحی از ســایت خال ــد و هی ــق می یاب تطبی

ــر روی ســایت عکــس روش باالســت و به جــای شــروع  ــای شــبکه ای ب روش ســوم ترســیم مدول ه
از کل ســطح ســایت، ایــن روش مبتنــی بــر انــدازۀ عناصــر کوچــک طــرح ماننــد واحدهــای ســنگ فرش، 
ــده و کل ســطح  ــر ش ــدول تکثی ــدازه م ــن ان ــای درخــت و... اســت؛ ســپس ای ــزی پ ــبکۀ فل ــت، ش نیمک
ســایت را می پوشــاند )شــکل 6-45 وســط(. حســن ایــن روش ایــن اســت کــه از انطبــاق تک تــک عناصــر 
ــروع  ــری ش ــا عناص ــن روش ب ــه ای ــاوه، ازآنجاک ــویم. به ع ــن می ش ــبکه ای مطمئ ــاختار ش ــا س ــرح ب ط
می شــود کــه متناســب بــا انــدازۀ جســم انســان اســت، پــس می تــوان مدول هــای شــبکه را بــه انــدازه ای 

تعییــن کــرد کــه مقیــاس انســانی راحتــی داشــته باشــد. 
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ــازه های  ــای س ــای لبه ه ــبکه برمبن ــی ش ــایت، طراح ــر روی س ــبکه ب ــی ش ــرای طراح ــن روش ب آخری
متصــل و مجــاور ســایت اســت )شــکل های 6-39، 6-45 راســت(. همان طورکــه قبــًا هــم گفتــه شــد، هــدف 
در ایــن فراینــد خلــق تدوامــی بصــری بیــن ســایت و ســاختمان  مرتبــط اســت. بنابرایــن ایــن راهــکار منجــر بــه 
ــد. ــر می کن ــا ســایت تغیی ــۀ ســازه های هم جــوار ب ــا لب شــکل گیری شــبکۀ منعطفــی می شــود کــه متناســب ب

مختلــف  فرایندهــای   .45-6 شــکل 
بــرای طراحــی شــبکه در داخــل ســایت

سایت موجود
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شکل 6-46. اندازۀ مدول های شبکه نباید خیلی بزرگ یا خیلی کوچک باشد.

ــا و عناصــر تشــکیل دهندۀ طــرح  ــوب فضاه ــاد مطل ــا ابع ــد متناســب ب ــدازۀ مدول هــای شــبکه بای ان
ــز  ــر نی ــا و عناص ــدازۀ فضاه ــا ان ــد ت ــده باش ــد محاسبه ش ــدول بای ــدازۀ م ــال، ان ــت ایدئ ــد. در حال باش
درســت و دقیــق درآمــده و مجبــور نباشــیم از روی اجبــار فضاهــا و عناصــر را کوچــک یــا بــزرگ کنیــم. 
وقتــی ایــن کار به درســتی انجــام گرفــت، ارتبــاط و وابســتگی متقابلــی بیــن عناصــر برنامــه و مدول هــای 
ــه را  ــن نکت ــط می شــود )شــکل 6-47(. ای ــه دیگــری وابســته و مرتب ــد و هرکــدام ب ــد می آی شــبکه پدی
ــوان  ــدول را می ت ــدازۀ م ــه ان ــن اســت ک ــبکه ای ــا ش ــن کار ب ــی از محاس ــه یک ــپرد ک ــر س ــد به خاط بای
به ســادگی اضافــه یــا کــم کــرد؛ زیــرا مــدول پتانســیل تطبیق پذیــری بــا نیازهــای فضایــی متنــوع را دارد 

)شــکل 6-47 راســت(.

اندازه مدول 
خیلی بزرگ است

اندازه مدول 
خیلی کوچک است
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نامتقارن

ــی  ، و  ــو  ، دن کایل ــارن در معمــاری منظــر را جیمــز رز  ، گارت اکب ــای طراحــی نامتق ــن کاربرده اولی
ــن  ــد. ای ــن ســاختار اســتفاده کردن ــل ســدۀ 1940 از ای ــد و در پروژ هــای اوای تومــاس چــرچ   انجــام دان
طراحــاِن پیشــگامان در معمــاری منظــر مــدرن از ســازماندهی نامتقــارن و راست گوشــه همچــون ابــزاری 
بــرای قطــع ارتبــاط طراحــی منظــر از ســابقۀ تاریخــی تقــارن بهــره بردنــد. کاربــرد طراحــی نامتقــارن و 
راست گوشــه در معمــاری منظــر معاصــر تــداوم یافــت و دوبــاره طراحــان بــه آن توجــه کردنــد تــا بــه 
»کشــف مجــدد  « طراحــی مــدرن اواســط قــرن بیســتم   بپردازنــد کــه بــه فرم هــای ســاده و جســورانه 

وابســته و از تزئینــات فرعــی بــه دور بــود.

ــن ســه موضــوع  ــر ای ــا تمرکــز ب ــارن راست گوشــه را ب ــن فصــل ابعــاد مختلــف طراحــی نامتق در ای
بررســی خواهیــم کــرد:

 ویژگی های کلی؛

 کاربردها در منظر؛

 دستورکارهای طراحی.

1. James Rose
2. Garrett Eckbo
3. Dan Kiley
4. Thomas Church
5. Rediscovery
6. Mid-20th-century
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خطوطمورب

شکل 9-16. برخی عناصر طرح باید در هر دو طرف خط اریب تداوم یابند
 تا مانع تقسیم شدن ترکیب کلی به دو نیمۀ جدا از هم شوند.

تغییر جهت در منظر

ــه  ــت چشــم او ب ــب توجــه ناظــر و هدای ــی آن در جل ــب توانای ــی خــط اری یکــی از ویژگی هــای اصل
ــاط و ســطوح مرجــع  ــورب نق ــی بســتر طــرح اســت. خــط م ــاوت از جهــت کل ــه متف ســمتی اســت ک
ــن رو  ــد؛ ازای ــر می ده ــایت تغیی ــی س ــری کل ــرد را از جهت گی ــس ف ــه ح ــد ک ــدی را می آفرین جدی
اســتراتژی ســودمندی بــرای طراحــی ســایت هایی اســت کــه لبه هــای خیلــی واضــح یــا ســطح محــدودی 
دارنــد )شــکل 9-17(. هرچنــد یــک خــط مــورب منفــرد هــم می توانــد بــر حــس جهت گیــری در منظــر 
ــه دارد؛  ــن زمین ــر را در ای ــن تأثی ــورب عمیق تری ــه و م ــازماندهی چرخش یافت ــا س ــد، ام ــذار باش تأثیرگ

تداوم	خط	اریب	و	عناصر	آن	در	هردو	طرف	
مانع	دو	تکه	شدن	ترکیب	شده	است.

خط	اریب	ترکیب	کلی	را	به	دو	
نیمه	تقسیم	نموده	است.
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در رویکــردی نســبتًا متفــاوت می تــوان از الگــوی شــاخه ای/ انشــعابی بــرای طراحــی ســاختار چندالیــه  
ــکل 28-16(.  ــرد )ش ــرار می گی ــری ق ــر روی دیگ ــاخه ای ب ــۀ ش ــک الی ــه ی ــرد، به نحوی ک ــتفاده ک اس
ــن  ــای ای ــر الیه ه ــژه اگ ــت، به وی ــه کار گرف ــده ب ــای پیچی ــق طرح ه ــرای خل ــوان ب ــرد را می ت ــن رویک ای
ــه  ــرار گرفت ــۀ دیگــر ق ــاالی الی ــان عمــودی ب ــزی باشــد کــه در چیدم ــه عناصــر متمای ســاختار چندالی
اســت. ایــن راهــکار طــرح متنوعــی از هم جــواری میــان عناصــر را شــکل می دهــد، هرچنــد ایــن خطــر 
ــرج  ــو از هرج وم ــی ممل ــد، طرح ــل نکنن ــر را تکمی ــف همدیگ ــای مختل ــر الیه ه ــه اگ ــود دارد ک ــز وج نی

ــد. ــود آی به وج

شکل 16-28. طراحی ساختار فضایی چندالیه مبتنی بر الگوی شاخه ای

لبۀ پرپیچ وخم/ مارپیچ

فــرم لبــۀ پرپیچ وخــم یــا مارپیچــی در فصــل قبــل به تفصیــل بررســی شــد؛ بنابرایــن در ایــن بخــش 
توضیــح دیگــری اضافــه نمی شــود. خواننــدۀ محتــرم بــه فصــل پانزدهــم مراجعــه کنــد.
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 مواد و مصالح، هماهنگی با:

راست گوشه متقارن، 266-263

راست گوشه نامتقارن، 303-301

فضای ارگانیک، 611

فضای بیضوی، 535-533

فضای چندضلعی، 422-420

فضای شبکه ای، 221-219

فضای مثلثی، 386

فضای مدّور، 497-495

فضای مربعی، 149-147

فضای مستطیلی، 169

فضای منحنی، 572-569

قوس، 454-451

مورب، 336

 مرکز سرگرمی و هنر میسا )آریزونا(، 434

 شبکه توری، 36-34، 180-178، 350

 مایکل وان والکنبورگ و همکاران، 111، 525، 
597

 اقامتگاه میلر )کلمبوس، ایندیانا(، 200-199

 میدان ماینینگ )محوطۀ دانشگاه برکلی کالیفرنیا(، 
481-480

باغ با  م وزارت آموزش و سالمت بزریل، 569

مدوالر:

باغ، 197-196

شبکه، 181-178

 پیت موندریان، 172، 270

 الگوی موزاییکی:

تعریف، 581

مبنای طراحی، 593-591

 حرکت و گردش در فضا )تحت تاثیر(:

قوس، 438

الگوی انشعابی- شاخه ای، 604-601

مورب، 331-324

راست گوشه متقارن، 250، 252

مارپیچ، 607-604

خط مستقیم، 105-103

مثلث، 368-364

 فضاهای چندگانه )مبتنی بر(:

دایره، 475-469

منحنی، 551-548

شبکه، 197-195

راست گوشه نامتقارن، 280-278

تقارن راست گوشه، 252-251
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