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 پيشگفتار
 

شوند، فضـاهاي بـاز نيـز عملكردهـا و            مي هاي مختلف تقسيم   همانطور كه فضاهاي بسته از لحاظ كاربري به بخش        
براي مثال، بخش نشيمن فضاي باز معموالً در پشت و اغلب در قسـمت كنـاري                . هاي گوناگوني را در بردارند     هويت

اين قسمت از فضاي باز، بخشي است كه خانواده در آن استراحت و تمديد اعصاب كرده و           . گيرد حياط منازل قرار مي   
اين بخش از فضاي باز، بخـاطر منظـور و كـاربرد و موقعيـت       . دكن ود از آن استفاده مي    مانان خ براي تفرج خود و ميه    

شود تا بخش عمومي و در اين بخش، اختفا و خلوت كامل يـا نسـبي بسـيار          مكاني آن، توسط افراد كمتري ديده مي      
هر دو . هستندصي برخوردار به هر ترتيب، كيفيت طراحي هر دو بخش خانوادگي و عمومي از اهميت خا. اهميت دارد

در . دنهاي يك خانواده باش     كه بايد جوابگوي بسياري از خواسته      هستندهاي اصلي و اساسي منظرسازي       از بخش آنها  
هاي فضاي بيروني را در صورتيكه مستقيماً متصل و مرتبط به اتاقهـاي داخلـي مربوطـه                  سنجشي ديگر، كليه بخش   

توان گفت كه رابطة بصري بين فضاهاي باز و بسته از طريق پنجـره، تقريبـاً                  مي .آميزتر خواهيم يافت   باشند موفقيت 
اينكه بتوان مستقيماً از اتاق نشيمن يا اتـاق         . باشد ارتباط فيزيكي بوسيلة در نيز بسيار مطلوب مي       .  است ضرورتيك  

براي رسيدن بـه فضـاي    بخش است اما اگر      آيي خانوادگي به بخش خانوادگي فضاي بيروني رفت، بسيار لذت          گردهم
پس از طراحـي    . خانوادگي بيروني مجبور شويد از آشپزخانه و يا گاراژ عبور كنيد، چندان مطلوب و دلپذير نخواهد بود                

. ها به فضاهاي قابل استفاده و زندگي است        هاي مختلف فضاي بيروني، قدم بعدي طراحي و توسعه اين بخش           بخش
تركيب اتـاق داخلـي،     . ليه فضاهاي بيروني را به يك اتاق بيروني تشبيه كنيم         براي اين منظور بسيار مفيد است كه ك       

سـطح  . باشند باشد زيرا كه همگي شامل ديوارها، سقف و كف مي چه ساده باشد و چه آراسته و با آاليش، يكسان مي   
ح طبيعـي   توانـد از مصـال     مصالح سطح فضاي بيروني مـي     . فضاي بيروني نيز همچون سطح يا كف اتاق داخلي است         

تواند غيرطبيعي مثل آجـر، سـيمان، موزائيـك و غيـره      باشد، مثل چمن، گياهان پوششي، شن، ماسه يا آب، و نيز مي     
تواند بمنزلة حفاظ باشد مثل سايبان يا پوشش         سقف فضاي بيروني، محدودة ارتفاعي اتاق بيروني است، كه مي         . باشد

آل سـقف    دار، از مصالح ايده    در مناطق معتدل، درختان خزان    . درختآلومينيومي و يا فقط براي ايجاد سايه باشد مثل          
دهند، نور   كنند و در زمستان كه برگهاي خود را از دست مي           اين درختان در تابستان سايه ايجاد مي      . اند فضاي بيروني 

بيرونـي يـا   شود كـه طراحـي فضـاي     طور كلي مالحظه ميب. شوند اده و باعث گرمي خانه مي از خود عبور د    را آفتاب
به منظور آشنايي بيشـتر بـا ايـن مقولـه و بـا            . منظرسازي هر بنا نيز اهميتي همپاي طراحي فضاهاي داخلي آن دارد          

ها و فضاهاي سبز تجهيز شده در محيط باز،          هدف ارائه راهكارهايي براي طراحي، احداث و نگهداري مناظر، محوطه         
LANDSCAPINGشهر اقـدام بـه ترجمـه كتـاب      مهندسين مشاور ره PRINCIPLES & PRACTICES  تـاليف 

Jack E.Ingels چاپ DELMAR(1992)اي از فصـول مفيـد آن در ايـن نشـريه و نشـريات        نموده است كه گزيده
اميد است كه مقبول نظر كارشناسان و صاحبنظران محترم قرار          . ارائه خواهند شد  » منظرسازي«ديگري تحت عنوان    

 . هاي پيرامونمان ياري كنند اظري زيبا، كاربردي و انديشيده شده در محيطگيرد و ما را در رسيدن به من
 سعيد شهيدي

 مدير بخش تحقيق و توسعه
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منظر سازي

 مقدمه
 

 نحوه محصور كردن مناظر

 
قسمتي از ملـك كـه بـه عنـوان محـل اقامـت       ) احاطه كردن يا جداكردن(ديوار بيروني محوطه براي محدود كردن    

 .رود نمايد، بكار مي بيروني عمل مي
 

 : هاي منظرسازي وجود دارد چند نوع كاربرد براي ديوارسازي محوطه

 تعيين شكل و حدود منظرسازي-

كنترل كردن رفت و آمد در داخل طرح منظرسازي-

منظور نمودن درجات مختلف حفاظت و اختفاء-
هاي تند و باالآوردن بسترهاي كاشت كاربرد ديگر احتياجات مهندسي، مانند حفاظ شيب-

شده براي رشد گياهان، يا منحرف كردن و كـم كـردن             ل كردن آب و هوا با بوجود آوردن محلهاي حفاظت         متعاد-

تر براي رشد شدت باد براي بوجود آوردن محيط مناسب
 

هـا   تعـداد زيـادي از ديوارسـازي      . بطوريكه قبالً بحث شد ديوارسازي ممكن است با بكار گرفتن گياهان انجام گـردد             
 . اينها ممكن است به تنهائي و يا مخلوط با گياهان بكار برده شوند. تندهسساخت دست انسان 

 
اگر تنها . نمايد انواع ديوارسازي انتخاب شده بوسيله منظرساز معموالً نوع عملي را كه بايستي انجام دهد مشخص مي 

خواهد بود كه بـه چـه   ، مهمترين نقطه نظر اين     )بمنظور زيباسازي منظرسازي و احساس مطبوع     (منظور زيبائي باشد    

طرح، در  براي دست يابي به يك يگانگي كامل        . نحو دلپسندي، مواد بكار برده شده با طرح كلي آن هماهنگي دارند           
 . سازي تكرار نمود مواد و رنگهاي بكار رفته در ساختمانها، و پوشش سطوح و مبلمان باغ را، بايد در محوطه

 
 ربرد آنها انتخاب نوع ديوار ساختماني بسته به كا

 

 هدايت الگوي رفت و آمد-
تواند بكار برده شود اما ارتفاع ديوار مهمتر از تـراكم    وقتي كه كنترل رفت و آمد درنظر باشد يك نرده يا ديوار مي            

هـا داخـل    را بكار برد تا بازديدكننـدگان بتواننـد از داخـل نـرده    » هاي باز نرده«توان نوع  باشد، بنابراين مي   آن مي 

 خارجي را كه هم جالب و هم محصور كننـده   ديواريكتواند  تركيبي از يك ديوار باز و گياه مي     .  ببينند محوطه را 
 . باشد ايجاد نمايد

 

 حفاظت 

 
ارتفـاع  . بيني نمود توان يك نرده ساختماني محكم و يا يك ديوار پيش        محفوظ ماندن باشد در آنصورت مي       هدف اگر

هـاي   ها و يـا سـگ   براي جلوگيري از خطرات عبور بچه. كند بستگي دارد يجاد ميديوار و يا نرده به نوع حفاظي كه ا     

براي جلوگيري از ورود حيوانات بزرگتر به داخل، ارتفـاع  . كند  تكافو مي يكوچك از ديوار بخارج، يك ارتفاع يك متر       
 .  متر و يا در صورت اقتضا بلندتر باشد٢ديوار بايد 

 
 اختفاء 

 
 ،در صورت نياز به خصوصي بودن كامـل . تفاع و تراكم مواد ساختماني ديوار متفاوت خواهد بود       ار ،براي كنترل اختفاء  

 متـر  ٢يـوار بـا الاقـل      خصوصي ماندن بين دو ملك مجاور همسطح احتياج به يـك د           . ديوار بايستي يكسره پر باشد    
در يـك محـل كوچـك        ولي يك احساس محدوديت و ناراحتي نتيجه داشتن يـك ديـوار يكسـره و پـر                   ارتفاع دارد 

 . تواند اين احساس را از بين ببرد بكار بردن تركيبي از ديوار و گياه مي. باشد مي
 

ارتفاع يك حصار بخصوص براي داشتن اختفاء بستگي به محلي دارد كه شخص براي خلوتگاه و درامـان مانـدن از                     
ر باشد زيرا در اينصورت بشدت مـانع و يـا بهـم              مت ٥/٢تواند خيلي بلندتر از      ديوار ساختماني نمي  . ديد ناخوشايند دارد  

بنابراين . گردد، به اضافه ممكن است قوانين محلي محدود كننده ارتفاع نرده در محل وجود داشته باشد        زننده ديد مي  
 . شوند در بعضي از مواقع درختان براي مسدود كردن ديد بكار گرفته مي

 
 كاربردهاي مهندسي 

 
باال آوردن بستر كاشت گياهـان، بعنـوان مثـال،         .  براي ديوارهاي ساختماني وجود دارند     كاربردهاي مهندسي متعددي  

بسترهاي مرتفع همچنـين    . باشد يكي از روشهاي ايجاد سطوح متفاوت بدون احتياج به بولدوزر براي كندن زمين مي             
يكـي ديگـر از فوايـد    .. هدد بخش نباشد، اجازه رشد و نمو گياهان را مي در مواقعيكه نوع خاك و زهكشي آن رضايت 

ديوار با سطح صـاف و نـرم،   (باشد   مي بجاي صندلي ديواري      آن جنبي بسترهاي مرتفع، كنترل عبور و مرور و كاربرد        

 ).مناسب براي نشستن
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Retaining)با احداث ديوار ساختماني بصورت ديوارهاي حايل  Wall)توان سـطوح بسـيار تنـد را بـه صـورت        مي
هاي سراشـيب را از فرسـايش محافظـت          تواند خاك  اين عمل مي  . تفاده براي انسان، در آورد    قطعات كوچك قابل اس   

 . نمايد
 

د، خيلي مهم است كه منظرساز مواد بسـيار  نشو وقتي كه حصارهاي ساختماني بعنوان يك عامل مهندسي ساخته مي      
Retaining)رنـده  در بعضي از حاالت، فـرم خـاك بايسـتي بوسـيلة يـك ديـوار نگهدا      . محكمي بكار ببرد Wall) 

ريزي، يا آجرچيني را  منظرساز همچنين بايستي بدقت مشخصات مواد مورد مصرف مانند سنگ، بتون. نگهداشته شود
 . تعيين نمايد

 
 آزادسازي فشار در پشت ديوار نگهدارنده 

 
ر بگيرنـد، آزادسـازي     يك نكته مورد توجه كه كليه منظرسازان بايستي در هنگام طراحي ديوارهاي نگهدارنده درنظـ              

ساختمان ديوار نگهدارنـده اغلـب     . تواند در پشت سر ديوار محافظ ايجاد شود        باشد كه مي   فشار حاصل بوسيلة آب مي    
براي عبور ايجاد نموده    اگر اين جريان آزاد نشود آب نهايتاً كانالي از زير ديوار            . زند هم مي ر  زهكشي طبيعي زمين را ب    

 . يا خراب شدن ديوار نگهدارنده بشودت باعث تضعيف و و ممكن اس
 

سـاختن ايـن    . شـوند  سوراخهاي تراوش براي بوجود آوردن امكان فرار آب از پشت سر ديوار نگهدارنده، احـداث مـي                

 . سازد سوراخها در پاي ديوار، زهكشي الزم براي آب نفوذ كرده به پائين را ممكن مي
 

 بهبود آب و هوا 

 
. توانـد بكـار رود     باشد، هر دو نوع نرده و يا ديوار مي         وارهاي ساختماني بهبود آب و هوا       دف از ايجاد دي   كه ه  در جائي 

 باشد كه يك ديوار ساختاني را همراه با درختان بطور مشترك مورد استفاده قرار داد تا                 مطلوبهمچنين ممكن است    
و يا نرده كه در سرتاسر مسـير عبـور   يك ديوار يكسره . تر باشد  هم كنترل بهتري داشته باشد و هم از نظر ديد جالب          

حـذف  به اگر يك نسيم ماليم . را از بين ببرد باد در منظرسازي نزديك ديوار       عاملباد ساخته شود ممكن است تأثير       
ايـن عمـل شـدت بـاد را     . تواند بكار برده شود كامل آن ارحجيت داشته باشد، يك نوع ديوار مدل باز يا يك نرده مي         

ها در صورتيكه در     اي منطقه مقاومت بعضي از گونه      در خطوط حاشيه  . كند آنرا حذف نمايد، كم مي    بدون اينكه كامالً    

 يك منطقـه محـافظ بـراي        ،يك ديوار ساختماني  . يك محل حفاظت شده كاشته شوند در زمستان زنده خواهند ماند          
 . آورد گياهان بوجود مي

١

 پوش انواع مواد كف
 

سازي  پوش پس از تسطيح و آماده      كف. گيرد پوش شكل مي   كف خارج از منزل بوسيله كاربرد انواع مواد         كف محلهاي 

تسطيح بمنظور هدايت آب زهكشي به خارج از ساختمان و جريـان دادن آب در  خـاك بـدون                    . گردد  مي تعبيهزمين  
اصالح خاك، نفوذ الزم آب را در خاك بـراي رشـد            . گيرد حادث نمودن خسارات مربوط به فرسايش خاك، انجام مي        

 . نمايد طبيعي مانند چمن تأمين ميهاي  پوش كف
 

 بـدون ايـن محافظـت،      . باشـد  خاك در مقابل تخريـب آن مـي       از  علت اصلي بكار بردن كف پوش، محافظت كردن         
پوشش نداشتن سطح خاك ممكن است آنـرا تبـديل بـه            . فرسايش و يا فشرده شدن خاك حاصل گردد       ممكن است   

  :چهار نوع پوشش اساسي وجود دارد. اهد كردگل كند كه فضاي سبز را به حمام لجن تبديل خو
 

 فرش كردن محلهاي عبور و مرور شديد-

گيرند كاري محلهائي كه كمتر مورد استفاده قرار مي چمن-

گياهان پوششي براي محلهائي كه عبور پياده ندارند-

گلها-
 

 فرش كردن 

 

 دارايعمومـاً هـر ناحيـه    . رد آن دارد  پوش بعنوان يك پوشش بستگي به چگونگي كارب        انتخاب و يا عدم انتخاب كف     
ها  ماشين روي داخل منزل، پاسيو، ورودي     : مثالها عبارتند از  .  يا وسيلة نقليه بايستي فرش شود      دهايفشردگي ترافيك پ  

 . شود  گل ايجاد مي،ها چمن بزودي از بين رفته و بعلت فشردگي در اين مكان. و محلهاي زير مبلمان حياط
 

 . نرم و سخت: پوش نيز وجود دارد كف (Subcategory)دو نوع زير گروه 
 

 هاي سخت  كفپوش

 
 . باشند شامل موادي مانند سنگ، آجر، بتن ريختگي، كاشي، فرش بتني و يا چوبي مي
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٢

  :پوشهاي سخت عبارتند از مزاياي كف

 . دنباش پوشها باالترين طول عمر با كمترين هزينه را دارا مي اين نوع كف: دوام زياد-

. كند فقط تعميرات فصلي براي نگهداشتن سطح كفايت مي: نه نگهداري كمترهزي-
. شود بهترين هستند هايي كه فشار زيادي به سطح وارد مي در محل: استحكام-

 
 :اما پوششهاي سخت معايبي نيز دارند

سيو را گرمتـر از   اين نوع پوششها گرما را جذب كرده همچنين در شب به تدريج گرما را پس داده و پا :جذب گرما -
 . نمايد دلخواه مي

. ها و سراشيبي بكار برد اين نوع پوشش را نبايد در محلهاي نزديك راه پله: بودن بودن در هنگام مرطوب خطرناك-

توانـد منـزل را بـا گرمـاي          اي مـي   پوش بتني صاف در يك پاسيوي مجاور درب شيشـه          كاربرد يك كف  : تشعشع-
. يدناخواسته و انعكاس اشعه پر نما

گراني قيمت-

 
 پوشهاي نرم  كف

 

Loose)» هـاي سسـت   كلوخه«پوشهاي نرم عبارتند از آسفالت و گروه بزرگي از مواد معروف به  كف Aggregate) 
عبارتند از سنگ خرد شده، خرده سنگ مرمر، ماسه، خرده چوب، پوست درخـت              » هاي سست  كلوخه«بعضي از انواع    

 .(Tanbark)خرد شده، درخت مازو 
 

واژه . شـوند   مـي ناميده» نرم«بيند،  ميخورد آسيب نبپوشها از نقطه نظر اينكه اگر كسي روي آنها زمين          ين نوع كف  ا
. باشند و شكل سخت آنرا نيز ندارند تعيين كننده اين است كه اين مواد كم دوام تر از مواد سخت، مي   » كفپوش نرم «

 كه ترافيك پياده و يا ماشيني زيادي ندارند امـا اگـر بـيش از       پوشها بهترين مصرف را در محلهائي دارند       اين نوع كف  
 .نخواهند بودبخش  رضايتحد از آنها استفاده شود، 

 
 : فوايد فرشهاي نرم عبارتند از

 هزينه نصب كمتر-

نصب سريعتر-

 اشكال نامنظمدارايسهولت اجرا در محلهاي -

٣

سهولت تعويض -
 

 : عيوب عمومي آن عبارتند از
 

 . دناحتياج به وجين و تسطيح دار» هاي سست كلوخه«شود، مواد  چون آسفالت سوراخ مي: ري بيشترنياز به نگهدا-

هاي سست ممكن است در اثر راه رفتن افراد به خـارج حمـل               مقدار كمي از كلوخه     : ضرورت جانشين كردن مواد   -
. شود پس بايستي هر ساله به آن اضافه شود

ن در مواقـع    امكان جابجا شـدن آ    : هاي سست  ن كلوخه گرد و خاك كرد   و يا   ) آسفالت( چسبناك شدن    گرايش به -
. گرم و خشك وجود دارد

 
 انتخاب كفپوش مناسب 

 
پوش مناسب بـه تجزيـه و تحليـل فاكتورهـاي      انتخاب نهائي يك طراح منظرساز و يا يك پيمانكار براي كاربرد كف        

 . مختلف بستگي دارد
 

 تا يـك انتخـاب دوم       د، و ايجاب نماي   بودهآل ممكن است خيلي گران       دهپوش اي  كف: كارفرماقيمت مواد و بودجه     -
 . تر باشد انجام شود كه ارزان

باشـد از   ) ورودي جلـو، پاسـيو، راه گـاراژ       (اگر پوشش محلهـاي مصـرف، در  جـداول           : بسته به كاربرد كف پوش    -

. شود پوش نرم يا چمن استفاده مي پوش سخت و اگر درجه دوم باشد از كف كف

. رنگ و بافت اين نوع پوشش بايستي با ساير مواد منظرسازي هم آهنگ باشد: ائي ظاهرزيب-

آينـد در   بعلت اينكه پوششهاي روان مـايع بـوده و بـه هـر شـكلي در مـي             : شود شكل محلي كه پوشش داده مي     -
سـيو و  آجر، بلوكهاي پا(د ولي پوششهاي سخت نشو طرحهايي كه داراي اشكال مشخصي هم نيستند استفاده مي      

.گيرند قرار مياستفاده مورد در اشكال معين هندسي بيشتر ) فرش سنگ

پوشش در مجاورت منزل نبايد باعث تشعشع نور و يا گرما به داخل ساختمان بشود و يا                 : تأثير در داخل ساختمان   -
.  نمايدچربيتوليد گل، گرد و خاك و يا 

 هزينه نگهداري كه    با بدقتب توجه نمودن كفپوش بايستي      هزينه نگهداري موردنياز براي جال    :  مراقبت موردنياز -
. خواهد خودش انجام دهد و يا به ديگري پرداخت نمايد، مقايسه گردد  ميكارفرما
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٤

 ها  ها و شيب پله

 
اگر محوطه خارج از منزل چند سطح داشته باشد، نوع پوشش ممكن است بسته به تصميم طراح در سطوح مختلـف                     

 . دار به يكديگر مربوط شوند به هر طريق سطوح بايستي بوسيله پله، شيب و يا شيب پله. بماندمتفاوت و يا يكسان 
 

آهنگ با پوششهاي بكار رفته در سـطوحي كـه بايسـتي بـه يكـديگر       ها معموالً بايد از انواع هم ها و شيب پوشش پله 
. تـر بـودن انجـام شـود        يبائي و يا عملي   به هر حال ممكن است در آنها تغييراتي براي ز         . مربوط شوند، انتخاب گردند   

هـا و ديگـر آنكـه     يكي از تغييرات عملي عبارت است از صورت كاربرد يك ماده بادوام بيشتر به عنوان كفپـوش پلـه   
ـُر و ليزكننـده    هاي شـيب  ها و يا راه بعضي از مواد مناسب براي پوشش محلهاي مسطح ممكن است براي پله       دار، سـ

 . باشد

 
 و يك قسـمت كـه پـا روي آن قـرار             (Riser) يك قسمت باالرونده يا ارتفاع        :شود قسمت ساخته مي  يك پله از دو     

 .(Tread)گيرد  مي
 

توان  هاي خارج از منزل را مي      روي پله . هاي داخل منزل ندارند    هاي خارج از منزل محدوديت فضايي مشابه با پله         پله
 . هاي داخل منزل باشند تر از راه پله راحت آنها را كوتاهتر گرفت تا (Riser)تر و ارتفاع  پهن

 

هاي الزم براي ارتباط دادن دو سطح با يكديگر بوسيله تقسيم كردن اختالف ارتفاع دو سطح بر ارتفاع يك                    تعداد پله 
 آخـرين پلـه بـا سـطح     زيـرا باشد،  ها مي ها هميشه يك عدد كمتر از تعداد ارتفاع پله        تعداد كف پله  . آيد پله بدست مي  

 . شود  نبوده و سطح زمين باالئي است مرتبط مي(Tread)ئي كه عرض پله باال

 

 كننده منظرسازي   غنياقالم
 

همانطور كه فضاي داخلي ساختمان زماني كه داراي ديوارها، سقف و كف است باز هم خيلي چيزها كم دارد و براي                     
شوند،  اضافه مي...  و نقاشي، مجسمهايي، تابلو تكميل و تبديل آن به فضاي قابل استفاده وسائلي از قبيل، مبل، روشن

 . فضاي خارج از خانه نيز جهت قابل استفاده و شخصي شدن نياز به شرايط مشابهي دارد
 

٥

اند كه يا در محل موجود بوده و يا بوسـيلة            اقالم غني كننده طبيعي عناصري هستند كه بوسيلة طبيعت تشكيل شده          
 . غني كننده طبيعي ممكن است قابل لمس بوده و يا قابل لمس نباشندمواد . اند منظرساز انتقال يافته

 
 سنگها

 
) فضاي سبز(هاي سنگي طبيعي خارج شده از زمين در هر منظر  ، قلوه سنگها و رگه)تخته سنگها(هاي سنگي  صخره

، كننـده  وان اقالم غنياي كافي باشد بعن البته منظر بايستي براي پذيرش سنگها داراي اندازه . مفاهيم با ارزشي هستند   

 . هاي طبيعي بيرون از منزل هستند مجسمهسنگها نوعي 
 

توانند در منظرسازي تـاثير بسـزايي    اند، آنها مي هاي سنگي بطور طبيعي از زمين خارج شده        با توجه به محلي كه رگه     

 . داشته باشند
 

در اين نوع طراحي    . شوند طراحي مي  (Miniature)باغهاي ژاپني اغلب براي نشان دادن طبيعت در مقياس كوچك           
 دنيـاي غـرب از باغهـاي سـنگي    . شـود  سنگهاي بزرگ براي بيان كوهستانها، حيوانات يا سـاير مـوارد اسـتفاده مـي      

(Rock Garden)سازي، استفاده زيادي برده است  ، بعنوان يك روش براي تلفيق گياه و سنگ در غني . 
 

 گياهان نمونه 

 
كننـد، بعضـي از آنهـا نقشـي      بعنوان ديوار، سقف و يا عناصر پوششي در منظرسازي عمل ميدر حاليكه اكثر گياهان    

گياهـان نمونـه ممكـن اسـت بجهـت رشـد غيرمعمـول آنهـا و            . كننده قابـل لمـس دارنـد       دوگانه بعنوان اقالم غني   

هـاي آنهـا     شـكوفه .هاي شاخ و برگ آنها بعنوان يك مجسمه مورد استفاده قرار گيرند     هايشان يا بخاطر رنگ    شكوفه
Topiory)وقتي كه بصورت اشكال غيرمعمول هرس شوند  Pruning)العـاده در   هاي هنري فوق ، بعنوان يك نمونه

 . آيند مي
 

 آب 

 
باشد   هر صورتي كه بوجود آيد، چه بصورت يك استخر آرام و چه بصورت يك آبشار، داراي كيفيت طبيعي مي      بهآب  

اي كه بايستي توسعه پيدا كنـد، موجـود    ممكن است آب در محوطه. باشد مس ميكه هم قابل لمس و هم غيرقابل ل      
كننده قوي براي مردم     آب يك خنك  . باشد، در اين حالت منظرساز بايستي پتانسيل آنرا بدقت مورد استفاده قرار دهد            
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٦

آنهـا در آن  . اه كنند نگمردم دوست دارند نزديك آن باشند، به آن گوش فرا دهند و به امواج و يا سقوط آن                   . باشد مي
 . باشد كننده مي آب محبوبترين تفريحگاه، و زيباترين غني. كنند  و قايقراني ميماهيگيري، شنا

 
 حيوانات

 
. ها قادر به ايجـاد آن نيسـتند   كننده دهند كه هيچ گونه ديگري از غني  به منظرسازي ميبخش حيوانات يك اثر حيات   

ي توجه در ايجاد منظرسازي كه بعنـوان محـل طبيعـي            هاي ما با كم    خانه پشتاه و حياط    هاي دانشگ  پاركها، محوطه 

در حـالي كـه منظرسـازي شـهرها و          . دنشـو كننده براي حيات وحـش       ند نوعي غني  توان رود، مي  زندگي آنها بكار مي   
ضـوع  شود، در مناطق روسـتائي ايـن مو        هاي آنها با درنظر گرفتن عواملي براي توسعه حيات وحش طراحي مي            حومه

 . گيرد مورد توجه قرار نمي

 
يك طراح منظرساز در اينگونه موارد آزادي دارد كه در طرحهاي خود از چراگاه بـراي گاوهـا، گوسـفندان و اسـبها و                      

سازي بدست آمده بوسـيله   در هر حالت چه در منظرسازي شهري و چه روستائي، غني  . ساير حيوانات اهلي بهره گيرد    
 . جالب توجه استزندگي حيوانات، طبيعي و 

 
 كنندگان غيرملموس  غني

 

گذارند و نه تنها در حس   كلية حواس شخص اثر مي    هستند كه در    هاي گياهي    محيط، گونه كنندگان غيرملموس    غني
همچنـين  . باشـند  شان مورد توجه مي هاي خوشمزه  تعداد زيادي از گياهان بخاطر عطر و يا ميوه  براي مثال، . بينائي او 

 .باشد مثالً كاج سفيد براي بافت ظريفش مورد توجه مي. باشد كنندگان جالب مي ز غنياحساس بعضي ا

 
 نيـز داراي كيفيتـي غيرقابـل لمـس          انـد  قابـل لمـس ذكـر گرديـده       كننـدگان    پرندگان و آب روان كه بعنـوان غنـي        

(Intangible) هاي غيرقابـل لمـس    كننده طراح منظرساز تا آنجا كه ممكن است بايد سعي نمايد اين غني    . باشند  مي
 .  طبيعي را در طراحي باغ منظور كند

 
 
 

 
 

٧

 ساز كننده دست اقالم غني
 

  مبلمان فضاي باز 

 
 به مبلمان نياز دارد، محوطه خارج از منـزل نيـز همـان              برداري بهرههمانگونه كه قسمت داخل منزل، براي راحتي و         

. د شامل، صـندلي، صـندلي راحتـي و ميـز باشـد     توان خانه ميمت، مبلمان خارج از   در محل اقا  . باشد احتياج را دارا مي   
 بعنوان مبلمان يك منظرسازي عمومي اقالم اختصاصي، محل بازي و وسايل آن، و بعضي   زبالهنيمكت پارك، ظرف    

 . شوند محسوب مي
 

بـراي  .  بنمايد تهيهسب با كيفيت محوطه خارج از منزل راتواند مشتري را ترغيب بنمايد تا مبلمان منا       منظرسازي مي 

هاي خواربارفروشي گرفتـه تـا    رسد، از مغازه  منظرسازي منزل، مبلمان خارج از منزل در محلهاي مختلفي بفروش مي          
 پالسـتيكي   ي يكي از انواع مبلمان خانوادگي خارج از منزل، از آلومينيوم سبك وزن با نوارها              .لوازم خانگي هاي   مغازه

ـ   ارزان، از نظر راحتي متوسط و داراي رنگهاي درخشان بوده و بـين دو              اين صندليها تقريباً  . ساخته شده است   ا سـه    ت

 .سال دوام دارند
 

 هاي هنري محوطه بيرون جلوه

 

كننـده بـه    ايـن اقـالم غنـي   . تعداد زيادي از منازل داراي تابلو روي ديوار و مجسمه در روي ميز جلوي مبل هسـتند        
سـازي اسـتفاده    هاي خارج از منزل نيز از هنر غني     محوطه. دنماين ميكمك  تشخيص منزل و فرق آن با منازل ديگر         

در تعداد زيادي از شهرهاي بزرگ، ديوارهاي منازل قديمي، بدست هنرمندان محلي از،  ديوارهاي آجـري                 . نمايند مي

 بـه يـك     هاي هنري را   ها، مجسمه  ها، شركتها و دانشگاه    هتل. گردند خاك آلود، تبديل به ديوارهاي تازه و روشن مي        
هاي  به همين دليل مردم عالقه بيشتري به منظرسازي هنري در محوطه          اند   هم از منظرسازي تبديل نموده    قسمت م 

 . دهند بيرون نشان مي
 

باشد بـه    مشكل افزودن يك مجسمه با كيفيت و منشاء خوب به منظرسازي بيروني، اغلب قيمت خيلي گران آن مي                 
وقتـي كـه بودجـه      . ضع اختصاصي آن به دقت مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرد          بايد و  هيمن دليل قبل از انتخاب مي     
 . تواند به ميزان زيادي مورد توجه قرار گيرد هاي هنري مي اجازه بدهد، بكار بردن مجسمه
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٨

اسـتفاده از اسـتخر     . روشهاي متعددي براي استفاده از آب بصورت مصنوعي به منظور غني ساختن منظر وجـود دارد               
بصورت انواع بزرگ داخل زمين و يا كوچك روي زمـين، اسـتخر هـر سـال                 . يابد ل عموميت بيشتري مي   شنا هر سا  

يك طراح هشـيار در صـورت وجـود فضـاي كـافي،          . نمايد  را بخود جلب مي    ها توجه تعداد بيشماري از صاحبان خانه     
 . دهد هواي مناسب و امكان مالي، استفاده از آب را مورد توجه قرار مي

 
رو، نظر عمـوم را      ها در محوطه مراكز خريد و محلهاي پياده        استفاده از ساختارهاي آبي مصنوعي مانند فواره      همچنين  

اي را در طراحـي      هاي مجسمه  در حاليكه بعضي از شهرهاي جهان، براي قرنها، استفاده از فواره          . نمايد بخود جلب مي  
 در حال شروع بـه شـناخت ارزش آنهـا در زنـدگي شـهري                 تازه  اند، تعداد زيادي از شهرهاي كوچكتر،      خود بكار برده  

 . باشند مي
 

. تـر جلـوه نمايـد      هاي ارائه شده بوسـيله آب را غنـي         تواند بنحوي طراحي شود تا كيفيت      منظرسازي مسكوني نيز مي   
اي به محوطه يـك پاسـيو        د حيات تازه  نتوان شوند مي  هاي كوچك در حال چرخش كه با قيمت كمي عرضه مي           فواره

 همچنـين بـا     .آمادة كار هستند   ،ها كامل بوده و فقط با انشعاب گرفتن از يك كليد برق            كليه انواع اين فواره   . دنخشبب
بيني روشنائي شبانه نباشد، با فرارسيدن   اگر پيش.از آنها استفاده نمودتوان  ها مي توجه به قيمت كم آنها، در اكثر خانه

توان از منظرسازي بطـور جـالبي در         با اضافه كردن روشنائي مي    . تها برسد تواند به ان   شب لذت بردن از يك منظر مي      
 . شب نيز استفاده نمود

 
 : رود روشنائي شبانه به منظورهاي زير بكار مي

 . دهد ساعات قبل استفاده در هر روز را افزايش مي-

. آورد گيري از يك منظر را بوجود مي امنيت و اطمينان براي بهره-

Special)ويژه براي خلق اثرات - Effects) اثرات سايه، يا )  روشن-سايه (، مانند روشنائي رنگي، روشنائي نيمرخ
.طرحها و اشكال مختلف در مقابل ساختمان

. به منظور حفظ همان منظره مرتبط بين خانه و باغ در مدت ساعات روشنائي روز-
 

روي سـقف منـزل و يـا گـاراژ     بر  شده نصبهاي  ساختمانها بوسيله نورافكن نماي  مدت زماني پيش از اين روشنايي       
ايـن نـوع چراغهـاي      . نمـود  اشعة روشنائي سفيد جالب نبوده و اغلب يك اثر محبوس كننده ايجاد مي            . شد تأمين مي 
تـر بـراي     تر و جالب    ولي طراحي روشنائي پيشرفته بسوي روشنائي آرام       نوز هم از نظر امنيتي عالي هستند      نورافكن ه 

 .  از منزل گرايش يافته استهاي خارج محوطه

٩

 روها  روشنايي پياده
 

آنها را در هر محل ضروري بـراي اعـالم عـوض شـدن جهـت و يـا ارتفـاع،                      هر دو اثر امنيتي و زيبائي را در بردارد،        
 ). ها ها و يا سرازيري مانند پله(توان بكار برد  مي
 

 ) روشن-سايه (روشنايي نيمرخ 

 
تـري   دهد و بينندگان گيـاه را بـا زمينـه روشـن     ان قرار بگيرد، آنها را محو نشان مي       وقتي كه منبع نور در پشت گياه      

 . بينند مي
 

 دار روشنائي سايه
 

 . شود منبع روشنائي را در جلوي گياه قرار داده و باعث ايجاد يك سايه روي ديوار پشت سر مي
 

 روشنايي سرازير  
 

چراغ در باال روي درخت قرار داده شده و بطـرف پـايين     . شود باعث ايجاد روشني و سايه شاخ و برگ روي زمين مي          
 . اندازد نور مي

 
 روشنائي سرباال

 
چراغ در اين حالت در قاعده چيزي كه بايستي روشن شـود قـرار              . باشد روشنائي سرباال برعكس روشنائي سرازير مي     

اول اينكـه چراغهـا   . ظـر ضـرورت دارد  دو احتياط در طراحي روشنائي يك من. دهد گيرد و بطرف باال روشنائي مي  مي
دوم اطمينان از ايـن مطلـب   . كنندگان از منظر، انداخته نشود بايستي به نحوي قرار بگيرند كه نور به چشمان استفاده         

هـاي جداكننـده     اگر روشنائي برابر نباشد، شيشه    . كه درجه روشنائي بيرون از منزل با روشنائي داخل منزل برابر باشد           
در اينصورت ارزش روشنائي بيرون از منزل براي بينندگاني كه از    . كنند ره مانند آئينه نور را منعكس مي      درب و يا پنج   

 . كنند محو خواهد شد داخل بخارج نگاه مي
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٨

اسـتفاده از اسـتخر     . روشهاي متعددي براي استفاده از آب بصورت مصنوعي به منظور غني ساختن منظر وجـود دارد               
بصورت انواع بزرگ داخل زمين و يا كوچك روي زمـين، اسـتخر هـر سـال                 . يابد ل عموميت بيشتري مي   شنا هر سا  

يك طراح هشـيار در صـورت وجـود فضـاي كـافي،          . نمايد  را بخود جلب مي    ها توجه تعداد بيشماري از صاحبان خانه     
 . دهد هواي مناسب و امكان مالي، استفاده از آب را مورد توجه قرار مي

 
رو، نظر عمـوم را      ها در محوطه مراكز خريد و محلهاي پياده        استفاده از ساختارهاي آبي مصنوعي مانند فواره      همچنين  

اي را در طراحـي      هاي مجسمه  در حاليكه بعضي از شهرهاي جهان، براي قرنها، استفاده از فواره          . نمايد بخود جلب مي  
 در حال شروع بـه شـناخت ارزش آنهـا در زنـدگي شـهري                 تازه  اند، تعداد زيادي از شهرهاي كوچكتر،      خود بكار برده  

 . باشند مي
 

. تـر جلـوه نمايـد      هاي ارائه شده بوسـيله آب را غنـي         تواند بنحوي طراحي شود تا كيفيت      منظرسازي مسكوني نيز مي   
اي به محوطه يـك پاسـيو        د حيات تازه  نتوان شوند مي  هاي كوچك در حال چرخش كه با قيمت كمي عرضه مي           فواره

 همچنـين بـا     .آمادة كار هستند   ،ها كامل بوده و فقط با انشعاب گرفتن از يك كليد برق            كليه انواع اين فواره   . دنخشبب
بيني روشنائي شبانه نباشد، با فرارسيدن   اگر پيش.از آنها استفاده نمودتوان  ها مي توجه به قيمت كم آنها، در اكثر خانه

توان از منظرسازي بطـور جـالبي در         با اضافه كردن روشنائي مي    . تها برسد تواند به ان   شب لذت بردن از يك منظر مي      
 . شب نيز استفاده نمود

 
 : رود روشنائي شبانه به منظورهاي زير بكار مي

 . دهد ساعات قبل استفاده در هر روز را افزايش مي-

. آورد گيري از يك منظر را بوجود مي امنيت و اطمينان براي بهره-

Special)ويژه براي خلق اثرات - Effects) اثرات سايه، يا )  روشن-سايه (، مانند روشنائي رنگي، روشنائي نيمرخ
.طرحها و اشكال مختلف در مقابل ساختمان

. به منظور حفظ همان منظره مرتبط بين خانه و باغ در مدت ساعات روشنائي روز-
 

روي سـقف منـزل و يـا گـاراژ     بر  شده نصبهاي  ساختمانها بوسيله نورافكن نماي  مدت زماني پيش از اين روشنايي       
ايـن نـوع چراغهـاي      . نمـود  اشعة روشنائي سفيد جالب نبوده و اغلب يك اثر محبوس كننده ايجاد مي            . شد تأمين مي 
تـر بـراي     تر و جالب    ولي طراحي روشنائي پيشرفته بسوي روشنائي آرام       نوز هم از نظر امنيتي عالي هستند      نورافكن ه 

 .  از منزل گرايش يافته استهاي خارج محوطه

٩

 روها  روشنايي پياده
 

آنها را در هر محل ضروري بـراي اعـالم عـوض شـدن جهـت و يـا ارتفـاع،                      هر دو اثر امنيتي و زيبائي را در بردارد،        
 ). ها ها و يا سرازيري مانند پله(توان بكار برد  مي
 

 ) روشن-سايه (روشنايي نيمرخ 

 
تـري   دهد و بينندگان گيـاه را بـا زمينـه روشـن     ان قرار بگيرد، آنها را محو نشان مي       وقتي كه منبع نور در پشت گياه      

 . بينند مي
 

 دار روشنائي سايه
 

 . شود منبع روشنائي را در جلوي گياه قرار داده و باعث ايجاد يك سايه روي ديوار پشت سر مي
 

 روشنايي سرازير  
 

چراغ در باال روي درخت قرار داده شده و بطـرف پـايين     . شود باعث ايجاد روشني و سايه شاخ و برگ روي زمين مي          
 . اندازد نور مي

 
 روشنائي سرباال

 
چراغ در اين حالت در قاعده چيزي كه بايستي روشن شـود قـرار              . باشد روشنائي سرباال برعكس روشنائي سرازير مي     

اول اينكـه چراغهـا   . ظـر ضـرورت دارد  دو احتياط در طراحي روشنائي يك من. دهد گيرد و بطرف باال روشنائي مي  مي
دوم اطمينان از ايـن مطلـب   . كنندگان از منظر، انداخته نشود بايستي به نحوي قرار بگيرند كه نور به چشمان استفاده         

هـاي جداكننـده     اگر روشنائي برابر نباشد، شيشه    . كه درجه روشنائي بيرون از منزل با روشنائي داخل منزل برابر باشد           
در اينصورت ارزش روشنائي بيرون از منزل براي بينندگاني كه از    . كنند ره مانند آئينه نور را منعكس مي      درب و يا پنج   

 . كنند محو خواهد شد داخل بخارج نگاه مي
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١٠

 ايجاد منظر گياهي در داخل ساختمان 
 

 (containerizing)گلداني كردن گياهان، گذشته و حال 

 
هـا و   يونانيان، رومـي .  گياه در منازل، محلهاي كار و بازي، ريشه قديمي دارد  احتياجات انساني و لذت بردن از داشتن      

مصريان باستان براي تهيه سبزيجات جهت پختن، عطر و يا بـراي مصـارف داروئـي گياهـان را در ظـروف گلـداني                   
 رنـگ،    افـزودن  تجههاي ابتدائي و يا پيشرفته با استفاده از گياه            از جهات مختلف اغلب فرهنگ     .اند داده پرورش مي 

از نظر تجارتي انتظـار  . اند بافت، ظرافت حسن حيات در محيط مسكوني خود اقدام به ساخت محيطهاي داخلي نموده    
ها در محلهاي عمومي داخل خود از جلـوه          رود كه كليه مراكز خريد جديد، ساختمانهاي اداري، بيمارستانها و هتل           مي

اند كه گياهان همانند مبلمان، فرش و  ان و متخصصين تزئينات داخلي دريافتهمعمار. گياهان بطور دائم استفاده نمايند   

انتخاب صحيح و نمايش صحيح منظر گيـاهي داخلـي، نقـش و       . ها، قسمتي از وسايل داخل اطاق هستند       ديوار پوش 
 عمومي يهاتقاضا براي ايجاد منظر گياهي در داخل ساختمان. نمايد سهم هنرهاي زيبا را در فضاي اطاق مضاعف مي       

 هميشه قـادر    ،داراي ظهوري ناگهاني بود بطوري كه تكنولوژي الزم براي اطمينان بخش كردن زنده ماندن گياهان              

 . به پاسخگويي نبوده است
 

 ،كردند، لذا عدم توجه آنان به احتياجات خارجي از قبيل روشـنائي  چون معماران و تزئين كنندگان با مواد زنده كار مي     
حرفة جديد ايجاد منظر گياهي داخلـي هنـوز در حـال توسـعه بـوده و هنـوز        . باشد د قابل فهم مي    آب و كو   ،زهكشي

مسلماً در سالهاي آينده پيشرفتهائي در جهت تهيه و كاشت گياهان داخل ساختماني،             . احتياج به كارگران زيادي دارد    
 تعدادي از آنهـا خـوب بـوده و مـورد     .هاي جديدي آزمايش خواهند شد   گونه. آبياري و زهكشي آنها بعمل خواهد آمد      

توجه عمومي قرار خواهند گرفت، در حاليكه تعداد ديگري قادر به تطبيق با تغييرات ناشي از انتقال گياه از خـارج بـه           

 . داخل ساختمان نخواهند بود
 

 منحصر بفرد بودن مناظر گياهي داخلي 

 
وقتـي  . حتي اگر آن گياه يك گياه خارج سـاختماني باشـد   محل ايجاد منظر خطراتي دربردارد،  از گياهنشاء كردن هر    

آورد كـه   گيرد، تغيير محل آن مشكالتي را بوجود مـي  كه يك گياه براي استفاده در داخل ساختمان موردنظر قرار مي 
 :باشند تعدادي از اين مشكالت بشرح زير مي. شوند در منظرسازي خارجي ديده نمي

 روشنائي العاده در كيفيت و شدت  كاهش فوق-

١١

كاهش سيستم ريشه و بهم فشردگي آن -

جانشيني آبياري با باران طبيعي با اتكاء به آبياري بوسيله انسان -
)كودهاي شيميائي( محلول در خاك گلدان ائي و امكان بالقوه جهت تجمع نمككاهش در احتياجات غذ-

ده و اكثـراً باعـث بسـته شـدن         هـا شـ    كمبود تحرك هوا و بارندگي، كه باعث جمع شدن گرد و خاك روي برگ             -

. گردد هاي برگها و كم شدن عمل فتوسنتز مي روزنه

هاي مركزي، مواد تميزكننده شـيميائي، مـواد اضـافه     هاي داخلي ساختمان، گرم كننده كننده آسيب ناشي از خنك  -
شده به آب و ساير مواد تحريك كننده 

 

به اين دليل با فاصـله  . شود ايند وليكن رشد آنها كم مي  در تحت اين شرايط گياهان ممكن است خودشان را حفظ نم          
كاشتن گياهان غيرضروري بوده و بجاي آن بايستي آنها را بنحوي كاشت كه امكان جانشين كردن گياهـان مـرده و    

 . يا بدشكل فراهم باشد

 
 نور و ايجاد مناظر داخلي 

 
دانـد كـه در انـواع و منـابع         ليكن هـر كسـي نمـي       دارد ماندن و رشد به نور احتياج        دانند كه گياه براي زنده     همه مي 

همچنين تعداد كمي از متخصصين باغباني مقدار نور موردنيـاز گيـاه را مـورد توجـه     . روشنائي تفاوتهائي موجود است  
 دانند، انتظار زنده ماندن ايـن      رغم اينكه مردم كمي درباره احتياجات زنده ماندن گياهان داخلي مي           علي. دهند قرار مي 

 . باشد گياهان هميشه خيلي زياد و اكثراً نااميد كننده مي

 
. داردآن  نگهـداري   و  گيـاه و كيفيـت اسـتقرار          نوع   ند؟ جواب بستگي به   نما منزل چه مدت زنده مي    گياهان در داخل    

نـازك  آورد، فـرش در اثـر مصـرف      دوام نمـي بهرحال در تزئينات داخلي مانند جاهاي ديگر، هيچ چيز براي هميشـه           
 مبلمان  بعنوان بخشي از  گياه نيز بايد    . كند شوند، ديوار به رنگ تازه احتياج پيدا مي        شود، مبلمان شكسته و خم مي      يم

اگر به درستي منظر گياهي در يك محيط طراحي شده مناسب قرار گيرد، و بطور صـحيح مراقبـت شـود                     . تلقي شود 
سپس ممكن اسـت بـه جـايگزيني        .  را نيز خواهد نمود    ها كند، جبران هزينه   براي مدت زماني كه رضايت را جلب مي       

 . جزئي، نياز پيدا كند

 
 شدت نور

 
 هاي مــدرن با  حتي خانه. اي كه گياه براي رشد خود به نور احتياج دارد، محتاج نور نيستند فعاليتهاي انساني به اندازه
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١٠

 ايجاد منظر گياهي در داخل ساختمان 
 

 (containerizing)گلداني كردن گياهان، گذشته و حال 

 
هـا و   يونانيان، رومـي .  گياه در منازل، محلهاي كار و بازي، ريشه قديمي دارد  احتياجات انساني و لذت بردن از داشتن      

مصريان باستان براي تهيه سبزيجات جهت پختن، عطر و يا بـراي مصـارف داروئـي گياهـان را در ظـروف گلـداني                   
 رنـگ،    افـزودن  تجههاي ابتدائي و يا پيشرفته با استفاده از گياه            از جهات مختلف اغلب فرهنگ     .اند داده پرورش مي 

از نظر تجارتي انتظـار  . اند بافت، ظرافت حسن حيات در محيط مسكوني خود اقدام به ساخت محيطهاي داخلي نموده    
ها در محلهاي عمومي داخل خود از جلـوه          رود كه كليه مراكز خريد جديد، ساختمانهاي اداري، بيمارستانها و هتل           مي

اند كه گياهان همانند مبلمان، فرش و  ان و متخصصين تزئينات داخلي دريافتهمعمار. گياهان بطور دائم استفاده نمايند   

انتخاب صحيح و نمايش صحيح منظر گيـاهي داخلـي، نقـش و       . ها، قسمتي از وسايل داخل اطاق هستند       ديوار پوش 
 عمومي يهاتقاضا براي ايجاد منظر گياهي در داخل ساختمان. نمايد سهم هنرهاي زيبا را در فضاي اطاق مضاعف مي       

 هميشه قـادر    ،داراي ظهوري ناگهاني بود بطوري كه تكنولوژي الزم براي اطمينان بخش كردن زنده ماندن گياهان              

 . به پاسخگويي نبوده است
 

 ،كردند، لذا عدم توجه آنان به احتياجات خارجي از قبيل روشـنائي  چون معماران و تزئين كنندگان با مواد زنده كار مي     
حرفة جديد ايجاد منظر گياهي داخلـي هنـوز در حـال توسـعه بـوده و هنـوز        . باشد د قابل فهم مي    آب و كو   ،زهكشي

مسلماً در سالهاي آينده پيشرفتهائي در جهت تهيه و كاشت گياهان داخل ساختماني،             . احتياج به كارگران زيادي دارد    
 تعدادي از آنهـا خـوب بـوده و مـورد     .هاي جديدي آزمايش خواهند شد   گونه. آبياري و زهكشي آنها بعمل خواهد آمد      

توجه عمومي قرار خواهند گرفت، در حاليكه تعداد ديگري قادر به تطبيق با تغييرات ناشي از انتقال گياه از خـارج بـه           

 . داخل ساختمان نخواهند بود
 

 منحصر بفرد بودن مناظر گياهي داخلي 

 
وقتـي  . حتي اگر آن گياه يك گياه خارج سـاختماني باشـد   محل ايجاد منظر خطراتي دربردارد،  از گياهنشاء كردن هر    

آورد كـه   گيرد، تغيير محل آن مشكالتي را بوجود مـي  كه يك گياه براي استفاده در داخل ساختمان موردنظر قرار مي 
 :باشند تعدادي از اين مشكالت بشرح زير مي. شوند در منظرسازي خارجي ديده نمي

 روشنائي العاده در كيفيت و شدت  كاهش فوق-

١١

كاهش سيستم ريشه و بهم فشردگي آن -

جانشيني آبياري با باران طبيعي با اتكاء به آبياري بوسيله انسان -
)كودهاي شيميائي( محلول در خاك گلدان ائي و امكان بالقوه جهت تجمع نمككاهش در احتياجات غذ-

ده و اكثـراً باعـث بسـته شـدن         هـا شـ    كمبود تحرك هوا و بارندگي، كه باعث جمع شدن گرد و خاك روي برگ             -

. گردد هاي برگها و كم شدن عمل فتوسنتز مي روزنه
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١٢

نـوري بـه ميـزان نـور خـارج از منـزل        قادر به تأمين شدت     نيز   (Skylights)هاي وسيع و نورگيرهاي سقفي       پنجره
، همانند يك گلخانه بدون سايه كه شدت نور آفتاب را حداقل به             (Filter)كند   شيشه، نور آفتاب را صاف مي     . نيستند
 . دهد  درصد كاهش مي١٥ميزان 

 
 يا (Lux)شدت نور بوسيله واحدهاي لوكس . شود گيري مي براي درك شدت نور بايستي دانست كه چگونه نور اندازه  

 عبارت از مقدار روشنائي دريافـت شـده بوسـيله    (Lux)يك لوكس   . شود گيري مي   اندازه (Footcandle)فوت شمع   

لـوكس  .  قرار گرفته باشـد (Unit)باشد كه در فاصله يك متري از يك منبع استاندارد نور به نام واحد                يك سطح مي  
 . باشد استعمال در سيستم متريك قابل مقايسه ميالمللي است كه با واحد مورد  گيري بين يك واحد اندازه

 
يـك  . باشـد   برابر با مقدار روشنايي حاصل از يك شمع استاندارد در يك فاصله يك فـوتي مـي                 (fc)يك فوت شمع    

بايد توسط يك فرد مبتدي ايجاد       ست كه مي   ا اي گيري شدت نور است و اولين وسيله       نورسنج تنها وسيله دقيق اندازه    
 . گياهي داخلي خريداري شودكننده منظر 

 
 فوت شمع به داخل يك منزل     ٢٠,٠٠٠مبارزه براي آوردن گياه عادت كرده به شدت روشنائي خارج از خانه در حدود               

 ١٠٠٠ تـا    ١٠اتاقهاي نشيمن بطور متوسط شدت نـوري بـين          . و يا مركز خريد با چندين مثال بهتر درك خواهد شد          
(fc)فوت شمع در شب دارند٥ازه  در روز و به ميزان كم به اند . 

 
 ٥٠ تـا    ٤٠پرداز، ممكن اسـت بـه        يك متصدي واژه  . باشد  فوت شمع مي   ٣٠ تا   ٢٠يك نور مناسب براي مطالعه بين       

 فوت شمع ٣٠ تا ٢٠مراكز خريد بطور متوسط بايستي مقدار . فوت شمع روشنائي در سطح محل كليد نياز داشته باشد
 .  فوت شمع در محلهاي فروش داشته باشند١٠٠ها و تا ميزان  دهروشنائي در منطقه رفت و آمد پيا

 
Acclimatisationدهي  عادت

 
 بايد گياهان براي زنده ماندن در محل جديد خود كه داراي نـور               مدتي قبل از ايجاد منظر گياهي در داخل ساختمان،        

دهـي   ان را تحـت عنـوان عـادت   تطبيق گياهان خارج از سـاختمان بـه شـرايط داخـل سـاختم        . كم است آماده شوند   
(Acclimatisation) سـاختمان  (و مورفولـوژي  ) اعمـال بيولـوژيكي  (عادت دادن صـحيح، فيزيولـوژي     . شناسند  مي

 . دهد گياه را تغيير مي) فيزيكي

 

١٣

اد روشـنائي، مـو  : سـازد  ين ميرا تأمگيرد كه بقاء گياهان       فاكتور حياتي زير انجام مي     ٤ تنظيم   با ،دهي يا تطابق   عادت
و يـا نزديـك سـطح بهينـه آن      متابوليسـم گياهـان در حـد    ،اي در شرايط مزرعه يا گلخانه  . غذائي، رطوبت و حرارت   

رسد، بايد فعاليتهاي متابوليكي كم شده   بترتيبي كه زمان برداشت محصول، نشاكاري و كاشت داخلي فرا مي         باشد مي
رشد بيشتر و اضافي نيـز      . ش را بدهد  ا ظ شكل جالب ظاهري   و به حداقل خود برسد تا به گياه اجازه زنده ماندن و حف            

 . باشد  هدف مي يكبندرت

 
 دهي به شدت نور  عادت

 
توليـد  (ست از كم كردن احتياجات نوري گياه به سطحي كه عمل فتوسـنتز               ا  يابي به شدت نور عبارت     هدف از عادت  

مصرف مواد غذائي ذخيره شده براي رشـد و          ((Respiration)فقط به مقدار كمي بيشتر از تنفس گياه         ) مواد غذائي 
 . باشد) نگهداري گياه

 
Ligth Compensation)نقطه دقيق تعادل بعنوان نقطه تعادل نوري  Point) و يا LCPبـه علـت   . شود  ناميده مي

 ميزان اين   تر گياه،  يابد جهت بقاء طوالني    تر شدن آن كاهش مي     اينكه توانايي گياه براي گرفتن انرژي از نور با مسن         
 .  گياه باشدLCPروشنائي در منظرسازي داخلي ساختمان بايستي كمي باالتر از ميزان 

 
دهي به شدت نور بايستي از خرانه و يا گلخانه و قبل از آنكه گياه براي كاشت در داخل ساختمان انتقـال يابـد                         عادت

باشند كه در شـرايط      تر از برگهائي مي     و ضخيم  اند كوچكتر  برگهاي گياهي كه در شدت نور زياد توليد شده        . آغاز شود 
 .اند نور كم توليد شده

 
اين خطر در گياهان داخل     . دده ي از تشعشع خورشيد را كاهش مي      پذيري ناش  تر قابليت آسيب   برگ كوچكتر و ضخيم   

اي  مـاه طـول بكشـد، برگهـ        ٦دهي به شدت نور كه ممكن است حتي به مدت            در دوره عادت  . ساختمان وجود ندارد  
 راشوند تا به گياه اجازه دهند مقدار نور و انرژي الزم براي دوام آوردن در داخل ساختمان                   تر مي  تر و پهن   جديد نازك 

 . شود تغيير ساختمان برگ به دو صورت مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي انجام مي.  آورندبدست
 

% ٥٠ در هر بـار تغييـر مقـدار شـدت نـور را                يابد،  يك ماه كاهش مي     تا هفتهشدت نور به تدريج در طول مدت چند         
تـوان بـدون     دهي را نمي   فرآيند عادت ).  فوت شمع  ٢٠٠ تا   ١٠٠معموالً  (دهيم تا به شدت موردنظر برسيم        كاهش مي 

 .  باشدگياهالعمل ممكن است شامل ريزش جزئي برگ تا مرگ  اين عكس. دم واكنش شديد توسط گياه انجام داانجا
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١٤

 دهي غذائي  عادت

 
باشـد كـه بـا       سئله حياتي براي زنده ماندن گياه در محل جديد داخل منزل عبارت از يك سيستم ريشه سـالم مـي                   م

چون قدرت فتوسنتز گياه به علت كم شـدن شـدت نـور در داخـل                . قسمت سبز و برگي آن گياه در حال تعادل باشد         
وسيله سيستم ريشه براي تضمين رشد گيـاه  شود به همان ميزان نيز مقدار مواد غذائي الزم كه ب         ساختمان كاسته مي  

جريان دادن آب در گلـدان تـا زمانيكـه بـه آزادي از تـه       (شستشوي كامل خاك    . گردد بايستي جذب شود نيز كم مي     
هـاي   باعث جلوگيري از جمع شـدن نمـك       ،  دهي و گاهي بعد از آن      در شروع عادت  ) گلدان آب وارد شده خارج گردد     

. شـود  هاي محلول در خاك باعث صدمه به ريشه گياه مي       تجمع نمك . گردد خاك مي در  ) كودهاي شيميايي (محلول  
 . دهي به نحو موفقي انجام پذيرد تا حد ممكن با كاهش نور هماهنگ باشد تا عادتبايد كاهش كوددهي 

 
 دهي به رطوبت  عادت

 
تغييـر در محـل، تـدريجاً كـاهش         سازي گيـاه بـراي       تكرار آبياري و ميزان باالي رطوبت محل توليد، همراه با آماده          

محوطه داخلي ساختمانهاي اداري و مراكز خريد بزرگ به علت اينكـه بـراي راحتـي بيشـتر مـردم رطوبـت                      . يابد مي
 . نمايند هاي رواني مي كمتري دارند، ايجاد تنش

 
 دهي به حرارت عادت

 
 درجه حرارت محلهاي توليد گياهي معموالً باالتر از درجه حرارت مناسب محل سكونت ،جهت تامين رشد سريع گياه   

 كـه دمـاي معمـولي    گـراد  سـانتي  درجـه  ٢٤ تا ١٨دهي، درجه حرارت داخلي بتدريج تا ميزان   در طي عادت  . باشد مي
 . يابد باشد كاهش مي هاي داخلي ساختمانها مي محوطه

 
 كيفيت نور 

 
ر داخل صحيح نباشد، ايجـاد منظـر  گيـاهي           ده باشد معهذا هنوز اگر كيفيت نو      داخلي عادت كر  وقتي گياه به نور كم      

كيفيت نور عبارت است از رنگ نـور كـه از منبـع نـوري بخصوصـي      . بخشي نداشته باشد  ممكن است نتيجه رضايت   
ند  انساني قابل رؤيت نيستسيله چشمسازد، بعضي از رنگها بو آفتاب كليه رنگهاي نور را منتشر مي . منشاء گرفته باشد  

 . باشند ليكن براي گياهان مفيد مي

 

١٥

 دو ايـن . باشـد، در فتوسـنتز گيـاهي كـاربرد نـاچيزي دارد      ترين رنگ براي انسان، مي كه آرامبخش » سبز زرد «رنگ  
. باشـد  فقط يك منطقـه باريـك از طيـف تشعشـع نـوري مـي              .  تا قرمز هستند   بنفشي از   وابسته به طيف نوري مرئ    

يكه انسان و گياه بتوانند انرژي نوري موردنياز خود را از خورشـيد دريافـت نماينـد، احتياجـات هـر كـدام بطـور                  مادام
 . شود بخشي برآورده مي رضايت

 
گـردد،  كيفيـت    بهرحال در روشنائي داخلي كه انرژي نوراني آن معموالً بوسيله وسايل مصنوعي تأمين يا تكميل مي               

نور انتخاب شده بطوري كه فقـط بـراي گيـاه سـودمند باشـد،               .  توجهي تغيير داشته باشد    تواند به ميزان قابل    نور مي 
به همين منوال . آور داشته باشد ممكن است در روي پوست انسان اثرات نامساعدي از قبيل خارش و يا تأثيرات مرگ

ط سالم را ايجـاد نمايـد    يك محي  ،يك دكوراتور  داخلي ممكن است نوري را انتخاب نمايد كه براي مجموعه انساني             
 .نمايند  و شدت مشابه توليد نمي نوري با كيفيت،ها كليه المپ. اي نموده و از بين ببرد ولي گياه را قهوه

 
در اين شرايط نور فلورسـنت از     .  ديواري و يا نورگير سقفي ممكن است اجازه ورود مقداري نور طبيعي را بدهد               پنجره

مردم، گياه و مبلمان همگـي در  . آل خواهد بود   وشنائي عمومي و نگهداري گياه ايده     نوع سرد سفيد براي هر دو نوع ر       
نور اضافي براي منظورهـاي مخصـوص       به  ر  اگ. رسند  تشعشع، طبيعي به نظر مي     زير نور سرد سفيد بعلت رنگ عالي      

توانـد بـا بكـار     ده ميها يا المپهاي قوي تركيب ش سايه.  بكار برده شوند بايستي چراغهاي كوچك روميزي   نياز باشد، 
اين حالت روشـنايي بـه سـمت    . (گردد، ايجاد شود   هاي تنگستن كه در زير گياهان و رو به باال نصب مي            بردن المپ 

به هر حال اگر نور اضـافي       . گردد مزاياي ديگري از افزودن روشنايي در قاعده گياهان نتيجه مي         ). شود باال ناميده مي  
يك مركز خريـد وضـع متفـاوتي را    .  بهتر است نور را از باال در اختيار گياه قرار داد   براي انجام فتوسنتز ضروري باشد    

ممكن است داراي سقف خيلي بلندي باشند كه اجازه نصب چراغهاي فلورسنت را ) راهروها(كريدورها . دهد نشان مي
در اينگونـه مـوارد ممكـن    . ند متر مناسب نيست٣هاي خيلي بلندتر از    ندهند زيرا اين نوع چراغها براي روشنائي سقف       

به هر حـال روشـنائي      .  استفاده نمود  (Skylight) از نورگيرهاي سقفي     ،هاي معماري تزئيني   است عالوه بر روشنايي   
Metal)اي يا هاليد فلزي  با المپهاي جيوه Halide)نورهاي اضـافي و يـا    در مورد دفتر كار،. باشند  بهترين آنها مي 

ـ  براي ايجاد اثرات مخصوص بر روي گياهان مـورد اسـتفاده قـرار گير              نورهاي تزئيني ممكن است    زمـاني كـه از     . دن
اين انواع بايستي مستقيماً در گلدانها نصب شده و ضدآب باشند وقتي كه نـور         ،  شود نورهاي به سمت باال استفاده مي     

مل گياه را روشن نموده و اضافي براي روشنائي باالسري ضرورت داشته باشد، بايستي طوري نصب شوند كه بطور كا
 . به چشم بازديدكنندگان نيافتد
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١٤

 دهي غذائي  عادت

 
باشـد كـه بـا       سئله حياتي براي زنده ماندن گياه در محل جديد داخل منزل عبارت از يك سيستم ريشه سـالم مـي                   م

چون قدرت فتوسنتز گياه به علت كم شـدن شـدت نـور در داخـل                . قسمت سبز و برگي آن گياه در حال تعادل باشد         
وسيله سيستم ريشه براي تضمين رشد گيـاه  شود به همان ميزان نيز مقدار مواد غذائي الزم كه ب         ساختمان كاسته مي  

جريان دادن آب در گلـدان تـا زمانيكـه بـه آزادي از تـه       (شستشوي كامل خاك    . گردد بايستي جذب شود نيز كم مي     
هـاي   باعث جلوگيري از جمع شـدن نمـك       ،  دهي و گاهي بعد از آن      در شروع عادت  ) گلدان آب وارد شده خارج گردد     

. شـود  هاي محلول در خاك باعث صدمه به ريشه گياه مي       تجمع نمك . گردد خاك مي در  ) كودهاي شيميايي (محلول  
 . دهي به نحو موفقي انجام پذيرد تا حد ممكن با كاهش نور هماهنگ باشد تا عادتبايد كاهش كوددهي 

 
 دهي به رطوبت  عادت

 
تغييـر در محـل، تـدريجاً كـاهش         سازي گيـاه بـراي       تكرار آبياري و ميزان باالي رطوبت محل توليد، همراه با آماده          

محوطه داخلي ساختمانهاي اداري و مراكز خريد بزرگ به علت اينكـه بـراي راحتـي بيشـتر مـردم رطوبـت                      . يابد مي
 . نمايند هاي رواني مي كمتري دارند، ايجاد تنش

 
 دهي به حرارت عادت

 
 درجه حرارت محلهاي توليد گياهي معموالً باالتر از درجه حرارت مناسب محل سكونت ،جهت تامين رشد سريع گياه   

 كـه دمـاي معمـولي    گـراد  سـانتي  درجـه  ٢٤ تا ١٨دهي، درجه حرارت داخلي بتدريج تا ميزان   در طي عادت  . باشد مي
 . يابد باشد كاهش مي هاي داخلي ساختمانها مي محوطه

 
 كيفيت نور 

 
ر داخل صحيح نباشد، ايجـاد منظـر  گيـاهي           ده باشد معهذا هنوز اگر كيفيت نو      داخلي عادت كر  وقتي گياه به نور كم      

كيفيت نور عبارت است از رنگ نـور كـه از منبـع نـوري بخصوصـي      . بخشي نداشته باشد  ممكن است نتيجه رضايت   
ند  انساني قابل رؤيت نيستسيله چشمسازد، بعضي از رنگها بو آفتاب كليه رنگهاي نور را منتشر مي . منشاء گرفته باشد  

 . باشند ليكن براي گياهان مفيد مي

 

١٥

 دو ايـن . باشـد، در فتوسـنتز گيـاهي كـاربرد نـاچيزي دارد      ترين رنگ براي انسان، مي كه آرامبخش » سبز زرد «رنگ  
. باشـد  فقط يك منطقـه باريـك از طيـف تشعشـع نـوري مـي              .  تا قرمز هستند   بنفشي از   وابسته به طيف نوري مرئ    

يكه انسان و گياه بتوانند انرژي نوري موردنياز خود را از خورشـيد دريافـت نماينـد، احتياجـات هـر كـدام بطـور                  مادام
 . شود بخشي برآورده مي رضايت

 
گـردد،  كيفيـت    بهرحال در روشنائي داخلي كه انرژي نوراني آن معموالً بوسيله وسايل مصنوعي تأمين يا تكميل مي               

نور انتخاب شده بطوري كه فقـط بـراي گيـاه سـودمند باشـد،               .  توجهي تغيير داشته باشد    تواند به ميزان قابل    نور مي 
به همين منوال . آور داشته باشد ممكن است در روي پوست انسان اثرات نامساعدي از قبيل خارش و يا تأثيرات مرگ

ط سالم را ايجـاد نمايـد    يك محي  ،يك دكوراتور  داخلي ممكن است نوري را انتخاب نمايد كه براي مجموعه انساني             
 .نمايند  و شدت مشابه توليد نمي نوري با كيفيت،ها كليه المپ. اي نموده و از بين ببرد ولي گياه را قهوه

 
در اين شرايط نور فلورسـنت از     .  ديواري و يا نورگير سقفي ممكن است اجازه ورود مقداري نور طبيعي را بدهد               پنجره

مردم، گياه و مبلمان همگـي در  . آل خواهد بود   وشنائي عمومي و نگهداري گياه ايده     نوع سرد سفيد براي هر دو نوع ر       
نور اضافي براي منظورهـاي مخصـوص       به  ر  اگ. رسند  تشعشع، طبيعي به نظر مي     زير نور سرد سفيد بعلت رنگ عالي      

توانـد بـا بكـار     ده ميها يا المپهاي قوي تركيب ش سايه.  بكار برده شوند بايستي چراغهاي كوچك روميزي   نياز باشد، 
اين حالت روشـنايي بـه سـمت    . (گردد، ايجاد شود   هاي تنگستن كه در زير گياهان و رو به باال نصب مي            بردن المپ 

به هر حال اگر نور اضـافي       . گردد مزاياي ديگري از افزودن روشنايي در قاعده گياهان نتيجه مي         ). شود باال ناميده مي  
يك مركز خريـد وضـع متفـاوتي را    .  بهتر است نور را از باال در اختيار گياه قرار داد   براي انجام فتوسنتز ضروري باشد    

ممكن است داراي سقف خيلي بلندي باشند كه اجازه نصب چراغهاي فلورسنت را ) راهروها(كريدورها . دهد نشان مي
در اينگونـه مـوارد ممكـن    . ند متر مناسب نيست٣هاي خيلي بلندتر از    ندهند زيرا اين نوع چراغها براي روشنائي سقف       

به هر حـال روشـنائي      .  استفاده نمود  (Skylight) از نورگيرهاي سقفي     ،هاي معماري تزئيني   است عالوه بر روشنايي   
Metal)اي يا هاليد فلزي  با المپهاي جيوه Halide)نورهاي اضـافي و يـا    در مورد دفتر كار،. باشند  بهترين آنها مي 

ـ  براي ايجاد اثرات مخصوص بر روي گياهان مـورد اسـتفاده قـرار گير              نورهاي تزئيني ممكن است    زمـاني كـه از     . دن
اين انواع بايستي مستقيماً در گلدانها نصب شده و ضدآب باشند وقتي كه نـور         ،  شود نورهاي به سمت باال استفاده مي     

مل گياه را روشن نموده و اضافي براي روشنائي باالسري ضرورت داشته باشد، بايستي طوري نصب شوند كه بطور كا
 . به چشم بازديدكنندگان نيافتد
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در هر دو مثال باال كل اشعه نوري ممكن است از چند منبع نوري باشند كه بعضـي از آنهـا طبيعـي و بعضـي ديگـر        
هـاي مغـازه، تـابلوي        افزودن نورهاي اضافي و احتماالً غيرقابـل كنتـرل ماننـد روشـنائي ويتـرين               .مصنوعي هستند 

 .  ممكن است پيچيده گردد،يكي،  و سطوح منعكس كننده نور و تعيين كيفيت و كميت كل روشنائيالكتر
 
ترين زمان يك روز      شمع، روشنائي كه از هر سرچشمه جداگانه در روشن          قرائت مستقل يك نورسنج برحسب فوت      با

 با ضرب كردن اين ارقـام در فـاكتور   گيري شده و بعداً  اندازه هاي مختلف سال بر روي گياهان تابيده شود،        و در زمان  

هـاي مختلـف، قابـل تبـديل بـه يـك واحـد مشـترك                 گيري شده بوسيله نورسنج از سرچشمه      نورهاي اندازه (تبديل  
هر قرائت بايسـتي زمـاني      . ها بايستي در سطح گياه انجام شود       كليه قرائت . شود مقدار تشعشع تعيين مي   ) گيري اندازه

توانـد نتـايج ايـن       بعـداً متخصـص ايجـاد منظـر گيـاهي داخلـي مـي             . ، انجام گيرد  كه سرچشمه ديگر خاموش است    
 . نمايد گيري مي  شده را اندازهتأمينها را با يكديگر جمع نموده و مقدار كل روشنائي  گيري اندازه

 
 )نور(روشنائي طبيعي 

 
قتـي كـه بتـوان بـر روي آن          باشـد، بخصـوص و     مهمترين منبع نور براي مناظر گياهي داخلي، نور طبيعي آفتاب مي          

تـر از آنچـه كـه        گيـرد، ارزان   هر فوت شمع از نور كه از طبيعت سرچشمه مـي          . ريزي نموده و به آن متكي بود       برنامه
 . باشد بصورت مصنوعي بايستي براي آن هزينه پرداخت شود مي

 

بهرحـال دانـش نحـوه    . ا داردريـزي ر  جوئي ارزش برنامه  اين صرفه  ،جوئي در انرژي   در اجتماع حساس ما براي صرفه     
 در غير اينصورت بيشترين انـرژي حرارتـي بيشـتر از             حداكثر استفاده نمودن از روشنائي طبيعي يك امر حياتي است،         

 . هاي كم بازده تلف گردد آيد ممكن است به وسيله پنجره آنچه كه از روشنائي بدست مي

 
به .  ميزان زيادي از نوردهي را در اغلب مواقع سال فراهم نمايد           روشنائي طبيعي وقتي بهترين فايده را دارد كه بتواند        

 را پوشـانيده و  خورشـيد  ابـر  غالبـاً طور معمول در مناطق آفتابي مانند نواحي جنوب غربي نسبت به شمال شرقي كه           
 . د گرديدمن  بهرهتوان از روشنايي طبيعي بهتر ، ميپوشش برف نورگير افقي را در اكثر مواقع زمستان پوشانده است

 
 از باالي سر وارد شود بيشترين مصرف را در نوردهي مناظر گياهي داخلي نسبت به نـوري كـه از       كه آفتابروشنائي  

نور به ميزان قابل توجهي به هنگام عبور از شيشه پنجره و . اطراف وارد شود، دارد، بهرحال هر دوي آنها مفيد هستند

اي بيشـتر    يك نور قابل استفاده كم در فاصله      . شود  برگ گياه ضعيف مي    طي كردن مقدار فاصله تا رسيدن به شاخ و        

١٧

 يك ساختمان و يا يك مركز خريـد      (Lobby) متر از شيشه قرار دارد، بنابراين نورگير سقفي در محوطه ورودي             ٥از  
واند خيلي مفيد   ت  ليكن براي ساختمانهاي يك طبقه با سقف كوتاه مي          ايجاد مناظر گياهي زير آن ندارد      اي براي  فايده
تواند بهره كمي از روشنائي اطراف ببرد، زيرا نور قابل استفاده با             به همين ترتيب منظر گياهي بزرگ داخلي مي       . باشد

شود و گياه بايستي در مسير اين تابش باريك نور قرار داشته باشد تا بتواند از نور طبيعي                 درجه وارد مي   ٤٥يك زاويه   
 . مند شود اطراف بهره

 

بندي به منظور جلـوگيري از       شود، بايستي طوري طراحي شود كه در عين عايق         تي كه نورگير سقفي بكار برده مي      وق
تر شـده و     هر چه كه نورگير سقفي باريك     . باشد تلفات حرارتي ممكن در زمستان، قادر به وارد نمودن حداكثر نور نيز             

.  شود و تمركز نور در سطح زيـر آن باريـك خواهـد بـود    تواند به محوطه كمتري وارد شود، نور مي تر مي  سقف عميق 
اختالف بين نورگير سقفي عريض و كوتاه و نورگير سقفي عميق و باريـك شـبيه فـرق بـين نـوردهي بـين المـپ                          

 گياهي داخلي، المپهاي نـورافكن       با روشنائي طبيعي و ايجاد مناظر      .باشد  مي (Spotlight)نورافكن و المپ متمركز     
 . ثر را دارندعريض بهترين ا

 
 انتخاب روشنائي صحيح 

 
در اين امر انواع مختلف قرار گرفتن . توان تجويز نمود به طور خالصه، براي روشنائي صحيح هيچ نسخه واحدي نمي       

بندرت ممكن است كه گياهان تنها موضوع موردنظر بـراي انتخـاب            . با احتياجات و هدفهاي دست يافتني وجود دارد       

وقتي كه هر دوي گياه و مردم براي انتخاب المپ موردنظر باشند، بايسـتي المپـي                . نائي باشند المپها و كيفيت روش   
نمايد،   سبز قابل ديد موردنياز براي مجموعه انساني، پوشاك و مبلمان را كه جلب توجه مي-انتخاب شود كه نور زرد 

دن عمليـات   رمز باشد كه اجـازه بيشـتر شـ        بي و ق  فراهم نموده و در عين حال قادر به فراهم كردن مقدار كافي نور آ             

 . فتوسنتز را نسبت به تنفس گياهي فراهم نمايد
 

بوده و نحوة رشـد گيـاه        ن  در صورتيكه سقف خيلي بلند      البته باشد، آل مي  المپهاي سرد فلورسنت براي اين وضع ايده      
) Incandescent تنگسـتن  نـوعي از المپهـاي  (وقتي كه رشد گياه منظور نظر باشد المپهـاي اضـافي     . هدف نباشد 

تر مخصوص رشد گياه ضروري نيسـت زيـرا ثابـت            بكار بردن المپهاي گران   . تواند نور را روي گياه متمركز نمايد       مي
شده است كه اين المپها كيفيت باالتري نسبت به المپهاي معمولي فلورسنت سرد سفيد ندارند كه سالمتي گيـاه را                  

هر نوع نور طبيعي كه بتواند بطور سفيد بكار برده شود، هزينـه             .  به گياه بدهند   محفوظ داشته و يا اينكه رنگ بهتري      

 . دهد نور دادن به گياهان داخلي را كاهش مي
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١٦

در هر دو مثال باال كل اشعه نوري ممكن است از چند منبع نوري باشند كه بعضـي از آنهـا طبيعـي و بعضـي ديگـر        
هـاي مغـازه، تـابلوي        افزودن نورهاي اضافي و احتماالً غيرقابـل كنتـرل ماننـد روشـنائي ويتـرين               .مصنوعي هستند 

 .  ممكن است پيچيده گردد،يكي،  و سطوح منعكس كننده نور و تعيين كيفيت و كميت كل روشنائيالكتر
 
ترين زمان يك روز      شمع، روشنائي كه از هر سرچشمه جداگانه در روشن          قرائت مستقل يك نورسنج برحسب فوت      با

 با ضرب كردن اين ارقـام در فـاكتور   گيري شده و بعداً  اندازه هاي مختلف سال بر روي گياهان تابيده شود،        و در زمان  

هـاي مختلـف، قابـل تبـديل بـه يـك واحـد مشـترك                 گيري شده بوسيله نورسنج از سرچشمه      نورهاي اندازه (تبديل  
هر قرائت بايسـتي زمـاني      . ها بايستي در سطح گياه انجام شود       كليه قرائت . شود مقدار تشعشع تعيين مي   ) گيري اندازه

توانـد نتـايج ايـن       بعـداً متخصـص ايجـاد منظـر گيـاهي داخلـي مـي             . ، انجام گيرد  كه سرچشمه ديگر خاموش است    
 . نمايد گيري مي  شده را اندازهتأمينها را با يكديگر جمع نموده و مقدار كل روشنائي  گيري اندازه

 
 )نور(روشنائي طبيعي 

 
قتـي كـه بتـوان بـر روي آن          باشـد، بخصـوص و     مهمترين منبع نور براي مناظر گياهي داخلي، نور طبيعي آفتاب مي          

تـر از آنچـه كـه        گيـرد، ارزان   هر فوت شمع از نور كه از طبيعت سرچشمه مـي          . ريزي نموده و به آن متكي بود       برنامه
 . باشد بصورت مصنوعي بايستي براي آن هزينه پرداخت شود مي

 

بهرحـال دانـش نحـوه    . ا داردريـزي ر  جوئي ارزش برنامه  اين صرفه  ،جوئي در انرژي   در اجتماع حساس ما براي صرفه     
 در غير اينصورت بيشترين انـرژي حرارتـي بيشـتر از             حداكثر استفاده نمودن از روشنائي طبيعي يك امر حياتي است،         

 . هاي كم بازده تلف گردد آيد ممكن است به وسيله پنجره آنچه كه از روشنائي بدست مي

 
به .  ميزان زيادي از نوردهي را در اغلب مواقع سال فراهم نمايد           روشنائي طبيعي وقتي بهترين فايده را دارد كه بتواند        

 را پوشـانيده و  خورشـيد  ابـر  غالبـاً طور معمول در مناطق آفتابي مانند نواحي جنوب غربي نسبت به شمال شرقي كه           
 . د گرديدمن  بهرهتوان از روشنايي طبيعي بهتر ، ميپوشش برف نورگير افقي را در اكثر مواقع زمستان پوشانده است

 
 از باالي سر وارد شود بيشترين مصرف را در نوردهي مناظر گياهي داخلي نسبت به نـوري كـه از       كه آفتابروشنائي  

نور به ميزان قابل توجهي به هنگام عبور از شيشه پنجره و . اطراف وارد شود، دارد، بهرحال هر دوي آنها مفيد هستند

اي بيشـتر    يك نور قابل استفاده كم در فاصله      . شود  برگ گياه ضعيف مي    طي كردن مقدار فاصله تا رسيدن به شاخ و        

١٧

 يك ساختمان و يا يك مركز خريـد      (Lobby) متر از شيشه قرار دارد، بنابراين نورگير سقفي در محوطه ورودي             ٥از  
واند خيلي مفيد   ت  ليكن براي ساختمانهاي يك طبقه با سقف كوتاه مي          ايجاد مناظر گياهي زير آن ندارد      اي براي  فايده
تواند بهره كمي از روشنائي اطراف ببرد، زيرا نور قابل استفاده با             به همين ترتيب منظر گياهي بزرگ داخلي مي       . باشد

شود و گياه بايستي در مسير اين تابش باريك نور قرار داشته باشد تا بتواند از نور طبيعي                 درجه وارد مي   ٤٥يك زاويه   
 . مند شود اطراف بهره

 

بندي به منظور جلـوگيري از       شود، بايستي طوري طراحي شود كه در عين عايق         تي كه نورگير سقفي بكار برده مي      وق
تر شـده و     هر چه كه نورگير سقفي باريك     . باشد تلفات حرارتي ممكن در زمستان، قادر به وارد نمودن حداكثر نور نيز             

.  شود و تمركز نور در سطح زيـر آن باريـك خواهـد بـود    تواند به محوطه كمتري وارد شود، نور مي تر مي  سقف عميق 
اختالف بين نورگير سقفي عريض و كوتاه و نورگير سقفي عميق و باريـك شـبيه فـرق بـين نـوردهي بـين المـپ                          

 گياهي داخلي، المپهاي نـورافكن       با روشنائي طبيعي و ايجاد مناظر      .باشد  مي (Spotlight)نورافكن و المپ متمركز     
 . ثر را دارندعريض بهترين ا

 
 انتخاب روشنائي صحيح 

 
در اين امر انواع مختلف قرار گرفتن . توان تجويز نمود به طور خالصه، براي روشنائي صحيح هيچ نسخه واحدي نمي       

بندرت ممكن است كه گياهان تنها موضوع موردنظر بـراي انتخـاب            . با احتياجات و هدفهاي دست يافتني وجود دارد       

وقتي كه هر دوي گياه و مردم براي انتخاب المپ موردنظر باشند، بايسـتي المپـي                . نائي باشند المپها و كيفيت روش   
نمايد،   سبز قابل ديد موردنياز براي مجموعه انساني، پوشاك و مبلمان را كه جلب توجه مي-انتخاب شود كه نور زرد 

دن عمليـات   رمز باشد كه اجـازه بيشـتر شـ        بي و ق  فراهم نموده و در عين حال قادر به فراهم كردن مقدار كافي نور آ             

 . فتوسنتز را نسبت به تنفس گياهي فراهم نمايد
 

بوده و نحوة رشـد گيـاه        ن  در صورتيكه سقف خيلي بلند      البته باشد، آل مي  المپهاي سرد فلورسنت براي اين وضع ايده      
) Incandescent تنگسـتن  نـوعي از المپهـاي  (وقتي كه رشد گياه منظور نظر باشد المپهـاي اضـافي     . هدف نباشد 

تر مخصوص رشد گياه ضروري نيسـت زيـرا ثابـت            بكار بردن المپهاي گران   . تواند نور را روي گياه متمركز نمايد       مي
شده است كه اين المپها كيفيت باالتري نسبت به المپهاي معمولي فلورسنت سرد سفيد ندارند كه سالمتي گيـاه را                  

هر نوع نور طبيعي كه بتواند بطور سفيد بكار برده شود، هزينـه             .  به گياه بدهند   محفوظ داشته و يا اينكه رنگ بهتري      

 . دهد نور دادن به گياهان داخلي را كاهش مي



24

منظر سازي

١٨

گيري زمان موردنيـاز خواهـد        يك وسيله ساده اندازه    ،براي اطمينان از اينكه شدت و طول مدت روشنائي كافي است          
 تا ميزان مناسب فتوسـنتز   ) ساعت١٢حداقل (بر روي برگهاي گياه بتابد نور بايستي در مدت زمان كافي هر روز       . بود

 .  متقابالً بايستي شدت روشنايي را زياد كرد تا كمبود جبران شود اگر زمان روشنائي به هر علتي كم شود،. انجام شود
 

نمايد مهـم باشـد، و    افت مي در يك دوره كوتاه يا بلند دري رااحتياجشرسد مدت زماني كه گياه نور مورد     به نظر نمي  
 .اي از تنفس گياه فزوني داشته باشد آن وقتي است كه تبادل فعاليتهاي فتوسنتزي تا اندازه

 
 محيط رشد 

 
.  اهميت كمتري از روشنائي براي توفيق در ايجاد منظر گيـاهي داخلـي نـدارد             ،بوجود آوردن يك محيط رشد مناسب     

ها امكان جـذب آب داشـته        يرند كه ايستادگي گياه را تأمين نموده و ريشه        هاي گياه بايستي در محيطي قرار بگ       ريشه
 . باشند، همچنين مواد معدني اصلي در اختيار آنها قرار دهد

 
 صـحيح مـورد لـزوم       PHه گياه داده و       ر سريع آب زهكشي را از منطقه ريش       همچنين محيط رشد بايستي اجازه عبو     

گلـدانهاي توليـد، بكـار بـرده     رسد محيطي كه براي رشد گياه در خزانه و يـا    بنظر مي. براي رشد گياه را فراهم آورد    
  :خاكهاي طبيعي مزرعه ممكن است. د، براي ايجاد منظر گياهي داخلي مناسب نيستندشو مي

 . تر از آن باشد كه زهكشي سريع را اجازه بدهد خيلي سنگين-

.  باشدوزن تحمل اين تر از آن باشند كه كف يك گلدان بزرگ قادر به خيلي سنگين-
. از نظر تركيب ناهماهنگ باشند بطوريكه نگهداري انواع مختلف گياه در آنها به سختي ميسر باشد-

. آلوده به امراض، حشرات و علفهاي هرز باشند-
 

مواد اضافي ولي اگر چه خاك طبيعي پاستوريزه شده ممكن است يك محيط مناسب براي منظر گياهي داخلي باشد،             
حتي ممكن است محيط انتخاب شده براي منظر گياهي داخلي بـراي            . زان مورد لزوم بايستي به آن اضافه شود       به مي 

 .  اصوالً خاك طبيعي نداشته باشد  و يا سازگاري موادغذائي،PH و موازنة ، بهداشتبهبود زهكشي
 

تدريجاً بجاي مصـارف اسـتثنائي،   باشد،  از اين رو خاك مصنوعي، كه اجزاء آن مانند اجزاء يك كيك قابل كنترل مي    
 ..  است مصرف رايج پيدا كرده

 

١٩

 )استقرار گياهان(كاشت گياهان 

 
در .  بستگي به برقراري يك ارتباط صحيح بين ريشـه و شـاخ و بـرگ گيـاه دارد                  دهي سيستم ريشه يك گياه،     عادت

آب و مـواد معـدني را بـراي حـداكثر           بيرون از منزل اندازه بزرگ سيستم ريشه موردنياز است تا بتواند مقـدار كـافي                
شود، بنابراين احتياج بـه   در گياهان داخلي فتوسنتز تا حد زنده ماندن گياه محدود مي. فتوسنتز به برگهاي گياه برساند 

سـت از كـم كـردن محـيط      ابنابراين يكي از اولين كارهاي الزم در زمان كاشت عبارت     . توسعه سيستم ريشه نيست   
 . هاي اضافي ها و هرس كردن ريشه توليد از اطراف ريشه

 
چندين روش براي برقرار كردن يك گياه در يك منظر گياهي داخلي ممكن است بكار برده شوند كه بستگي به اين                     

بيني تعداد دفعـات جـايگزين كـردن         پيش. هاي باالتر از سطح زمين كاشت      دارد كه گياه را در بستر زمين و يا گلدان         

به عنوان مثال درختان بزرگ اغلب بطور دائمي در كف يـك  . نمايد كاشت آنرا مشخص مي قسمتي از روشهاي     ،گياه
شوند، براي اينكه اين درختان خيلي بزرگ و خيلـي گـران هسـتند جـايگزيني آنهـا         مركز خريد سرپوشيده كاشته مي    

 . مشكل است
 

دارنـد معمـوالً بـه طـور دائمـي نصـب            اند و يا احتياج به تعـويض فـراوان           گياهاني كه در گلدانهاي بلند كاشته شده      
 گياه قرار گرفته در     .شوند كاري با زهكشي مناسب كاشته مي      در مقابل آنها اغلب در يك محيط رشد خزانه        . شوند نمي

 ماسه و يا مواد مشابهي كه داراي زهكشي خوبي باشند            گلدان سپس در يك محيط حمايت شده حاوي پيت، پرليت،         

دهـد كـه آب اضـافي از منطقـه           حيط محافظ عالوه بر نگهداري و محافظت گياه اجازه مي         اين م . شوند قرار داده مي  
يـك  . نمايـد  ريشه گياه زهكشي شده و ضمناً سيستم ريشه را از تغييرات ناگهاني حرارت و تغييرات رطوبتي حفظ مي     

بـين مـواد محـافظ و       ) يـز معموالً از فايبرگالس و يا يك ماده مقاوم به پوسيدگي از ماده تـوري ر              (صفحة جداكننده   

سـنگريزه بـراي تسـهيل زهكـش موردنيـاز      . گيـرد  سنگريزه درشت كه در كف محل كاشت پهن شده است قرار مي          
ريزه شسته شده و باعـث       ط محافظ بتدريج در داخل سنگ     ي محيط رشد و مح    ،باشد و بدون يك صفحه جداكننده      مي

شـود    يا گلـدان قـرار داده مـي        (Planter) ظرف كاشت    يك لوله پالستيكي كه در داخل     . گردند مسدود شدن آن مي   
اين لولـه   . دهد كه رطوبت عمق تست شده و معلوم شود كه محيط كاشت بيش از اندازه آبياري نشده باشد                  اجازه مي 

 . گيرد  همچنين در صورت ايجاد خطر بعلت آبياري زياد براي پمپ كردن آب اضافي بخارج مورد استفاده قرار مي

 
 زمينـي ايجـاد      ديـد  يـك گردد و همچنين     ن مالچ در سطح محل كاشت باعث جلوگيري از اتالف آب مي           اضافه كرد 

 . گردد هاي ظرف كاشت مي و باعث پنهان ماندن لبهه نمود
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١٨

گيري زمان موردنيـاز خواهـد        يك وسيله ساده اندازه    ،براي اطمينان از اينكه شدت و طول مدت روشنائي كافي است          
 تا ميزان مناسب فتوسـنتز   ) ساعت١٢حداقل (بر روي برگهاي گياه بتابد نور بايستي در مدت زمان كافي هر روز       . بود

 .  متقابالً بايستي شدت روشنايي را زياد كرد تا كمبود جبران شود اگر زمان روشنائي به هر علتي كم شود،. انجام شود
 

نمايد مهـم باشـد، و    افت مي در يك دوره كوتاه يا بلند دري رااحتياجشرسد مدت زماني كه گياه نور مورد     به نظر نمي  
 .اي از تنفس گياه فزوني داشته باشد آن وقتي است كه تبادل فعاليتهاي فتوسنتزي تا اندازه

 
 محيط رشد 

 
.  اهميت كمتري از روشنائي براي توفيق در ايجاد منظر گيـاهي داخلـي نـدارد             ،بوجود آوردن يك محيط رشد مناسب     

ها امكان جـذب آب داشـته        يرند كه ايستادگي گياه را تأمين نموده و ريشه        هاي گياه بايستي در محيطي قرار بگ       ريشه
 . باشند، همچنين مواد معدني اصلي در اختيار آنها قرار دهد

 
 صـحيح مـورد لـزوم       PHه گياه داده و       ر سريع آب زهكشي را از منطقه ريش       همچنين محيط رشد بايستي اجازه عبو     

گلـدانهاي توليـد، بكـار بـرده     رسد محيطي كه براي رشد گياه در خزانه و يـا    بنظر مي. براي رشد گياه را فراهم آورد    
  :خاكهاي طبيعي مزرعه ممكن است. د، براي ايجاد منظر گياهي داخلي مناسب نيستندشو مي

 . تر از آن باشد كه زهكشي سريع را اجازه بدهد خيلي سنگين-

.  باشدوزن تحمل اين تر از آن باشند كه كف يك گلدان بزرگ قادر به خيلي سنگين-
. از نظر تركيب ناهماهنگ باشند بطوريكه نگهداري انواع مختلف گياه در آنها به سختي ميسر باشد-

. آلوده به امراض، حشرات و علفهاي هرز باشند-
 

مواد اضافي ولي اگر چه خاك طبيعي پاستوريزه شده ممكن است يك محيط مناسب براي منظر گياهي داخلي باشد،             
حتي ممكن است محيط انتخاب شده براي منظر گياهي داخلي بـراي            . زان مورد لزوم بايستي به آن اضافه شود       به مي 

 .  اصوالً خاك طبيعي نداشته باشد  و يا سازگاري موادغذائي،PH و موازنة ، بهداشتبهبود زهكشي
 

تدريجاً بجاي مصـارف اسـتثنائي،   باشد،  از اين رو خاك مصنوعي، كه اجزاء آن مانند اجزاء يك كيك قابل كنترل مي    
 ..  است مصرف رايج پيدا كرده

 

١٩

 )استقرار گياهان(كاشت گياهان 

 
در .  بستگي به برقراري يك ارتباط صحيح بين ريشـه و شـاخ و بـرگ گيـاه دارد                  دهي سيستم ريشه يك گياه،     عادت

آب و مـواد معـدني را بـراي حـداكثر           بيرون از منزل اندازه بزرگ سيستم ريشه موردنياز است تا بتواند مقـدار كـافي                
شود، بنابراين احتياج بـه   در گياهان داخلي فتوسنتز تا حد زنده ماندن گياه محدود مي. فتوسنتز به برگهاي گياه برساند 

سـت از كـم كـردن محـيط      ابنابراين يكي از اولين كارهاي الزم در زمان كاشت عبارت     . توسعه سيستم ريشه نيست   
 . هاي اضافي ها و هرس كردن ريشه توليد از اطراف ريشه

 
چندين روش براي برقرار كردن يك گياه در يك منظر گياهي داخلي ممكن است بكار برده شوند كه بستگي به اين                     

بيني تعداد دفعـات جـايگزين كـردن         پيش. هاي باالتر از سطح زمين كاشت      دارد كه گياه را در بستر زمين و يا گلدان         

به عنوان مثال درختان بزرگ اغلب بطور دائمي در كف يـك  . نمايد كاشت آنرا مشخص مي قسمتي از روشهاي     ،گياه
شوند، براي اينكه اين درختان خيلي بزرگ و خيلـي گـران هسـتند جـايگزيني آنهـا         مركز خريد سرپوشيده كاشته مي    

 . مشكل است
 

دارنـد معمـوالً بـه طـور دائمـي نصـب            اند و يا احتياج به تعـويض فـراوان           گياهاني كه در گلدانهاي بلند كاشته شده      
 گياه قرار گرفته در     .شوند كاري با زهكشي مناسب كاشته مي      در مقابل آنها اغلب در يك محيط رشد خزانه        . شوند نمي

 ماسه و يا مواد مشابهي كه داراي زهكشي خوبي باشند            گلدان سپس در يك محيط حمايت شده حاوي پيت، پرليت،         

دهـد كـه آب اضـافي از منطقـه           حيط محافظ عالوه بر نگهداري و محافظت گياه اجازه مي         اين م . شوند قرار داده مي  
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بـين مـواد محـافظ و       ) يـز معموالً از فايبرگالس و يا يك ماده مقاوم به پوسيدگي از ماده تـوري ر              (صفحة جداكننده   
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ريزه شسته شده و باعـث       ط محافظ بتدريج در داخل سنگ     ي محيط رشد و مح    ،باشد و بدون يك صفحه جداكننده      مي

شـود    يا گلـدان قـرار داده مـي        (Planter) ظرف كاشت    يك لوله پالستيكي كه در داخل     . گردند مسدود شدن آن مي   
اين لولـه   . دهد كه رطوبت عمق تست شده و معلوم شود كه محيط كاشت بيش از اندازه آبياري نشده باشد                  اجازه مي 

 . گيرد  همچنين در صورت ايجاد خطر بعلت آبياري زياد براي پمپ كردن آب اضافي بخارج مورد استفاده قرار مي
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 . گردد هاي ظرف كاشت مي و باعث پنهان ماندن لبهه نمود
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٢٠

 آبياري و زهكشي

 
ر مرگ و مير گياهان داخلي بـه  اكث. ، قابليت محيط رشد براي زهكشي آب اضافي حياتي است   شد بطوريكه قبالً ذكر  

ها بايستي امكان حـذف آب ايسـتاده و خـارج كـردن آنـرا                كليه گلدان . آب دادن بيش از حد است تا علل ديگر        علت  
 . باشد طبقه سنگريزه درشت كه قبالً به آن اشاره شد يكي از روشها مي. داشته باشند

 
 بزرگتر و قـرار     طرق ديگر شامل قرار دادن گلدان حاوي گياه در روي يك گلدان واژگون شده در داخل ظرف كاشت                 

وقتي كه زهكشي و خـارج      . باشد  مي (Planter) در ته ظرف كاشت      (Spigot)ها   هاي زهكشي و سرپوش    دادن لوله 
 كاشـي، و  ،هاي الزم براي جلوگيري از خسـارت بـه فـرش    گيري ريزي شد بايستي پيش  كردن آب از ته ظرف برنامه     

دادن گياه در يـك بسـتر از سـنگريزه كـه بتوانـد آب از آن      قرار  . ل آيد آب، بعم   هاي كف، بوسيله جريان     پوشش ديگر

 . باشد ها مي  از روش يكيشودزهكشي شده سپس تبخير 
 

يـك سـطح خـاك      . توان بوسيله لمس كردن خاك گلدان و يـا رنـگ آن تشـخيص داد               ميرا  احتياج گياه به آبياري     
سـنج بـراي     براي كنترل بيشتر، رطوبـت    . نمايد خاكستري و نچسبيدن ذرات خاك به انگشتان، خشكي آنرا تعيين مي          

 . باشد خواندن مقدار رطوبت محيط رشد گياه، در دسترس مي
 

شود بايستي به مقدار كافي باشد تا بتواند خاك را به طور عميق مرطوب نمايد، و نه بـه طـور            وقتي كه آب توزيع مي    

 و خطرپذيري گياه در اثر خشك شدن         ههاي سطحي توليد نمود    شود كه گياه ريشه    آبياري سطحي باعث مي   . سطحي
هاي عميق و سالم گرديده و در عين حال باعث شسته شدن خاك و               آبياري عميق باعث توليد ريشه    . يابد افزايش مي 

كيفيت آب استفاده شده در منظر سازي داخلـي ممكـن اسـت نسـبت بـه            . شود جلوگيري از رسوب نمك محلول مي     

اكثر آبهاي شرب شهري محتوي كلـر و اغلـب          .  احتماالً خط آب شهري است     ،ترين منبع  معمول. محل متفاوت باشد  
هيچيـك  . كنند هاي دندان عمل مي كش و يا تاخير دهنده پوسيدگي     داراي فلورايد هستند كه بترتيب بعنوان ميكروب      

ر موجـود در آب   مقـادي .باشـد  آور مـي  رساند، ليكن كلر بالقوه زيـان  از مواد اضافي در شرايط عادي به گياه صدمه نمي 
آب كلردار استخر و يـا      . شود لنگ به اطراف پراكنده مي    و يا نازل ش   نوشيدني در اثر تهويه بوسيله حبابهاي آب از شير          

 . تواند به گياه آسيب برساند و به هيچ وجه نبايستي بعنوان يك منبع آبياري مورد مصرف قرار گيرد فواره آب نما مي

 
شوند احتياج به يك تبادل هواي خوب در داخل اطاق       استخر داخل ساختمان روئيده مي     گياهاني كه در اطراف       :توجه

 . دارند وگرنه كلر متصاعد شده از استخر ممكن است به آنها صدمه بزند

٢١

 مالحظات ديگر 

 
 براي سـالمت نگهداشـتن و جالـب توجـه بـودن گياهـان               يمانند كليه فضاهاي سبز ديگر روشهاي معمول مشخص       

شوند با مشكالت رويش گياهان داخل ساختمان  مشكالت عمومي گياهاني كه در بيرون روئيده مي. باشد موردنياز مي 
هايي روبرو هستند كه در اينگونه موارد شـبيه گياهـان بيـرون              بعالوه گياهان داخلي اغلب با استرس     . باشند شبيه مي 

 . نيستند
 

 كود دادن 

 
كاشت داخلي به كود كامل نياز دارد ولـي نـه           . در فتوسنتز ضرورت دارد    مواد معدني مورد لزوم      تأمينكود دادن براي    

. باشد، زيرا ميزان رشد گياه در داخل خيلي كمتـر اسـت            به دفعاتي كه مورد لزوم براي گياهان بيرون از ساختمان مي          
 ممكـن   ازت زيـاد .٢-١-٢ و يـا     ١-١-١بخشي يكنواخت باشد، بعنوان مثـال        نسبت كود كامل بايستي بطور رضايت     

در صورتيكه محيط رشد شامل . گردد شد رويشي غيرجالب توجه دار و ر است منجر به ايجاد گياهان دراز و باريك، آب
Trace)خاك واقعي نباشد بايستي عناصر كم مصرف  Elements)آزمايش متعدد خاك نيز صرف . دن نيز اضافه گرد

 دليل  كودپاشي زياد و معموالً كمي بعد از آبياري شديد،. دباش نظر از حقيقي و يا مصنوعي بودن محيط رشد، الزم مي     
 . باشد بارز عدم موفقيت بقاء گياهان داخلي بطور رضايتبخش مي

 

نمايد، ليكن كودهاي آلي معموالً به آهستگي مواد معدني را بـراي   هر دو نوع كودهاي آلي و معدني بخوبي عمل مي         
بهرحال بوي حاصل از    . باشد كه رسوب نمك محلول كمتر خواهد بود        عني مي اين بدان م  . نمايند استفاده گياه آزاد مي   

هـا خوشـايند نباشـد     تجزيه كودهاي آلي ممكن است در محلهايي مانند مراكز خريد بزرگ و يا وروديهـاي كتابخانـه              

 . بنابراين مصرف كودهاي آلي ممكن است در همة موارد عملي نباشد
 

 رطوبت محيط 

 
باشد ليكن ايـن امـر در منـاظر         ك مسئله مهم براي پرورش گياهان در خارج از ساختمان مي          رطوبت محيط بندرت ي   

كننده و سردكننده مركزي،     كنندگي دستگاه گرم   بعلت اثرات خشك  . گياهي داخلي ممكن است مشكالتي ايجاد نمايد      
ر از نصف رطوبت نسـبي     مناظر گياهي داخلي بايستي با محيط داخلي كه داراي رطوبت نسبي به ميزان نصف يا كمت               

 .  درصد و يا كمتر عموميت دارد٤٠رطوبت داخلي . خارج از ساختمان هستند سازش يابند
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آب كلردار استخر و يـا      . شود لنگ به اطراف پراكنده مي    و يا نازل ش   نوشيدني در اثر تهويه بوسيله حبابهاي آب از شير          

 . تواند به گياه آسيب برساند و به هيچ وجه نبايستي بعنوان يك منبع آبياري مورد مصرف قرار گيرد فواره آب نما مي

 
شوند احتياج به يك تبادل هواي خوب در داخل اطاق       استخر داخل ساختمان روئيده مي     گياهاني كه در اطراف       :توجه

 . دارند وگرنه كلر متصاعد شده از استخر ممكن است به آنها صدمه بزند

٢١

 مالحظات ديگر 

 
 براي سـالمت نگهداشـتن و جالـب توجـه بـودن گياهـان               يمانند كليه فضاهاي سبز ديگر روشهاي معمول مشخص       

شوند با مشكالت رويش گياهان داخل ساختمان  مشكالت عمومي گياهاني كه در بيرون روئيده مي. باشد موردنياز مي 
هايي روبرو هستند كه در اينگونه موارد شـبيه گياهـان بيـرون              بعالوه گياهان داخلي اغلب با استرس     . باشند شبيه مي 

 . نيستند
 

 كود دادن 

 
كاشت داخلي به كود كامل نياز دارد ولـي نـه           . در فتوسنتز ضرورت دارد    مواد معدني مورد لزوم      تأمينكود دادن براي    

. باشد، زيرا ميزان رشد گياه در داخل خيلي كمتـر اسـت            به دفعاتي كه مورد لزوم براي گياهان بيرون از ساختمان مي          
 ممكـن   ازت زيـاد .٢-١-٢ و يـا     ١-١-١بخشي يكنواخت باشد، بعنوان مثـال        نسبت كود كامل بايستي بطور رضايت     

در صورتيكه محيط رشد شامل . گردد شد رويشي غيرجالب توجه دار و ر است منجر به ايجاد گياهان دراز و باريك، آب
Trace)خاك واقعي نباشد بايستي عناصر كم مصرف  Elements)آزمايش متعدد خاك نيز صرف . دن نيز اضافه گرد

 دليل  كودپاشي زياد و معموالً كمي بعد از آبياري شديد،. دباش نظر از حقيقي و يا مصنوعي بودن محيط رشد، الزم مي     
 . باشد بارز عدم موفقيت بقاء گياهان داخلي بطور رضايتبخش مي

 

نمايد، ليكن كودهاي آلي معموالً به آهستگي مواد معدني را بـراي   هر دو نوع كودهاي آلي و معدني بخوبي عمل مي         
بهرحال بوي حاصل از    . باشد كه رسوب نمك محلول كمتر خواهد بود        عني مي اين بدان م  . نمايند استفاده گياه آزاد مي   

هـا خوشـايند نباشـد     تجزيه كودهاي آلي ممكن است در محلهايي مانند مراكز خريد بزرگ و يا وروديهـاي كتابخانـه              

 . بنابراين مصرف كودهاي آلي ممكن است در همة موارد عملي نباشد
 

 رطوبت محيط 

 
باشد ليكن ايـن امـر در منـاظر         ك مسئله مهم براي پرورش گياهان در خارج از ساختمان مي          رطوبت محيط بندرت ي   

كننده و سردكننده مركزي،     كنندگي دستگاه گرم   بعلت اثرات خشك  . گياهي داخلي ممكن است مشكالتي ايجاد نمايد      
ر از نصف رطوبت نسـبي     مناظر گياهي داخلي بايستي با محيط داخلي كه داراي رطوبت نسبي به ميزان نصف يا كمت               

 .  درصد و يا كمتر عموميت دارد٤٠رطوبت داخلي . خارج از ساختمان هستند سازش يابند
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٢٢

خشك كردن  .  انجام پذيرد  (Acclimatization)دهي گياهان    سازي براي هواي خشك بايستي در زمان عادت        آماده
مان امكان ادامه حيات در محيط داخلي سـاختمان         تدريجي اتمسفر گياهي معموالً به گياه بعد از نشاء در درون ساخت           

پاشي بر روي شاخ و برگ در طول روز، به   در بعضي از شرايط اقدام به ازدياد رطوبت در اطراف گياه با آب            . دهد را مي 
پاشي همچنين ممكن است به فرش و يا مبلمان صدمه           آب. رسد ارزش ناچيزي داشته و يا بدون ارزش باشد         نظر مي 
 . باشد  بهترين راه حل مي،دهي مناسب در حال حاضر عادت. يدوارد نما

 
 آلودگي هوا

 
هـا، دود    آلـودگي از اگـزوز اتومبيـل      . رود با آوردن گياه به داخل ساختمان اثرات آلودگي هوا بر روي گياه از بين نمـي               

شـود، همگـي     وني ما مـي    گاز تصعيد شده از استخرهاي شنا و مواد شيميائي كه وارد هواي اكثر مناطق مسك                سيگار،

تـر از ديگـران      هاي گياهي حساس   بعضي از گونه  . ندبخش هست  براي گياه زيان  زمانيكه به غلظت كافي رسيده باشد،       
 . هستند

 
تهويه مناسب باعث خارج نمودن بخـار كلـر، دود   . باشد تهويه خوب يك امر مهم در سالمت مناظر گياهي داخلي مي  

ده و يا اتيلن موجـود در هـوا در مـواقعي كـه سـاختمان بـا بعضـي از مـواد سـوختن                         سيگار و مواد شيميائي تميزكنن    
 . گردد شود، مي گرم مي) هاي فسيلي سوخت(هيدروكربن 

 

اين سم در داخـل اگـزوز وسـيله نقليـه           . اتيلن ممكن است در زمان حمل گياه به داخل نيز باعث صدمه به آنها شود              
. ن كه گياهان در آن قرار دارند نفوذ نمايد، ممكن است به آنهـا آسـيب برسـاند            موجود بوده و اگر بتواند به داخل كابي       

 زيرا گياهان در بافت خودشان نيـز  شود اعث صدمه رسانيدن به آنها ميبندي متراكم و يا محدودكننده گياهان، ب      بسته

 .نمايد اتيلن توليد مي

 
قرار ) تهويه(فاصله پس از ورود در معرض هوادهي      بندي نشده و بال    بعلت امكان صدمات اتيلن، گياهان بايستي بسته      

كننده بايستي ضمانت نمايد كه وسيله حمل آنها مجهز به تهويـه              توليد كننده و يا حمل      در هنگام خريد گياه،   . بگيرند
 . بوده و در مقابل دودهاي اگزوز غيرقابل نفوذ باشد

 
 

 
٢٣

 گرد و خاك 

 
 در اينگونه آلودگي علت آلودگي برخالف ديگر انواع كـه  .باشد ها مي گيگرد و خاك يك آلودگي متفاوت از ديگر آلود        

شـوند،   شوند، نه فقط غيرجـذاب مـي       وقتي كه برگهاي گياهان با گرد و خاك پوشيده مي         . باشند، ذرات است   بخار مي 
تميـز  . كند يتصفيه كردن هوا مقدار گرد و خاك را كم م         . يابد ها كاهش مي   بلكه تبادل گازي بعلت بسته شدن روزنه      

اكثر گياهان داخلي ساختمان مسـكوني را       . تواند از رسوب گرد و خاك جلوگيري نمايد        كردن مرتب گياه همچنين مي    
گياهان تجارتي . توان زير دوش حمام شست يا در زمان بارندگي براي شسته شدن گرد و خاك در بيرون گذاشت               مي

ل مـنظم در مجموعـه   تميز كردن بايستي يـك عمـ   .  نگهداشت اي تميز  توان با گردگيري مرتب و شستن دوره       را مي 
 . هاي نگهداري گياهان داخل ساختمان باشد برنامه

 
 هرس كردن 

 
عمليات هـرس اكثـراً بـراي       . هرس كردن به علت كم شدن رشد گياهان در داخل ساختمان يك امر گسترده نيست              

در صورتيكه رشد   . زخمي را نيز بايستي حذف كرد     هاي شكسته و يا      شاخه. شود نگهداري شكل جذاب گياه انجام مي     
بيشتر گياه موردنظر نباشد براي جلوگيري از رشد، عالوه بر هرس كردن شاخ و برگ ريشه گياه نيز بايسـتي هـرس                       

 قيچـي   ،براي هرس كردن گيـاه    . تواند باعث خفگي سيستم ريشه گياه شود       رشد زياد ريشه در داخل گلدان مي      . شود
Looping)قيچي هرس . ر مواد گياهي علفي و اغلب مواد چوبي گياه مناسب خواهد بودباغباني براي اكث Shears) 

گياهـان  . هاي قطورتر و اره هرس ممكن است براي هرس درختان داخلي ساختمان موردنياز باشد              براي هرس شاخه  
علـت محـدوديت روشـنائي در      ب.  باشـد   )تـاج (داخلي را بايستي به شكلي هرس كرد كه بيانگر ظاهر كامل سايه انداز              

ديـد قـرار     در معـرض   اسـت  هاي گياه ممكن    و بهرحال، شاخه   شود ت تشكيل مي  انداز كامل بندر   داخل ساختمان، سايه  

 . دهد پراكنده را ايجاد و افزايش شاخ و برگ پوششي  اينمزيتبايد  مي كردن هرس. دنبگير
 

 تعويض گلدان 

 
گلدان بايستي از ظروف كاشت و گياه       . باشد داخل مجاز باشد مورد نياز مي     تعويض گلدان در مواقعي كه رشد گياه در         

هـا داخـل هـم رفتـه      اگر ريشـه . برداشته شده و گلدان با اندازه بزرگتر انتخاب و فضاي اضافي با محيط رشد پر شود      
 باشـند بايسـتي   هـا در اطـراف گلـدان رشـد نمـوده      اگر ريشه . باشند بايستي قبل از كشت دوباره از يكديگر باز شوند         

 سانتيمتر فاصله بين سـطح خـاك و   ٥/٢. گلدان نبايد تا لبه آن، با محيط رشد پر شود. هاي اضافي هرس شوند    ريشه
 . كند پذير مي گلدان جريان آب به داخل گلدان را امكان لبه
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٢٢

خشك كردن  .  انجام پذيرد  (Acclimatization)دهي گياهان    سازي براي هواي خشك بايستي در زمان عادت        آماده
مان امكان ادامه حيات در محيط داخلي سـاختمان         تدريجي اتمسفر گياهي معموالً به گياه بعد از نشاء در درون ساخت           

پاشي بر روي شاخ و برگ در طول روز، به   در بعضي از شرايط اقدام به ازدياد رطوبت در اطراف گياه با آب            . دهد را مي 
پاشي همچنين ممكن است به فرش و يا مبلمان صدمه           آب. رسد ارزش ناچيزي داشته و يا بدون ارزش باشد         نظر مي 
 . باشد  بهترين راه حل مي،دهي مناسب در حال حاضر عادت. يدوارد نما

 
 آلودگي هوا

 
هـا، دود    آلـودگي از اگـزوز اتومبيـل      . رود با آوردن گياه به داخل ساختمان اثرات آلودگي هوا بر روي گياه از بين نمـي               

شـود، همگـي     وني ما مـي    گاز تصعيد شده از استخرهاي شنا و مواد شيميائي كه وارد هواي اكثر مناطق مسك                سيگار،

تـر از ديگـران      هاي گياهي حساس   بعضي از گونه  . ندبخش هست  براي گياه زيان  زمانيكه به غلظت كافي رسيده باشد،       
 . هستند

 
تهويه مناسب باعث خارج نمودن بخـار كلـر، دود   . باشد تهويه خوب يك امر مهم در سالمت مناظر گياهي داخلي مي  

ده و يا اتيلن موجـود در هـوا در مـواقعي كـه سـاختمان بـا بعضـي از مـواد سـوختن                         سيگار و مواد شيميائي تميزكنن    
 . گردد شود، مي گرم مي) هاي فسيلي سوخت(هيدروكربن 

 

اين سم در داخـل اگـزوز وسـيله نقليـه           . اتيلن ممكن است در زمان حمل گياه به داخل نيز باعث صدمه به آنها شود              
. ن كه گياهان در آن قرار دارند نفوذ نمايد، ممكن است به آنهـا آسـيب برسـاند            موجود بوده و اگر بتواند به داخل كابي       

 زيرا گياهان در بافت خودشان نيـز  شود اعث صدمه رسانيدن به آنها ميبندي متراكم و يا محدودكننده گياهان، ب      بسته

 .نمايد اتيلن توليد مي

 
قرار ) تهويه(فاصله پس از ورود در معرض هوادهي      بندي نشده و بال    بعلت امكان صدمات اتيلن، گياهان بايستي بسته      

كننده بايستي ضمانت نمايد كه وسيله حمل آنها مجهز به تهويـه              توليد كننده و يا حمل      در هنگام خريد گياه،   . بگيرند
 . بوده و در مقابل دودهاي اگزوز غيرقابل نفوذ باشد

 
 

 
٢٣

 گرد و خاك 

 
 در اينگونه آلودگي علت آلودگي برخالف ديگر انواع كـه  .باشد ها مي گيگرد و خاك يك آلودگي متفاوت از ديگر آلود        

شـوند،   شوند، نه فقط غيرجـذاب مـي       وقتي كه برگهاي گياهان با گرد و خاك پوشيده مي         . باشند، ذرات است   بخار مي 
تميـز  . كند يتصفيه كردن هوا مقدار گرد و خاك را كم م         . يابد ها كاهش مي   بلكه تبادل گازي بعلت بسته شدن روزنه      

اكثر گياهان داخلي ساختمان مسـكوني را       . تواند از رسوب گرد و خاك جلوگيري نمايد        كردن مرتب گياه همچنين مي    
گياهان تجارتي . توان زير دوش حمام شست يا در زمان بارندگي براي شسته شدن گرد و خاك در بيرون گذاشت               مي

ل مـنظم در مجموعـه   تميز كردن بايستي يـك عمـ   .  نگهداشت اي تميز  توان با گردگيري مرتب و شستن دوره       را مي 
 . هاي نگهداري گياهان داخل ساختمان باشد برنامه

 
 هرس كردن 

 
عمليات هـرس اكثـراً بـراي       . هرس كردن به علت كم شدن رشد گياهان در داخل ساختمان يك امر گسترده نيست              

در صورتيكه رشد   . زخمي را نيز بايستي حذف كرد     هاي شكسته و يا      شاخه. شود نگهداري شكل جذاب گياه انجام مي     
بيشتر گياه موردنظر نباشد براي جلوگيري از رشد، عالوه بر هرس كردن شاخ و برگ ريشه گياه نيز بايسـتي هـرس                       

 قيچـي   ،براي هرس كردن گيـاه    . تواند باعث خفگي سيستم ريشه گياه شود       رشد زياد ريشه در داخل گلدان مي      . شود
Looping)قيچي هرس . ر مواد گياهي علفي و اغلب مواد چوبي گياه مناسب خواهد بودباغباني براي اكث Shears) 

گياهـان  . هاي قطورتر و اره هرس ممكن است براي هرس درختان داخلي ساختمان موردنياز باشد              براي هرس شاخه  
علـت محـدوديت روشـنائي در      ب.  باشـد   )تـاج (داخلي را بايستي به شكلي هرس كرد كه بيانگر ظاهر كامل سايه انداز              

ديـد قـرار     در معـرض   اسـت  هاي گياه ممكن    و بهرحال، شاخه   شود ت تشكيل مي  انداز كامل بندر   داخل ساختمان، سايه  

 . دهد پراكنده را ايجاد و افزايش شاخ و برگ پوششي  اينمزيتبايد  مي كردن هرس. دنبگير
 

 تعويض گلدان 

 
گلدان بايستي از ظروف كاشت و گياه       . باشد داخل مجاز باشد مورد نياز مي     تعويض گلدان در مواقعي كه رشد گياه در         

هـا داخـل هـم رفتـه      اگر ريشـه . برداشته شده و گلدان با اندازه بزرگتر انتخاب و فضاي اضافي با محيط رشد پر شود      
 باشـند بايسـتي   هـا در اطـراف گلـدان رشـد نمـوده      اگر ريشه . باشند بايستي قبل از كشت دوباره از يكديگر باز شوند         

 سانتيمتر فاصله بين سـطح خـاك و   ٥/٢. گلدان نبايد تا لبه آن، با محيط رشد پر شود. هاي اضافي هرس شوند    ريشه
 . كند پذير مي گلدان جريان آب به داخل گلدان را امكان لبه
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٢٤

 حشرات و امراض

 
شـود كـه مشـكل حشـرات      مـي حشرات و امراض بين گياهان خارجي و داخلي ساختمان مشترك نيستند، ولي ديده         

 گياه هنگام خريد آنهـا از توليدكننـدگان وجـود داشـته              بوسيله استحشرات اوليه ممكن    . باشند تر از امراض مي    شايع
كليـه  .  خاك يا ظروف كاشت موجود باشند       ها،  ريشه  كننده ممكن است در شاخ و برگ،       حشرات و عوامل آلوده   . باشند

گونـه بازرسـي     همـين . به دقت در يك محوطه دورتر از محل كاشت كنترل گردنـد           اين موارد بايستي در موقع ورود       
 دفـاع در برابـر      ،اولين امر در موقع گلدان كـردن مجـدد        . رسند انجام شود   بايستي هر زمان كه گياهان جايگزيني مي      

  :مهمترين مشكالت آفت گياهان برگ زينتي داخلي عبارتند از. باشد آفات مي
 ها  شته-

رد آلودهاي آ شپشك-

ها  ها و عنكبوت كنه-

مگس سفيد-
ها شپشك-

تريپس-

نماتدها-

شپشك آردآلود ريشه-
هاي ريشه پوسيدگي-

برگي  لكه-

آنتراكتوز-

سفيدك-

بادزدگي -
 

. هاي مدرن و روشهاي مبارزه قابل عمل عليه آنها، غيرقابل كنترل نيستند            كش اين آفات و ديگر آفات با وجود حشره       
. سـازد   انجام عمليات سمپاشي، گردپاشي و دوددهـي را مشـكل مـي   ،ن و وجود اشخاص   بهرحال محل داخل ساختما   

حتـي مبلمـان و فـرش    . كش موجود باشد بكـار بـردن آن خطرنـاك اسـت      وقتي كه امكان تماس اشخاص با حشره      
مكانهايي عملي  اعمال در  ايندنببيند بوسيله تعداد زيادي از مواد فاسدكننده و يا مواد شيميائي روغني آسيب نتوان مي

. هاي پالستيكي شل پيچيده و در داخل كيسه پالستيكي سمپاشي انجام شود             گياهان را بتوان بوسيله كيسه     است كه 

 . نمايد اين عمل به كم كردن خطرات مربوط به انسان و مبلمان كمك مي

٢٥

 :شوند روشهاي كنترل به موارد زير محدود مي
 

 . اختمان تصويب و گواهي شده باشندهاي شيميائي براي مصارف داخل س كش آفت-

.اند حذف گردند قسمتهايي از گياه كه بصورت داخلي و سطحي آلوده نشده-

. شستن حشرات و ترشحات آنها از شاخ و برگ-

.جانشين نمودن گياه با گياه سالم جديد-
 

 آسيب رساندن و عدم استفاده صحيح 

 
بعضـي از   . بيني شـده شـود     عويض گياه قبل از وقت پيش     آسيب رساندن و سوء استفاده ممكن است باعث ضرورت ت         

گلـدانهاي قـرار داده شـده در    . بيني معينـي از عـدم اسـتفاده صـحيح را در بردارنـد             محلهاي معيني، انواع قابل پيش    

هاي دانشجوئي ممكـن اسـت داراي سـوراخهاي سـوخته شـده بوسـيله سـيگار در                رستورانهاي دانشگاه و يا خوابگاه    
كننـد،   گلدانهاي مراكز خريد ممكن است بوسيله ازدياد كنندگان خانگي كه از آنها قلمه تهيـه مـي                . دنبرگهايشان باش 

 آموزش همگـاني و همكـاري   ،تنها راه مبارزه با اين عدم استفاده صحيح و خسارات    . ديدگي شوند  سريعتر دچار آسيب  
 . كه آنها كمتر مورد آسيب قرار بگيرندرسد  با حفظ گياهان داخلي بصورت جالب توجه و خوب، بنظر مي. باشد مي

 
 نشانه توجه مالك بـراي داشـتن         جايگزين كردن و يا ترميم گياهان آسيب ديده در اسرع زمان ممكن پس از آسيب،              

 .گياهان جالب است كه همه از آن لذت خواهند برد

 
 هاي سازگار بندي گونه گروه

 
 در هـر يـك از ظـروف         .نمايـد  هداري گياهان داخلي را آسان مـي       عمليات نگ  ،هاي سازگار با يكديگر    بندي گونه  گروه

 مخلـوط خـاك    وهاي انتخاب شده بايستي داراي احتياجات مشابهي از نظر روشنائي رطوبـت، كـوددهي      كاشت گونه 
هـاي كـويري و      هاي مناطق حاره را مجتمع نموده اسـت، گونـه          در حاليكه يك منظر گياهي وسيع انواع گونه       . باشند

وقتـي كـه يـك گيـاه تعـويض      . اي قرار بگيرنـد  هاي مناطق معتدل بايستي در جاي جداگانه ات حتي گونه بعضي اوق 

 . شود، گياه انتخاب شده جديد بايد از گونه سازگار با گياهان موجود باشد مي
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٢٦

 كامپيوتر در منظرسازي
 

 تكنولوژي و  كاربرد آن 

 
تواننـد   آنهـا مـي  . هـاي مختلـف هسـتند    عات وسيعي به شكلكامپيوترهاي جديد قادر به تحليل و ذخيره كردن اطال      

اي اطالعـات تـاريخي را فـراهم     ريزي نموده و امكان دريافت لحظـه  محاسبات را تسريع نموده، اثر تغييرات را برنامه    
تصاوير متحرك سينما، چـاپ، عكاسـي و   . اند هاي تلويزيوني توسط تصاوير كامپيوتري احاطه شده       امروزه آگهي . كنند

 . اند  همگي به عرصه كامپيوتر روي آورده، ديگرهاي بيشمار حرفه
 

سيماي كامپيوتر بعنـوان يـك      . اند ت كامپيوتري به كندي عمل نموده     اما صنايع منظرسازي براي پذيرش كامل خدما      

 . باشد وسيله كه احتياج به دقت و ثبات دارد شايد دليلي براي كاربرد اندك آن در منظرسازي 
 

 زيـر بكـار     مـوارد هاي منظرساز، پيمانكاران منظرساز و مديران منظرساز كـامپيوتر را بـراي              ضر، آرشيتكت در حال حا  

  :برند مي
 . شدند ها، و مدارك ديگر كه سابقاً با ماشين تحرير تهيه مي  مراسالت، نقشه-١
 . تهيه برگ مشخصات-٢
 .  تهيه مقادير موارد مورد احتياج براي ساختن يك طرح-٣

 .ورد قيمت برآ-٤
 . انتخاب گياهان-٥
 . طراحي روش آبياري-٦

 ).Fill و Cut(  محاسبات فني مانند تسطيح -٧
  طراحي گرافيك منظرسازي-٨
 .سازي و محدود كردن زمين يك محل اجراء  مدل-٩
 

 هاي رايج برنامه

 
گوينـد و دانـش بـراي بكـار       مي(Hardware)افزار  آالتي دارد كه به آنها سخت سيستم كامپيوتري احتياج به ماشين   

  :گويند   مي(Program) و يا برنامه (Software)افزار  ها كه به آنها نرم انداختن آن ماشين

٢٧

Inputوسيله ورود (اطالعات به كامپيوتر  داخل نمودن: ول شاملافزار بطور معم الزمه سخت Device( يك پردازنده ،
Hard)اند  شده كه يكبار پردازش دن اطالعاتيكر براي ذخيره ، محلي)كامپيوتر(اطالعات  مركزي or Floppy Disk) ،

Outputوسيله خروج اطالعـات  (و تبديل اين اطالعات از كامپيوتر به فرم چاپ شده  Device ( وسـائل  . باشـد  مـي
ت ورود و خروج اطالعات بسته به اينكه آيا اطالعات بصورت نوشته شده و يا گرافيك باشد و همچنين بسته به كيفي       

 موجود كه بيشترين اسـتقبال را در صـنايع منظرسـازي        يافزار هاي نرم  برنامه. باشند  متفاوت مي  ،موردنظر در خروجي  
  :دارند از سه نوع مختلف هستند

١- Word Processingواژه پرداز  
٢- Numerical Calculations محاسبات عددي  
٣- Graphic Visualization نمايش گرافيكي  
 

ها و ساير مدارك نوشتني بوسـيله        گزارشها، يادداشت   ها،   ها، برچسب  نامه. شده است  جانشين ماشين تحرير     واژه پرداز 
تواننـد عـوض     كلمات مـي  . توانند تغيير محل داده و يا حذف شوند         مي ها پاراگراف. شوند هيه و ذخيره مي   پردازها ت  واژه

 (Highlight)تـوان پررنگتـر    ، جمالت كليـدي را مـي  توان آدرس چاپ كرد   مي  را پاكتروي  . شده و يا اضافه شوند    
حتـي  . شـوند  ها و حروف غيرمعمول پاك مـي  توان در يك لحظه انجام داد، لك   نمود و چندين تكنيك ديگري را مي      

تعـداد  . افزار مخصوص به حـداقل رسـانيد       توان با بكار بردن نرم     اشتباهات امالئي و انتخابهاي نادرست كلمات را مي       
 موجود هستند و يا ميكروكامپيوتر و مينـي  IBMافزاري در كامپيوترهاي شخصي ساخت      هاي خوب نرم   مهزيادي برنا 

 .  كه اكنون براي مراكز پردازنده استاندارد هستند وجود داردIBM  باكامپيوتر و يا كامپيوترهاي سازگار
 

اشد كه از خيلي جهات شبيه بـه يـك          ب دستگاه وارد كننده اطالعات به يك واژه پرداز عبارت از يك صفحه كليد مي             
باشد كه معموالً تصاوير صفحه مونيتور كامپيوتر را بـر روي يـك      خروجي معموالً يك چاپگر مي    . ماشين تحرير است  

 . نمايد سربرگ و يا نوع ديگر كاغذ كه در داخل چاپگر ذخيره شده است منتقل مي
 

يـك  . دهند باشد كه عمليات رياضي را انجام مي افزاري مي رمهاي ن  توانائي بعضي از برنامه  در محاسبات عددي انجام  
، حقوق، ماليات،  صورتحسابها، حضور و غياب و         بستانكارشغل عادي احتياج به كنترل موجودي، حسابهاي بدهكار و          

عـالوه بـر آن محاسـبات    . دنشـو  صورتحسابهاي نفع و زيان دارد كه بطور معمول كالً بوسـيله كـامپيوتر انجـام مـي           
ين قيمت تمام شده و قيمت      گيري مواد، مقادير، و يا عمليات، تعي       تصاصي مخصوص صنايع منظرسازي مانند اندازه     اخ

 در نتيجه وقـت كمتـري صـرف محاسـبه كـه      شود خودكار موجودي روزانه بوسيله كامپيوتر انجام مي     ثبت  فروش، و   

 .گردد اهات انساني بوده است، ميكننده و در معرض اشتب معموالً هميشه نياز به صرف وقت زياد و خسته
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 . اند  همگي به عرصه كامپيوتر روي آورده، ديگرهاي بيشمار حرفه
 

سيماي كامپيوتر بعنـوان يـك      . اند ت كامپيوتري به كندي عمل نموده     اما صنايع منظرسازي براي پذيرش كامل خدما      

 . باشد وسيله كه احتياج به دقت و ثبات دارد شايد دليلي براي كاربرد اندك آن در منظرسازي 
 

 زيـر بكـار     مـوارد هاي منظرساز، پيمانكاران منظرساز و مديران منظرساز كـامپيوتر را بـراي              ضر، آرشيتكت در حال حا  

  :برند مي
 . شدند ها، و مدارك ديگر كه سابقاً با ماشين تحرير تهيه مي  مراسالت، نقشه-١
 . تهيه برگ مشخصات-٢
 .  تهيه مقادير موارد مورد احتياج براي ساختن يك طرح-٣

 .ورد قيمت برآ-٤
 . انتخاب گياهان-٥
 . طراحي روش آبياري-٦

 ).Fill و Cut(  محاسبات فني مانند تسطيح -٧
  طراحي گرافيك منظرسازي-٨
 .سازي و محدود كردن زمين يك محل اجراء  مدل-٩
 

 هاي رايج برنامه

 
گوينـد و دانـش بـراي بكـار       مي(Hardware)افزار  آالتي دارد كه به آنها سخت سيستم كامپيوتري احتياج به ماشين   

  :گويند   مي(Program) و يا برنامه (Software)افزار  ها كه به آنها نرم انداختن آن ماشين

٢٧

Inputوسيله ورود (اطالعات به كامپيوتر  داخل نمودن: ول شاملافزار بطور معم الزمه سخت Device( يك پردازنده ،
Hard)اند  شده كه يكبار پردازش دن اطالعاتيكر براي ذخيره ، محلي)كامپيوتر(اطالعات  مركزي or Floppy Disk) ،

Outputوسيله خروج اطالعـات  (و تبديل اين اطالعات از كامپيوتر به فرم چاپ شده  Device ( وسـائل  . باشـد  مـي
ت ورود و خروج اطالعات بسته به اينكه آيا اطالعات بصورت نوشته شده و يا گرافيك باشد و همچنين بسته به كيفي       

 موجود كه بيشترين اسـتقبال را در صـنايع منظرسـازي        يافزار هاي نرم  برنامه. باشند  متفاوت مي  ،موردنظر در خروجي  
  :دارند از سه نوع مختلف هستند

١- Word Processingواژه پرداز  
٢- Numerical Calculations محاسبات عددي  
٣- Graphic Visualization نمايش گرافيكي  
 

ها و ساير مدارك نوشتني بوسـيله        گزارشها، يادداشت   ها،   ها، برچسب  نامه. شده است  جانشين ماشين تحرير     واژه پرداز 
تواننـد عـوض     كلمات مـي  . توانند تغيير محل داده و يا حذف شوند         مي ها پاراگراف. شوند هيه و ذخيره مي   پردازها ت  واژه

 (Highlight)تـوان پررنگتـر    ، جمالت كليـدي را مـي  توان آدرس چاپ كرد   مي  را پاكتروي  . شده و يا اضافه شوند    
حتـي  . شـوند  ها و حروف غيرمعمول پاك مـي  توان در يك لحظه انجام داد، لك   نمود و چندين تكنيك ديگري را مي      

تعـداد  . افزار مخصوص به حـداقل رسـانيد       توان با بكار بردن نرم     اشتباهات امالئي و انتخابهاي نادرست كلمات را مي       
 موجود هستند و يا ميكروكامپيوتر و مينـي  IBMافزاري در كامپيوترهاي شخصي ساخت      هاي خوب نرم   مهزيادي برنا 

 .  كه اكنون براي مراكز پردازنده استاندارد هستند وجود داردIBM  باكامپيوتر و يا كامپيوترهاي سازگار
 

اشد كه از خيلي جهات شبيه بـه يـك          ب دستگاه وارد كننده اطالعات به يك واژه پرداز عبارت از يك صفحه كليد مي             
باشد كه معموالً تصاوير صفحه مونيتور كامپيوتر را بـر روي يـك      خروجي معموالً يك چاپگر مي    . ماشين تحرير است  

 . نمايد سربرگ و يا نوع ديگر كاغذ كه در داخل چاپگر ذخيره شده است منتقل مي
 

يـك  . دهند باشد كه عمليات رياضي را انجام مي افزاري مي رمهاي ن  توانائي بعضي از برنامه  در محاسبات عددي انجام  
، حقوق، ماليات،  صورتحسابها، حضور و غياب و         بستانكارشغل عادي احتياج به كنترل موجودي، حسابهاي بدهكار و          

عـالوه بـر آن محاسـبات    . دنشـو  صورتحسابهاي نفع و زيان دارد كه بطور معمول كالً بوسـيله كـامپيوتر انجـام مـي           
ين قيمت تمام شده و قيمت      گيري مواد، مقادير، و يا عمليات، تعي       تصاصي مخصوص صنايع منظرسازي مانند اندازه     اخ

 در نتيجه وقـت كمتـري صـرف محاسـبه كـه      شود خودكار موجودي روزانه بوسيله كامپيوتر انجام مي     ثبت  فروش، و   

 .گردد اهات انساني بوده است، ميكننده و در معرض اشتب معموالً هميشه نياز به صرف وقت زياد و خسته
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كند  ها را وادار مي ها، شركت در عين حال احتماالً دقت محاسبات بهتر شده است زيرا تأكيد كامپيوتر به بعضي از داده         
 . كه حساب ساعات كار كارگران، قيمت مواد، و مصرف ادوات را با دقت بيشتر رديابي بنمايند

 
افزاري محاسبات عددي درباره صنايع منظرسـازي در بـازار وجـود دارد،              هاي نرم  مهدر حاليكه تعداد قابل توجهي برنا     

بـرخالف  .  است كه بوسيله يـك شـركت كـامپيوتري انتشـار يافتـه اسـت      Sliceيكي از بهترين آنها امروزه سيستم    
را اختصاصـاً بـه     افـزار خـود       نرم Slice سيستم    اي غيراختصاصي تعلق داشت،    هاي قبلي كه به يك بازار حرفه       برنامه

افزار موجود كامپيوتر يك كمپاني ديگر و يـا          احتياجات صنايع سبز تخصيص داده كه ممكن است با استفاده از سخت           
توليد كنندگان اين برنامـه، خـود را بخـوبي بـا ايـن برنامـه در صـنايع          .  بكار برده شود   Thorntonتوليدات كامپيوتر   

شـماره  « اين صنعت بصورت سيستم كامپيوتري       ين را در اذهان متخصص    منظرسازي مطرح نموده و نام توليدات خود      
 . اند براي پيمانكاري، نگهداري و نيازهاي مديريت القاء نموده» يك

 
Keyهاي محاسبات عددي شامل صـفحه كليـدها    ادوات وارد كننده براي برنامه Board)و Digitizer ( باشـد  مـي .

گيري طول، مساحت، حجم و حدود از رسم انجام شـود و بنـابراين               ماً اندازه دهد تا مستقي   يزر اجازه مي  ادستگاه ديجيت 
 معمـوالً   ،كننـده ارقـام محاسـباتي      دستگاه خـارج  . باشد هاي ترسيمي به ارقام معادل آن مي       مسئله اساسي تبديل داده   

 . باشد چاپگر مي
 

ست  اشود و آن عبارت كار برده ميدر حال حاضر دو نوع روش تجسم گرافيكي بوسيله طراحان و معماران منظرساز ب       
 .  و تصوير ويديوئي(CAD)از برنامه طراحي با كمك كامپيوتر 

 
 CADروش كد 

 
كش با كمك يـك      كند كه يك نقشه    اين روش همان كاري را مي     . ست از يك روش سريع ترسيم      ا روش كد عبارت  

 توسـعه  PC منطبق بر CADافزاري  رم برنامه ن يكبعلتترسيم كامپيوتري . دهد  و يك مداد انجام ميTكش  خط
كننـدگان،   افـزار و آمـوزش مصـرف    افزار، نـرم  بعلت ضرورت سخت  . نامند  مي AutoCAD اين برنامه را برنامه      .يافت

اين برنامه قبـل از تحويـل بـه دفتـر     . باشد گذاري گران قيمت براي يك شركت مي   يك سرمايه  AutoCADبرنامه  
اين . شود  است، كه به تعداد زيادي از مشاغل عرضه مي         (General)روش عمومي   قابل استفاده نيست زيرا اين يك       

بهرحال تطبيق دادن آن با يك نوع       . نمايد باشد كه آنرا يك سيستم برجسته مي        مي AutoCADخصوصيت عمومي   

٢٩

از اكثـراً   معماران منظرساز و طراحان منظرسـ     . افزار بخصوص دارد   كشي، احتياج به يك طرف ثالث همراه با نرم         نقشه
 . اند  را انتخاب نمودهLANDCADDافزار بخصوص روش  بعنوان نرم

 
.  عرضـه شـده اسـت      ١٩٨٤ بوسيله يـك گـروه از متخصصـين بصـورت تجـارتي در سـال                 LANDCADDروش  

LANDCADD ند بوسيله يك مؤسسه يك نـوع از آنهـا برطبـق           نتوا نمايد كه مي    را عرضه مي   يهاي متفاوت   برنامه
اي را كـه مـورد احتيـاجش نيسـت           ظر، انتخاب شود و اجباراً هيچ شركتي ملزم نخواهد بود تا برنامـه            احتياجات موردن 

Site)ريزي محل  افزار، برنامه در داخل نرم. خريداري نمايد Planning) و نمونه طرح (Design Module)  ذخيـره 
ط ميـزان منحنـي، سـاختمانها، عالئـم     ها بـا خطـو     دهد تا نماي دو بعدي پالن و بلندي        اين امر اجازه مي   . شده است 

 . گياهان، منظرسازي و عناصر غني كننده تكميل گردد
 

بترتيبي كه نقشـه تكميـل   . ها اضافه نمود   توان بافت گياهان را نيز به نقشه       نويسي مي  در اين برنامه، عالوه بر حروف     
مل طـرح بـا منـوي خـودش كـه شـا           نمونـه   . شود بندي مي  شود ليست گياهان بطور خودكار بوجود آمده و جدول         مي

 را قادر باشد عالمتهاي بخصوص خـودش را بـه آن اضـافه نمايـد، تـا طـرح       شود تا كاربر عالمتهايي است ظاهر مي 
 ساختمانها، محوطه و نقشه زمين و نيز يك نمونه طراحي آبياري و بعدي ترسيم سه. كارفرما هماهنگ بنمايد با  بيشتر

 . باشد  موجود مي نيزيري مصالح، برآورد هزينه و انتخاب گياهان را نيز ميسر سازدگ هائي كه اندازه همچنين نمونه
 

 و  Digitizing و يا يـك صـفحه        (Mouse)» ماوس«ادوات وارد كننده براي طراح به كمك كامپيوتر معموالً يك           
شود و در  نيده ميدر دست طراح قرار گرفته و در روي سطح ميز به اطراف چرخا» ماوس«. باشد  ميStylusيك قلم 

 . نمايد  در صفحه كامپيوتر بهمان ترتيب حركت مي(Cursor)همان حال مكان نما 
 

پردازي باشد، ولي بهترين   ممكن است همان چاپگر بكار رفته براي واژهCADادوات خروجي دادن نقشه براي روش 
 . گردد  حاصل مي(Plotter)رسام  كيفيت چاپ بوسيله يك قلم

 
 (Video Imaging)ويدئو تصويرگري با 

 
باشد كه يك طرح منظرسازي را بر روي يـك عكـس توسـعه نيافتـه                 تصويرگري با ويدئو يك روش كامپيوتري مي      

. يك طراح ممكن است با چند عكس از ساختماني كه بايـد منظرسـازي شـود، شـروع نمايـد                   . نمايد محل منطق مي  

شود اسـتفاده     برداشته مي  Camcorderا يك دوربين ويديوئي     توان در چند دقيقه از فيلم ويديوئي كه ب         همچنين مي 
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كند  ها را وادار مي ها، شركت در عين حال احتماالً دقت محاسبات بهتر شده است زيرا تأكيد كامپيوتر به بعضي از داده         
 . كه حساب ساعات كار كارگران، قيمت مواد، و مصرف ادوات را با دقت بيشتر رديابي بنمايند

 
افزاري محاسبات عددي درباره صنايع منظرسـازي در بـازار وجـود دارد،              هاي نرم  مهدر حاليكه تعداد قابل توجهي برنا     

بـرخالف  .  است كه بوسيله يـك شـركت كـامپيوتري انتشـار يافتـه اسـت      Sliceيكي از بهترين آنها امروزه سيستم    
را اختصاصـاً بـه     افـزار خـود       نرم Slice سيستم    اي غيراختصاصي تعلق داشت،    هاي قبلي كه به يك بازار حرفه       برنامه

افزار موجود كامپيوتر يك كمپاني ديگر و يـا          احتياجات صنايع سبز تخصيص داده كه ممكن است با استفاده از سخت           
توليد كنندگان اين برنامـه، خـود را بخـوبي بـا ايـن برنامـه در صـنايع          .  بكار برده شود   Thorntonتوليدات كامپيوتر   

شـماره  « اين صنعت بصورت سيستم كامپيوتري       ين را در اذهان متخصص    منظرسازي مطرح نموده و نام توليدات خود      
 . اند براي پيمانكاري، نگهداري و نيازهاي مديريت القاء نموده» يك

 
Keyهاي محاسبات عددي شامل صـفحه كليـدها    ادوات وارد كننده براي برنامه Board)و Digitizer ( باشـد  مـي .

گيري طول، مساحت، حجم و حدود از رسم انجام شـود و بنـابراين               ماً اندازه دهد تا مستقي   يزر اجازه مي  ادستگاه ديجيت 
 معمـوالً   ،كننـده ارقـام محاسـباتي      دستگاه خـارج  . باشد هاي ترسيمي به ارقام معادل آن مي       مسئله اساسي تبديل داده   

 . باشد چاپگر مي
 

ست  اشود و آن عبارت كار برده ميدر حال حاضر دو نوع روش تجسم گرافيكي بوسيله طراحان و معماران منظرساز ب       
 .  و تصوير ويديوئي(CAD)از برنامه طراحي با كمك كامپيوتر 

 
 CADروش كد 

 
كش با كمك يـك      كند كه يك نقشه    اين روش همان كاري را مي     . ست از يك روش سريع ترسيم      ا روش كد عبارت  

 توسـعه  PC منطبق بر CADافزاري  رم برنامه ن يكبعلتترسيم كامپيوتري . دهد  و يك مداد انجام ميTكش  خط
كننـدگان،   افـزار و آمـوزش مصـرف    افزار، نـرم  بعلت ضرورت سخت  . نامند  مي AutoCAD اين برنامه را برنامه      .يافت

اين برنامه قبـل از تحويـل بـه دفتـر     . باشد گذاري گران قيمت براي يك شركت مي   يك سرمايه  AutoCADبرنامه  
اين . شود  است، كه به تعداد زيادي از مشاغل عرضه مي         (General)روش عمومي   قابل استفاده نيست زيرا اين يك       

بهرحال تطبيق دادن آن با يك نوع       . نمايد باشد كه آنرا يك سيستم برجسته مي        مي AutoCADخصوصيت عمومي   

٢٩

از اكثـراً   معماران منظرساز و طراحان منظرسـ     . افزار بخصوص دارد   كشي، احتياج به يك طرف ثالث همراه با نرم         نقشه
 . اند  را انتخاب نمودهLANDCADDافزار بخصوص روش  بعنوان نرم

 
.  عرضـه شـده اسـت      ١٩٨٤ بوسيله يـك گـروه از متخصصـين بصـورت تجـارتي در سـال                 LANDCADDروش  

LANDCADD ند بوسيله يك مؤسسه يك نـوع از آنهـا برطبـق           نتوا نمايد كه مي    را عرضه مي   يهاي متفاوت   برنامه
اي را كـه مـورد احتيـاجش نيسـت           ظر، انتخاب شود و اجباراً هيچ شركتي ملزم نخواهد بود تا برنامـه            احتياجات موردن 

Site)ريزي محل  افزار، برنامه در داخل نرم. خريداري نمايد Planning) و نمونه طرح (Design Module)  ذخيـره 
ط ميـزان منحنـي، سـاختمانها، عالئـم     ها بـا خطـو     دهد تا نماي دو بعدي پالن و بلندي        اين امر اجازه مي   . شده است 

 . گياهان، منظرسازي و عناصر غني كننده تكميل گردد
 

بترتيبي كه نقشـه تكميـل   . ها اضافه نمود   توان بافت گياهان را نيز به نقشه       نويسي مي  در اين برنامه، عالوه بر حروف     
مل طـرح بـا منـوي خـودش كـه شـا           نمونـه   . شود بندي مي  شود ليست گياهان بطور خودكار بوجود آمده و جدول         مي

 را قادر باشد عالمتهاي بخصوص خـودش را بـه آن اضـافه نمايـد، تـا طـرح       شود تا كاربر عالمتهايي است ظاهر مي 
 ساختمانها، محوطه و نقشه زمين و نيز يك نمونه طراحي آبياري و بعدي ترسيم سه. كارفرما هماهنگ بنمايد با  بيشتر

 . باشد  موجود مي نيزيري مصالح، برآورد هزينه و انتخاب گياهان را نيز ميسر سازدگ هائي كه اندازه همچنين نمونه
 

 و  Digitizing و يا يـك صـفحه        (Mouse)» ماوس«ادوات وارد كننده براي طراح به كمك كامپيوتر معموالً يك           
شود و در  نيده ميدر دست طراح قرار گرفته و در روي سطح ميز به اطراف چرخا» ماوس«. باشد  ميStylusيك قلم 
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 . گردد  حاصل مي(Plotter)رسام  كيفيت چاپ بوسيله يك قلم
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باشد كه يك طرح منظرسازي را بر روي يـك عكـس توسـعه نيافتـه                 تصويرگري با ويدئو يك روش كامپيوتري مي      

. يك طراح ممكن است با چند عكس از ساختماني كه بايـد منظرسـازي شـود، شـروع نمايـد                   . نمايد محل منطق مي  

شود اسـتفاده     برداشته مي  Camcorderا يك دوربين ويديوئي     توان در چند دقيقه از فيلم ويديوئي كه ب         همچنين مي 
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منظر سازي

٣٠

. شـود  عكسها و يا فيلم ويديوئي به دفتر كار طراح منتقل و وارد كامپيوتر شده و در حافظـه آن نگهـداري مـي                      . نمود
 آنگاه طراح از كامپيوتر براي وارد كردن عكسهاي رنگي گياهان، كفپوشها،  استخرها، چمن و بقيـه قسـمتهاي فـيلم    

نتيجه عبارت از يك نقشه رنگي كامل شامل پيشنهاد يك منظرسازي بصـورتي             . نمايد ويديوئي و يا عكس اقدام مي     
 . باشد كه بعد از اجرا ديده خواهد شد مي

 
هاي با اشل كه از روي آن بتوان ساختمان يك منظر را ايجاد نمـود تهيـه                   نقشه ،در حال حاضر تصويرگري ويديوئي    

 هـم عمـل شـده    CADانـد تـا بتواننـد بـا روش       طراحي شدهيهاي تصويري جديد هرحال سيستمنماييد ولي ب   نمي
(Interface) و مانند LANDCADD نشان دادن رنگ را در بافت حقيقي سطح در رسم خطي روش CAD ميسر 

 . سازند
 

 و (Stylus) و قلـم  ، جداولcamcorderادوات واردكننده در اين سيستم تصويري جديد عبارتند از دوربين ويديوئي         
تـوان    را بعداً مـي ياين تصوير گرافيك. شود سپس تصوير گرافيكي در مونيتور تشكيل مي . (Scanner)تطبيق دهنده   

 .  و تماشاگران بكار بردكارفرمابصورت يك چاپ رنگي مانند نوار ويديوئي براي نشان دادن به 
 

 هاي كامپيوتر براي منظرسازي  فوائد و محدوديت

 
د آن ن اگر فوائد بطور بارزي بر معايب برتري نداشته باش  . پيشرفته فوائد و معايت خودش را دارد       كيله تكنولوژي هر وس 

هـاي   دهـد منظـره از پنجـره       در حاليكه هواپيما به ما اجازه مسافرت سريع را مي         . شود تكنولوژي معموالً پذيرفته نمي   
 كودكي خودش نيست ولي هنوز هم بـه حـداكثر رشـد خـود               تكنولوژي كامپيوتري ديگر در   . شود قطار بهتر ديده مي   

نمايد و يا به سازندگان آن فوائد بازاريابي قابل رقابتي را هديـه              فوائدي كه قابليت كامپيوتر را ثابت مي      . نرسيده است 

رح ذيـل   بش قبالً ديده شد،      كامپيوتري كه   تكنولوژي جوانب مختلف . شوند المللي تبليغ مي   نمايد بطور مرتب و بين     مي
  :است

 
از فرسا در مقابل   جوئي در وقت، اشتباهات كمتر، دقت بيشتر، سرعت بازنگري و آساني حصول به اهداف طاقت        صرفه

افزارهـا و آمـوزش دادن    افزارها و نرم جانشين كردن و يا بازسازي سخترده خارج شدن سريع وسايل، هزينه سنگين    
ان بخصوص با داشـتن ذخـائر جانشـين    زياد يك شركت در دست كارمندمداوم كارمندان، و خطر قراردادن اطالعات   

 . غيركافي
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