
 

 

 اصول محوطو سازی

کَ قشى ُا دس توام اؽکال ٌُشی ، ًقاؽی ّ طشادی گل ّ  ()Principles of landscaping ؽؼ اصلْل هذْطَ عاصی

 :آى ُا ُغتٌذ .ُوچٌیي طشادی هٌظشٍ هْسد اعتفادٍ ٌُشهٌذاى قشاس گشفتَ اعت

اصْل طشادی چؾن اًذاص دعتْسالعول ُا یا اتضاسی اعت کَ طشاداى اص آًِا تشای ایجاد هٌاظش جزاب ، دلپزیش ّ سادت 

 .اصْل طشادی چؾن اًذاص هتٌاعة ، ًظن ، تکشاس ّ ّدذت اعت .اعتفادٍ هی کٌٌذ

 تعادل در اصول محوطو سازی

هِن اعت کَ دس هْسد تٌاعة تیي گیاُاى ّ  .ْجْد دس هٌظشٍ اؽاسٍ داسدًغثت تَ اًذاصٍ یک ؽیء ًغثت تَ عایش اؽیاء ه

 .دصاسُا فکش کٌیذ

ایي  .اص هْاصًَ هتقاسى دس هٌاظش سعوی ّقتی اعتفادٍ هی ؽْد کَ یک طشف هٌظشٍ یک تصْیش آیٌَ طشف هقاتل تاؽذ

تَ  .گیاُاى تَ ؽکل اعتفادٍ هی کٌٌذهٌاظش اغلة اص الگُْای ٌُذعی دس گشدؽگاُِا ، کاؽت تختخْاتِا ّ دتی ًذٍْ کاؽت 

تعادل ًاهتقاسى ، کَ  .ًظش هی سعذ ایي ًْع تعادل اص ًظش ظاُشی ًغثتاً عفت ّ عخت اعت ّ اغلة تَ ؽذت دفع هی ؽْد

تَ عٌْاى تعادل غیشسعوی ًیض ؽٌاختَ هی ؽْد ، اص یک طشف تَ طشف دیگش هتفاّت اعت ّ تَ ًظش هی سعذ آساهؼ ّ 

 .جشیاى آصاد داسد

 کاربرد اصول محوطو سازی

ایي اصْل  .تا اعتفادٍ اص ایي اصْل ، طشاداى هٌظشٍ هٌاظش خلق هی کٌٌذ کَ دیذى ّ دتی دعْت کشدى آًِا لزت تخؼ اعت

قشى ُا پیؼ تْعظ ٌُشهٌذاى تَ ّجْد ًیاهذٍ اعت ، اها تیؾتش اص یک دظ تصشی راتی اعت کَ تیؾتش هشدم اص آى 

ایي دعتْسالعولِا تَ طشاداى ّ صادثاى خاًَ کوک هی کٌذ تا هٌظشٍ ای سا ایجاد کٌٌذ کَ تَ آى اعتفادٍ اص  .تشخْسداس ُغتٌذ

 .هعٌا پیذا کٌذ

 تمرکس در اصول محوطو سازی

 

توشکض گاُی اّقات تَ عٌْاى  .هکاًی کَ دس اتتذا چؾن تیٌٌذٍ جلة هی ؽْد -ُش طشادی خْب داسای یک ًقطَ کاًًْی اعت 

 .ًقطَ کاًًْی قْیتشیي عٌصش طشادی دس ُش ًوای خاؿ اعت .صشفاً ًقطَ کاًًْی گفتَ هی ؽْدکاًًْی عاصی عالقَ یا 

ًقطَ کاًًْی هٌظشٍ اغلة چیضی ًضدیک تَ دسب جلْ تشای تقْیت ّسّدی خاًَ  .کاًْى یک خاًَ اغلة دسب جلْ اعت

 .اعت

ًثایذ اص ًقاط کاًًْی  طشاداى هٌظشٍ .یغتُش هٌطقَ اص هٌظشٍ هوکي اعت ؽاهل یک ًقطَ کاًًْی تاؽذ ، اها قطعاً الصم ً

اص ُش ًظش ، هشدم تَ فشم ُای گیاٍ جالة ، سًگ ُای سّؽي ّ طشادی ٌُشی ، هعواسی ّ ُوچٌیي ٌُش  .صیاد اعتفادٍ کٌٌذ

 .ًی جالثی ایجاد کٌیذآى سا هخلْط کٌیذ ، تفشیخ کٌیذ ّ ًقاط کاًْ .یا هجغوَ ُا جزب هی ؽًْذ

عفاسػ سا هی تْاى تا اعتفادٍ اص تشاص سعوی هتقاسى یا تعادل ًاهتقاسى  .ًظن تَ عاصهاى ّ تعادل دس یک هٌظش اؽاسٍ داسد

 .غیش سعوی دس دیاط ؽوا تَ دعت آّسد

 در اصول محوطو سازی سادگی

https://www.canr.msu.edu/news/principles_of_landscape_design
https://arsesgrp.com/about/
https://arsesgrp.com/about/


 

 

ش عادٍ ، تذّى دسُن ّ تشُن خْسدى ّ کج کٌٌذٍ ًگَ داؽتي هٌاظ .عادٍ -عادگی ُواى چیضی اعت کَ اص ایي اعن تشهی آیذ 

تغیاسی اص هٌاظش داسای ّیژگی ُای تغیاس پیچیذٍ ای ُغتٌذ ، اص  .ایي تشخالف پیچیذگی ًیغت .ُویؾَ یک عول خْب اعت

هٌظشٍ ُایی کَ تاعث خْؽذالی ّ سادتی افشاد  .جولَ طشادی هعواسی ، ّیژگی ُای آب ّ ّیژگی ُای سّؽٌایی گغتشدٍ

ًذ اص اعتفادٍ تیؼ اص دذ اص سًگ ُا ، ؽکل ُا ، هٌذٌی ُا ّ تافت ُا خْدداسی هی کٌٌذ ، اها تَ ُیچ ّجَ ایي تَ هی ؽْ

 .هعٌای عادٍ گشایی ، کغل کٌٌذٍ یا کوثْد تخیل ًیغت

عٌاصش  تشای سعیذى تَ ایي ُذف ، .ُذف اص تکشاس ، ایجاد الگُْای ّ تْالی ُای قاتل پیؼ تیٌی ّ آؽٌا دس چؾن اًذاص اعت

 .طشادی چؾن اًذاص یا ّیژگی ُای خاؿ سا هی تْاى دس کل فضا تکشاس کشد

 در اصول محوطو سازی ریتم و خط

دس طشادی هٌظش ، تاصٍ هعوْالً فضا  .ّقتی چیضی دس هٌظشٍ تا یک فاصلَ اعتاًذاسد تکشاس ؽْد ، یک سیتن تشقشاس هی ؽْد

ِای گیاُاى ، پغتِای الهپ ، ًیوکتِا یا عایش عاصٍ ُا سا دس داخل طشح تشای ایجاد ایي سیتن هی تْاى گیاُاى ، گشُّ .اعت

خطْط دسّى یک هٌظشٍ تا تْجَ تَ ؽکل ّ فشم تخت ُای کاؽت ، پیادٍ سُّا ، کَ دس آى چوٌضاس تا سّعاصی  .تکشاس کشد

شٍ دظ دشکت هی دُذ اصل سیتن ّ خظ طشادی تَ یک هٌظ .ّ عایش ّیژگی ُای هِاستٌذ هالقات هی کٌذ ، ایجاد هی ؽًْذ

 .ایي ُواى چیضی اعت کَ هٌاظش سا تَ سّح ها آسام هی کٌذ .ّ ُواى چیضی اعت کَ ؽوا سا تَ "هٌظشٍ" تثذیل هی کٌذ

 در اصول محوطو سازی تناسب

فشاد ا .ایي ؽاهل سّاتظ عوْدی ، افقی ّ ّیژٍ اعت .ًغثت تَ اًذاصٍ اًذاصٍ کلیَ ّیژگی ُای هْجْد دس چؾن اًذاص اؽاسٍ داسد

ًغثت دس طشادی چؾن اًذاص تَ اًذاصٍ عاختواى ،  .کْتاٍ قذ ، افشاد قذ تلٌذ ّ کْدکاى ُوَ فضای هتفاّت سا دسک هی کٌٌذ

 .اًذاصٍ قطعَ ، اًذاصٍ گیاٍ ، هٌاطق کاؽت تَ هٌاطق تا فضای تاص ّ ُوچٌیي اعتفادٍ اص چؾن اًذاص گغتشػ هی یاتذ

 در اصول محوطو سازی وحدت

ّدذت دس طشادی تَ  .دیگش دس هٌظشٍ تَ دسعتی اجشا ؽذٍ تاؽٌذ ، اصل ّدذت تَ سادتی عٌجیذٍ هی ؽْداگش پٌج اصل 

 .عادگی تَ هعٌای توام تخؼ ُای جذاگاًَ چؾن اًذاص اعت کَ تشای ایجاد یک طشادی کلی عالی تا یکذیگش کاس هی کٌٌذ

الگُْای ّ سًگِا  .اس هی کٌٌذ تا فضایی ّادذ ایجاد ؽْدسًگ ُا ، ؽکل ُا ، اًذاصٍ ُا ، تافت ُا ّ عایش ّیژگی ُا تا ُن ک

ًْسپشداصی ، ّیژگی ُای خاؿ ، ؽکل تختخْاب ّ هٌاظش هاًٌذ ساٍ ُای ساٍ سفتي ُوَ تشای ایجاد  .اغلة تکشاس هی ؽًْذ

 .یک ظاُش دلپزیش ّ هٌظشٍ یکپاسچَ ًیاص تَ ُوکاسی داسًذ

 رعایت اصول محوطو سازی

، ؽوا قادس خْاُیذ تْد دس ُش فضایی ، تضسگ یا کْچک ، هٌظشٍ ای تصشی دلپزیش ایجاد  تا سعایت ایي اصْل طشادی

گروه معماری  اصْل طشادی هٌظشٍ" تْعظ :گشٍّ هعواسی آسعظ تشای اطالعات تیؾتش ، تَ "هذْطَ عاصی تا .کٌیذ

 .تواط تگیشیذ 09127927904،09300145131 هشاجعَ کٌیذ ّ یا تا ؽواسٍ تواط  ارسس
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