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 ّا تچِ سالم•
 تاشِ خَب تکتَى تک حال اهیذٍارم•
 رٍشي ٍ خَب رٍسّای تِ دارین اهیذ ٍلی ًیست خَب شزایظ کِ هیذًٍین ها ی ّوِ•

... 
 ارسال ٍ تْیِ تزاتَى ّا فایل ایي داًشگاُ خَاست تِ شذُ، عَالًی تؼغیالت چَى •

 شذُ
 تثیٌوتَى سٍد خیلی اهیذٍارم تاشیذ، خَدتَى هزاقة سیاد خیلی خیلی رٍسّا ایي تَ•

 :گذاشتن تزاتَى رٍ  ایویلن آدرس داشتیي سَالی ّن اگز•

 

• Fe.gholami@gmail.com 

 

 دیگِ تزین سزاؽ درسوَى 
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 پیشیٌِ ظَْر رشتِ هؼواری هٌظز

ای تیي رشتِ ای است ، کِ آى را تِ شکل   حرفهٍ  داوش، هىرهؼواری هٌظز •

اهزٍسی ٍ ًَیي، تایستی حاصل فؼالیت ٍ تجزتِ هؼواراى ٍ ٌّزهٌذاى در عی تاریخ 

 .سالِ داًست 500حذٍدا 



 پیشیٌِ ظَْر رشتِ هؼواری هٌظز

 :معماری مىظر به مثابه هىر  -1•

. تاریخ هؼواری هٌظز اس دیذگاُ ٌّز قذهت عَالًی تزی ًسثت تِ سایز دیذگاُ ّا دارد•

تِ ػقیذُ اًجوي هؼواراى هٌظز آهزیکا اٍلیي سزچشوِ ّای هؼواری ٍ عزاحی هٌظز 

 . در ایزاى ٍ هصز تَدُ است

تاکیذ تز عثیؼت ٍ لشٍم تَجِ تِ آى، ٍجَد هٌاظزی کِ ّشیاراًِ عزاحی ٍ ًظن دادُ •

شذُ اًذ ّواًٌذ هؼاتذ تشرگ هصز، یًَاى، اًگلستاى ٍ هکشیک در قزٍى پیش اس هیالد  

 .هیالدی ٍ پس اس آى، ّوگی دلیلی تز ایي هذػا هی تاشٌذ 13تا قزى 



 پیشیٌِ ظَْر رشتِ هؼواری هٌظز

 :معماری مىظر به مثابه داوش  -2•

هقصَد اس هؼواری هٌظز تِ هثاتِ داًش، ظَْر اٍلیي دٍرُ درسی ٍ آهَسشی ایي رشتِ •

اٍلیي تزًاهِ درسی هؼواری   1898در سال . در هحافل ػلوی در سزتاسز دًیاست

 .هٌظز در داًشگاُ ایالتی هیشیگاى در ایاالت هتحذُ ارائِ گزدیذ

اهزٍسُ در اکثز هزاکش داًشگاّی در سزتاسز جْاى دپارتواى ّای هؼواری هٌظز •

 .تاسیس گزدیذُ است



 پیشیٌِ ظَْر رشتِ هؼواری هٌظز

  داًشگاُ در رشتِ ایي درسی تزًاهِ اٍلیي 1379 سال در تار اٍلیي تزای ّن ایزاى در•

 هقغغ در رشتِ ایي 1380 سال در  سپس .ًوَد کار تِ شزٍع تْشتی شْیذ

 .شذ اًذاسی راُ تْزاى داًشگاُ در ارشذ کارشٌاسی



 پیشیٌِ ظَْر رشتِ هؼواری هٌظز

 :معماری مىظر به مثابه حرفه  -3•

 عزاحی هساتقِ در «کالَرٍٍ» ٍ «الاٍلوستذ فزدریک» هیالدی، 1858 سال در•

  در .ًوَدًذ هؼزفی هٌظز هؼوار را خَد ًفز دٍ ایي .شذى تزًذُ ًیَیَرک پارک سٌتزال

 تیي هجاهغ در حزفِ ػٌَاى تِ هٌظز هؼواری رشتِ کِ تَد تاری اٍلیي ایي حقیقت

 .گزدیذ هغزح الوللی

 ای حزفِ ًْاد اٍلیي ػٌَاى تِ «آهزیکا هٌظز هؼواراى اًجوي» 1899 سال در ًْایتا•

 .شذ تاسیس رشتِ ایي



 تؼاریف هؼواری هٌظز

اها تِ عَر .  ًظزیِ پزداساى تؼاریف تا رٍیکزدّای هختلفی اس ایي رشتِ ارائِ دادُ اًذ•

 :هحَر کلی سیز دستِ تٌذی کزد 5کلی ایي تؼاریف را هی تَاى در 

 تؼاریف تا تاکیذ تز ػٌصز سهیي -1•

 تؼاریف تا تاکیذ تز فضای تیزًٍی -2•

 تؼاریف تا تاکیذ تز راتغِ اًساى، هحیظ ٍ عثیؼت -3•

 تؼاریف تا تاکیذ تز اتؼاد تصزی، ػولکزدی -4•

 تؼاریف تا تاکیذ تز ارتثاط ّای تیي رشتِ ای -5•



 
 :  تؼاریف هؼواری هٌظز

 با تاکید بر عىصر زمیهتعاریف 

 
 .است «سهیي عزاحی» ّواى هٌظز هؼواری ، تیکي ادهًَذ ی ػقیذُ تِ•

  هؼواری » :کٌذ هی تؼزیف چٌیي را هٌظز هؼواری آهزیکا، هٌظز هؼواراى اًجوي•

  سهیي تزهین ٍ هحافظت هذیزیت، عزاحی، ریشی، تزًاهِ تحلیل، ػلن ٍ ٌّز ، هٌظز

 .«است

 ٍ عثیؼی فزآیٌذّای هالحظِ تا سهیي تحلیل ٍ تجشیِ » اسپیزدگاى پل ػقیذُ تِ•

  «اًساًی ٍ اجتواػی ًیاسّای تِ تَجِ تا عزاحی عزیق اس فزآیٌذّا ایي هجذد تَلیذ

 .دّذ هی تشکیل را هٌظز هؼواری

 



 
 :  تؼاریف هؼواری هٌظز

 فضای بیريویبا تاکید بر تعاریف 

 
 ٍ هحیغی سیست دیذگاُ اس چِ -تیزًٍی فضای تِ کِ است داًشی هٌظز هؼواری•

 سیثایی ٍ ٌّز دیذگاُ اس چِ ٍ اًساى سًذگی تا آى راتغِ دیذگاُ اس چِ عثیؼت،

 .پزداسد هی -شٌاختی

  تزًاهِ ػلن ٍ ٌّز» را هٌظز هؼواری شْزساسی، تخصصی ی ًاهِ ٍاصُ در کَاى راتزت•

 .کٌذ هی هؼزفی «اًساى سزگزهی ٍ کارتزد تزای تیزًٍی فضای عزاحی ٍ ریشی



 :  تؼاریف هؼواری هٌظز
 رابطه اوسان ي طبیعتبا تاکید بر تعاریف 

آًچِ کِ تِ ػٌَاى تؼزیف ٍ ّذف ایي رشتِ اس سَی تزخی صاحثٌظزاى هغزح تَدُ تز •

 .راتغِ دٍسَیِ هیاى اًساى ٍ عثیؼت اشارُ دارد

ًاى فیزتزاد یکی اس تاثیزگذارتزیي ًَیسٌذگاى درتارُ کیفیت هحیظ ٍ هؼواری هٌظز •

 .«هؼواری هٌظز; اًساى+ سیستگاُ عثیؼی» : تیاى هی کٌذ

 



 :  تؼاریف هؼواری هٌظز
 رابطه ابعاد بصری ي عملکردیبا تاکید بر تعاریف 

       هحیظ در  سیثاساساًِ اقذاهی تٌْا آًزا کِ ػاهیاًِ تصَر خالف تز هٌظز هؼواری•

  .تاشذ هی ّن ػولکزدی رٍیکزدی دارای شٌاسٌذ، هی

  هؼٌی تا پایذار، ػولکزد، دارای ّایی هٌظزُ ایجاد» را هٌظز هؼواری اس ّذف اسپیزى•

 .کٌذ هی هؼزفی « ٌّزهٌذاًِ ٍ

 



 :  تؼاریف هؼواری هٌظز
 ارتباط های بیه رشته ای با تاکید بر تعاریف 

  ،(شْزی عزاحی ٍ ریشی تزًاهِ) شْزساسی ًظیز ّایی حزفِ تا هٌظز هؼواری•

 ... ٍ شٌاسی رٍاى شٌاسی، جاهؼِ سیست، هحیظ هؼواری، ساختواى، ٍ راُ هٌْذسی

  تا هغلَب ٍ سیثا هحیغی ایجاد هٌظَر تِ  را ّا آى اس کذام ّز ػٌاصز .است ارتثاط در

 .کٌذ هی تلفیق ّن

 



 :  تؼاریف هؼواری هٌظز
 ارتباط های بیه رشته ایبا تاکید بر تعاریف 

ّوچیي دایزُ الوؼارف هؼواری ٍ ساخت هٌظز در تؼزیف هؼواری هٌظز چٌیي آٍردُ  •

 :                                                                  است

یک کار عزاحی چٌذ . حزفِ ای کِ هحیظ ّای هصٌَع ٍ عثیؼی را در تز هی گیزد» •

رشتِ ای را در تزهیگیزد کِ اس شٌاخت  ػلن خاک، هٌْذسی ػوزاى، اکَلَصی هٌظز، 

هؼواری، کشاٍرسی، گیاُ شٌاسی، سیستن آتیاری، تزًاهِ ریشی سهیي، تزًاهِ ریشی 

 . «حول ٍ ًقل، هَضَػات هحیغی، ٌّز ٍ سایز تشکیل شذُ است



 خستو نباشید 

 جلسو ی اول مقدمو ای بود برای آشنایی با معماری منظر

 انشاهلل ىفتو ی آینده جلسو ی دوم براتون ارسال میشو 


