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واحد یادگیری 11

اصول طراحی فضای سبز

برای طراحی محیط و منظر داشتن اطالعات صحیح از چند عامل الزم و ضروری است و نداشتن آگاهی در این 
زمینه می تواند باعث ازبین رفتن هزینه و همچنین ناکارآمدی طرح گردد. قدم اول در ایجاد فضای سبز شناسایی 
نیازها، منابع موجود و اطالع از قوانین و مقررات است برای به دست آوردن این شاخص ها می توان با طرح چند 

پرسش ساده اطالعات زیادی را جمع آوری نمود. مهم ترین این سؤال ها شامل موارد ذیل می باشد
آیا انجام این پروژه مورد نیاز است؟

اگر جواب سؤال مثبت باشد، باید توجه داشت که اجرای پروژه بهره وری و ارزش امالک و ساختمان های اطراف 
افزایش دهد. در غیر این صورت باعث از بین رفتن سرمایه شده است.

آیا انجام این پروژه باعث ایجاد یک محیط کارآمد خواهد شد؟
انتخاب نوع گیاه در طراحی فضای سبز از اهمیت باالیی برخوردار بوده و کارآمدی یک پروژه حاصل این تصمیم گیری 
خواهد بود. منظور از محیط کارآمد هزینه های نگهداری پایین، حداقل استفاده از نهاده هایی مانندکود، سم، مواد 
مکمل و... می باشد. درصورت انتخاب صحیح گیاه برای یک محل نتیجه آن کاهش بیماری ها، شادابی بیشتر، 
آب مورد نیاز کمتر و کاهش استرس حاصل از حشرات برای خود گیاه می باشد. وارد شدن استرس به گیاهان 
باعث افزایش هزینه کارگری، کود، سم و... می گردد که در نهایت انجام یک پروژه را با مشکل مواجه می نماید. 

بنابراین می توان نتیجه گرفت که اصول طراحی فضای 
سبز آمیزه ای از هنر و به کارگیری دانش است. مرحله 
دوم تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده و تعیین 
اقدامات امکان پذیر و اهداف چشم انداز اجرای طرح 
با توجه به میزان منابع و عرصه در دسترس است. که 
هدف ما را از اجرای طرح توجیه می نماید. از جمله 
این اهداف  کاهش آلودگی ها، کنترل فرسایش خاک، 
کنترل باد، کنترل شرایط اقلیمی یک منطقه خاص و... 

می باشد. مرحله آخر تدوین طرح و الگوها می باشد.

 
کاربردهای زیست محیطی فضای سبز 

1ـ کاهش آلودگی هوا: مهم ترین اثرات فضای سبز در شهر ها، کارکردهای زیست محیطی آنها است که سبب 
افزایش کیفیت زیستی شهرها می شوند. با توجه به اینکه گسترش از یک سو ارتباط ارگانیک با تکنولوژی و ازسوی 
دیگر با آلودگی دارد، برای تداوم آن باید کلیه عوامل الزم به کار گرفته شوند. مؤلفه های اثرات گسترش در شهرها، 
به طور گوناگونی نظام زیستی شهرها را می توانند مختل کنند. فضای سبز مناسب در شهرها یکی از عوامل مؤثر 
در کاهش این اثرات بوده و به ویژه در رابطه با گردو غبار، آلودگی شیمیایی، هوا، فضای سبز شبه جنگلی ریه های 
تنفس شهرها به شمار می روند. یکی از مهم ترین نقش هایی که گیاهان در دنیای ماشینی امروزه برعهده دارند 

 نمونه ای از طراحی مدرن و امروزی
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جذب دی اکسیدکربن است. با پیشرفت جوامع بشری و استفاده از منابع فسیلی انرژی نظیر نفت و بنزین آلودگی 
جو زمین رو به افزایش بوده و در این میان گیاهان هستند که می توانند سهم این آالینده ها را در شهرها کاهش 
دهند. البته این کاهش آلودگی توسط گیاهان بسیار کم بوده و تأثیر بسیار بزرگی برای آن نمی توان متصور شد 
ولی اثر آن را هم نمی توان نادیده گرفت. آلودگی هوا مشکل اصلی شهرها است، ولی با وجود این، تا به حال کمتر 
شهری توانسته با استفاده از پوشش گیاهی در داخل و اطراف آن، با این مشکل مقابله کند. گیاهان، عالوه بر 
تولید اکسیژن، از راه دیگری نیز، در کاهش آلودگی هوا دخالت می کنند. گیاهان با افزایش رطوبت در اطراف خود 
باعث رسوب ذرات آلوده ای همچون سرب می شوند که به نوبه خود به افزایش کیفیت هوا کمک می کند. همچنین، 
باکاهش سرعت باد، از حرکت ذرات معلق جلوگیری می کنند. بنابراین استفاده از طراحی مناسب و گونه های 

مناسب هر محل می توان به روند کاهش آلودگی کمک 
نمود. نکاتی که برای گیاهان مناسب کاهش آلودگی 

هوا مدنظر قرار می دهند به شرح زیر است.
1  دارا بودن شاخ و برگ فراوان در کلیه سطوح درخت
2  ترکیبی از گیاهان مختلف مانند سوزنی برگان و 

پهن برگان مورد استفاده قرار گیرد
3  استفاده از درختان بادشکن بزرگ مانند سپیدار و 

اکالیپتوس در مناطق صنعتی
4  کاشت چند ردیفه این درختان در اطراف مناطق 

صنعتی و مراکز شهر

2ـ کاهش آلودگی صوتی: ایجاد آلودگی صوتی در 
مراکز تجمع انسانی یکی دیگر از منابع آلودگی است که 
نقش فضای سبز در این میان مهم ترین اثر  را خواهد داشت. 
وسایل نقلیه موتوری، عوامل و ماشین های ساختمانی و 
کارگاهی، هواپیماها و آمبوالنس ها از مهم ترین وسایل 
سبز  فضای  درختان  می باشند.  صوتی  آلودگی  ایجاد 
می توانند با ایجاد انحراف، کاهش شدت، ایجاد مانع و 
کاهش انرژی و بعضی از مواقع انعکاس آن در کاهش این 
آالینده ها بر محیط و زندگی شهری تأثیر داشته باشند.

نکاتی را که در طراحی فضای سبز برای کاهش این آلودگی 
درنظر گرفته می شوند به شرح زیر است.

1  استفاده از چند ردیف درخت با ارتفاع و اشکال 
مختلف

2  استفاده از ترکیب درخت و چمن نسبت به فقط 
چمن خالی

گیاهان باعث ایجاد طراوت و شادابی در محیط می شوند.

درختان باعث کاهش شدت نور می شوند.

ریشه های درختان موجب حفظ خاک می شوند.
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3  فاصله بین منبع تولید صدا یعنی وسایل نقلیه و مراکز مسکونی حداقل 20 متر باشد.
4  استفاده از فضای سبز متراکم تر و بلندتر نقش بیشتری در کاهش آلودگی صوتی دارد.

5  در ترکیب گونه ها، پهن برگان نقش بیشتری در کاهش آلودگی هوا دارند. اما سوزنی برگان به علت همیشه 
سبزبودن دارای ارجحیت است.

 
3ـ کنترل فرسایش و تثبیت خاک

کنترل تخریب و فرسایش خاک از دیگر اثرات مهم 
ایجاد فضای سبز می باشد. شدت فرسایش خاک، به نوع 
منطقه و اقلیم، شدت باد، منابع آبی، نوع خاک و شیب 

زمین بستگی دارد.

4ـ کنترل انعكاس نور
هر چند نور به عنوان عامل مهم حیات و انرژی در طبیعت شناخته می شود ولی زیادی آن در محیط فعالیت 
انسانی باعث ایجاد مشکالتی می شود که در این میان استفاده از فضای سبز نقش شایانی در  کاهش اثرات منفی 
نور زیاد دارد. برای کاهش نورهای مصنوعی شب ها نیز استفاده از فضای سبز راهکار مفید و باصرفه ای می باشد 

که می تواند به  این نورها و ایجاد محیط مناسب استراحت کمک نماید.

5ـ کنترل جریان باد
باد نه تنها باعث ایجاد هوای مناسب و انتقال آلودگی هوا می شود، بلکه برای ایجاد آرامش در محیط زندگی 
انسان نیز مؤثر می باشد. بادها می توانند منجر به سرد شدن یا گرم شدن اجسامی شوند که در معرض آنها قرار 
می گیرند )مانند: انسان ها، گیاهـان و ساختمان ها(. هرچقدر مقدار اختالف دمای بین هوا و شخص بیشتر باشد 
)هوا خنک تر باشد(، فرد احساس خنکی بیشتری می کند. برای آنکه از گیاهان به منظور کنترل باد استفاده کنیم، 
الزم است که خصوصیات باد را در منطقه مورد شناسایی قرار دهیم. ایستگاه های هواشناسی، تغییرات بادها 
را با نمودارهای گلباد به نمایش می گذارند که بررسی این نمودارها می توانند در تصمیم گیری مربوط به نحوۀ 
کاشت گیاهان بسیار مؤثر باشند. البته از آنجایی که گیاهان، خود نیز در تغییرات باد مؤثر هستند بهتر است این 
ویژگی ها در ارتباط با محل بررسی شوند تا نتایج کارآمدتری را درپی داشته باشند. الزم است ردیف های بادشکن 
در اندازه های مناسب و در مکان های مناسب احداث شوند. ردیف های بادشکن، عمود بر جهت بادهای غالب 
احداث می شوند. تحقیقات نشان داده است که در سمت بادپناه، مسافتی به اندازۀ پنج برابر ارتفاع بادشکن، دارای 
باالترین درجه کاهش باد خواهد بود. در هنگام انتخاب گیاهان برای بادشکن، شکل گیاهان اهمیت دارد. گیاهانی 
که تا سطح زمین شاخه دارند، بسیار مؤثرتر عمل می کنند. در مورد بادهای مزاحم زمستانه، استفاده از گیاهان 
همیشه سبز، الزامی  است البته فضای سبز به ویژه درختان در صورت کاشت مناسب و هدفمند )ترکیب گونه ای 
و آرایش مناسب( می تواند در هدایت باد )در تابستان جهت خنک کردن( در بخش های مورد نظر و تغییر جهت 

آن در سمت دلخواه بسیار مؤثر باشد.

فضای سبز متراکم نقش بیشتری در کاهش آلودگی هوا دارند.
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Phytoncide 6ـ تولید فیتونسید
بررسی های دانشمندان علم محیط زیست نشان می دهد که درختانی مانند گردو، کاج، نراد، بلوط، فندق، سروکوهی، 
اکالیپتوس، بید، افرا، زبان گنجشک و داغداغان از خود ماده ای به نام فیتونسید در فضا رها می سازند که برای 
بسیاری از باکتری ها و قارچ های تک سلولی و برخی از حشرات ریز اثر کشندگی دارد. در عین حال تولید چنین 
موادی توسط درختان برروی انسان اثر فرح بخشی دارد. دلیل این امر را دانشمندان چنین بیان می کنند: مغز 
انسان از دو نیمکره چپ و راست تشکیل شده است. نیمکره راست در تنظیم احساس غریزی و طبیعی انسان مانند 
احساس محبت، خواب و نیازهای دیگر طبیعی نقش دارد. در حالی که نیمکره چپ کار به نظم کشیدن کارهای 
مکانیکی انسان مانند تنظیم وقت و سروقت حاضر بودن را به عهده دارد. انسان شهرنشین به دلیل درگیری در 
کارهای روزمره و شرایط محیط زیست شهری به مراتب کار بیشتری از نیمکره چپ خود می کشد که این امر موجب 
اختالل بین دو نیمکره مغز و در نتیجه عملکرد طبیعی مغز انسان می گردد. دانشمندان پی برده اند که درختان 
به سبب رهاسازی مواد شبیه فیتونسید می توانند تعادل بین دو نیمکره مغز را به خوبی برقرار ساخته و حالت طبیعی 

و آرام بخشی را به انسان ارزانی دارند. بنابراین نقش آرام بخشی درختان و فضای سبز به خوبی نمایان می گردد.

راهنمای انتخاب گیاهان فضای سبز

استفاده از گیاهان در طراحی فضای سبز نیازمند آگاهی از اصول و قواعدی است که در طراحی فضای سبز به کار 
برده می شوند. از جمله این اصول زیباشناختی، آگاهی از ویژگی های بصری گیاهان و نیازهای بیولوژیک آنها و 

مهم تر از همه نیاز طراح می باشد که در ذیل به توضیح آنها می پردازیم.

ویژگی های بصری گیاهان

ویژگی های بصری بر مفاهیم نقطه، خط، فرم، بافت و رنگ تأکید داشته و شناخت مفاهیم هریک به تنهایی یا در 
ترکیب با یکدیگر می تواند به شناخت مفاهیم زیبا شناختی کمک نماید.

نقطه: اولین و ساده ترین مفهوم است. نقطه هیچ طول، عرض، عمق و یا جهتی ندارد ولی وقتی در مرکزیت دید 
قرار گیرد، ثابت و ساکن بوده و وقتی از مرکز خارج شود می تواند کشش و جاذبه  ایجاد نموده و باعث ناپایداری 

گردد. در طراحی با استفاده از نقاط می توان تأکید بیشتری را بعضی وقت ها در ذهن ببینده القا نمود.

خط: مفهومی گسترده دارد. یک خط نقطه امتداد یافته است و دارای طول و جهت، ولی فاقد عمق و عرض 
می باشد. معموالً در طراحی از خطوط ضخیم برای بیان قدرت و خطوط نازک برای ابراز ظرافت به کار می رود. 
خطوط مستقیم صریح و پایدار به نظر می رسند، درحالی که خطوط شکسته داللت بر حرکت و انرژی دارند. جهت 
طراحی خط نیز انرژی دارد. خط های عمودی بر قدرت و خط های افقی بر استحکام اشاره دارند.خط هایی که باهم 
زاویه نود درجه را می سازند بر پایداری و دوام داللت داشته و خطوط نامیزان و نامساوی بر عدم ثبات و پایداری 
اشاره می نمایند و نشان دهنده تغییر می باشند. خط های موازی در داخل یک محدوده مفهوم صفحه را داشته و 
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برای تأکید بر یک عنصر مورد استفاده قرار می گیرد. اگر این صفحات برروی زمین و با استفاده از عناصر مصنوعی 
مثل جدول و یا عناصر طبیعی مثل پرچین باشد، برای هدایت دید بیننده به یک نقطه خاص و یا پرت کردن دید 

بیننده از یک نقطه کور به کار می رود. 

فرم: حالت ظاهری یک جسم در صفحه که معموالً دو بعدی است را گویند. بر این اساس فرم کلی گیاهان به عنوان 
مهم ترین عنصر طراحی در اشـکال گرد، مخروطی، عمودی، هرمی  و... دیده می شـود و هر یک مفهومی خاص را 
به تنهایـی و یـا در ترکیـب بـا یکدیگر دنبال می کند. به عنوان مثال اکثر گیاهانی که به صورت گرد دیده می شـوند 
مفهوم بافت اصلی را داشته و خاصیت پیونددهندگی میان دو بافت را نشان می دهند، به بیان دیگر روی این بافت 
می توان از بافت های جهت دار دیگر استفاده نمود.گیاهان هرمی شکل معنا و مفهوم استحکام و پایداری را داشته 

و گیاهان با شکل مخروطی مفهوم ارتفاع را بیان می دارند و دید بیننده را به سمت باال هدایت می نمایند.
همه شـکل ها داراي خطوطي محیطي هستند. گیاهان 
را مي توان به صورت خطي سـازمان داد. سـازمان خطي 
فشرده معموالً نشانه حضور انسان ها است. طراح سایت 
بـا ایجـاد کوچه حرکت را هدایت کـرده و نگاه را با خود 
مي کشـد. ردیف هـاي درختـان کاشـته شـده در طول 
خیابان بر ویژگي خطي تأکید مي کند و براي پیوسـتن 
بصـري سـاختمان هاي مجـاور از گیاهانـي کـه به طور 

خطي کاشته شده اند، مي توان استفاده کرد.
در هنگام بررسي فرم گیاه باید هم به فرم گیاه به طور 
منفرد و هم به فرم مجموعه آنها توجه کرد در واقع فرم 
یک گیاه ترکیبي از نماي کلي و نحوه رشد آن است که 
هر فرم امکانات طراحي خاصي را به شرح زیر دارا است.

استفاده از خطوط افقی در طراحی
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فرم های مختلف در گیاهان
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1 ـ گیاهان مخروطي 
بر شکل عمودي تأکید دارند و این گیاهان معموالًً در طراحي به عنوان 

نقاط کانون مطرح هستند.
2 ـ گیاهان ستوني 

شبیه گیاهان مخروطي شکل هستند با این تفاوت که نوک آن محدود 
 است. در منابع دیگر این درختان بر جهت عمودي و آسمان داللت مي کنند.

3ـ  گیاهان مدور 
معمولي ترین گیاهان هستند و در مجموعه طراحي بخش گیاه را تشکیل 
مي دهند. فاقد جهت بوده و به عنوان زمینه اي براي فرم هاي جهت دار 

کارایي داشته و غالباً براي مجموعه نقش پیونددهنده دارند.
4ـ گیاهان هرمي 

ویژگي رسمي و معمارانه دارند که به مجموعه استحکام مي بخشد. 
مثل درخت تویا

5  ـ گیاهان مجنون 
غالباً در نواحي مرطوب مي رویند مثل توت مجنون که اگر به صورت 
نیم رخ در مقابل فرم هاي معماري قرار بگیرند، یا به شکل آبشار بر 

روي آنها بریزد شکل مؤثرتري پیدا مي کند.
6  ـ گیاهان نامنظم و خمیده 

گیاهاني که به اشکال بدیع و برجسته دیده مي شوند. فرم آنها معموالًً 
در اثر طبیعي ایجاد مي شود. این گیاهان در محیط و منظره هاي گیاه 
مؤثر بوده به عنوان نمونه هاي جالب مطرح هستند و همواره خود را 

به سمت خورشید مي کشند.

درخت با فرم مخروطی

درخت با فرم ستونی

درخت با فرم هرمی

درخت با فرم مجنوندرخت با فرم خمیده
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بافت: شاید مفهومی که بیشتر قابل لمس و درک باشد 
بافت است و ذهن بیننده در بیشتر موارد ناخودآگاه این 
مفهوم را درک می نماید. از بافت در درک مفاهیمی  چون 
دوری و نزدیکی، بزرگی و کوچکی و یا ظرافت و خشنی 
استفاده می شود. همچنین از این خصوصیت در درک 
می توان  است،  شناختی  زیبا  اصول  از  که  همبستگی 
استفاده نمود. به این معنی که با استفاده از بافت متوسط 
در یک سطح خاص می توان تغییرات را به طور مالیم 

انجام داد.
منظور از بافت دانه بندي بصري یعني همواري یا ناهمواری سطح ادراک است. بافت گیاه در نتیجه اندازه و ویژگي 
لبه برگ، اندازه شاخه ها، پوست )پوست درخت( متفاوت است. همچنین در بافت آن نحوه رشد گیاه و فاصله آن 
تا بیننده نیز اهمیت دارد. گیاهاني که بافت درشت دارند گیاهاني هستند که که برگ هاي بزرگ، شاخه هاي 
کلفت و سر شاخه هاي محدود داشته و به صورت آزادانه رشد مي کنند. این گیاهان در ترکیب با بافت متوسط 
بر آنان غلبه مي کنند، که این برتري باعث مي شود از آنها به عنوان کانون دید )کانون توجه( استفاده کرد. براي 
این منظور باید پس زمینه را از گیاهاني با بافت ریز انتخاب کرد تا گیاه با بافت درشت به نظر بیاید. که این حالت 
باعث مي شود گیاه به سمت بیننده جلو بیاید و در حقیقت فاصله بین بیننده و درخت بسیار کم مي شود و فضا 
کوچک تر و تنگ تر مي شود. گیاهان با بافت متوسط نقش توده خنثي را دارند. که این گیاهان به صورت پس 
زمینه گیاهان بافت درشت یا ریز عمل مي کنند. گیاهاني که بافت ریز دارند تعداد زیادي برگ نزدیک به هم دارند 
و به طور متراکم رشد مي کنند. داراي شاخه هاي متعدد و باریک و سر شاخه هاي نازک و نرم هستند و باید از 
نزدیک مشاهده شوند. این گونه گیاهان براي فضاهاي کوچک مناسب هستند زیرا باعث مي شوند فضا بزرگ تر 

به نظر برسد.
رنگ: برای شناخت رنگ باید ابتدا نور را شناخت. زیرا اجسام را با نوری که از آن به چشم ما منعکس می شود 
می شناسیم. در مورد رنگ نظریه ها و رویکردهای فراوانی وجود دارد ولی جدای از این رویکردها رنگ تأثیرات 

شگرفی در بر بینایی انسان داشته و مفاهیم گسترده ای همچون شادی و آرامش را می توانند منتقل نمایند.
رنگ در بیان حالت یک مکان بسیار مؤثر است. برگ هایي که سبز روشن هستند فضا را با روحیه تر و شادتر 
مي کنند. از این جهت منظره هاي بهاري که رنگ روشن دارند زنده تر به نظر مي رسند. رنگ هاي روشن شادتر و 
تیره ها غم انگیزتر هستند. رنگ در گیاهان از رنگ میوه، گل ها، برگ پوست و شاخه ها حاصل مي گردند. رنگ گل ها 
ممکن است بسیار متفاوت و پویا باشند. اما غالباً این رنگ ها به صورت ناگهاني بوده و عمر کوتاهي دارند. بیشتر اوقات 
سال رنگ گل اهمیتي ندارد. رنگ میوه تضاد جالبي با رنگ برگ ها ایجاد مي کند که مکمل آنها بوده و به کیفیت 
بصري گیاه برگ دار نیز مي افزاید. به خصوص وقتي که برگ ها مي ریزند و میوه ها هنوز به جاي خود باقي مي مانند، 
مانند درخت خرمالو، انار، زرشک منظره جالبي ایجاد مي کنند. رنگ برگ ها از سبز روشن )سبز مایل به زرد( تا 
سبز مایل به آبي، برنزي، مسي و بنفش متغیر است، که در فصل پاییز رنگ بسیار متنوع تر مي شود. پوست درخت 
و شاخه هاي آن نیز رنگ هاي جالبي را به نمایش مي گذارد و اثر آنها ظرافت بیشتري نسبت به برگ، میوه و گل را 

دارد. به همین دلیل در فصل زمستان تأثیر بیشتري بر انسان دارد.

مشاهده بافت در طراحی فضای سبز
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اصول  زیبا شناختی در طراحی فضای سبز

برای انجام یک طراحی خوب و مناسب در یک منطقه 
اجزای طراحی که مشتمل بر 6  عامل است باید مدنظر 

قرار گیرد که در ذیل به آن ها اشاره می شود.

1ـ وحدت یا پیوستگی: عناصر فضای سبز در طراحی باید 
به یکدیگر وابسته بوده و پیوستگی بین آنها برقرار باشد. در 
طراحی فضای سبز می توان یکی از اجزای طرح که درخت 
می باشد تکرار نموده و از پیچیدگی آن بکاهیم که در 
نهایت به درک مفهوم طراحی کمک نماییم به بیان ساده تر 
نقاط، خطوط و طرح ها در کنار یکدیگر به دنبال ایجاد 
مفهوم باعث شدت زیبایی  طرح می شوند. پیوسته نبودن 
طرح باعث از بین رفتن انسجام و پیچیدگی می شود که 

در نهایت طرح را بی اثر می کند. 

2ـ تنوع یا سادگی: یکی از مهم ترین اجزا طراحی بوده 
و هدف از آن استفاده حداکثری از حداقل عناصر موجود 
در طرح است و رعایت تناسب میان تنوع و سادگی کاماًل 
به میزان مهارت طراح در انتقال مفاهیم دارد. این مفاهیم 
نیز  پیچیدگی هایی  می باشند  ساده  اینکه  باید ضمن 
داشته تا ذهن بیننده را مشغول نماید نه اینکه بیننده 

دچار سردرگمی  شود.

آن  درک  مفاهیمی  که  از  یکی  تمرکز:  یا  تأکید  3ـ 
کمی  دشوار بوده و از آن در طرح ها باید با دقت و مراقبت 
به صورت  می تواند  که  است  تأکید  شود  استفاده  الزم 
مستقیم و یا غیرمستقیم بیان شود. در صورت استفاده 

نکته
در طراحي رنگ با خط، شکل و بافت گیاه ترکیب مي شود. تا تصویري کلي از گیاه را فراهم کند. اگر بخواهیم 
گیاهي از نظر بافت، فرم، اندازه با خط مشخص تر باشد ویژگي آن باید با استفاده از رنگي که با زمینه تضاد 
دارد برجسته تر شود. همچنین طراح با استفاده از گیاهاني که طیف هاي رنگي متفاوت دارند، یکنواختي 

را از بین مي برد.

عدم وجود پیوستگی در طراحی

استفاده از اصل تأکید و تمرکز در طراحی

ایجاد پیوستگی در طراحی توسط تكرار
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صحیح از تأکید و تمرکز طرح بسیار متنوعی را می تواند به وجود آورده که آن طرح را منحصر به فرد نماید. هنرمند 
می تواند توجه را به یک قسمت، یا به صورت توالی به قسمت های مختلف یک ترکیب جلب کند. تمرکز بخصوص از طریق 
سلسله مراتبی از نقاط، قدرت آن را دارد که ذهن را مشغول کند و بر تحریک بیفزاید. نقطه کانونی وقتی شکل می گیرد 
که یک جزءترکیب اختالف قابل توجهی با سایرین دارد. این تفاوت ممکن است در اندازه، مقیاس، شکل، جهت، سایه 
رنگ، بافت یا بسیاری از متغیر های دیگر باشد. هر جزئی که با واژگان طرح یا پیوستگی ترکیب تضاد داشته باشد می تواند 

نقش یک نقطه کانونی را ایفا نماید.

4ـ تعادل و توازن: استفاده از این مفهوم تقریباً در هر طراحی منظر و فضای سبزی به کار برده می شود به بیان 
عامیانه متقارن و نامتقارن بودن یک طرح است و از زمان های بسیار قبل وجود داشته و رعایت گردیده است. 
ولی در عصر حاضر بسیاری از طراحان عالقمند به استفاده از طرح های نامتقارن و هم وزن کردن عناصر موجود 

در این طرح هستند. 

5ـ مقیاس و تناسب: مقیاس اندازه یک شی یا یک عنصر موجود در طراحی را نسبت به اندازه واقعی آن بیان 
می کند. این درحالی است که تناسب اندازه و رابطه یک بخش با بخش های دیگر را تبیین می نماید. این مفاهیم 

پویایی، احساس آزادی یا محصور بودن را در طرح القا می نمایند.

6ـ ریتم یاتوالی: یعنی تکرار یک مجموعه عناصر که به موضوع وحدت و یکپارچگی می بخشد. برای ایجاد تعادل 
در ترکیب عناصر از ریتم استفاده می شود. این حالت مشابه  استفاده از یک قالب یا ریتم در موسیقی است که 

به آن جان می بخشد و ضمن ایجاد تنوع در نت ها باعث سادگی و قابل فهم بودن آن نیز می شود.

استفاده از تعادل و تقارن در طراحی
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نقشه خوانی

برای اجرای یک طرح اولین موضوع داشتن اطالعات و طرح اجرایی می باشد که معموالً این طرح ها توسط 
کارشناسان و افراد متخصص در امور تهیه نقشه و طرح با استفاده از اطالعات اولیه ترسیم و به عنوان اساسی ترین 
قسمت انجام یک کار مطرح می شود. در دنیای پیشرفته امروزی برای انجام هر کار عمرانی و یا کشاورزی وجود 
طرح به عنوان الزامات اجرای کار می باشد، بنابراین آشنایی هنرجویان با نقشه خوانی از ضروریات انجام کار است. 
انتظاری که از یک فارغ التحصیل این رشته می رود آشنایی اولیه با جهات جغرافیایی، اندازه گیری برروی نقشه، 
به دست آوردن مساحت و به تبع آن برآورد میزان بذر، خاک و یا کود مورد نیاز و همچنین شناسایی عالئم درختان 

مختلف بر روی نقشه است.

جهات جغرافیایی
دانستن جهت جغرافیایی برای توجیه نقشه و اجرای عملیات از ضروریات است، به بیان ساده وقتی شما وارد یک 
قطعه زمین می شوید باید با استفاده از عالئم بتوانید جهت رو به شمال زمین را تشخیص دهید. با ایستادن به سمت 
شمال جغرافیایی سمت مخالف آن جنوب بوده، سمت راست ما شرق و سمت چپ غرب خواهد بود. قرار دادن 

فلشی که سمت شمال نقشه را مشخص می کند در نقشه های اجرایی اجباری می باشد.

مقیاس
نسبت فاصله بین دو نقطه در روی نقشه به میزان فاصله واقعی آن دو نقطه در روی زمین را مقیاس گویند که 
___1 . مقیاس معموالً در سمت چپ و پایین نقشه ها 

100
معموالً به صورت کسری نمایش می دهند. به عنوان مثال 

برای انجام عملیات اجرایی نوشته می شود.
___1 تا حداکثر 

100
در نقشه هایی اجرایی پارک ها و باغات که مساحت ها کوچک می باشد، معموالً مقیاس بین 

_____1 می باشد. ساده ترین راه برای تبدیل طول به دست آمده به وسیله خط کش از روی نقشه به مقدار واقعی 
5000

آن در روی زمین برقرای یک تناسب ساده می باشد. 

_____1 فاصله بین دو نقطه را 5 سانتی متر بخوانیم فاصله واقعی 
مثال: اگر با خط کش در روی نقشه ای با مقیاس 2500

بین آن دو نقطه در روی زمین را به دست آورید.

نکته
به لحاظ فنی و تخصصی انواع مختلف شمال وجود دارد که شامل شمال واقعی، شمال شبکه و شمال 

مغناطیسی می باشد که با توجه به اختالف جزیی بین آنها همگی تحت عنوان شمال تلقی می شوند.
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شیب
تانژانت زاویه بین امتداد خط مورد نظر و خط افق را شیب آن خط گویند. به عبارت دیگر اختالف زاویه ای که دو 
نقطه موردنظر ما در روی زمین با خط افق می سازد شیب نامیده می شود. وجود شیب در اراضی غیر قابل اجتناب 
بوده و برای احداث پارک و یا باغ نیازمند دانستن مقدار شیب بین دو نقطه می باشیم. برای به دست آوردن مقدار 
شیب ساده ترین راه استفاده از شیب سنج دستی می باشد، ولی امروزه استفاده از دستگاه های نقشه برداری نظیر 

توتال استیشن و اسکنر لیزری به دست آوردن نقشه کاشت را بسیار آسان نموده است.
 

نقشه احداث یک پارک که مقیاس و جهت جغرافیایی در آن مشخص می باشد

تمرین
با استفاده از یک شیب سنج دستی به یک قطعه باغ و یا پارک مراجعه نموده و با کمک هنرآموز خود مقدار 

شیب بین دو نقطه را تعیین نمایید.

تمرین
 نقشه یک پارک احداثی توسط شهرداری را تهیه به محل احداث پارک مراجعه نموده و در آن جهت شمال 
و مقیاس نقشه را پیدا کنید. سپس با استفاده از خط کش و مقیاس فاصله واقعی بین دو درخت در یک 

قسمت از پارک را روی نقشه با وضعیت اجرا محاسبه  و مقایسه نمایید.
حل: ابتدا باید واحدها را یکسان نماییم یعنی یا همه را به متر تبدیل نماییم و یا به سانتی متر. بنابراین 
می نویسیم 1 متر در روی نقشه برابر با 2500 متر برروی زمین است حال 0/05 متر در روی نقشه چند 

متر می شود که با انجام ضرب و سپس تقسیم نتیجه برابر با 125 متر خواهد شد.
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حال این سؤال پیش می آید که دانستن شیب در طراحی 
بـاغ و پـارک چه کاربردی دارد. درجـواب باید گفت که 
معنـی سـاده شـیب یعنی اختالف ارتفـاع بین دو نقطه 
 و همانطـور کـه می دانیم این عامـل در مورد روش های
آبیـاری گیاهـان، میـزان خاک بـرداری و خاک ریـزی 
و همچنیـن در طراحـی منظـر و چیدمـان بـاغ و پارک 
یکی از ارکان اصلی می باشـد. جهت شـیب نیز از عوامل 
بسیار مهم در طراحی باغات و میزان دریافت نور توسط 
گیاهان می باشـد که در احداث باغات اقتصادی بسـیار 
مـورد توجـه و مهم می باشـد. در نقشـه های پایه مورد 
اسـتفاده در طراحی پارک معموالً ارتفاع نقاط نقشه در 

آن ذکر می گردد. 

تراس بندی
در بعضی از مناطق که زمین دارای پستی و بلندی هایی 
بوده و هموار نمودن تمام زمین هزینه فراوانی داشته باشد با 
استفاده از تکنیکی به نام تراس بندی از هزینه ها می کاهند. 
این حالت در طراحی پارک ها بسیار مطلوب بوده در واقع 
بعضی از مواقع نیازمند ایجاد چنین ناهمواری هایی در 

محدوده پارک به طور مصنوعی می باشیم.

در اراضی دارای ناهمواری همانند تپه ماهورها نقاط هم ارتفاع را در سطح بلندی مشخص نموده و با یک خط 
به هم وصل می نمایند روی این خط با استفاده از مصالح ساختمانی نظیر انواع سنگ های ساختمانی اقدام به  
ایجاد دیواره نموده و پشت این دیواره با خاک پرمی شود. حال در محدوده تسطیح شده اقدام به کاشت گیاهان و 
درختان مناسب می نمایند. تعداد و مقدار ایجاد تراس در اراضی بستگی به مقدار شیب و مالحظات طراحی دارد.

تحقیق 
با راهنمایی هنرآموز خود کاربرد هر یک از رنگ ها در طراحی پارک و باغ را بنویسید.

فضای سبز در سطح شیب دار

تراس بندی در یک سطح شیب دار
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تحقیق 
با راهنمایی هنرآموز خود لیستی از گیاهان فضای سبز مورد استفاده در منطقه تحصیل خود را تهیه نموده 

و عالئم و نشانه های مورد استفاده برای این گیاهان در فضای سبز را مشخص نمایید.

عالئم شناسایی گیاهان در طراحی باغ و منظر

با توجه به اینکه تعداد بسیار زیادی از گیاهان و درختان از گونه های گرمسیری تا سردسیری و معتدله در طراحی 
فضای سبز به کار برده می شود، لزوم استفاده از عالئم و نشانه هایی برای شناسایی و خواندن این گیاهان در 
نقشه های اجرایی احساس گردیده است و این عالئم و نشانه ها امروزه به صورت حاشیه ای معموالً در سمت راست 
باالی نقشه ها توصیف گردیده است. با مراجعه به این نشانه ها می توان تعداد و نوع گیاهان مورد استفاده در طراحی 

پارک و یا باغ را به همراه محل واقعی آنها در روی زمین شناسایی و مورد استفاده قرار داد. 
 

بنچ مارک یا نقطه معیار
نقطه مبنا برای انجام کارهایی همچون میزان خاک برداری 
و خاکریزی را که دارای مختصات طولی، عرضی و ارتفاعی 
مشخص می باشد، بنچ مارک گویند. این نقطه می تواند 
در هر قسمت از محوطه عملیاتی قرار گیرد ولی جهت 
اطمینان خاطر از صحت عملیات انجام شده مختصات 

بقیه قسمت های طرح باید با آن مطابقت داده شود.

انتخاب گیاهان بر اساس کاربرد آنها در فضای سبز

گیاهان را براساس محل کاربرد آنها در فضای سبز تقسیم بندی می نمایند به این معنی که هر گیاهی برای یک 
محل خاص دارای ویژگی هایی است که می تواند اهداف طراح را منتقل نماید. به عنوان مثال کنترل نور و صدا 
در حاشیه خیابان ها و بزرگراه ها توسط گیاهان سوزنی برگ عالوه بر ایجاد زیبایی در حاشیه بزرگراه ها وظیفه 

جلوگیری از انتقال صدا و یا نور را به باند مقابل و یا مناطق مسکونی برعهده دارد.
گیاهان براساس کاربرد آنها در فضای سبز به گروه های زیر تقسیم بندی می شود:
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گیاهان مناسب برای حاشیه بزرگراه ها: از این گیاهان 
برای کاهش آلودگی صوتی و نوری، افزایش ارزش های 
زیست محیطی و ایجاد منظره ای زیبا استفاده می شود 

مانند گونه های مختلف سوزنی برگان.
 

گیاهان مناسب برای حاشیه خیابان ها: از این گیاهان 
برای کاهش آلودگی صوتی و نوری وسایل نقلیه استفاده 

می شود. مانند ترون، شمشاد و ناترک.

 گیاهان پرچینی: از این گیاهان برای ایجاد مانع و حصار و یا پوشش مناظر ناخوشایند استفاده می نمایند. مانند 
استفاده از زرشک، شیرخشت و یا ماهونیا.

استفاده از سوزنی برگان در حاشیه بزرگراه ها

باد
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گیاهان مناسب کاشت در چمن: از این گیاهان برای القای سازوکارهای زیباشناختی استفاده می شود؛ زیرا 
در ترکیب تک درخت با چمن درصورت انتخاب صحیح زیبایی منحصر به فردی به بیننده منتقل می شود. افرای 

ژاپنی، گل یخ، ماگنولیای بنفش و... مثال هایی از این دست می باشند.

گیاهان پوششی: از این گیاهان برای انتقال حس زیبا شناختی و ایجاد محیط های خصوصی در مکان های 
عمومی  استفاده می شود. مانند افرای سیاه، سرو نقره ای، اکالیپتوس و چمن.

  

استفاده از گیاهان پرچینی درفضای سبز
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گیاهان سایه انداز: از این گیاهان زود رشد که دارای تاج گسترده ای می شوند برای ایجاد یک محیط سایه و 
آرام در معابر عمومی استفاده می شود مانند اقاقیای معمولی، توت سفید و بید مجنون.

  

گیاهان مقاوم در برابر آلودگی: از این گیاهان برای مقابله با آلودگی در مناطق پرتراکم شهری و در معابر 
عمومی استفاده می شود. مانند گونه های مختلف افرا و گل ابریشم.

گیاهان مقاوم در برابر فرسایش: فرسایش در اراضی شیب دار یکی 
از مشکالتی است که همه گیاهان توانایی مقابله با آن را ندارند و در 
این حالت باید از گیاهانی که دارای ریشه منشعب و پخش هستند، 

استفاده نمود مانند ارغوان، خرزهره و شیرخشت.

گیاهان بادشكن: از این گیاهان که دارای بافت متراکم بوده و دارای 
ارزش های زیست محیطی هستند برای کاهش اثرات تند باد و طوفان 

استفاده می شود. مانند گونه های مختلف سرو، گز و سپیدار.
  

استفاده از گیاهان سایه انداز

استفاده از گیاهان به عنوان بادشكن
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گیاهان با جلوه های خاص: برخی از گیاهان دارای ویژگی هایی هستند که می توان از این ویژگی ها در طراحی 
محیط استفاده کرد یا به صورت تکی مانند کاشت شیرخشت و هدایت شاخه ها در اشکال مختلف و یا به صورت 
گروهی مانند کشت ردیفی سرو خمره ای برای هدایت چشم بیننده به یک نقطه خاص. با توجه به اهداف طرح هر 

گیاهی با هرخصوصیتی می تواند به عنوان یک هدف برای طراح درنظر گرفته شود.

گیاهان برای استفاده در فضای سبز عمودی: با افزایش شهرنشینی و درپی آن کمبود  فضا و مکان در زندگی 
شهری، بشر به فکر استفاده از پشت بام ها و دیوارهای عمودی ساختمان برای پرورش گیاهان مطلوب در این فضا 

نموده است. موچسب یکی از مهم ترین گیاهان مورد استفاده در فضای سبز عمودی می باشد. 

انتخاب گیاهان براساس پراکنش جغرافیایی

بعد از تعیین نیاز کاربردی براساس نظر طراح به نیازهای طبیعی و رویشگاهی آن توجه می شود. استفاده از 
گونه های ناسازگار با شرایط محیطی طرح می تواند عالوه بر افزایش هزینه ها در بعضی از مواقع آن را با شکست 
نیز مواجه سازد. با توجه به کمبود منابع آبی و لزوم جلوگیری از آلودگی های محیطی در اثر استفاده بی رویه از 
مواد شیمیایی و سمی، استفاده از گونه های بومی  و سازگار به شرایط محیطی، امروزه به عنوان یک گزینه اجباری 
مدنظر قرار داده می شود. لذا الزم است حتی االمکان از گونه های بومی  و یا سازگار با شرایط محیطی برای طرح 
استفاده نمود. در برخی از مواقع توانایی رقابت و زنده ماندن برخی گونه های غیر بومی  باالتر از گونه های بومی  بوده 
و در نتیجه استفاده از این گونه ها می تواند تأثیر مهمی در کاهش هزینه  ها و غلبه بر مشکالت یک منطقه خاص 
داشته باشد. در این حالت استفاده از گونه های غیربومی  بر گونه های بومی  ارجحیت دارد و این درصورتی است 
که مطالعات  پایه ای الزم در این خصوص صورت گرفته باشد و مستندات علمی جمع آوری شده گویای این 

حقیقت باشد.
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انتخاب گیاه بر اساس نیازهای بیولوژیک

همه گیاهان برای رفع نیازهای اساسی خود به پنج عامل محیطی نور، دما، آب، اکسیژن و تهویه نیاز داشته و بر 
این اساس باید نیازهای آنان برآورده شود. ساختارهای داخلی و خارجی گیاه و همچنین خصوصیات ژنتیکی هر 
گیاهی برای منطقه خاصی سازش یافته و در انتخاب یک رقم برای کاشت در منطقه ای خاص این نیاز باید برآورده 
گردد تا حداکثر بهره وری از آن صورت گیرد در غیر این صورت کشت آن گیاه با شکست مواجه خواهد گردید. 

بنابراین آشنایی با این خصوصیات در انتخاب صحیح آن کمک می نماید.
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ارزشیابي نهایي شایستگي

شرح کار: محوطه سازی برای کاشت گیاهان فضای سبز با توجه به کلیه المان های فضای سبز

اســتاندارد عملكــرد: رســم کروکــی زمینــی بــه مســاحت 2 هکتــار در مــدت 4 ســاعت کاری ـ عالمت گــذاری تعــداد 50 نقطــه 
در روی زمیــن از روی نقشــه بــا دوربیــن، متــر، ریســمان و میــخ چوبــی در زمــان 8 ســاعت.

شــاخص ها: اســتقرار درســت دوربیــن بــا حداقــل خطــا ـ عالمت گــذاری نقطــه )X ,Y ,Z( بــا تلورانــس 1% ـ رعایــت اســتانداردهای 
مترکشــی ـ تعییــن زاویه هــا  بــا خطــای کمتــر از %1

ــه  ــر و خط کــش ب ــوو و تئودولیــت، مت ــن نی ــی به وســیله دوربی ــات صحرای ــاز ـ عملی ــام کار: انجــام کار در فضــای ب ــرایط انج ش
کمــک دو نفــر وردســت بــا ســرعت یافتــن مختصــات یــک نقطــه در محــل طــی مــدت 10 دقیقــه

 ابــزار و تجهیــزات: عکــس یــک نقشــه و عکــس محلــی کــه نقشــه در آن پیــاده شــدهـ  دوربیــن نیــوو و تئودولیــتـ  متــرـ  کاغــذـ 
نوشت افزار ـ ساپورت ـ نقاله ـ گونیا ـ شاخص ـ ژالون ـ میخ چوبی ـ پتک ـ میز نقشه کشی

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2بازدید از منطقه و تهیه طرح مقدماتی1

2تعیین ایستگاه برای اندازه گیری و برداشت از محل2

1محاسبه ـ پیاده کردن روی کاغذ3

1تعیین نقاط در محل ـ جانمایی4

2تعیین خاک برداری ـ تعیین خاک ریزی5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب تولید و نگهداري گیاهان فضاي سبز ـ کد 212336

استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف

آذربایجان شرقيحسن شهبازی8کردستان علی نوبخت1

قزوین عمار رسولی سفیددری9آذربایجان شرقي جبراییل باقری2

هرمزگان حبیب اله نجفي10فارس مهدی زارع قشالقی3

کرمان هوشنگ شادفر11آذربایجان غربیسجاد حسینی4

مازندران جابر مهدی نیا افرا12آذربایجان شرقيعباس خدایوندی5

خراسان رضوی حسین امجدی13مرکزي محمدرضا فالح6

اصفهان سید فرزاد طباطبایی14خراسان رضوی حمید رضایی7

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی 
ملی جمهوری اسالمی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه 
نونگاشت،  دربارۀ کتاب های درسی  معلمان  نظرات  دریافت  با  تا  راه اندازی شد  اعتبارسنجی کتاب های درسی  بر خط  تعاملی  سامانه 
کتاب های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، 
همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای 
محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش 

مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.


