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 : شذ هغشح گزشتِ ّفتِ ی جضٍُ دس آًچِ اػبع ثش•

 عشاحی ٍ ػبهبًذّی کِ اػت ای سشتِ ثیي ی حشفِ ٍ داًش ٌّش، هٌظش هؼوبسی»

  سشتِ خالف ثش هٌظش هؼوبسی ّوچٌیي .«دّذ هی قشاس هغبلؼِ هَسد سا ثیشًٍی فضبّبی

 ثبص فضبّبی ثش کٌذ، هی ػبختوبى ٍ تَدُ عشاحی ثِ هؼغَف سا خَد تَجِ کِ هؼوبسی

 .داسد ای ٍیظُ تَجِ فضبّب ثذیي ٍ اػت هتوشکض

 

   ... پشداخت خَاّین هٌظش هؼوبسی تبسیخچِ اص تشی هفصل ثشسػی ثِ اداهِ دس



 تبسیخچِ هؼوبسی هٌظش

  شیغبى جبیگبُ عجیؼت دٍساى ایي دس ٍ اػت ثَدُ عجیؼت ثب دشوٌی دٍساى ٍػغی قشٍى•

 ثِ .گیشد هی شکل عجیؼت ثِ تَجِ سًؼبًغ دٍسُ ششٍع ثب ٍ دٍسُ ایي اص پغ .شذ هی خَاًذُ

 .گشدد هی ثبص سًؼبًغ ػصش ثِ هٌظش ٍاطُ کبسثشد آغبص (فشاًؼَی فیلؼَف) ساجش آلي ػقیذُ

 :هیکٌذ تبییذ سا هَضَع ایي ّن هٌظش تئَسیؼیي ثشک، اٍگَػتي ّوچٌیي•

 هغشح ثبس اٍلیي ثشای کِ ثَد سًؼبًغ ػْذ دس ٍ ًجَد ًظش هَسد ّب قشى هٌظش هفَْم اسٍپب دس»•

  پیش کٌین هی تحؼیي سا آى اهشٍص کِ آًچِ هبًٌذ ثکش، عجیؼت صیجبیی تش دقیق ػجبست ثِ .شذ

 .«ًجَد هغشح 18 قشى اص
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 ػبل دس ادیؼَى جَصف ًَشتِ هٌظش ػبص ٍ ػبخت ثب ساثغِ دس کِ شخصی اٍلیي•

 دس ثبس اٍلیي ثشای شٌؼتَى ٍیلیبم تَػظ هٌظش ثبغجبى ٍاطُ ّوچٌیي .اػت ثَدُ 1712

 .شذ ثشدُ کبس ثِ 1754 ػبل

  سپتَى ّبهفشی کشد، اػتفبدُ ای حشفِ صَست ثِ هٌظش ٍاطُ اص کِ ای حشفِ فشد اٍلیي•

 .ثَد 1794 ػبل دس
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 اػکبتوي تَػظ ثبس اٍلیي (Landscape Architecture) هٌظش هؼوبسی ٍاطُ•

 «آهشیکب ثضسگ ًقبشبى هٌظش هؼوبسی» ًبم ثِ ٍی کتبة ػٌَاى دس هیظى لیي گیلجشت

  دس ٍی کِ ثَد هؼوبسی اص ًَػی ثبة دس کِ شذ گشفتِ کبس ثِ لٌذى دس 1828 ػبل دس

 .ثَد کشدُ کشف هٌبظش ًقبشی

 

 



 تبسیخچِ هؼوبسی هٌظش

 دس اهب .ثَد آسهبًگشایبًِ ٍ ٌّش ثش هتکی شذت ثِ ّب عشاحی هیالدی 18 قشى اص پیش•

 ٍ شذ شٌبختِ هٌظش عشاحی دس جذیذ ػجکی اص قغجی ػٌَاى ثِ اًگلؼتبى ،18 قشى

  ثضسگ ّبی پبسک ثشاٍى الًؼلَت ٍ سپتَى ّبهفشی کٌت، ٍیلیبم ًظیش ّبیی شخصیت

  ثؼیبسی اهشٍصُ .ػبختٌذ دگشگَى ثَدًذ، ًبة ٍ ثکش عجیؼت داسای کِ سا اًگلیغ هلی

 .اػت ثبقی ّب پبسک ایي اص
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 ًیوِ دس اهب .گشفت پیشی هٌظش هؼوبسی اص شْشی سیضی ثشًبهِ هیالدی 19 قشى دس•

 کشد گزاسی پبیِ سا (Park Movement) پبسک ًْضت الاٍلوؼتذ فشدسیک قشى دٍم

 ّبی آهَختِ ثش ثؼیبسی تبثیش تبکٌَى کِ سا ّبیی پبسک ّبی پشٍطُ اص تؼذادی ٍ

 جؼت پبسک ًیَیَسک، هشکضی پبسک هبًٌذ .سػبًذ پبیبى ثِ سا اًذ داشتِ هٌظش هؼوبسی

 .... ٍ ثشٍکلیي جَ ٍ

 

 



Central Park 
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 جبهؼِ ثٌیبًگزاسی اص پغ هٌظش هؼوبس کلوِ کبسثشد ، شذ ثیبى پیشیي ی جلؼِ دس کِ ّوبًغَس•

 (IFLA) هٌظش هؼوبساى الوللی ثیي اتحبدیِ ٍ 1899 ػبل دس (ASLA) آهشیکب هٌظش هؼوبساى

 .گشدیذ شبیغ 1948 ػبل دس

 ػَاهل ٍ فشآیٌذّب اص هٌتج کِ هکبًی ػٌَاى ثِ اًذاص چشن هیالئی، 20 قشى آغبص اص ًْبیت دس•

 دسهبًی ػٌَاى ثب ٍ شْش ثب تقبثل دس سا آى صهبًی کِ عجیؼتی ٍ .شذ هغشح هتفبٍت دٌّذُ شکل

 ػٌَاى ثِ  ٍ آیٌذُ  دس شْشی اجضای اص یکی صَست ثِ داًؼتٌذ، هی شْشی ّبی ًبسػبیی ثشای

 .شذ هغشح شْشی ّبی ٍیظگی گیشی شکل ثشای جبیگبّی

 

 



 اّذاف هؼوبسی هٌظش

سشتِ ی هؼوبسی هٌظش ػِ ّذف کبسکشد، فشٌّگ ٍ صیجبیی سا ثِ عَس ّوضهبى تؼقیت •

 .هی کٌذ

 

معماری  

 منظر

 فرهنگ کارکرد

 زیبایی
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 اػتفبدُ  رٌّیت ثب هشتجظ فضبیی خلق داسد، ٍجَد هٌظش اص کِ تؼبسیفی اػبع ثش•

 تَجِ عشیق اص کبس ایي .اػت جبهؼِ اص رٌّی ٍ تبسیخی شٌبخت ثِ هششٍط کٌٌذگبى

 ایي ًتیجِ .یبثذ هی تحقق هحیظ عشاحی دس ّب آى ثکبسگیشی ٍ جبهؼِ ًوبدّبی ثِ

 .اػت هٌظش هؼوبسی دس هویتی و فرهنگی هدف تبهیي اقذام
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 شفبف یب خَاًبػبصی قجیل اص اقذاهبتی ثِ تَجِ ریل هٌظش هؼوبسی کبسکشدی ّذف•

 هحیظ دس ّب ًشبًِ ػبهبًذّی .گشدد هی تجییي کٌٌذگبى اػتفبدُ ثشای هحیظ ػبختي

  ٍ جؼت دس کِ هٌظش هؼوبساى اّذاف اص ثخشی ػٌَاى ثِ شْشی ثشٍى ٍ شْشی ّبی

 کبسکشد اّویت شبّذ ثبشذ، هی هشدم ثشای  شذُ شٌبختِ ٍ آسام هحیغی ایجبد جَی

 ّش ثتَاًذ اًؼبى کِ آشٌب، هحیظ دس حضَس کِ هؼتقذًذ هتخصصبى اػت؛ سشتِ ایي دس

 اػتفبدُ سٍحی آساهش ٍ سٍاًی آػبیش هَجت ثیبثذ، آى دس سا خَد هَقؼیت دم

 .ثَد خَاّذ کٌٌذگبى

 



 اّذاف هؼوبسی هٌظش

صیجب دٍػتی فغشی اًؼبى ًیض صهیٌِ ػبص ّذایت ٍ تَجِ هؼوبساى هٌظش ثِ آساػتگی ٍ •

 .صیجبیی هحیظ اػت کِ اّویت آى ثش ّوگبى آشکبس اػت
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