عکس لنداسکیپ چسیت؟
هٌظَر اس لٌذاسکیپ ّوبى ػکسجزداری هٌبظز هی ثبضذ کِ هؼوَالً ثب لٌشّبی ٍایذ ػکسجزداری هی ضَد
کادر لند اسکیپ یا پرتره؟
خیلی ّب ّیچ ٍقت سؼی ًکزدُ اًذ کِ هَقغ ػکبسی دٍرثیي خَد را چزخبًذُ ٍ ػکسی ثب کبدر ػوَدی ثگیزًذ .هوکي است کِ در اثتذا ػوَدی گزفتي
دٍرثیي سخت ثِ ًظز ثزسذ ٍلی ٍقتی ثجیٌیذ کِ ػکس ضوب چقذر هتفبٍت خَاّذ ثَد حتوب تالش ثیطتزی خَاّیذ کزد ٍ الجتِ ثؼذ اس هذتی ایي کبر
ثزای ضوب آسبى تز هی ضَد .اگز اس یک ضخص هی خَاّیذ ػکس ثگیزیذ پس ضزٍریست کِ حتوب کبدر ػوَدی داضتِ ثبضیذ چزا کِ در غیز ایٌصَرت
خیلی اس فضبی کبدر ػکس ضوب ثِ ّذر هی رٍد.

حتی گبّی در ػکس ّبی لٌذاسکیپ ّن سَصُ ثِ صَرتیست کِ ثب کبدر ػوَدی هَضَع ػکس ثْتز ٍ سًذُ تز ًطبى دادُ هی ضَدّ .ویطِ هَقغ ػکس
گزفتي فکز کٌیذ کِ آیب کبدر افقی هٌبست تز است یب کبدر ػوَدی؟ هؼوَال جَاة ایي سَال ثستگی ثِ ضکل ٍ ًَع تزکیت ثٌذی ضوب دارد ٍلی گبّی
ّن ثْتزیي اًتخبة خیلی ٍاضح ًیست ٍ ًیبس ثِ فکز دارد ،هثال؛ سهبًی کِ تزکیت ثٌذی هب ثِ صَرت هزثغ است .در چٌیي هَاقؼی سؼی کٌیذ کِ ّز دٍ
حبلت را اهتحبى کزدُ ٍ دٍ ػکس هتفبٍت ثب ّز حبلت ثگیزیذ کِ ثؼذا در هَرد آًْب قضبٍت خَاّیذ کزد کِ کذام ثْتز ّستٌذ.

چگونه یک طراح لنداسکیپ خوب پیدا کنیم؟
اگزچِ فضبی سجش ػضَ جذایی ًبپذیز طزاحی لٌذاسکیپ است اهب هؼوبری هٌظز تٌْب در ًَع چیٌص فضبی سجش خالصِ ًوی ضَد .دًیبی لٌذاسکیپ،
جْبًی ایٌتزدسیپلیي یب ثیي رضتِ ای است .در ایي حیطِ هب ثب ػلَم گًَبگَى ٍ الجتِ ٌّز سز ٍ کبر دارین؛ هؼوبریً ،قبضی ،هَادضٌبسی ،گیبُ ضٌبسی،
ریبضیبت ،فْن جبهؼِ ضٌبختی اس فضب ٍ ضزایطّ ،وِ ٍ ّوِ الوبًْبیی است کِ یک طزاح لٌذاسکیپ هی ثبیست ثز آى ّب احبطِ داضتِ ثبضذ.

 | 1صفحه گرد آوری  :بخش فنی مهندسی و هنری اندیشه نو

ویرایش  :سرکار خانم ناصر

تنظیم  :مهندس نصیری

+59 515 95 25 905

منبع www.Andisheh-No.com :

عکس لنداسکیپ چسیت؟
اس آًجب کِ هب در قزى  71هیالدی سًذگی ًوی کٌین ٍ توبم ػلَم ثِ صَرتی ثبٍر ًکزدًی تخصصی ضذُ اًذ ،ثْتزیي طزاحبى لٌذاسکیپ آى ّبیی ّستٌذ
کِ ثِ صَرت تیوی کبر هی کٌٌذ .تبثیزی کِ افزاد حبضز در یک تین ثز یکذیگز هی گذارًذ ،ثِ آى ّب ایي قبثلیت را هی دّذ کِ فْوی ّزچٌذ کلی در
هَرد دیگز سهیٌِ ّبی غیز تخصصی خَد پیذا ًوبیٌذ .تصَر کٌیذ هؼوبری را کِ فْوی جبهؼِ ضٌبسبًِ اس هحیط پزٍصُ خَد داضتِ ثبضذ یب گیبُ ضٌبسی
کِ اػذاد فیجًَبچی یب ّوبى اػذاد سیجبیی تٌبست را ضٌبختِ ثبضذ .در چٌیي ضزایطی هب قطؼب ثب طزح ًْبیی سیجبتز ٍ سبسگبرتزی ثب سًذگی خَد رٍ ثِ رٍ
خَاّین ضذ.

طزاح لٌذاسکیپ ثبیذ در کٌبر خالقیت خَد اس تجزثِ ٍ داًص کبفی ثزخَردار ثبضذ .ثِ ػٌَاى هثبل اگز ثْتزیي ٍ سیجبتزیي طزاحی ٍ اجزای لٌذاسکیپ در
اطزاف خبًِ ضوب اجزا ضذُ ثبضذ اهب طزاحبى ٍ اجزاکٌٌذگبى آى داًطی در سهیٌِ ضزایط جغزافیبیی هحل سًذگی ضوب ًذاضتِ ثبضٌذ ،ثب اٍلیي تغییز فصل
ّوبى هحیط سیجب ثِ هکبًی هشاحوت آفزیي تجذیل خَاّذ ضذ .تٌْب فکز کٌیذ کِ طزاحبى لٌذاسکیپ خبًِ ضوب هیشاى تبثص ًَر در سهستبى ٍ تبثستبى را
در طزاحی ّبی خَد لحبظ ًکزدُ ثبضٌذ .احتوبال در ایي ضزایط سبدُ تزیي هطکلی کِ ثزای ضوب ثِ ٍجَد هی آیذ اس ثیي رفتي سزیغ گیبّبى دٍر تب دٍر
خبًِ ضوب است.اگز هتَجِ ضَیذ طزاحی کِ کبر ضوب را اًجبم هی دّذ خَد در یک آپبرتوبى کَچک سًذگی هی کٌذً ،جبیذ ًگزاى ثبضیذ چزا کِ ّوِ هب
هتَجِ هضیقِ ّب ی هَجَد ّستین اهب اگز هتَجِ ضذیذ کِ طزاحبى ضوب ّیچ احسبسی ًسجت ثِ سیجبیی طجیؼت ًذارًذ ٍ صزفب کبری است کِ سًذگی
آى ّب را ثِ سوتص ّل دادُ است ،پیص اس آى کِ ثیص اس ایي ػوز ٍ پَل خَد را تلف ًوبییذ ،ثِ آى ّب ثگَییذ کِ دست اس کبر ثکطٌذ.

در اًتخبة طزاحی کِ ثذٍى تست ٍ ثزآٍرد کزدى هحیط اطزاف خبًِ ضوب ،خبک ثَهی ای کِ در هٌطقِ ّست ٍ ثسیبری هسبئل دیگز ،طزاحی
لٌذاسکیپ ضوب را هی پذیزد ،ثذٍى ضک ثبیذ تجذیذ ًظز ًوَدّ .وچٌیي طزاحبًی کِ اس گیبّبى ٍ اجشای ػجیت ٍ غزیت کِ هزاقجت ّبی ٍیضُ ای هی
طلجٌذ یب قیوت ّبی ًبهتؼبرفی دارًذ ،استفبدُ هی کٌٌذ قطؼب در حبل ججزاى کوجَد داًص خَد ثب ایي رٍش ّب ّستٌذ.پیص اس ّوِ ی ایي ّب ،ثزای
ضٌبخت ٍ پیذا کزدى یک طزاح یب تین طزاحی خَة ،ثِ تحقیق پیزاهَى چٌذ هسئلِ ًیبس دارین؛ اس جولِ در هَرد ّشیٌِ احتوبلی اجشایی کِ هی ضَد در
اجزای لٌذاسکیپ اس آى ّب استفبدُ کزد .ثزآٍرد قیوت احتوبلی اجشایی کِ ضوب هی خَاّیذ اس آى ّب استفبدُ کٌیذ ثِ ضوب ایي تَاًبیی را هی دّذ کِ
ثتَاًیذ قزاردادی هٌبست ثب طزاحبى لٌذاسکیپ ثجٌذیذ .جستجَ در هَرد ضزکت ّب ٍ طزاحبى هختلف را ًیش فزاهَش ًکٌیذً .ظزاتی کِ پیزاهَى کبر آى
ّب در هحیط هجبسی قزار دارد هی تَاًذ کوک ضبیبى تَجْی در اًتخبة طزاح یب تین طزاحی هٌبست ثِ ضوب ثکٌذ.

در آخز ًیش یبدتبى ثبضذ کِ طزاحی کِ ّوِ آًچِ ضوب اس پیص داریذ را اس ثیي ثجزد ٍ یب دٍر ثیبًذاسد قطؼب یبدًگزفتِ است کِ ثِ تبریخ ضوب احتزام ثگذارد
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