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های نو در تهران براساس تحلیل گیری از انرژیسنجی بهرهامکان

 اطالعات اقلیمی

     

 2، ژاله صابرنژاد*1شکوه سادات اسدالهی
 31/31/3011تاریخ دریافت:  

 11/11/3011تاریخ پذیرش: 
 

  88673کد مقاله:  

 

 یده ـچک
 

هاى حال حاضر با توجه به شناخت شیوه و در شهر تهران است. درهای نگیری از انرژیسنجی بهرههدف این مقاله، امکان
طراحى و ساخت  ها در ایرانآورى تولید بومى فتوولتاییكها به صورت بومى، وجود دانش و فنطراحى و قابلیت بررسى آن

ورد نظر در در این پژوهش اطالعات اقلیمی سایت م .در ایران دور از دسترس نیست آوریبا این فن هایىساختمان
لیك سیتی با یکدیگر مقایسه شد و بعد از اثبات شرایط اقلیمی تهران و شهر سالتموقعیت ایستگاه سینوپتیك امام خمینی 

سیتی پرداخته شد و بنابراین راهکارهایی برای استفاده  لیكتهای نو در سالگیری از انرژیمشابه دو منطقه به بررسی بهره
در این پژوهش به شیوه تطبیقی اطالعات اقلیمی ایستگاه هواشناسی فرودگاهی امام  .ران ارائه شدهای نو در تهاز انرژی

استخراج اطالعات از سازمان هواشناسی بوده و در  .لیك سیتی قرار گرفتایسه با اطالعات اقلیمی شهر سالتخمینی در مق
 ر داخلی و خارجی استفاده شده است.تدوین مطالب از مقاالت معتب

 

 
لیك سیتی، فتوولتائیك یکپارچه، اطالعات اقلیمی ، سالتهای نو، ایستگاه سینوپتیك امام خمینیانرژی یدی:ـان کلـواژگ

 تهران.

 

                                                           

 asadollahi.shokouh@yahoo.com)نویسنده مسئول( دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب  -1

 آزاد اسالمی واحد تهران جنوب دانشگاه معماری و عضو هیئت علمی اراستادی -3
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 مقدمه  -1
 های زیست محیطی ناشی از سوزاندن آنها باعث گسترش مباحثهای فسیلی و همچنین آلودگیمحدود بودن ذخایر سوخت

میالدی، بحران انرژی و تخریب الیه ازن و گرم شدن کره زمین  3۷81رژی شده است. از اوایل دهه مربوط به محیط زیست و ان
موجبات اعمال قوانین برای کنترل مصرف انرژی را فراهم آورد. از آن زمان مبحث توسعه و طراحی پایدار به عنوان یکی از مباحث 

ای طراحی شود که نیاز گرمایش، سرمایش و به طور کلی نیاز به گونهعبارت دیگر بنا باید  مهم در طراحی معماری مطرح شد. به
گیری مناسب ساختمان نسبت به انرژی ساختمان برای تامین شرایط آسایش کاهش یابد که این مهم با راهکارهایی نظیر جهت

ای طراحی شود که از باید به گونه ...( و استفاده از مصالح مناسب دست یافتنی است. از سوی دیگر بنا عوامل اقلیمی )تابش، باد و
های ها و سلولهای پاک موجود نظیر انرژی تابشی خورشید بیشترین استفاده را ببرد که این مهم با استفاده از گردآورندهانرژی

 . (07: 31۷1)شفیعی و همکاران،  شودپذیر میخورشیدی امکان
 

 خذ: نگارندگانما. های تجدیدپذیر و متناوبتاریخچه انرژی -1جدول 

 اقدامات انجام شده میالدیسال 

 های خورشیدیکشف ترکیبات فتوولتائیك، توسعه سلول 3711

 «ویلیام رابرت گروو»اختراع نخستین پیل سوختی توسط   371۷

 تولید برق توسط آب در ایاالت متحده، کشف انرژی خورشیدی در اروپا 3771

 .نیویورک آغاز شد«  «Brookhavenهدف تولید انرژی در ای با اولین پروژه راکتور هسته 3۷08

3۷81 
تاسیس شد. آسیب   (US Environmental Protection Agency)سازمان حفاظت از محیط زیست ایاالت متحده

 های رو در روی آژانس بود.ی استفاده از انرژی فسیلی یکی از اولین چالشجدی به منابع طبیعی در نتیجه

3۷86 
ی وسایل نقلیه الکتریکی، با هدف کاهش وابستگی به ای را برای بررسی پتانسیل توسعهایاالت متحده، کمیته کنگره

 های فسیلی تصویب کرد.سوخت

 

 روش تحقیق -1-1

ایسه با اطالعات اقلیمی در این پژوهش به شیوه تطبیقی اطالعات اقلیمی ایستگاه هواشناسی فرودگاهی امام خمینی در مق
بوده و در تدوین مطالب از  Meteonormافزار و نرم لیك سیتی قرار گرفت. استخراج اطالعات از سازمان هواشناسیلتشهر سا

 مقاالت معتبر داخلی و خارجی استفاده شده است.
 

 های نو در شهر تهران گیری از انرژیسنجی بهرهامکان -2

-محیطی را ایجاد میهای زیستدهند و بخش اعظمی از آلودگیها نیز بخشی از محیط زیست را تشکیل میامروزه ساختمان

که کمترین تأثیر منفی را بر محیط  هایی استریزی و طراحی برای ساخت ساختمانهای برنامهکنند. معماری پایدار یکی از ایده
 زیست داشته باشند.

 (2: 1831)زندیه و همکاران،  :: پایداری در معماری، ماخذ2جدول 

 ی پایداریارکان اصل
 های آینده(ها )نسل حاضر و نسلارتقای کیفی زندگی و سالمت انسان

 ی انسانتأمین نیازهای روزمره
 های اکولوژیکی و منابع انرژیحفظ سیستم

 وری صحیح از انرژی و منابع طبیعی تأثیر سوء ساختمان بر محیط زیست کاهش یابد.به واسطه بهره هدف از طراحی پایدار
ساختمان  اصول یك

 پایدار
هماهنگی با ، برآوردن نیازهای ساکنان، کاهش استفاده از منابع تجدیدناپذیر، هماهنگی با اقلیم، حفظ انرژی

 کل گرایی، سایت

 

 تحلیل اقلیمی شهر تهران -2-1
مرکزی و ارتفاعات های منفرد شوند و کوههای ارتفاعات شمالی، غربی و جنوبی که به داخل فالت ختم میها و کوهپایهدامنه

های مرکزی یا محلی اند به دلیل ارتفاعشان نسبت به چالههای مستقل یا نیمه مستقلی به وجود آوردهنامنظم شرقی فالت که حوزه
های اصلی، اقلیم نسبتاً معتدل به کنند و نسبت به چالهگذرد تا حدودی استفاده میها میاز رطوبت بادهای مرطوبی که از فراز آن

شهرهای  یابد.آورند البته هرچه از غرب به شرق نزدیك شویم اثر بادهای مرطوب کاهش و خشکی هوا افزایش میود میوج
استان تهران در . (71، ص 3171شوند )کسمایی مرتضی، بیابانی محسوب میتهران، مشهد، اصفهان و شیراز از جمله مناطق نیمه

. وجود شرقی کشیده شده، قرار دارد–از آذربایجان تا خراسان با جهت غربی  های البرز که در شمال ایرانکوهجنوب رشته
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الر، حبله رود، رود شور یا ابهر رود و طالقان رود موجب شده تا استان  هایی دایمی مانند رودخانه کرج، رودخانه جاجرود، رودرودخانه
منبع: پورتال ) گیرد.های البرز سرچشمه میاستان از کوههای تهران از لحاظ منابع آب کمبودی نداشته باشد. بیشترین رودخانه

هوای تهران در مناطق کوهستانی دارای آب و هوای معتدل و در دشت، نیمه بیابانی است. تهران در مرز . سازمان هواشناسی کشور(
   .شرایط جوی بری و اقیانوسی قرار گرفته و تمایل آن به موقعیت بری بیشتر از وضعیت اقیانوسی است

                              
 پورتال سازمان هواشناسی کشور: تحلیل اقلیمی تهران. ماخذ -8جدول

 هاکوهرشته

 ارتفاعات محدودی از این دیواره در استان تهران و بقیه آن در استان مازندران قرار دارد. دیواره شمالی

 دیواره میانی

های )طالقان( در شمال های )کندوان( و پس از آن کوهاین دیواره عظیم کوهستانی به صورت کوه
یابد. در شمال شرقی نیز این غربی استان، تا محل اتصال رود )الموت( به )طالقان رود(، ادامه می

رود( که کوه )شعبه اصلی حبلهکوه و سوادکوه تا دره رود فیروزهدیواره با نام رشته ارتفاعات فیروزه
کوه که پس از دریافت یابد. در شرق دره فیروزهگذرد، امتداد میمیاز جنوب دامنه شرقی آن 

 شود.شود، ارتفاعات )شهمیرزاد( شروع میرود نامیده میشعباتی حبله

 دیواره جنوبی

سومین بخش از ارتفاعات 
مرکزی است که رودخانه 
جاجرود و کرج آن را بریده 
و به سه قسمت جدا از هم 

 تقسیم نموده است.

 ی لواساناتهاکوه
داغ و دماوند تا ها در شرق جاده آب علی به نام قرهدنباله این کوه

 اند.رود امتداد یافتهدره حبله

 های جاجرود و کرج قرار دارند.های شمیرانات بین سرچشمهکوه

 آب و هوا

 کویر یا دشت کویر
که مجاور استان تهران  مناطق خشك مانند دشت قزوین، کویر قم و مناطق خشك استان سمنان

قرار دارند، از عوامل منفی تاثیرگذار بر هوای استان تهران هستند و موجب گرما و خشکی هوا، 
 همراه با گرد و غبار می شوند.

 ها موجب تعدیل آب و هوا می شود.کوهاین رشته های البرزکوهرشته
بادهای مرطوب و 

 زای غربیباران
تعدیل گرمای سوزان بخش کویری دارند، ولی تاثیر آن را خنثی  این بادها نقش موثری در

 کنند.نمی

بندی بخش
 اقلیمی

اقلیم ارتفاعات 
 شمالی

متر قرار گرفته و آب و هوایی  1111های البرز مرکزی در ارتفاع باالیبر دامنه جنوبی، بلندی
. بارزترین نقاط این های بسیار سرد و طوالنی داردمرطوب و نیمه مرطوب و سردسیر با زمستان

 اقلیم، دماوند و توچال است.

 اقلیم کوهپایه
این اقلیم در ارتفاع دو تا هزار متری از سطح دریا قرار گرفته و دارای آب و هوایی نیمه مرطوب و 

کوه، دماوند، گلندوک، سد امیرکبیر هایی به نسبت طوالنی است. آبعلی، فیروزهسردسیر و زمستان
 ر این اقلیم قرار دارند.و دره طالقان د

اقلیم نیمه خشك و 
 خشك

متر واقع شده است. هر چه  3111های گرم، در ارتفاعات کمتر از های کوتاه و تابستانبا زمستان
شهریار و جنوب شهرستان کرج در ، شود. ورامینیابد، خشکی محیط بیشتر میارتفاع کاهش می

 اند.این اقلیم قرار گرفته

 

 موقعیت ایستگاه سینوپتیک امام خمینی تهرانتحلیل  -2-2
 

 http://www.tehranmet.ir: یستگاه سینوپتیک امام خمینی، ماخذمشخصات ا -4جدول 

 ایستگاه
محل 
 استقرار

نوع 
 ایستگاه

سال 
 تاسیس

ارتفاع از 
 سطح دریا

 در ایستگاهجداول مورد استفاده  طول و عرض جغرافیایی

فرودگاه 
امام 
 خمینی

 ۷۷191 1111 فرودگاهی ری

طول 
 جغرافیایی

عرض 
 جغرافیایی

 فشار بخار اشباع، نقطه شبنم رطوبت

03،31N 10،10E فشار QFE , QFF, QNH, 850 

HPA 
 

 ایستگاه سینوپتیک امام خمینی های اقلیمیویژگی -2-3
 هایهای استان تهران در فصول سرد سال متاثر از سیستمهمانند سایر بخش محدوده ایستگاه امام منطقه ،در مقیاس کلی

و تا اواسط اردیبهشت ماه  های آبان و آذر آغازهای جوی آن از ماهغربی بوده و ریزشغربی و غربی بویژه جنوبشمال شمالی و
 .)سایت اداره کل هواشناسی استان تهران( ادامه دارد

 

 

 

http://www.tehranmet.ir/
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 (18-19، 1813، )معماری و انرژی: طلوع و غروب خورشید ماخذجهت تابش زاویه  -5جدول 

یانقالب زمستان  

 اول دی ماه

اول آبان و اول 

 اسفند

اول _اول فروردین

 مهر

 اول اردیبهشت و

 اول شهریور

انیانقالب تابست  

 اول تیرماه

عرض جغرافیایی 

 درجه 33

 طلوع خورشید °01 °11 °01 °111 °131

 غروب خورشید °301 °311 °371 °353 °301

 

  
)معماری و  . ماخذ:درجه جنوب شرقی 25گیری از نور خورشید موقعیت مناسب ساختمان جهت بهره -1شکل 

 (18-19، 1813، انرژی

 
 85، انرژی تابیده بر سطوح افقی و عمودی در عرض جغرافیایی نمودار نقاله ی خورشیدی ویکتور اولگی: 2شکل 

 (18-19، 1813، رژی)معماری و انماخذ: . درجه

  
مقدار انرژی خورشیدی تابیده شده بر سطوح : 8شکل 

، )معماری و انرژیماخذ: . 85°در عرض جغرافیایی  قائم

1813 ،19-18) 

مقدار انرژی خورشیدی تابیده شده بر سطوح : 4شکل 

 (18-19، 1813، )معماری و انرژی ، ماخذ:افقی
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 Meteonorm نرم افزار: اخذم 1111 - 2919هر تهران در سال اطالعات اقلیمی مربوط به ش: 6جدول 

 

 
 

اقلیمی فصول مختلف شهر تهران )ایستگاه سینوپتیک فرودگاهی امام خمینی( در  : نتایج بررسی پارامترهای7جدول 

 ارندگان: نگماخذ 1111 – 2919های سال

پارامترهای 
 اقلیمی

 میانگین بهار پائیز زمستان تابستان

 باد

عت باد سر
 391حداکثر 

m/s  و جهت باد
 درجه 106غالب 

-در جهت غرب
 جنوب غرب

سرعت باد حداکثر 
396 m/s  و جهت

 درجه 170باد غالب 
-در جهت غرب
 شمال غرب

سرعت باد حداکثر 
3 m/s 

و جهت باد غالب 
در  درجه 176

 -جهت غرب
 شمال غرب

سرعت باد حداکثر 
396 m/s  و جهت باد

در  درجه 188غالب 
 غربجهت 

 391سرعت باد حداکثر 
m/s  و جهت باد غالب

درجه در جهت  161
 غرب

 باران

میزان روزهای 
 01تا  10بارانی 
رو به  -روز

 افزایش
، 37میزان بارش 

 mm 10و  38

میزان روزهای بارانی 
رو به  -روز 67تا  01

 افزایش
 01، 01میزان بارش 

 mm 01و 

میزان روزهای 
و  81 ، 08بارانی 

 روز 00سپس 
، 81میزان بارش 

 mm 0۷و  86

میزان روزهای بارانی 
روز رو به  10تا  08

 کاهش
 31، 16میزان بارش 

 mm 11و 

میزان روزهای بارانی 
روز و  10حداقل 

میزان ، روز 81حداکثر 
بارش حداقل در 

 mm 31اردیبهشت با 
 86و حداکثر در آبان 

mm 

 رطوبت
در  %73حداکثر 

 شهریور ماه

 در دی %78حداکثر 
 ماه

در  %77حداکثر 
 آذرماه

در  %71حداکثر 
 فروردین ماه

 %73میانگین بارش 

 تابش

 188حداکثر 
w/m2  در تیر

 ماه

 w/m2 111حداکثر 
 در اسفند ماه

 361حداکثر 
w/m2  در مهر

 ماه

 w/m2 1۷8حداکثر 
 در خرداد ماه

 116میانگین تابش 
w/m2 

 دما

 1690دمای هوا 
درجه  1198تا    

 سانتیگراد

تا     690ای هوا دم
درجه  319۷

 سانتیگراد

تا     3۷93دمای هوا 
درجه  798

 سانتیگراد

تا     3090دمای هوا 
درجه  1090

 سانتیگراد

میانگین دمای هوا 
 درجه سانتیگراد 369۷

 

 به عنوان شهری با اقلیم مشابه تهران 1سیتیلیک معرفی شهر سالت -3

دریاچه نمك  باشد. نام این شهر در واقع برگرفته ازآمریکاست و شهر بزرگ این ایالت می یوتا مرکز ایالتسیتی  لیكسالت
سیتی دارای آب و هوای نیمه خشك و معتدل با چهار فصل مجزا است. بارش ساالنه آن به طور متوسط  لیكسالتاست.  یوتا

درجه فارنهایت است. ماه ژانویه سردترین ماه و ماه  311روز در سال دارای گرمای شدید باالی  0است. به طور متوسط  اینچ 31916
های گرم و خشك های سرد و پر باد و تابستاناین منطقه دارای آب و هوای نیمه خشك همراه با زمستان ین است.جوالی گرمتر

                                                           
1- Salt Lake City 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D9%86%D9%85%DA%A9_%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D9%86%D9%85%DA%A9_%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D9%86%D9%85%DA%A9_%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%A7
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های آفتابی است. دمای تابستان زیاد است اما رطوبت های مکرر اما کوتاه که متناسب با دورهها بسیار سرد با طوفانزمستان است.
های تابستان عموما خنك است و پتانسیل بسیار زیادی برای گرمایش و ه زیاد و شبآن کم است. بنابراین، نوسان دمای روزان

دهد و سانتی متر( و در طول سال نسبتاً یکنواخت رخ می 17اینچ است ) 30سرمایش غیرفعال وجود دارد میزان بارش ساالنه حدود 
 ترین فصل است.مرطوب بهار

   
موقعیت سالت لیک سیتی  -5شکل 

 ت متحدهدر ایاال
 

محدوده آسایش حرارتی  در  -6شکل 

 منطقه
 

 Salt Lakeنمودار گلباد   -7شکل 

City  نرم افزار(Meteonorm)  

May-2003)) 

 
 Meteonormنرم افزار ماخذ:  1136 – 2995در سال   سالت لیک سیتیاطالعات اقلیمی مربوط به شهر  -3جدول 

  
 

 لیک سیتیهای نو در شهر سالتنرژیگیری از اسنجی بهرهبررسی امکان -4
دسترسی به انرژی خورشیدی کافی برای مناطق جنوب غرب بطور وسیعی وجود دارد حتی در کمترین نقاط مطلوب در ایاالت 

 کند.تولید می PV تمام برق خود را از Bullitt Centerبه عنوان مثال در یکی از مناطق پورتلند، اورگان، ساختمان اداری  .متحده

Salt  Lake County  گرمایی و نورپردازیهایی مانند انرژی خورشیدی، گرمایش زمینبا استفاده از فناوریLED   موجب
جویی در های صرفهساختمان در این شهر وجود دارد که از این فناوری ۷جویی در هزینه و انرژی شده است. در حال حاضر صرفه

 کنند.مصرف انرژی استفاده می
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 : نگارندگانلیک سیتی، ماخذهای نو در شهر سالتگیری از انرژیسنجی بهره: امکان12جدول 

 انرژی بادی
گیری از های مرکزی ایاالت متحده ظرفیت بیشتری جهت بهرهدر قسمت

 انرژی بادی وجود دارد.

 

 انرژی بیومس
از  گیریهای جنوب غربی ایاالت متحده ظرفیت بیشتری جهت بهرهدر قسمت

 انرژی بیومس وجود دارد.

 

 زیست توده
گیری از انرژی بیومس وجود لیك سیتی ظرفیت کمی جهت بهرهدر شهر سالت

 دارد.

 

 زمین گرمایی
گرمایی درجه حرارت باال برای تولید برق بیشتر  زمین منابع پراکندگی سنجش

 .در قسمت غربی واقع است

 

انرژی 
 خورشیدی

کافی برای مناطق جنوب غرب بطور وسیعی وجود دسترسی انرژی خورشیدی 
دارد حتی در کمترین نقاط مطلوب در ایاالت متحده به عنوان مثال در یکی از 

مرکز  ft2 (4500 m2) 01،111مناطق پورتلند، اورگان، ساختمان اداری
Bullitt Center   تمام برق خود را از PV کند.تولید می 

 
 

 های نو لیک سیتی و نحوه بکارگیری انرژیژی در سالتهای صفر انرمعرفی پروژه -3
 : نگارندگانلیک سیتی، ماخذهای نو در شهر سالتگیری از انرژینحوه بهره -18جدول 

گیری بهره
از انرژی 
 خورشیدی

های نصب پنل
خورشیدی در 

واحدهای 
 مسکونی

Ruby 
Passive 
House 

در یوتا، طراحی معماری این  نخستین خانه صفر انرژی در سالت لیك سیتی و دوم
به پایان  1133در سال  گذارد. ساختمانخانه به بافت تاریخی این محله احترام می

به یك محل اقامت  1130کیلو وات در سال  0رسید و با افزودن یك آرایه خورشیدی 
 .خالص صفر انرژی تبدیل شده است

The 
Breezeway 

House 

 تکیلو وا 191سیستم فتوولتائیك 
 وات REC Solar Inc. 220 31های ماژول

 8فوت مربع ) TiSun ، 88 سیستم آب گرم خورشیدی: دو کلکتور تخت خورشیدی
 .کندرا گرم می لیتری( مخزن آب گرم خورشیدی 000گالن ) 311مترمربع( 

سیستم گرمایش: یك عنصر مقاومت الکتریکی در مخزن ذخیره خورشیدی، گرمای 
-راحی خورشیدی ایستا و سیستم آب گرم خورشیدی فراهم میفضا را برای تکمیل ط

 هایی از سرما استکند. کف حیاط شامل گرمای تابشی هیدرولیك پشتیبان برای دوره
، که از  OAsys ایدو مرحله SEER درجه 01کننده: کولر تبخیری سیستم خنك

 سیستم تهویه جدا شده است.
 UltimateAir RecoupAerator 200DXونتیالتور بازیابی انرژی: 

 
Emery 

Affordable 
Passive 
House 

خواب با یك گاراژ اتومبیل متصل و یك  0فوت مربع ،  19311مساحت این خانه 
 .حیاط خصوصی محصور فقط چند مایل از هسته مرکزی شهر است

Capitol Park 
Passive 
House 

 City صفر، این خانه در ضلع شرقیهای تأیید شده انرژی ایستا و یکی دیگر از پروژه

 Creek Canyon  با مناظر کاپیتول ایالتی، معبد LDSمرکز شهر ، SLC  و دریاچه
 توان به سقفهای قابل توجه انرژی میا ز ویژگی.بزرگ نمك واقع شده است

SIPSهای ، دیوارهای دوجداره، بازیابی گرمای آب تخلیه، تهویه بازیابی گرما، پمپ
 .های سه جداره اروپایی اشاره کردسرمایش و پنجره/به هوا برای گرمایش حرارتی هوا
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Park City 
Net Zero 

هوا به هوا  یحرارت یهاگرما، پمپ یابیباز هیتوان به تهویجالب توجه م یهایژگیاز و
 یرو یدیخورش یس یو یپ یهادو جداره و پنل یوارهای، دشیا/ سرم شیگرما یبرا

 .بام اشاره کرد

 PV1.8پروژه 
مگاواتی 

خورشیدی در 
-مرکز همایش

لیك های سالت
سیتی کاخ کالوین 

 رمپتون

 ٪3۷در سقف آن نصب شده است و تقریبا  PVخورشیدی  هایپنل بزرگترین بنایی است که در حال حاضر
بر هکتار را در  1970های نصب شده در ایالت یوتا را به خود اختصاص داده است که فضای از کل پنل

از مصرف برق  %38ها هکتار از این فضاست. این پنل 1977های نصب شده گرفته است و مساحت پنل
 مگاوات برق تولید 3960این مجموعه  (1131ساعت در سال  مگاوات 31970۷کند )ساختمان را جبران می

 گیرد.شود و در شبکه قرار نمیمی تولید شده در این مرکز مصرف PVتمام انرژی که از طریق کند و می
بار تهویه   PVکند. با تولید برق در ساختمان با انرژی وتا برق تولید مییخانه در  101معادل مصرف تقریباً 

ماه زمان نصب از شروع ساخت تا اولین تولید برق خورشیدی بطول کشیده  0یابد. مطبوع نیز کاهش می
 نیاز بود.  Salt Lake Cityت کار نیروی انسانی محلی از شهرساع 30111است. جهت نصب به حدود 

دفع صحیح زباله و تولید 
 کمپوست

-ای است که کمپوست با کیفیت باال را از عملیات دفن زباله تولید میبرنامه Buck-a-Bucketبرنامه 

 کند. 

 

 لیک سیتیو سالتنتایج تحلیل پارامترهای اقلیمی دو شهر تهران  -4
 

در قیاس با اطالعات اقلیمی  1136 – 2995لیک سیتی در سال  اطالعات اقلیمی مربوط به شهر سالت :1جدول 

 ( Meteonormایستگاه هواشناسی سینوپتیک امام خمینی)نرم افزار 

پارامترهای اقلیمی 
Meteonorm 

 Salt Lake City شهر تهران ایستگاه سینوپتیك امام خمینی

 نمودار تابش

  

 بیساعات آفتا

  

 درجه حرارت

  

 نمودار بارش

  

 نمودار دمای

ماکزیمم و مینیمم 
 روزانه

  

نمودار تابش 
 جهانی
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شبنم و سرعت  مقایسه میزان تابش مستقیم و پراکنده خورشید، میزان تابش آفتاب، دمای هوا، نقطه  -19جدول 

 تهران و سالت لیک سیتی باد غالب

  
 

پارامترهای اقلیمی شهر سالت لیک سیتی و ایستگاه هواشناسی امام خمینی تهران، ماخذ:  مقایسه -11جدول 

 نگارندگان

 ایستگاه هواشناسی شهر سالت لیك سیتی ایستگاه سینوپتیك فرودگاه امام خمینی پارامترهای اقلیمی

 های می، ژوئن و جوالیدر ماه  kwh/m2 111باالتر از  تابش
های می، ژوئن و در ماه  kwh/m2 111باالتر از 

 جوالی

 های ژوئن و جوالیساعت در ماه 30باالتر از   های می، ژوئن و جوالیساعت در ماه 30باالتر از   آفتاب پراکنده

 ساعت در ژوئن و جوالی 31باالتر از  ساعت در ژوئن و جوالی 6باالتر از  آفتاب مستقیم

 درجه در ژوئن، ژوالی و آگوست 10باالتر از  آگوستدرجه در ژوالی و  10باالتر از  درجه حرارت

 mm 80بیشترین میزان بارش در ماه نوامبر باالتر از  بارش
باالتر از   بیشترین میزان بارش در ماه آپریل

00mm 

 روزهای بارانی
 ۷تا  7بیشترین روزهای بارانی در مارس و نوامبر میانگین 

 روز

دسامبر میانگین بیشترین روزهای بارانی در آپریل و 
 روز ۷تا  7

 درجه 01های ژوالی و آگوست تا در ماه درجه 10های ژوالی و آگوست باالتر از در ماه ماکزیمم دمای روزانه

 درجه -31های ژانویه تا فوریه در ماه درجه -1های فوریه تا مارس در ماه مینیمم دمای روزانه

 kwh/m2 ۷97ماکزیمم در ماه ژوالی  7kwh/m2ماکزیمم در ماه ژوالی  ماکزیمم تابش حهانی

 kwh/m2 19۷های اکتبر تا نوامبر مینیمم بین ماه تابش جهانی مینیمم
 191های دسامبر تا ژانویه مینیمم بین ماه

kwh/m2 

 
تاب مقدار تابش و تعداد ساعات آفتاب پراکنده و درجه حرارت در هر دو شهر یکسان است. پارامترهای دیگر از جمله آف

ماکزیمم و مینیمم اختالف کمی با یکدیگر دارند  مستقیم، بارش، روزهای بارانی، ماکزیمم و مینیمم دمای روزانه، تابش حهانی
شوند در جهت بهتر کردن کیفیت توان از راهکارهای اقلیمی ایستا و فعال که در شهر سالت لیك سیتی بکار گرفته میدرنتیجه می

  های نو در تهران بهره برد.از انرژیطراحی معماری و استفاده 
 

  در تهران خورشیدیانرژی گیری از سنجی بهرهامکانبررسی  -3
شمالى قرار گرفته، در حالى که کشورهاى اروپایى بین  10 'و درجه  1۷تا  31 'و  درجه 10کشور ایران بین عرض جغرافیایى 

 درجه 81تا  01و کانادا بین عرض  درجه 01تا  11آمریکا بین عرض ، ایاالت متحدة درجه 81تا  01 هاى جغرافیایى حدودعرض
دانیم در نواحى نزدیك طور که مىتر است و هماناند. ایران با قرار گرفتن میان این عرض جغرافیایى به خط استوا نزدیكواقع شده

تر است. بنابراین ایران به لحاظ شید مایلبه استوا، پرتو خورشید بر سطح زمین عمودتر و در نواحى نزدیك به دو قطب پرتو خور
دریافت انرژى خورشید توان و امکان بیشترى نسبت به کشورهاى اروپایى و آمریکایى دارد، اما با این حال این کشورهاى اروپایى و 
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این روند همچنان رو به ها وجود دارد و ها با ساختمان در آنهاى بسیار زیادى از یکپارچگى فتوولتاییكآمریکایى هستند که نمونه
های فتوولتائیك با با وجود نیاز به استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید برق در کالن شهر تهران و امکان تولید پنل افزایش است.

به باید هایی است که مییکی از برنامه BIPVهای های بومی کردن ضوابط طراحی و طراحی ساختمانتوان باال در این شهر زمینه
ها را از ابتداى فرآیند طراحى به عنوان بخشى از باید آنها با ساختمان مىجد دنبال شود. به منظور یکپارچگى صحیح فتوولتاییك

هاى اولیة ساختمان و مطابق با طرح معمار در نظر گرفت. براى رسیدن به این هدف، الزم است به مسائل مختلف مرتبط مایهطرح
ها با گذارند در طول طراحى پرداخت؛ زیرا زمانى که فتوولتاییكاختمان و همچنین تأثیرى که بر یکدیگر مىها و سبا فتوولتاییك

هاى دیگر و حتى محیط شوند عالوه بر تولید الکتریسیته، با نما، بام، فضاى پشت شان، عناصر و سیستمساختمان ترکیب مى
هاى مختلف بررسى و براى است که این موضوع در فرآیند طراحى از جنبهپیرامون ساختمان نیز مرتبط هستند. بنابراین ضرورى 

 . (61: 3177)وفایی،  هر کدام راهکارى مناسب و هماهنگ با دیگر عوامل سنجیده شود
 

 : نگارندگانها، ماخذبررسی بکارگیری فتوولتائیک -14جدول 

مزایای 
ها فتوولتائیك

نسبت به مصالح 
 متداول

 نزیباتر کردن ساختما
 توانایی تولید برق

 ترکیب با انواع شیشه در نما یا بام
 استفاده به عنوان پنجره

 عایق صوتی
توانند عایق صوتى ها مىکند و لیکن فتوولتاییكشیشه از لحاظ ویژگى آکوستیکى ضعیف عمل مى

 بسیار خوبى نیز باشند.

 عایق حرارتی
توانند محیطى دلپذیر در حى درست و تدابیر معمارانه مىها عایق حرارتى هستند و با طرافتوولتاییك

 داخل ساختمان فراهم آورند.
خنك نگه داشتن 
هوای داخل خانه 

 در تابستان

نور خورشید را از خود عبور دهند و این کیفیت  %۷1تا  % 71ها این قابلیت را دارند که بین این سلول
خورشیدى بتوانند به خنك ماندن هواى داخل خانه هاى هاى مجهز به سلولشود که پنجرهباعث مى

 نند.در تابستان کمك ک

عوامل مهم در 
طراحی 
 هافتوولتائیك

 دمای محیط

درجه  3به ازاى هر 
افزایش دماى سلول در 

 10دماهاى باالتر از 
درجه انرژى تولیدى در 

 1/0 – 1/0حدود 
 .یابددرصدکاهش می

توان از باد و تهویة ایجاد بازشو مى هاى نما به صورت دوالیه، بادر سیستم
 .هاى فتوولتاییك استفاده کردطبیعى در ساختمان براى تهویة پشت پنل

میزان دریافت 
 انرژى خورشید

هاى جهت و شیب پنل
 مستقرشده

هاى هایى که امروزه در دنیا براى تعیین جهت و شیب بهینة پنلاز روش
، نمودار تابش است که در آن با شودفتوولتاییك در هر مکان استفاده مى

استفاده از آمار موجود از تابش دریافتى خورشید، میزان تابش بر کلیة 
هاى مختلف در این نمودار ها و شیبسطوح افقى و عمودى در جهت

 شود.-ترسیم مى

نوع کارکرد 
 ساختمان

 کارکرد مسکونی
از ساعات هاى مسکونى بیشتر ساختمان ساعات استفاده از این نیرو در

 دریافت انرژى خورشید است.

 کارکرد اداری

 0صبح تا  7ها در طول روز )بین ساعات ساعات فعالیت این نوع ساختمان
بعد از ظهر( است و تقریباً برابر با همان مسیرى است که خورشید در 

هاى فتوولتاییك در این کند؛ بنابراین چنانچه از سیستمآسمان طى مى
 فاده شود، نتیجة مطلوبى خواهد داشت.ها استساختمان

 کارکرد آموزشی

کنند و اغلب چند ماه از سال ها در یك بازة زمانى خاص فعالیت مىمدرسه
اند. همچنین ساعات فعالیت بیشتر آنها همانند کارکرد ادارى از تعطیل

صبح تا عصر است. بنابراین نیاز آنها به انرژى با ساعات تولید برق در 
هاى فتوولتاییك با این ز یکى است و در صورتى که سیستمطول رو

 .ها یکپارچه شوند، کارآیى خوبى خواهند داشتساختمان

 کارکرد تجارى 

کنند. از آن جا که این مراکز معموالً در تمام سال باز هستند و فعالیت مى
ها بیشتر ساعات فعالیت مراکز تجارى در طول روز است اگر با فتوولتاییك

رکیب شوند، عرضه و تقاضاى انرژى در این ساعات تا حدودى از تعادل ت
 .برخوردار خواهد بود

 
کاهش موانع و 

 هااندازیسایه
ها با ها و چگونگى ترکیب آنکه بستگى دارد به: موقعیت سایت و ساختمان، چیدمان فتوولتاییك

 ها و...ساختمان، عوامل محیطى و همسایگى
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 خورشیدی فتوولتائیک واقع در تهرانهای نیروگاه -3-1
گیگاوات ساعت  10گذاری انجام شده است که با تولید بیش از میلیارد ریال سرمایه 181ها بیش از برای ساخت این نیروگاه

تن گاز  8۷0هزار و  17متر مکعب سوخت معادل گاز طبیعی کمك خواهد کرد و مانع از انتشار  31انرژی در سال به ذخیره حدود 
 .دی اکسید کربن خواهد شد

                
 های تجدیدپذیر ایران()سایت انجمن انرژیمنبع:  های خورشیدی فتوولتائیک واقع در تهراننیروگاه -15جدول 

 توضیحات افتتاح نوع ظرفیت مکان نام

نیروگاه خورشیدی 
 مالرد

 تهران ،مالرد
 مگاوات1٫03

 (کیلووات030)
 31۷1 فتوولتاییك

 

نیروگاه خورشیدی 
 کمرد

استان تهران، 
شهرک صنعتی 

 کمرد

 31۷8 فتوولتاییك کیلووات 31

اولین نیروگاه متصل به شبکه بخش خصوصی 
جاجرود و شهرک صنعتی کمرد، 

 های نو ایرانپیشگامان انرژی مجری:

 31/8 شهرری پارس ری انرژی بهار
 

31۷6 
 

مهندسی مشاور انرژی 
 تجدیدپذیر سهیل

 7/0 دماوند
 

31۷6 
 

 1،11 آباد شمس تارا مشاور
 

31۷0 
 

 1،11 تهران تابان انرژی مهرآفرین
 

31۷6 
 

 1،03 مالرد -بیدگنه آترین پارسیان
 

31۷1 
 

 

  در تهران بادیانرژی گیری از سنجی بهرهامکانبررسی  -3-2
بی در حدود دهد که در مجموع حاکمیت بادهای غربی و شمال غرگلباد سالیانه در ایستگاه هواشناسی فرودگاه امام نشان می

مطالعات نشان داده است که سرعت باد در محدوده ایستگاه امام خمینی  (101: 31۷7درصد حاکم است )راهداری و دیگران،  08
های موجود در منطقه داشته است و از سوی دیگر بدلیل تغییرات اقلیمی منطقه، قابلیت حمل ماسه روند افزایشی نسبت به ایستگاه

مقدار قابلیت حمل ماسه در این ایستگاه  3178و  3176های ای داشته است. در صورتی که در سالمالحظهتوسط باد کاهش قابل 
 .(101: 31۷7بسیار زیاد بوده است )راهداری و دیگران، 

 

  
 (284: 1813درونیابی سرعت باد )راهداری و دیگران، : 1و  3شکل 

 

 های بادی در نزدیکی تهراننیروگاه -3-3
های باد در سه مگاوات ساعت بوده است. ارزش نرخ بازده داخلی پروژه 311میالدی  111۷بادی در ایران در سال  ظرفیت برق

های برق بادی استان گیالن، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی محاسبه شده است، که تایید کننده این واقعیت است که پروژه
 .(7: 31۷0)باشوکی احسان،  رفه هستنددر این سه استان از نظر اقتصادی مقرون به ص

 های بادی به تهران عبارتند از: نزدیکترین نیروگاه
 MW 61مزرعه بادی جرندق استان قزوین با ظرفیت تولیدی 
 31۷1ایران ساخته شده در  اولین مزرعه بادی خصوصی در  MW 11مزرعه بادی کهك استان قزوین با ظرفیت تولیدی 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88_%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%DA%A9
http://pana-team.ir/
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 های تجدیدپذیر ایران()سایت انجمن انرژی: ماخذ انرژی برق آبی در تهران هاینیروگاه: 16جدول 
 افتتاح نوع ظرفیت مکان نام

 3168 آبیبرق مگاوات 330٫0 تهران شرق نیروگاه کالن

 3166–3107 آبیبرق مگاوات 00 استان تهران سد لتیان

 317۷–3177 آبیبرق مگاوات 00 استان تهران نیروگاه لوارک

 

  در تهران بیوگاز سنجی قابلیت تولیدامکانبررسی  -3-4
احداث های تولید برق از پسماند چه در قالب اندازی کارخانهدر طول چند سال گذشته مدیریت شهری تهران عالوه بر راه

-های انرژی کرده است؛ بوستانای برای احداث بوستانههای هاضم )بیوگاز(، تالش گستردسوز و چه کارخانههای ریجکتکارخانه

های تن زباله 1811آورند. روزانه از مجموع هایی که انرژی مورد نیازشان را از منابع تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی بدست می
 شود. مگاوات ساعت برق می 1شود که منجر به تولید دست کم تن زباله سوزانده می 111ل بازیافت، تنها برگشتی خشك غیر قاب

 

 های تجدیدپذیر ایران()سایت انجمن انرژیهای تولید برق از پسماند منبع: کارخانه -17جدول 
 ظرفیت نصب شده )مگاوات( برداریبهره سال ساختگاه استان نام شرکت

 1 31۷0 کهریزک تهران سالمت تدبیر توسعه

 3،۷ 31۷0 آبعلی تهران تیم کیان

 0 317۷ شهر ری تهران شرکت آب و فاضالب تهران

 

 گیرینتیجه -6
هاى ورود این دیدگاه به ایران که زمینهدر ایران دور از دسترس نیست و با توجه به آن های نوگیری از انرژیانداز بهرهچشم

-انرژیاستفاده از توان به قابلیت شهر تهران به میهاى انجام شده در این پژوهش با بررسى ل اجراست.فراهم است، عملى و قاب

مقدار تابش و تعداد ساعات آفتاب پراکنده و درجه در این پژوهش  اشاره کرد. های نو از قبیل بیوگاز، انرژی بادی و خورشیدی
ای دیگر از جمله آفتاب مستقیم، بارش، روزهای بارانی، ماکزیمم و مینیمم پارامترهو  تهران و سالت لیك سیتیحرارت در دو شهر 

مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند نتایج بررسی حاکی از آن بود که مقادیر کمی و ماکزیمم و مینیمم  دمای روزانه، تابش حهانی
به میزان ا و فعال که در شهر سالت لیك سیتی توان از راهکارهای اقلیمی ایستاختالف کمی با یکدیگر دارند درنتیجه میعددی 

شوند در جهت بهتر کردن کیفیت طراحی معماری بکار گرفته میهای معماری مسکونی و اداری صفر انرژی بسیار در ساخت پروژه
این ی و مدیریت گذارسیاستها، ارائه راهکارهای که این فرایند نیازمند همکاری های نو در تهران بهره بردو استفاده از انرژی

 .باشدمی در بخش معماریبرای تحول بنیادی  بخش
 

 منابع
، اولین همایش ملی «استفاده از انرژی باد در سیستم های انرژی ایزوله: فواید و ملزومات»باشوکی احسان، قدمی فرید،  .3

 31۷0هران غرب، بهمن فناوری در مهندسی کاربردی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ت

تحلیل موقعیت خورشید در شهر ری، گزارشات اقلیمی، دفتر مطالعات اقلیمی فصلنامه معماری و انرژی، سال نخست،  .1
 31۷7م، تابستان هشماره د

بندی انرژی باد بر اساس قابلیت حمل ماسه در واکاوی و پهته»، 31۷7راهداری محمدرضا، احمدی حسن و دیگران،  .1
 101، ص 3، شماره 16، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، جلد «تهران-راه آهن قم

نشریه مسکن و محیط ، «ی پایدار و مفاهیم آن در معماری مسکونی ایرانتوسعه»، زندیه مهدی، پروردی نژاد سمیرا .0
 9311 شماره 91۷ دوره 317۷روستا، تابستان 

، نشریه «ساختمان بلند برای دریافت انرژی تابشی در تهران فرم مناسب»شفیعی مریم، فیاض ریما، حیدری شاهین،  .0
 31۷1، زمستان 0، شماره 36انرژی ایران، دوره 

 ، اصفهان، نشر خاک«اقلیم و معماری»، 31۷1کسمایی مرتضی، .6

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B7_(%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B7_(%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D9%84%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%DB%8C
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فنی کاهش مصرف آب و انتشار گاز دی اکسیدکربن با -تحلیل اقتصادی»موسوی سید علی، آسایش زارچی روح اله،  .8
، 6، دوره «(نهای تجدیدپذیر برای تولید الکتریسیته )مطالعه موردی: نیروگاه بخاری بعثت تهرای از انرژیگیربهره

 31۷7، تابستان 1شماره 

، نشریه «(BIPV)های یکپارچه با فتوولتائیك های فتوولتائیك در ترکیب با معماری ساختمانسیستم»وفایی راحیل،  .7
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 معماری سبز یتخصص یفصلنامه علم
 ، جلد یک5011بهار  (،32)پیاپی:  5سال هفتم، شماره 

 
 

 

 یدر معمار "تیبر واقع یمبتن ،یِندیفرا یسبک طراح"ارائه اصولِ 

     

 2 شیفرک رویه، *1فرهنگدوست یهاد
 92/10/0922تاریخ دریافت:  

 10/19/0011تاریخ پذیرش: 
 

  01090کد مقاله:  
 

 یده ـچک
 

، هاآن نیب یهماهنگ جادیآن نقش دارند که ا نشیآفر ندیدر مراحل و فرا ،یمحصول معمار یریگشکلدر  یعناصر متفاوت
 جادیا لیعوامل، دل نیا یدهسازمانکه تفاوت درنحوه  یاگونهبهمعاصر است.  یپژوه یاز مطالعات طراح یاریموضوع بس

 یهاسبک گر،ید ییاست. از سو دهیگرد لیتحل-و حدس یتمشارک ب،یترک-لیهمچون تحل یمتنوع طراح یهاسبک
دارند. پژوهش  یمتفاوت یانیزبان ب رایز ،کنندیمبرقرار  ینظر یمطرح در مبان میبا مفاه یموجود، هنوز ارتباط اندک یطراح

 ینظام طراحها در  "تیواقع"به  دهندهشکلعوامل مختلف  یضرورت، با توجه به نقش ساختار نیحاضر با درک ا
 گر،یکدیخود، در کنار  یکند که عالوه بر نقش مستقل و ساختار یدهسازمان یاگونهبهرا  هاتیواقعتالش دارد  ،یمعمار

 یسازمدلدر  ینگار ندیفراکند. استفاده از روش  جادیا یطراح یازهایپاسخ به ن یو هدفمند، برا داریمعنمحدود،  یقاب
از عوامل، و  کیهر  گاهیادراک بهتر جا یبرا یفرصت رایحاضر است. ز یفیروش پژوهش ک ،یریو تفس یلیروند تحل نیا

 ینمودهااز  یاتیپژوهش، استفاده عمل نیهدف مهم ا .کندیرا فراهم م گریکدیبر  هاآن یرگذاریتأث یچگونگ نیهمچن
منظور،  نیکند. بد ممکنرا  ییو کارا انعطاف نیدر ع تیجامع شیاست که، افزا یارائه الگوئ قیاز طر ،یدر معمار تیواقع

 یریگشکلعوامل مختلف در  تاًینهاارائه شده،  اتیو نظر نهیشیاستحصال پ ،یاکتابخانهاز منابع  یلیبا استفاده تحل
بر اساس  یندیفرا یالگو نیکاراترو  جاد،یا هاافتهی نیا ینینشهم یالگوهاشدند، سپس انواع  یشناسشهیر، هاتیواقع

بستر  نیچن جیکاربرد نتا توانی. مدیپژوهش ارائه گرد نیا یبه اهداف پژوهش، انتخاب و در انتها ترثروم یابیشاخص دست
 یها یاز فناور یشده تر لیاستفاده تسه یخصوصا برا ،یسبک طراح کی جادیا یرا، در بستر ساز یشده ا یندنگاریفرا

به  یابیدست  یبرا ،ینظر یاز مبان یریگهرهکه مراحل مختلف ب یاعنوان کرد، به گونه BIMمدار همچون  تیواقع
 بان،یبه عنوان پشت یا هینظر جادیشده است. ضرورت پژوهش حاضر در ا یزیرهیپژوهش پا نیدر ا ،یواقع ینمودها

 است. انیمدار، قابل ب تیواقع یها یبا فناور ینظر یتوسعه دهنده و هماهنگ کننده مبان
 

 یسبک طراح ت،یواقع ند،یفرا ،یمعمار ،یطراح یالگو یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 )نویسنده مسئول(. رانیامام رضا ع، دانشگاه امام رضا ع، مشهد، ا یالملل نیدانشگاه ب ،یکارشناس ارشد، معمار -5

h.farhangdoust@imamreza.ac.ir 
 .رانیواحد مشهد، مشهد، ا یدانشگاه آزاد اسالم یعلم ئتیو عضو ه اریاستاد ،یمعمار ،یتخصص یدکترا -3
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 مقدمه  -1
معماری که در دوران معاصر بیشتر از هر زمان از پیشرفت های تکنولوژیکی و محیطی متاثر بوده است، شاهد کمبود هایی در 

ماثر  معماریسبک همراهی و پشتیبانی شدن توسط مبانی نظریی در هر یک از این زمینه ها بوده است. آنچه که در شکل گیری 
معماری ماثرتر به نظر میرسد، ابعاد علمی معماری است. در حقیقت میتوان  سبک طراحیهنری، ولی آنچه که در -است، ابعاد عملی

ریشه ی توجه و شکل گیری نگاه علمی به رشته معماری را در شکل گیری رشته دانشگاهی متناظر با آن دانست. الزاماتی که هر 
است. ولی از  "علم اطالعات و دانش شناسی"شد تا بتوان به آن اطالق علمی بودن کرد، در تخصص رشته ی رشته باید داشته با

بعد پرداختن به جزئیات محتوایی و روشی آن، بر عهده صاحب نظران و نظریه پردازان درون رشته ای است که به شکل گیری 
 ر پژوهش در برخی کلید واژگان معین شود:چنین روندی بپردازند. بر این اساس الزم است معنای مورد نظ

 
 معنی مورد نظر این پژوهش درباره کلید واژگان پرکاربرد در آن )منبع: نگارندگان( -1جدول 

 معنی مورد نظر در این پژوهش کلید واژه

 طراحی
 یرکن اصل کیو  نیآفر تیهو یکه بتوان آنرا هنر یامعمارانه است به گونه ینیآفر تیفیو ک ،یهنر فضا ساز

 در نظر گرفت یمعمار یبرا

 الگوی معماری

 کی در. شوندیمحسوب م یمعمار یفضا فرم و دیتول یبرا یبوده و ابزار یحاصل تجربة بشر یمعماری الگوها
)سلطانی است ستمیس عناصر انیکه الگو نظم و رابطة م باشدیم ستمیس کیبه مثابه  یمعمار نگرش کل نگر، اثر

 (0، 0920و همکاران، 

 برعکس ای ،کندیحاصل م تعریف شده یهایمتنوع، خروج یهایاست که با گرفتن ورود یریمس فرایند

 روش فرایند نگاری شده از چگونگی تاثیر گذاری عوامل مختلف در شکل گیری مفهوم طراحی در معماری سبک طراحی فرایندی

 
بیان شود. منظور از سبک  "سبک معماری"، با  "سبک طراحی"به این بحث، جای دارد تفاوت معنای همچنین پیش از ورود 

طراحی، روش های رسیدن به اهداف تعریف شده ی معماری است که بر حوزه های مختلفی همچون دانش، مهارت، ابزار و... تکیه 
نشینی عناصر به منظور فضا و کیفیت سازی هدفمندی است  دارد. ولی منظور از سبک معماری، نظام زیبایی شناسی، طراحی و هم

که قرار است به صورت ضوابط، انتخاب ها و ارزش هایی آشکار و روشمند، به ثبات و  تکرار برسد. به دیگر سخن، سبک طراحی 
عماری، با به معنی مسیری است که عوامل مختلف در رسیدن به خواسته های سبک های طراحی را فراهم میکند.ولی سبک م

فضاهای کالبدی که طراحی میکند، مولفه ای از فرهنگ و هویت اجتماعی را شکل میدهد. پژوهش حاضر بر سبک طراحی متمرکز 
است، حال آنکه ممکن است در برخی منابع به دلیل عدم تفکیک این دو، تفسیر آن به مخاطب واگذار شده باشد، که در چنین 

به نظر میرسد با نگاه پدیدار شناختی به مقوالت عرصه طراحی،  بک طراحی، تفسیر شده است.مواردی، معنی، شفاف و به نفع س
 "علّت غایی" (الف  (:90، 0929میتوان چهار مفهوم پدیدار شناختی ارسطویی را مورد کاوش قرار داد )اقتباس از: سامه و اکبری، 

عوامل دخیل در فرایندهای ایجادی و حکایت از رابطة  "علّت فاعلی" (بد. مینمای را تشریح یک پدیدهمراد و مقصود از ایجاد 
 (ت  .فرایندهای ایجادی برای دست یابی به اهداف بر عبارت است از ماده و قوانین مادی حاکم "علّت مادی" (پ .دارد وجودی

دسته بندی تحقیقات حوزه طراحی، با   .میپردازد بوجود آمد ظواهر و جوانب شکلی در هدفکه به تبیین و توضیح  "علّت صوری"
میتوان متوجه تفاوت هایی درباره سبک طراحی با سبک معماری شد، که میتوان از آن به این نتیجه رسید، که تحول در سبک های 
طراحی، منجر به سبک های معماری خواهد شد، ولی احتماال مسیر برعکس آن، قطعیتی نداشته باشد. که در ادامه دلیل آن بررسی 

 خواهد شد.
 

 مقایسه پدیدار شناسی بین سبک طراحی و سبک معماری ) منبع: نگارندگان( -2جدول 

 علت غایی)هدف( ◄/علت▼سبک
علت 

 فاعلی)عوامل(

علت 

 مادی)مصالح(

علت صوری)شکل و 

 فرم(
 نتیجه

 طراحی
ایجاد فرایندهای 

 طراحی
 ارزیابی تطبیقی نقش نقش تبیینی و فرعی نقش اصلی و مهم

اصول،فرایند و چارچوب 
 ها

 معماری
پاسخ به نیازهای 

 کالبدی
 نقش اصلی و مهم نقش تبیینی و فرعی

نظام زیبایی شناسی 
 سبک

 ویژگی و معیار ها

 

( درباره سبک معماری سخن میگویند، سبک را به صورت فلسفه علم 83، 0939آنگونه که نظریه پردازانی همچون )راپاپورت، 
تعریف میکنند و آنرا قالبی ثابت میدانند که روایی و پایداری محتوا و روش خود را، از عرف و زیبایی شناسی مردم یا همان فرهنگ 

د. این دیدگاه، یعنی همه داشته های معماری در خدمت زیبایی شناسی دوران، یعنی معماری تاثیر عمومیِ همان دروان به ارث میبر
پذیر و ابزاری. این نگاه به معماری، یعنی پذیرفتن نقش اندک آن در ایجاد و جهت دهی به مولفه های اجتماعی. در عمل میتوان 
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مچنین تقویت صرفا یک روش خاص در سبک طراحی، و گفت، چنین رویکردهایی به معنی جهت دهی به سبک معماری و ه
حذف روش های طراحی دیگر است. در دوران معاصر با توجه به تفکیک روش های طراحی از سبک معماری از یک سو، همچنین 

ری، تنوع عواملی که در سبک های طراحی دخیل شده )بوده( اند از دیگر سو، میتوان نتیجه گرفت که نگاه فلسفه علم در معما
باعث عدم به رسمیت شناختن بسیاری از فناوری های دخیل در فرایند طراحی شده است. عالوه بر آن برنامه یا نظریه ای که بتواند 

-آنها را در فرایند طراحی دخیل کند ارائه نشده است. زمینه های ایجاد  این دو کمبود را میتوان به دو قسم شکاف دانشی
 ( بیان کرد:9موضوعی)جدول-(، و شکاف دانشی9روشی)جدول

 
روشی در پژوهش های پیرامون طراحی در دوران معاصر ) منبع :  -بررسی جنبه های شکاف دانشی  -3جدول 

 (6،ص1331الففرهنگدوست،

 روشی –شرح مختصری از جنبه ی شکاف دانشی  عنوان
جامعه  تیعدم جامع

 یپژوهش
 معماری و نقص پایه ای در حیطه شناسی محتوایینگاه غیر جامع به مفهوم 

ضعف درروش ها و 
 یلیتحل یابزارها

نقص پژوهش های قبلی در نگاه معطف و یکپارچه به کل حیطه ی معماری، باعث پژوهش های مجزا،و غیر 
ختم منطبق و غیرمنعطف برای شرایط متنوع شده است که در بسیاری از موارد، به ارائه چارچوب  طراحی نیز 

 نشده است.
چارچوب و  فیضعف در تعر
 به مسأله یجهت ده

عدم نظریه پردازی جامع متشکل از داده های کمی و کیفی به صورت همزمان، وعدم جهت گیری نظریه 
 پردازی ها به سوی ارائه چارچوب طراحی

عدم رسمیت در شناسایی 
 عوامل ماثر در طراحی نوین

روند و جایگاه استفاده از ابزار کمک ترسیمی) در چندین نسل( که باعث تولید نبود مبانی نظری و تعریف علمی 
 محصوالت بدون مبانی نظری وارزشی شده است.

 
موضوعی در پژوهش های پیرامون طراحی در دوران معاصر  )منبع : -بررسی جنبه های شکاف دانشی  -4جدول 

 (6،ص1331الففرهنگدوست،

 موضوعی –شرح مختصری از جنبه ی شکاف دانشی  عنوان
ضعف در تطابق 

 ی)جنبه هنریموضوع
)جنبه  ی( و مهارتیمعمار

 ( یمعمار یمهندس

های  طراحی ناقص موجود و عدم توانایی در بروز شدن آنها نسبت به  بنبود انعطاف ساختاری در چارچو
تغییرات و پیشرفت هایی که در زمینه های مختلف و مرتبط به طراحی معماری، اتفاق افتاده و عقب 
افتادگی بسیاری از جنبه های طراحی  معماری )در بعد مبانی، آموزش، ارزشیابی(، که باعث فاصله معنی 

 .ی نظری طراحی با نیاز و واقعیت جامعه علمی شده استداری بین مبان

 
 یجد کمک آن یها گرچه به روشن شدن مسئله و راه حل یپژوهش طیدر مح یطراح ندیبه کار رفته در حوزة فرآ یالگوها

و  طیتنوع در شرا ل،یاز دال یکی دیارائه دهند. شا یا حرفه طیدر مح یعمل یاز آن هستند که بتوانند راهکار تری به نظر کل کند،یم
پرداختن به گفتمان  ضرورت(، بدین روی پژوهش حاضر 9111، نگروسیباشد )سال یمعمار طیمسئله در مح یفضا یگستردگ

 فرایندی را ارائه میدهد که دوران گذار از مفهوم فعلی سبک طراحی را به چارچوب یا سبکی جدید، بررسی میکند. 
 

 
ضرورت بهره گیری از گفتمان فرایندی در حیطه طراحی خصوصا در سبک طراحی )منبع: فرهنگدوست،  -1شکل 

 (1331الف

 

 



 

51 

 

ره 
ما

 ش
م،

فت
 ه

ال
س

5 
ی: 

یاپ
)پ

32،) 
ار 

به
50

11
ک

د ی
جل

 ،
 

این پژوهش، پرداختن به سبک طراحی مبتنی بر واقعیت در دروان معاصر، به عنوان عرصه ای  اصلی هدفبه دیگر سخن، 

 نوآوریی یابد. از دیگر سوی با اتکای به شیوه فرایندی، هنری معماری در آن حضوری پر رنگ م -مهارتی-است که جنبه علمی
آن،  شکل گیری گفتمانی ای با پشتوانه قوی ای از واقعیت است. زیرا نه تنها ادارک مراحل طراحی را ممکن میکند، بلکه فرصت 

ری فراهم میکند. میتوان از اصالحات موردی و ... را برای پاسخگویی قوی تر به نیازهای متنوع مطالعاتی، عملی و پژوهشی معما
عملی( نیز بهره برد و میزان هم گونه -هنری -این خصوصیت های مفید فرایندنگاری، در عرصه های مختلف معماری )آموزشی

بودن محتوایی آنها را با یکدیگر، و سایر قسمت های علم معماری )همچون نظریات، سبک های معماری، روش های آموزشی و... 
اد. این روند به هدف بلند مدتی منتهی میشود که، از طریق این همگونه شدن و یکسانی روش بیان شدن مطالب و ( را افزایش د

خواهد شد. برای رسیدن به یکسانی گفتمان بیانی، باید بیانی یافت که  معماری فرایندیمسائل در معماری، باعث شکل گیری 
از زمینه ای داشته باشد. مسئله پنداری که مفهومی مبتنی بر مسئله یابی و انعطاف باالیی در شیوه های مطرح شدن متناسب با نی

طرح مسئله به صورت پیوسته است، یکی از راه حل های ممکن است که در کل بخش های معماری قابل استفاده به شیوه فرایند 
 نگاری است.

 
آموزشی( در -عملی-هنری-پنداری به عنوان گفتمان مشترک در ابعاد)علمیظرفیت شناسی گفتمان مسئله  -1نمودار 

 (1333معماری )منبع: فرهنگدوست و همکاران، 
 

 پیشینه تحقیق -2
به معنی عام خود، جزء مهمترین مسائلی است که پرسش درباره ماهیت آن، هم ردیف با تعریف خود  "طراحی"به نظر میرسد، 

بطور جدی مطرح بوده و از  هایی چنین پرسش پردازی معماری، همواره در تاریخ نظریه "ی که معماری بوده است، به گونه ا
(. اهمیت مقوله طراحی در معماری از Johnson, 1994: 75)"ماهیت معماری ارائه شده است منظرهای گوناگون تعابیری در باب

تغییر در نگرش محققان معماری است که از (، نشان دهنده 0 یک سو، و تفکیک شدن سبک طراحی از سبک معماری)جدول
  ابتدای قرن بیست میالدی، سابقه دارد.

تفکیک شدن حوزه های مختلف و مطرح در طراحی پژوهی، کارکردهای مثبت و البته، کنترل و تعریف نشده ای )شاید منفی( 
زمان آنها، فرصت های جدیدی در این دارد، که بررسی جنبه های کارکردی آن، پژوهش مستقلی را می طلبد. لیکن، بررسی هم

مطالعات ایجاد خواهد کرد. بر این اساس، در ادامه میتوان نتیجه گرفت که طراحی در نزد محققان معماری به عنوان مهمترین 
بخش تبدیل و تطبیق هنر و دانش با یکدیگر شناخته شده است، و سبک طراحی، موقعیت عملی برای این تبدیل و تطبیق است. 

 نین باید به تالش های مختلفی برای چارچوب دهی به جنبه های مختلف طراحی پژوهی )همچ
طراحانه ) به عنوان هدف اولیه و اصلی(، و ( نیز اشاره کرد. این تالش ها برای دستیابی به چارچوبی برای اقدامات 0جدول 

 ( به برخی از آنها اشاره8جدول بوده است که در ) "پژوهشی-عملی-علمی"نهایتا ساماندهی اقدامات معمارانه در قالب چارچوبی 
 شده است.
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 تفکیک جنبه های مختلف طراحی پژوهی از جنبه روش شناسی، در دوران معاصر )گردآوری: نگارندگان( -5جدول 
 حوزه شناسی عوامل ماثر بر طراحی فرایندهای طراحی روش های بیان مسئله سبک های طراحی

 یه )خالقانه(مولد پا یطراح
Murphy, 2002,p1 

Kolodner,1993,p82 
Dorraj,and other, 

2013 
Ruan, 2010 

Taura & 
Nagai,2013,p13 

Darke, 1979 
Alexander, 
1979,p538 

Nourozi and others, 
2015 

 عیحل مسئله عوامل تجم ندیفرا
 ،0929و پورمند، انیهاد :شده

 83ص

 9و0فرایند طراحی دانشجویی 
(Thornley, 1963) 

 اجرائیات

 یساخت ها ریز
 یهاوهیش/  یشهر

 نیقوان/  ساخت واجراء
/  اسناد هیحرفه و ته

و مصالح  مواد
 یمصنوع

وکل نگرانه به  یتینگاه ماه
 ی:مفهوم معمار

Taura & Nagai, 
2013:15 

Snyder, 1979:223 
Dorraj & other, 2013 

 یطراحدر   کیستماتیس کردیرو
 یمعمار

(Guenter and Corkill, 
1970) 

خالصه فرایند طراحی 
(Rittle,1970) 

روابط 
 محیطی

 یمنظر و عرصه شناس

 از منظر و حفاظت
 عرصه

و  طیمح انسان،
 فرهنگ

 یخیتار یابیو ارز نقد

 یداریپا یابیو ارز نقدر

 تیسا یو مهندس زیآنال

با پوشش  ییآشنا
 یاهیگ

مرحله ای  3فرایند طراحی 
(Whitaker,1971) 

از بعد  ینگاه چارچوب شناس
 :ازهایالزامات و ن

 معماری ساختار گرایی
Alexander,1964 
Steadman,2008 

 (Jones,1972روش طراحی )

 لیتحل یگرا دهیا یطراح
 (یهنر -ی) علم هیپا
 ایده های فراکتال -

Kuo-Chung Wen, 
Yu-Neng Kao,2005 

 دانشکده سلطنتی معماری بریتانیا 

(RIBA) 1972, 2013, 2020 

 (Moore,1974فرایند طراحی )

 نظریات

 ینظر یو مبان یتئور

 قیتحق روش
 یتخصص

 اتیها و اخالق ارزش

 سیو تدر پژوهش

بر  یو سع یا سهیمقا یبررس
 :شناخت روابط

 83،ص0920،ییرضا
 0928،یتفت یو دهقان یمردم

 0938الوسون،
Jones, 1992 

Royal Institute of 
British Architects,1967 

مرحله ای  0فرایند طراحی 
(Snyder, 1979) 

/ ی)سنت مستقل یطراح
 :(ی/ خطکیکالس
 AIAی طراح ندیمدل فرآ

Duerk, 1993, p 9 

 Gavin Ambroseطراحی پایه )

& Paul Harris, 2009) 

 طراحی
 یمنظر شهر یطراح

 یشهر  یفضا یطراح

 انهیبوم گرا یطراح

 

 ریگرا )غ نهیزم یطراح
 (کیپارامتر یِخط

Parsaee and 
other,2015 

برنامه 
 ریزی

بوم  یزیبرنامه ر
 انهیگرا

 منظر یزیر برنامه

 منظر تیریمد

 کالن یتوجه به حوزه ها
 مدل معماری بومی

Rappoport,2006 

نشر و 
 ارائه

 ارتباطات

 اطالعات یتکنولوژ

 یمجاز یساز ریتصو

 یساز مستند

 یِخط ری)غ یندیفرا یطراح
متمرکز/ سامانه بسته/ 

 (یندیفرا

Grobman and  
Others, 2010,p 95 

 ی:چارچوب یروش ها
 روش های تصمیم در موضوع

)سامانه  یندیفرا یطراح 09،ص0933ان،یابانیخ
 (ی/ تعاملکیستماتی/ سیا

 یو درری اسالم
 0929،یجبروت

 .1۹۳۳فرهنگدوست و همکاران،  ج. -، ب 1۹۳۱منابع قابل دسترس در : فرهنگدوست و همکاران، 
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 سیر تحول طراحی پژوهی از جنبه محتوی شناسی، در دوران معاصر )گردآوری: نگارندگان( -6جدول 

 دوره
نام و بازه 

 تاریخی
 توضیحات
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 ایبدن یو به صورت موروث کسانیشوند که در همه انسانها  یم یناش یناخودآگاه جمعکهن چارچوب ها از "اگرچه 
و  یاصل یمحتوا کی یدارا یها همگ پیتا یگرفت  که (آرک جهینت توانیگذارند، )م یرمیتاث عتیو بر طب ندیآ یم

 نیا یو ماندگار یداریموجب پا لیدل نیبا همه انسانها شده وبه هم قیارتباط عم جادیمشترک هستند که سبب ا
. رسدیمحدود به نظر م ییروش ها نیدامنه کاربرد چن، ولی (5211،یدیو کردجمش ی)احمد "شود یچارچوب ها م

قابل اندازه  یارهایبه استفاده از مع لیتمازیرا محدود به عناصر فرمی، شکلی و نمادین هستند و فرایند طراحی آنها 
از تحقق الزامات  ،یابیارز یطراح هیدارد اما از آن جا که در مراحل اول یطراح ندیفرا شرفتهیتنها در مراحل پ یریگ

به  ازین یرو نی( ، از اTurrin And Other,2011است) یبرنامه طرح، ضرور یو تمرکز او بر روند اجرا یطراح
 .وجود دارد یحل مسئله معمار یبرا یخط ریغ ندیهمان فرا ایعوامل ،  انپردازش همزم

ده 
ای

ی
رای

گ
 

همواره  ،یزمان طراح یدر طول سال ها و بنا به اقتضا یمعمار یطراح یندهایتفکرحاکم بر ذهن طراحان در فرا
 کی یداراهمواره  یسنت یطراح یندهایمدرن و فرا یمعمار ک،یعلم و دانش کالس )در حالیکه(، کند یم رییتغ
عصر حاضر  دهیچیپ یها دهیساده هستند، و نتوانستند با پد اریبس لیو تحل زیبه لحاظ آنال، که اندبوده یخط کردیرو

 یدهند، برخورد)علم یم لیکه زمان ما را تشک تال،یجید یایاطالعات و دن یایهستند و دن یخط ریکه به صورت غ
در تفکر  یپرداز دهینقش ا انیم" میگوید: (Hiller, 1995, p54) بدین سبب، (.Zhang,2012( کنند )یو ماثر

ها فکر وجود داشت که با آن ییهادهیا یسنت یدر طراح به دیگر سخن. "وجود دارد ،یو مدرن تفاوت اساس یسنت
 اندتفکر شده یبرا یبه موضوعات لیتبد هادهیو امروزه آن ا کردندیم
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خصوصا در دروان معاصر را، در مواجهه  یدر طراح ینیچارچوب آفر یبرا یپرداز هیبه نظر ازین یها شهیر توانیم
بحران ها باعث آشکار شدن  نیا رایدوم و... دانست. ز یپس از جنگ جهان یاروپا رینظ ییبا بحران ها یطراح

همانند گذشته،  توانستینم گریبود. د یعمارم  یبه  مقوله طراح کیکالس دگاهیو نامناسب  بودن  د یناکارآمد
 رایدانست، زو حس هنرمندانه طراح  ،یاستعداد، نبوغ  فرد ت،یخالق ییبر قدرت جادو یمتک یندیرا فرا  یطراح

خصوصا بحران  ازهایگونه ن نیسخن، ا گریمشخص شده بود. به د یاز هر زمان شیب ،یبسترمعمار تیو اهم یدگیچیپ
کاربران شد و در   یاز سو یابیر، قانونمند و قابل ارزتآگاهانه ندیفرا کیمثابه به ینگرش به طراح رییباعث تغ "اروپا، 

آغاز  یطراح یهادر باب روش یپرداز هی، نظر5121ده لیو اوا5111مسئله، از اواخر دهه نیپاسخ به هم
 (.35،ص5212،یمیو ند ی)کالم"دیگرد

ت
خو

ر
  (

51
11

- 
51

11
) 

از  یطراح ندیتوجه به فرآ شیسو، و افزا کیتکنولوژی از  شرفتیسرعت گرفتن رشد علم و پ خ،یبازه از تار نیدر ا
. به عنوان مثال، افرادی همچون تام دیدروان گرد نیدر ا یادیز یو گروه یفرد یباعث تالش ها گر،ید یسو

در  ا،یتانیمعماران بر یسلطنت یجونز و...، بصورت مستقل و  موسسه  سیو کر جیجان پ ور،یمارکوس، تام م
الوسون و  انیهمچون برا یسندگانی، و در عصر حاضر هم نو نهیبصورت نهاد« معماری تیریراهنمای حرفه مد»کتاب

 ستم،یقرن ب یالدیم 11بعد از دهه  قتیو مسائل مربوط به آن پرداخته اند. در حق یطراح ندیفرا ی...، به بررس
 یبرا یمتعارف و متعال ریغ یراه حل افتنیو توان  (Faruque,1984و بهتر) لیراه حل اص تیخالق" نکهیا لیبدل

 انی( مطالب بGuilford, 1967فرض ها است ) شیشکستن پ یبرا یندیو فرا تینو به واقع یمسأله و نگاه کی
و  یساز شهیاز نقد کل رارف لیغالبا به دل نهیزم نینوشته ها در ا ایمورد انتقاد قرار گرفته و  یشده در روش طراح

 ارائه شده اند. یو عموم یکل ،یمتعارف انگار
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 یبه خصوص در رشته ها5111یدوباره در سالها ی. ولدیفرا رس5111یدر سالها یطراح ندیمرگ فرا ،یاز نظر برخ
 ندیمختلف فرا یها نهیدر زم شمندانیاز اند یاریسالها بس نیجان دوباره گرفت. در ا یصنعت یو طراح یمهندس
و فلسفه روش  یطراح یتهایفعال ،یطراح ألهساختار مس ،یتیریمد یها وهیش ،یریبه کارگ یمانند ابزارها یطراح
 (Vries Cross & Grant,1993,16-23نمودند) قیتحق یطراح
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 ،یپرداز دهیا یریشکل گ یساز برا نهیو زم یمراحل شناخت( با تمرکز بر W.M.Penaپنا ) امیلیچون و یمحققان
 یگرید نیقیمحق نیکردند. همچن ،یدر معمار یدرون رشته ا یو برنامه ده یزیبرنامه ر یها هیرو جادیبر ا یسع

 ندیبا فرا یعلم یزیبرنامه ر انیهوشمندانه م یاملتع یبرقرار یتالش برا قی( از طرD.Duerkهمچون ودانا دورک)
)اقتباس  باشد یطراح ندیطراحان در فرا گریاریاند، تا داخل کرده یمعمار یزیرا در برنامه ر یعلم یهاروش ،یطراح
 .(1،ص5215،یطاهر از :  لیو تکم
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به تجارب،  یدانسته و آن را متک گریو علوم د قیاز تحق ازین یرا ب یطراح کرد،یرو نیتریدر افراططراحان، 
آشنا  شرفتهیکه با علوم پ ستندیمجبور ن گرید ، و(50،ص5215،ی)طاهرداندیو شهود طراح م ل،یمشاهدات، تخ

فرمال کار خواهند  ینیتصورات و قوان یبار خواهند آمد و از  رو یبصر یها شیمعماران با گرا بیترت نیشوند. بد
 ناقص بود یدر طراح یابزار عمل کیبه عنوان  یبود ول دیمسئله مف یشواردر فهم د یعلم سمیکرد. فرمال

(Salingaros,2006,p63-64) ساختار  گرید انیباشد. به ب یمتفاوت م زین یو طراح قیتحق یدرون ییروا"، زیرا
گذشته  قاتیتحق جیاز نتا یریبهره گ، و داد میتعم یطراح ندیبه کل فرا توانیرا نم قیروش تحق یتجرب ایو  یمنطق

و  یطراح انیم یمیمنظر رابطه مستق نیاست. از ا یو برگردان آن به زبان طراح یمرتبط با معمار یهادر حوزه 
 ،ی) طاهر "به کار رود یتا در امر طراح دیدرآ یبتیبه ه ستیبایآن م یهاافتهیو  قیوجود ندارد، بلکه تحق قیتحق
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الزم است  یالکساندرکه معتقد هستند گرچه نظم ده ستوفریپرداز همچون کر هیمعماران نظر ی برخیریموضع گ
ضد بعد  یدهد، به نوع یاش، در خود جا یتیکه نتواند هنر را با تمام جوانب خالق ی، اگرچارچوب کامال علم یول

طراحان  یذهن یعامل مخرب چهارچوب فضا یعلم یروش ها "که اندباور نیسخن بر ا گریآن است. به د یهنر
پس احتیاج به چارچوبی ترکیبی برای سازماندهی منابع  (.11،ص5211،یمیخوب هستند)ند یمعمار کیخلق  یبرا

 کیاگرچه دانشمندان و هنرمندان هر  " تاثیر گذار در فرایند طراحی هستیم که برگرفته از بستر معمارای باشند.
دو  قیدرک عم ازمندین یطراح یببرند، اما طراحان برا شیکارشان را کامل پ توانندیم یگریاز روش د یبدون  آگاه

 نجایدرا" (.53-55،صص5213)الوسون،"کنند یقادر باشند طراح دیبا نکهیعرصه علم و هنر هستند. افزون بر ا
از منظر روش  تواندیم زین یطراح ندیبهره گرفته شود. فرا ،یطراح ندیعلوم در فرا یشود از روش شناس یتالش م

مجدد قرار  یو سامانده ،یبازنگر ،یابیمورد ارز ریتر مسمناسب یی(، در جهت بهبود وکاراقیعلوم)روش تحق یشناس
در  قیاز تحق توانیرو م نی. از اشودیو هم تک تک مراحل آن م یطراح ندیامر، هم متوجه کل فرا نی. اردیگ

 ییو شناسا ر،یو بهبود مس ییو موضوعات مختلف در جهت کارا هانهیبا زم متناسب یطراح ندیفرا ییشناسا یراستا
 (.پسGroat And Vang, 2000, pp105-106 )"ساختن آن، بهره برد ریبه منظور آموزش پذ یطراح ریمس

 دیبه بازتول ،یطراح ندیفرآ یاصول و روش ها فیاز تعر ریبه غ دیبا یمعمار یپژوهش یها طیها و مح آموزشگاه
 (15-11،صص5213،یجبروت یو درر ی)اسالم بپردازند زین یمعمار یابیارزش یارهایو مع یابیارز یها شاخص

ی
دار

 پن
له

سئ
م

 

 نیباشد. ا یفیبا ترجمان ک یتیبسترساز هر ماه تواندیاست  که م یفیک ییهنر)مفهوم عام(، فضا یبه اعتبار یمعمار
که  ییاز انجا یوجوه مشابه  است. ول یاریدر بس کنند،یمراد م یفیک یکه طراحان از فضا یبه مفهوم فیتعر

نتوان  دیرا ندارند، شا یفیک یفضا یطراح یارایو...  یمعل یهافرض شیالزاماً  با قبول پ یطراح ندیطراحان، در فرا
را  یمتأخر، طراح یکردهایاز رو یاریبس"وجود،  نیو محققانه، با آن رودر رو شد. با ا یعلم نیبا استفاده از قوان

 یاری(. بس52،ص5215،ی)طاهر"دهندیم میتعم یحل مسئله را به طراح یندهایو فرا دانند،یهمچون حل مسئله م
 عتیطب یکینامید یها ستمی)که س ینظم یب یمانند تئور دیجد یعلم یها هیگرا با الهام از نظر شیاز معماران آزما

 یمعمار یهستند. برا دهیچیمطالعه مسائل پ یبرا یطراح دیروش جد کی یکنند(، در جست و جو یرا مطالعه م
تر، الزم  دهیچیپ یِبه الزامات طراح هتر،خدمت ب یبرا ایفرم نوآورانه، هوشمند و پو افتنیامروز 

 (.Zhang,2012است)
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با ارزش دانش در حوزه فلسفه علم، همچون  یهاهیاز دسته نظر توانیم یگفتمان دانش طراح یساز ییروا ریدر مس
آن را  یریگکه شکل هینظر نیکرده است، بهره برد. او در ا  نییآن را تب یپوالن  کلیکه ما «یدانش  ضمن  هینظر»

ا انتقاد از ب یانسان قاثل است. پوالن یداند، دو نوع دانش، برا یم یشناسان وجود داریمتأثر از پد ،یبه لحاظ فلسف
و با  برد،یسؤال م ریطرف( را ز  یو  ب ،یلیتحل ،ینیدانش ع کی جادیهدف  علم  مدرن)ا ست،یویتیپوز یفلسفه ها

 یبعد کند،یکسب  دانش  شرکت م ندیدر فرا یاز جهان است و به طور شخص ینگاه که شناسنده، بخش نیبر ا هیتک
را  «حیدانش  صر»به نام  یگری. او در مقابل، دانش دنامدیم «یدانش  ضمن»که آن را  کندیم فیدانش را تعر از

دارد تا تجربه   هیتک یبر تئور یاریبس زانیکه به م کندیمطرح م ینیو ع ق،یشده، دق یبصورت دانش فرمول بند
ع به دو نو توانیرا م یدانش ضمن هیبر اساس نظر یمعمار یاساس، دانش طراح نیو بالواسطه. بر ا میمستق  یحس

)فرهنگدوست و  کرد یبند میتقس حیتجربه( و صر قیقابل گفتن، و کسب از طر ری)منحصر به فرد و غیدانش ضمن
 .(1: 5211همکاران، 
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الگو کنه مشکل را هر الگو یی مساله ای را توصیف می کند که بارها و بارها در اطرافمان تکرار می شود، از یک سو، 
توصیف می کند طوری که می توانیم این نتیجه را بار ها و بارها بدون این که همان راه را تکرار کنیم به کار 

مقوله  یکپارچگ، از دیگر سوی با گسترش کاربرد علوم رفتاری به معماری، شاهد ی(.Alexander,1979ببندیم)
مختلف وابسته به  یگروه ها یجمع یها تیکه در طول فعال یطراح یو اجتماع یاقتصاد ،یکیتکن ،یاسیس یها

، بودیم که نیاز به الگو در مداخالت معمارانه را،  یمعمار یحرفه  یجنبه اجتماع )تحت عنوان( پروژه مؤثر است،
بیش از پیش نمایان کرد. حجم باال و متنوع عوامل ماثر بر شکل دهی به محتوی طراحی، باعث پیچیدگی آن شد و 
استفاده از الگوهای متنوع، در ابتدا کارساز ولی در ادامه باهث تنوع الگوها شد که نیاز به الگوهای جامع و مبتنی بر 
شاخص های پایدار، را نمایان کرد. رویکرد های پایداری، زمینه گرایی، سبز و... در معماری، به نوعی سعی در ارائه 

( بستر مناسبی برای پیاده BIMمدلسازی اطالعات ساختمانی)همین شاخص های مانا داشتند. ظهور فناوری  
سازی الگوهای طراحی نیز فراهم کرده است. کاهش زمان در حجم سازی، الترناتیو های متنوع، جابجایی بین 
رویکردهای طراحی از پیش تعریف شده، مشاهده آنی تغییرات در حجم و زمینه و.... همگی از میزیت های بهره 

 فناوری به شیوه الگو گرایی است. گیری از این
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عدم جامعیت بهره گیری از الگوهای نوین نسبت به تعریف نقش علم ودانش، تجربه و خالقیت معمار،  و  سایر عوامل 
متنوع دخیل در فرایند طراحی، باعث شده است نیاز به نظریه پردازی اثبات گرا، جامع و منعطف برای معماری بیش 

به درست بودن روش و فرایند رسیدن به آن است.  درست بودن فرم وابسته"از پیش حس شود. زیرا از یک سو، 
طراح ابتدا باید مساله ی طراحی را تا ریشه های آن دنبال کرده و سپس نوعی الگو را در آن ریشه ها بیابد. از این رو 
تا زمانی که طراح ذهن مرتب و تصور روشنی از مساله و جنبه های مختلف آن نداشته باشد، نمیتواند فرم سازگار و 

و  یبه جز روش شناس یطراح ندیدرفرآ تیریمد رسدیبه نظر م، و از دیگر سو (5211)الکساندر،"مطلوب را خلق کند
 یو درر ی)اسالمردیگ اریدر اخت یابیو ارزش یابیرا با عنوان ارز ییابزارهاباید  ،یطراح ندیفرآ یزیبرنامه ر

، باید با سایر حوزه های معماری همچون آموزش، این بستر عالوه بر مطالعات طراحی پژوهی (.11،ص5213،یجبروت
پژوهش و ... در هماهنگی کامل محتوایی و روشی باشد. بر این اساس الگوهای ارائه شده، ضمن فرایندی بودن، اگر 

 رویکرد جامعی را انتخاب کرده باشند )مثل واقعیت ها( کارا خواهند بود.
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« چارچوب دهی، مسئله پنداری و فلسفه علم»( ارائه شد میتوان گفت در دوران معاصر، 0با توجه به سیر تحولی که در )جدول
منظور، روش و سه جنبه از تالش های بنیادین برای سازماندهی داشته های معماری به گونه ای است، بیشترین ارتباط بین 

( مفهوم 9شکل ستحصال این موارد از نتایج این مطالعات، تالش دارد طبق )معماری حاصل آید. پژوهش حاضر با ا محصول
ای مختلف آن را نیز بیان میکند. واقعیت ها در معماری را، ترکیبی معادل با منظور، روش و محصول معماری معرفی کند که جنبه ه

 توان گفت: بر این اساس می
منظور معماری : فلسفه علم معماری را در حوزه های  -

دانشی آن )موضوعات(، شامل میشود که زیست پایدار را 
 کند.حاصل می

های فرایندی را در چارچوب روش معماری: متغییر -
دار بر یعلمی سازمان میدهد که حاصل آن، هویت بخشی پا

 پایه مبانی نظری است.
محصول معماری: از طریق گفتمان مسئله پنداری  -

میتوان متغییر های پیرامونی مسئله را مطرح، و فرایند 
 طراحی را برای پاسخ دهی به آنها، سازمان دهی کرد.

 

 
 یو درر ی)اسالمرابطه میان جنبه های شکل دهنده به سبک طراحی مبتنی بر واقعیت در معماری  -2شکل 

 (.۵6-۵5ص ،ص1332،یجبروت
 

، این عوامل را موضوعاتی نامیده اند که قرار است طی ضوابط و شرایط (80 ،ص0929،یجبروت یو درر ی)اسالمدر حقیقت  
شوند. تحقیقات بنیادینی دیگری نیز برای دستیابی به انواع عوامل ماثر بر طراحی که منعکس در فرایند، به اهداف طراحی منجر 

( صورت گرفته است، که نشان دهنده اهمیت شناخت و Portillo & Dohrm,1994حتی به صورت شناخت محدودیت ها)
خود موضوع ( معتقد است که heath,1987تفکیک این عوامل در گام اول، و سازماندهی آنها در گام دوم است. به گونه ای که )

پژوهش  است.که با اهداف طرح در ارتباط  نمود محسوب یهائ یژگیتوان از و یمربوط به آن را م طیها و شرا یطرح دسته بند
جان سنت  نیان.ال.پراک و کول نوربرگ شولتز ،( که با اشاره به نظریه پردازان معماری همچون 0939حاضر با استناد به )کاپون،

، معتقد است همه این نظریات در چهار جنبه مشترک اند: ساختمان)محصول(، عملکرد )فعالیت(، فرم و معنا )بیان(، با توجه لسونیو
دقیقه، بیانگر  علوم حساب میآید و از طرف دیگر شناخت تجربی از آن در کنار ای از هنر به معماری از طرفی شاخه "به اینکه 

بنابراین شاید بتوان معماری  .های کاربردی خود را اقتضا میکند شرایط، معیارها و روش یک دانش است که امکان معماری به مثابه
 قابل امروزه معماری به مثابه هنر در سه مقام »(، معتقد است که 3، 0920)دیباج، "علم تلقّی نمود را هیئتی منحصر به فرد از هنر و

 بیان"که حاصل آن اثر معماری است و آخر  "فعالیت معماری" ر به عنوان، دیگ"اثر معماری"فهم است؛ یکی در مقام 
(. پس سه مقام فوق را به عنوان عوامل 99، 0929)سامه و اکرمی، « که حکایت از مقصود فعالیت در اثر معماری دارد "معمارانه

تابخانه ای استحصال و مورد مطالعه قرار اصلی، ابتدا بررسی تحلیلی مینماید، سپس نظام محتوایی هر کدام را از میان منابع ک
خواهد داد. نهایتا بر اساس محتوی آنها مراحلی را )به عنوان زیرشاخه هر کدام ( در نظر میگیرد که بتواند بیشترین اثر بخشی در 

ه است. زیرا به دسته ( نیز سابقا مورد استفاده قرار داد0939رسیدن به اهداف پژوهش جاری را داشته باشد. چنین روشی را )کاپون، 
بندی چهار گانه فوق)ساختمان، عملکرد فرم و معنا(، دو عامل بافت )زمینه اجتماعی( و اراده را افزود، و کل این عوامل را به عوامل 

 اولیه )کلی و سر شاخه ای( و ثانویه )جزئی و زیر شاخه ای( تقسیم کرد.
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 روش تحقیق -۹
به نظر میرسد ادبیات نظری نقش ماثری در جهت گیری و شکل دهی به گفتمان در این پژوهش دارد. زیرا تعاریف مختلف از 
مفاهیم کلیدی همچون سبک، طراحی و حتی خود معماری میتواند بازتاب های متفاوتی داشته باشد که هم سو بودن آنها برای 

حاضر به هدف استفاده از گفتمان فرایندی، در بستر سازی سبک طراحی شکل حفظ انسجام محتوایی بسیار مهم است. پژوهش 
است، لذا در بعد  روش بیان و حل مسئلهگرفته است. با توجه به اینکه این گفتمان و کاربرد آن در ایجاد سبک طراحی، محدود به 

گیری از واقعیت های معماری این گونه  است. روش بهره واقعیت در معماریمحتوایی ، اتکای این پژوهش به نمود های مختلف 
، محدود به بروز های تجربه شده آن در مطالعات پیشین معماری "واقعیت"بوده است که تالش گردیده است، قاب کلید واژه ی 

 گردد. گرچه عرصه برای ورود نمود های جدید از واقعیت باز است و میتوان فرایند طراحی ارائه شده را، به راحتی بر اساس
، روندی را سبک طراحی فرایندی و مبتنی بر واقعیتدستاوردهای مطالعاتی جدید، مورد بازنگری قرار داد. بدیهی است که 

 گروندد تئوریطی میکند که بر گرفته از داده های موجود و در پاسخ به نیازهای بیان شده این عرصه است. پس به نوعی یک 
ه هاست  و از دیگر سوی، مبتنی بر فرایند و گفتمان تحلیلی و توصیفی به روش علمی است. زیرا از یک سو بر خواسته ی از داد

بر این اساس، در پژوهش حاضر، بعد از بررسی جنبه های موضوعی درباره  است که تئوری و علمی بودن آنرا شکل داده است.
 پیشینه مطرح شدن مفاهیم طراحی پژوهی در ) 

مطالعات گذشته، که تالش کرده ( دوران معاصر،  تالش گردیده است تا با تفکیک محتوا و روش )بر خالف 8جدول و 0جدول 
جنبه های »اند ابعاد مختلف طراحی پژوهی را، با روش های تحقیق درون رشته ای هم سو، هماهنگ، ترکیب و هم نوع کنند(، 

را به عنوان ادبیات روشی « پژوهش و بیان به شیوه ی فرایندی»در معماری را به عنوان ادبیات محتوایی، و « مختلف واقعیت
 ند، که مزیت های این انتخاب نسبت به اهداف پژوهش، در بخش بعدی بیان شده است.انتخاب ک

درباره تعریف معماری مبتنی بر واقعیت، باید سراغ دیدگاه هایی رفت که نمود های واقعیت را عامل ی: ادبیات محتوای -
شامل منظرها، ا پدیده ای می داند ملموس ( معماری ر0، 0932تشکیل مفهومی و تعریف معماری میدانند. مثال )نوربرگ شولتز، 

. به دید او معنی همه این ها، این است که معماری واقعیتی است زنده و سیال، و کنندة شخصیت آنها بناها و بیان، ها گاه سکونت
پدیده های ترجمان فضایی است که منبع الهامی اش، فراتر از نیازهای معمول، و از معنای وجودی پدیده های کالن تر همچون 

 طبیعی، انسانی )احتماال منظور اجتماعی است(، و معنوی سرچشمه میگیرد. 
برای دستیابی به اهداف این پژوهش از لحاظ روش، میتوان روش های مختلفی از جمله، نگاه ی: ادبیات روش -

-39، صص 0988 ،ی)بحرینیلی ازفرایندی)گام به گام( به عوامل ماهیت ساز سبک  طراحی داشت. به عنوان مثال با اقتباس تکم
 :شمردیرا اینگونه برم یدالیل استفاده از مفهوم فرآیند در طراح ( میتوان21

 و کلیات پاسخ مناسبمسئله و آثار حاصله  رییگ علل و نحوه شکل، آن ماهیت از مسئله و جامع و شفاف:تعریف   -

 (یستمیتفکر سبر )متکی  آنهاته بندی و نوع اجزاء ماهیت دسآنها ،  نیب ابطه شناسی، رساز مجموعه عوامل شناخت -

 .و معایب متفاوت ازاتیهای متعدد ومتنوع، با امت حل و در نظرگرفتن راه ییاب نهیبه  -

حل های  راه هیتوجه به کل نیهمچن ،وکامل مسئله و اجزاء آن حیشناخت صح : طراحی مبتنیطراحی واقع بینانه  -
 )کاهش ازمون وخطا(در چهار چوب امکانات و محدودیتهای موجود و آینده  نهیبه حل راه و انتخاب ،ممکن
 در همه مراحل طراحی تا اجرا. و برگشت پذیر هیتوجو قابل  مستدل ،یمنطق یفرآیند: در یمنطق یطراح -

 .است و گزارش دهی درک ،قابل رویتمراحل و اقدامات  هیکلبگونه ای که : باز و صریح رییگ میتصم  -

 .ها رییگ میبه علت بازبودن تصم، ماتی: امکان مشارکت گروههای ذینفع و ذینفوذ در تصمپذیری مشارکت  -

 پیچیده و چند بعدیمناسب برای بیان و حل مسائل   -
 روش های حل مسئله متنوع بر اساس برآورد )سود و زیان و...( از بین ،هوشمندانه و انتخاب یارزیاب  -

 طراحی کاری در از اشتباه و دوباره رییجلوگ )دقت ، سرعت، اطمینان پذیری( و یکارایباالبردن   -

  یا حضور همزمان چندین مهندس ابنیه در روند طراحی طراحی گروهیی، برای مراحل طراحنظم دهی  -
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 نگارندگان(روند انجام پژوهش و سهم کمی هر یک از بخش های آن  )منبع:  -2نمودار 

 

پژوهش حاضر با توجه به ظرفیت های فرایندنگاری در مطالعات طراحی پژوهی که در باال اشاره شد، تالش کرده است تحلیل 
و تفسیر های گردآوری شده را به الگویی فرایندی منجر کند تا کاربرد نتایج را برای بهره گیری در عرصه های غیر نظری، همچون 

( تسهیل کند. اصوال کاربرد الگو ها در این فناوری ها، به صورتی BIMفناوری مدلسازی اطالعات ساختمانی)بهره گیری از آن در 
است که به زبان ایجادی آنها )الگوریتمیک( بسیار قرابت دارد و پیاده سازی الگوها در آنها، امری تسهیل تر و بی واسطه تری است 

 از توانیدر پژوهش حاضر را م قیروش تحق ها، صرفا توصیفی و تحلیلی است.ننسبت به مبانی نظری موجود که ادبیات روشی آ
و  )سرمد «ی(لیتحل) یفلسف قیتحق»روش  گر،ید از سوییو ( 0930، )گروت و وانگ «یاستدالل منطق»سوی  کی

، 0938)بازرگان، «ها برخاسته از داده ةینظر» قیمربوط به طرح ِ تحق یاز راهبردها (، دانست. زیرا098، ص0920همکاران،
متأثر از ی، که فیک قیتحق کی توانیرا م قیتحق نیا به دیگر سخن .استفاده شده است یمفهوم یراهبرد مدلساز زیو ن(08ص

توصیفی که با استفاده از روش  کرد یمعرف(88، ص0920و همکاران، )سرمد انهیگرا عتیطب کردیو رویی پساساختارگرا میپارادا
منابع کتابخانه ای، برای  شناخت جنبه های مختلف واقعیت، دارد و مراحل آن  از ها داده یگردآوربه  (، سعی39)همان،صتحلیلی

به شرح زیر گزارش میگردد. توجه ویژه نگارندگان به ادامه  روند مطالعاتی جاری و دستیابی به نتایج مملوس تر، باعث گردیده است 
 یابد، تا نقش پژوهش جاری برای مخاطبان، بیش از پیش، معین گردد. بخشی از اهداف پژوهشی، به مطالعات آتی اختصاص 

 

 نقش معمار یا طراح -4
 (:0920یکی از مهمترین عرصه های چالش بین معماری به شیوه سنتی، که بیشتر)متولی الموتی و احمدیان،

 آفرینش آثار هنری فردی در مکان های شخصی -

با معماری معاصر و حاضر بود،  بر تجربه، نظر و استعداد شخص طراح  شتری بی هی و با تکیشهودروش های طراحی آن،  -
 که بیشتر:

 هنر وابسته به نظام و اجتماع-

 هنری )افرینش و خالقیت(  -منطق)عقالنی(-روش های طراحی آن، بر پایه ترکیب علم)یافته های علمی(-
س آنها، راه حل طراحی معماری شکل میگیرد. این واقعیت است، مرحله ای است که نظریات به جایگاهی میرسند که بر اسا

ابتدا در ذهن معمار ساخته و پرداخته میشود و سپس بر اساس توان ترسیمی، گام های اولیه برای واقعیت افرینی را طی میکند. در 
نین نظام نوینی در دورانی که حال حاضر، تغییر نگاه به محتوی و روش عبور از نظریات به واقیعت افرینی، نماینده ای است از چ

بحران موجود در شکل و کالبد ، به واسطه آنچه که ناکارآمدی اثبات شده توسط شهرها و جوامع معاصر هیرو یب یکیزیف یهاتوسعه
(، که در حقیقت واکنشی است به نظام سنتی salma,o’reilly ,noschinsk,2002، میشناسیم)موجود در آنها یبناهاو شهرها 

ی که در آن معماران به صورت مستقل، شخصی و شهودی، به کالبد سازی معماری و شهرسازی میپرداخت. در این زمینه معمار
 کنندیعبور م آن از یباور دارند که فرآیندی که آنها در طراح قتیمعتقد است که اکثر شهرسازان و معماران ، به این حق "جان لنگ

برای  یزیرا مانع بزرگ ستین باشد. معهذا این دیدگاه در مباحث نظری پذیرفته نییو تب فیاز آن است که قابل توص تر دهیچیپ اریبس
 یدر واقع ارائه تعریف( 09، 0939 )لنگ،"یترق و شرفتیاست برای پ یمانع جهیها و سواالت جدی است و در نت پرداختن به پرسش

 تیاین موقع یهای واقع بوده و شناخت تفاوت یطراح گوناگون های تیاشتراک موقع وی وجوهججست ازمندیکامل از این فرآیند، ن
بعد  و ستین یطراحی، خط ندیفرآ»رسد که باید در گام اول پذیرفت که به نظر می (81، 0933 ضرورت دارد. )دانشگر مقدم، زین ها
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 یا چرخه توانیرا م ندیفرآ نیابعاد گوناگون دانش است. لذا ا یریبکارگ و مداوم لیبر تبد یندارد، بلکه مبتن یمشخص و استاندارد
 .(Motloch, 2000: 286« )دانست شروندهیو پ

همچنین به نظر میرسد در چنین نظام نوینی از معماری، به موازات و اهمیت فرایند های نظری و تئوری معماری ، مراحل 
اجرایی جدیدی است. به عنوان مثال منصور فالمکی )به نقل از:  تبدیل هنر به کالبد نیز، دارای پیچیدگی و ابعاد مختلف

 جهان اندیشه درونی معمار و»( تعریف معماری را، بر محوریت بودنِ، نقش معمار میداند و بیان میکند معماری30، 0932تقوایی،
وری و به قید شناخت تجربی زمان در تدوینی از ابزارهای فنا های متعلّق به جهان برونی معمار که به وسیلة ها و خاستگاه یافته
 ,Taura & Nagaiدر ادامه این گفتمان، )«. میپوشاند مکان جای داده میشوند و به زبان و بیانی خاص وی، جامة فضایی پهنة

س ( دستیابی به کانسپت را، ناشی از دو منبع الهامی میدانند که در آنها، نقش معمار مفسر و تحلیل گری است. بر اسا13;2013
این تفکر و در مقام نتیجه میتوان گفت در نظام فعلی معماری، نقش سنتی معمار، بر خالف گذشته، به دو قسم زیر تفکیک و تبدیل 

 شده است:
معمار: نظریات، برداشت، خالقیت ها و سالیق فردی معمار در ایجاد پاسخی متاثر از حس درونی اش، در حقیقی شخصیت  -

 یمراحل مختلف فرایند طراح
معمار: دانش فنی و علمی معمار در مسیر ایجاد پاسخ معمارانه که احتمال بتوان تجربه فنی و اجرایی نام  حقوقیشخصیت  -

نهادش. و با توجه به ماهیت هر پروژه ای متفاوت و تعیین کننده ترین عامل برای زمان و میزان حضور شخصیت حقیقی معمار در 
راه حل های ممکن و مطمئن تری را ارائه یا انتخاب کند که به فرایند طراحی و یا شکل  فرایند طراحی است. مثال ممکن است

یک معمار، بنایی که حاصل فهم او از هستی و زندگی یا به عنوان نتیجه میتوان گفت،  گیری آن راه حل ها، الزاما مسلط هم نباشد.
 کهیاست؛ درحال یلیتحلی ندیفرا ،یاغلب طراح"(، و چون که 30-31، 0938)ایمانی،  خود اوست، برای سکونت برپا میکند هویت

(، پس میتوان نتیجه گرفت که حاصل بر هم کنش شخصیت 80، 0938)لنگ، "دارد ازین زین نشیو گز یابیارز ل،یو تحل هیبه تجز
 حقیقی و حقوقی او در فرایند طراحی است.

 

 عماریوجوه واقعیت در فرایند طراحی م -5
( حوزه تعاریف مطرح شده برای معماری )بصورت عام و طراحی به صورت 038-080، 0930افرادی همچون )فالمکی،  

خاص( را فراخ میداند، و معتقد اند معماری همچون حقیقتی است که در هر برهه ی زمانی، گوشه ای از ابعاد مختلف آن )متناسب 
بروز و توجه را ) در قالب تعریف معماری مبتنی بر واقعیت(پیدا کرده است. همین با ظرف اجتماعی و مکانی آن دوران( فرصت 

( اینگونه بیان میکند که جامعیت تعریف معماری )در هر دورانی(، با بیان آن 88، 0932دیدگاه را به صورت شفاف تری )تقوایی، 
، که معماری را کلیتی شامل "قیومی بیدهندی"یا نظر  تعریف از حقایق )یا واقعیت های حاضر در معماری( رابطه )مستقیمی( دارد.

هنر، فن و علم، به صورت بالقوه میداند، که در یک سیر تاریخی، و در عالم واقع پدید آمده است. به دیگر سخن، واقعیت معماری، 
ستگی به تفسیر پذیری در نتیجه میتوان گفت وجوه واقعیت در معماری، ب (.0920یعنی بالفعل شدن هویت بالقوه اش)پنج تنی،
 جاذبه"مرتبط با وجوه واقعیت دارد.  روایت معتبر از ابعاد اجتماعیمکان(، در -مفهوم معماری دوران های مختلف )تاثیر زمان

 پردازان هینظر نیبنابرا .دهندیارائه م را بنا و مخاطب تعامل زین و شهر با تعامل آن قیطر از که استی راه معماران،ی راب تیروا
 به را تیروا و افتندی شیگرای عماری متجربی ها هیسو بهی، شناس بر فن دیتأک ای و سبک بهی معمار کاهشی جا بهی معمار

(. در نتیجه میتوان گفت تفسیر پذیری Psarra,2009) "نظر گرفتند دری معمار در فرهنگی معان و فضا دهنده عنوان شکل
)معمارن( و عوام )مخاطبان معماری( را در بر میگیرد. یعنی، تعاریف مختلف نظریه مفهوم معماری، یک امر فراگیر است که خواص 

پردازان، طراحان و پژوهشگران معماری، هر کدام وجوهی از واقعیت را متناسب زاویه دید آنها بیان میکند. همانگونه که در باال بیان 
یر پذیری معماری را، به فراخور بازتاب های نهادینه شده  شد، معماران دارای شخصیت حقیقی و حقوقی ای هستند که مفهوم تفس

از معماری در آنها، میتوان رصد کرد. مثال تعریف معماری را در زاویه دید و تفاسیر افرادی همچون )فرگوسن در منبع: کالینز، 
کاس تفسیری را به وضوح ( که انع90، 0929(، )موریس در منبع: سامه و اکرمی، 00-00(، )سوان در همان منبع، 900، 0980

 (.0، ف 0920میتوان در انها دید. همچنین است مجموعه تعاریفی از معماری و نقش های متفاوت طراحی در )لیلیان و همکاران، 
خواست و توان اجتماعات ، ناظر به پذیرفتن معماری به عنوان نمود عینی "روایت معتبر از ابعاد اجتماعی واقعیت"

نشان از نقش بستر اجتماعی در تعریف بُعد هنری معماری است، و کلید  "خواسته اجتماعی"اژه پیشنهادی است. کلید و انسانی
ادارکی اجتماعات انسانی از قابلیت های محیطی خود )شناخت از  -برگرفته از پیشرفت های فنی "توان اجتماعی"واژه پیشنهادی 

ها در روش های استخراج،  تبدیل، حمل و انبار داری مصالح، روش های مواد، مصالح و محیط( و میزان پیشرفت های فناورانه آن
ساخت ایمن و زیبا، و...است. در این دیدگاه، اجتماع بر معماری تاثیر پذیر است و معماری خود دارای نقشی مستقل در حد 

( نیز 88، 0932اد مختلفی همچون )تقوایی، تاثیرگذاری ماثر، بر ابعاد اجتماعی واقعیت ندارد. میتوان چنین دیدگاهی را در نظرات افر
)که در پژوهش جاری پیشنهاد گردیده( را،   "روایت معتبر اجتماعی"رصد کرد. او درنگاه گسترده تری، منشاء کلید واژه های مثل 

. با این دیدگاه، بر گرفته از معرفت جاری در اجتماعات میداند که خود نیز برگرفته از کیفیت وجودی و تعریف انسان در جهان است
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معماری در صورتی که روایت معتبر اجتماعی، بر گرفته از ماوراء طبیعت باشد، توان متجلی سازی حقایق در واقعیت خود را دارد. در 
ادامه او معتقد است، نهایتا روایت معتبر اجتماعی، از طریق معماری میتواند عامل پیاده سازی کالن ترین وجوه واقعیت باشد. خواه 

باشد. این دیدگاه دو گانه درباره واقعیت منشاء گرفته شده  "دیدگاه جهانی"باشد خواه یک  "ایده آل الهی"این واقعیت کالن، یک 
( به عنوان ریشه های معنوی و مادی معرفی میکنند، بگونه ای که حاصل معماری در 20، 0930معماری را، )نقی زاده و امین زاده، 

به عنوان نتیجه،  کالبدی از واقعیت و اصالت ها، و حاصل نوع دوم، معماری مجازی و دنیوی خواهد بود. نوع اول، بروز حقیقت در
میتوان جایگاه سبک طراحی را، همچون منشاء معماری از دیدگاه معاصر، امری سیال در چارچوبی نسبی بر گرفته از وجوه  مختلف 

ی، به معنی تفسیر متفاوت از مراحل و شیوه طرح و ایجاد پاسخ در مسئله واقعیت در هر دورانی دانست. نسبی بودن در سبک طراح
معماری است. پس میتوان عوامل دخیل در ایجاد آن را، تا حدی زیادی معین شده دانست و آنها را بر اساس تجربه های منعکس 

که احتماال در آینده کشف میگردند را نیز به در منابع، استحصاء کرد. با توجه به رویکرد فرایندی این پژوهش، میتوان وجوه واقعیت 
 همین صورت در فرایند سبک طراحی دخیل کرد.

 

 نظام زیبایی شناسی )بیان معمارانه( -5-1
است که این دو رکن در  "بیان هنری"دیگری  و "زیبایی"مبنایی هنر، اصولی که همواره مورد توجه بوده یکی  در تعریف»

ورای زیبایی محسوس در اثر هنری و بیان معماری،  به گونهای متفاوت نمودار است. زیبایی معماریهنرهای زیبا،  معماری برخالف
(. تا قبل از دوران مدرن، یک نارسایی 99، 0929)سامه و اکبری، « فراتر از بیان مفاهیم و احساس درونی یک هنرمند است حقیقتی

تاریخ های معماری به این سوال اساسی مطرح بود. به دیگر سخن،  درباره آنچه که از سبک معماری انتظار داریم و پاسخ سبک
معماری  با این رویکرد که "کیفیت در معماری چیست؟"به این پرسش که  معماری با تغییرات بسیار در سبکهای خود، پاسخ ثابتی

فرهنگی  شناسانه یا ای زیبایی جنبه، تنها کیفیت معماریاست. در واقع  چگونه باید باشد و چگونه شایسته است که باشد، نداده
طور خاص  را به بودن کاربردیبر میگیرد. اگرچه میتوان معیاری چون  نیست؛ بلکه مفهوم جامعی است که وجوه مختلفی را در

 "تر است گسترده ناپذیر کیفیت معماری در یک مفهوم جزء یک بخش جدایی تعریف کرده و جداگانه مورد بررسی قرار داد، اما این
(Voordt & Wegen, 2005: 7 آنچه مسلم است این که، همزمان با تغییر نقش سنتی به مدرن درباره نقش توانایی های .)

معمار، یک تغییر نگرش درباره نقش هنر و نظام زیبایی شناسی هنری معماری در فرایند طراحی ) همزمان با دوران معماری مدرن 
ه، باعث شد جنبه زیباشناسی و بیان هنری به صورت تفکیک شده ولی همزمان، در نظرات به بعد( مطرح شده است.  این تغییر نگا

 این حوزه حضور داشته باشد. بر این اساس میتوان جریان شناسی زیر را پیرامون آن ارائه کرد:
. در این نگاه، آن هستند بر اثرگذار یها مؤلفه شناخت در نظر گرفته و به دنبال مستقلرویه ای ، را یطراح ندیفرا یگروه -1

زیبایی غالبا ابزاری است مستقل که بروز و جنبه های آن در معماری، مستقل از سایر هنر ها دیده میشود. در نگاه این رویه، بستر 
متفاوت معماری با سایر هنرها، باعث شکل گیری نوعی خاص از زیبایی شده است که نمیتوان صرف یکسان بودن متریال و شیوه 

برخی اثر گذاری را مورد توجه قرار داده اند و به فرض یکسان   افرینشی و مقایسه مقیاس افرینشی، آنها را یکسان دانست. های
بودن مواد و شیوه های افرینشی در معماری و سایر هنرها، معتقدند محصول معماری بستر زندگی ساز است و تاثیراتش، تفاوت 

فکراتی دید که معماری را نمود بی های تاثیر گذار تر، عینی تر و عمیق تر دارد. بنیادی ترین نگاه در این زمینه را میتوان در ت
( معتقد است حقیقت، ستر )پوشیده( است و معماری بیان بی واسطه ی آن 2-3، 0920واسطه حقیقت )زیبایی( میدانند. مثال )دیباج، 

ماری کالبدی حقیقت(. بدیهی است چنین دیدگاهی به معنی این است، نیازی به ابزار های هنری دیگر در مع -)یعنی معادل فضایی
) در آفرینش و انتقال پیام هنری( نخواهد بود. چرا که مستقال و تماما، بروز حقیقت را ممکن میکند، و احتماال منظور این دسته 
افراد از حقیقت، زیبایی مطلق است. برخی افراد در تفسیر این دیدگاه معتقدند که استفاده از ابزار های ساخت در معماری نیز مد نظر 

( 0938برخی دیگر مثل )باوندیان، نه بهره گیری از ابراز و ساخت عناصر ابزار محور، باید در حداقل حالت ممکن باشد.بوده و هرگو
نماینده زیبایی های هنری در رشته های مختلف است، به گونه ای که میتوان این گونه برداشت کرد که  که داندیم یقتیحق را الیخ

در تمام نقاط  یهنر یها بر تمام گونه است، گرچه به دید او، خیال، همانند حقیقتی است کهخیال انگیزی در هر رشته ای متمایز 
. در بین معتقدین به این رویه، گرچه که خیال را نماینده زیبایی شناسی بروز یافته در معماری میدانند، ولی دو گروه است حاکم عالم

فکر جمعی و مجموع خیال های افراد مرتبط با طراحی که منجر به شکل : خیال برگرفته از تگروه اولبندی قابل شناسایی است: )
: که برداشت های خیال جمعی معمار را باعث گروه دومگیری منظره ای اجتماعی، هنری و حتی علمی از طراحی معمار میگردد( و )

راح برداشت و سعی میشود محصول بروز نظام زیبایی شناسی در طراحی او میدانند. در اینجا، خیاالت مخاطبان طراحی توسط ط
 طراحی، در فضایی هم سو با آن ایجاد شود(.

ادارک و زیبایی ژه ای وابسته به طراح )افریننده( میدانند، و هویت آن را به طور مستقیمی به سو ،را یطراح گرید یگروه -2
خیال را نماینده بروز یافته زیبایی شناسی در  (  کهSullivan & Etlin, 2000، مرتبط میدانند. احتماال افرادی مثل )شناسی طراح

معماری میدانند، و معتقدند همانند یک هزار تو، بی انتها و خود زایشی است، و بسته به امادگی و ادراک طراح از خیال، به صفات 
شناسی طراح، چند گروه  نامحدودیت و زایشی بودن، مرتبط میشوند. البته بین این افراد، درباره میزان نقش آفرینی نظام زیبایی

: که نظام زیبایی شناسی را بر سایر نظام های عقلی و علمی، ارجح میدانند ومعتقدند روکشی از ظاهر دسته اولبندی وجود دارد: ) 
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آن عقل را در هر پروژه ای به ماهیت  -علم-: که معتقدند باید رابطه بین زیباییدسته دومزیبایی شناسی بر آنها کشیده میشود( و )
معتقدند که اراده به واقعیت، در دوران مدرن بیش از هر زمانی مبتنی بر علم و فناوری  دسته سوم:و تصمیمات معمار واگذار کرد( و )

است و زیبایی شناسی به عنوان عامل متاثر از امکانات و تصمیمات و مقدوریات، تعریف میشود و شکل میگیرد. نقش طراح، انتخاب 
: معتقدند که اخالق حرفه ای در دسته چهارمها، رنگ ها، ظواهر و ایجاد هم نشینی بین متریال هاست( و ) گری در بین فناوری

زمینه زیبایی شناسی در دوران معاصر، معنی جدیدی دارد. و نباید نظام زیبایی شناسی معمار تعیین کننده باشد. بلکه معمار باید 
ین دسته، معتقد است که زیبایی محصول معماری، باید تا حد امکان به خواست تسهیل گر  داشته باشد. ا-انتخابگر -نقش واسط

: برخی محققانی حوزه روانشناسی محیطی، معتقدند روانشناسی ادارکی تا حد زیادی بر دسته پنجمکارفرما نزدیک شود( و نهایتا )
( با کالسیک دانستن تئوری 90، 0938ر زاده، تاثیر گذار و الهام بخش است. مثال )افتخا "فرمی  -هندسی"روند زیبایی شناسی 

های  روانشناسی ادارک، بیان میکند ورود ناقص آنها به معماری باید مورد بازنگری قرار گیرد. او معتقد است نظام ادارکی، با نگاهی 
کی قرار میدهد. به دید ادار -جامع و سیستمی به عوامل مختلف، آنها را به عنوان زیر مجموعه ای از یک کل مورد تحلیل شناختی

 او، معماری در این نظام، کلیتی است شامل:
 ( ذهن که در نقش سابجکتیو است و شامل ذهن معمار و مخاطب اوست0)
 ( نمود عینی یا همان آبجکتیو و کالبد بنا در بستری از کلیت هایی همچون فرهنگ، اقتصاد، اقلیم و...9)

نقش بستر ساز روانشناسی ادراکی میداند. ولی در بیان و تفسیر الزمات چنین او نمودهای این نگاهی سیستمی را مدیون 
رویکردی، از تفکرات متنوع در معماری کمک میگیرد. به نوعی داشته های موجود و پراکنده معماری را در قالبی سیستماتیک، به 

رکردی به زیبایی شناسی، خلوص محتوایی سمت نظامی میبرد که سواالت و اهداف کلی آن زیبایی شناسانه است. این نگاه کا
بیشتری نسبت به موارد گذشته دارد. خاصه که نمود های آن عینی تر و همجنس با الزمات و تحلیل های معمارانه آنها نیز میباشد(. 

و زیبایی آفرینی  در مجموع، افرادی که در این گروه بندی قرار میگیرند، معتقدند که طراح، نقشی سناریو آفرین برای خیال پردازی
دارد که این سناریو ها فارغ از زمان ورودشان به فرایند طراحی، یا مقیاس درگیر کردن فرایند طراحی، مایه اصلی نقش آفرینی 

 هنری معمار در نظر گرفته میشوند.
در اثر معماری میدانند که نقش معماری و   هویتی غیرمادیگروهی نیز ترکیب زیبایی و منطق را منجر به شکل گیری  -3

 نیاز ا یگستردها فیط (Nygaard, 2013و بروز آن در محصول معماری میدانند. مثال ) تضمین بستر سازیطراح را، به ترتیب 
قد است معت اش ارائه کرده است، ولی یشخصی ها لیو تحل یابیبر ارز یمبتنگرچه   «الیخ یشناختیی بایز» ها را در کتاب نگرش

و به نوعی، روند خیال پردازی را  را رقم زده است ها افتهیاز  ینیدلنش بیترک ،یمنطق یها نگاه شاعرانه در کنار استداللکه 
( ، ارسطو اولین تعریف کننده خیال به نمایندگی از 0928توصیف میکند! همچنین در دوران باستان، به اعتقاد برخی همانند )نادری،

که خیال در احساسات است. به دیدگاه آنان ارسطو، احساسات را از بستر مادی، و خیال را بدون آن تعریف کرده است. اومعتقد است 
تعریف ارسطویی آن)فنطاسیا(، معادل تقریبی قوه مصوره در شرق باستان است، و همانگونه که خیال بدون احساس به وجود نمی 
آید، نفس ادمی در اندیشیدن)منطق( هم عاری از خیال نیست. درمجموع، میتوان نقش بستر سازی و واکنشی معمار برای زیبایی 

( نیز جستجو کرد که برداشت میدانی و پر تکرار از Kestenbaum, 1994تفکرات اجرایی افرادی همچون )آفرینی معمارانه را، در 
 سایت را،  برای جلوگیری از خطر طراحی نادرست یا طراحی نظری! را امری بسیار مهم میداند.

تقدند، که متریال های مادی، جنبه میدانند. بیشتر این افراد مع فناوری های زمانهگروهی نیز، زیبایی آفرینی را محصول  -4
های غیر مادی ای دارند که نقش معمار یا هنرمند، استحصال این توان بالقوه است. از این دسته اند هنرمندانی همانند میکل آنژ، و 

 (.Kahn, 1998معمارانی همچون لویی کان)

 

 نظام عملیاتی ) بیان کالبدی اثر معماری( -5-2
معماری »( ولی 3، 0920)دیباج، « تفاوت دارد هنراست؛ چنانچه اثر هنری با خود  متفاوت معمارید واثر معماری با خ»اگرچه 

بنابراین ماهیت اثر معماری، بخش  .آید مقصودی که انجام شود، در بستر اثر معماری پدید می هر تعریفی که داشته باشد و به هر
(. در بُعد نظری این نظام، دو رویکرد فکری وجود 900، 0933)غریب پور،  تبیین میسازد نه تمام آن را مهمی از چیستی معماری را

، معتقد است نظام عملیاتی معماری، یک بروز قوی از حقیقت در بُعد کالن، و تجلی کننده چیستی سنتیدارد. طیف اول، با نگاهی 
 ر طولن طیف معتقدند، بروز کالبدی چون داست. ای مستقل و کاملآن است، و تا حد زیادی در ظاهر کردن وجه واقعیت معماری، 

)اقتباس از:  شده است گاه تماماً جایگزین مفهوم معماری معرفی ،توجه بوده بیشتر مورد واقعیت معماری، تاریخ نسبت به وجوه دیگر
 (.99، 0929سامه و اکبری، 

مون خود، همه واقعیتی که از یک اثر معماری ولی طیف دوم، متقدند نظام عملیاتی معماری، نمیتواند بدون ارتباط قوی با پیرا 
نزدیک است و معماری را قسمتی از واقعیت کالن هستی  معاصردرک میشود را بروز دهد. این نگاه به تفکر سیستماتیک و 

ری میداند، که باید به پیش و پس شکل گیری کالبد معماری توجه کند. یعنی جلوه حقیقت در کالبد معماری، الزام وجودی معما
اثر هر "است، ولی کافی و کامل نیست. یکی از مهمترین روش های تکمیل نظام عملیاتی معماری، توجه به این نکته است که 
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 نی. ارتباط بدیبستر ساختمان نام توانیم را ژهیو طیمح نیا رامونیسادهتر پ یانیمربوط به خود است، به ب ژهیو طیمح یدارا یمعمار
آن در تماس دو جانبه  یبستر و معمار نیگفت که ا توانیمتقابل است. م یریرپذیتأث کینقش گرفته از  یو بستر آن ارتباط یمعمار
(. پس میتوان تمامی فعالیت های اجرایی را به نوعی در این 091، 0939)گروتر، "و همواره با هم در ارتباطند هستندی شگیو هم

ی سلسه مراتبی خود را در تجربه های معمارانه ای و  بازه زمانی به بخش و در هماهنگی با یکدیگر دانست. این عوامل وابستگ
قدمت تاریخ معماری، نسبت به یکدیگر نشان داده اند .پژوهش حاضر با یادآوری علت پیدایش میان رشته ای روانشناسی محیطی، 

ری دارد و همین دیدگاه را، به معتقد است رویکرد معاصر، نگاهی جامع تری نسبت به واقعیت های شکل دهنده به کالبد معما
 عنوان پشتوانه نظری در این بخش استفاده میکند.

بیشترین و متمرکزترین مطالعاتی که به صورت مستقیم در این حوزه قرار میگیرند، مطالعات مختلفی  :بستر شناسی -لفا
است که در حوزه های روانشناسی محیطی از نوع رفتاری انجام گرفته است. گرچه برخی از دستاورد های آن را میتوان همزمان در 

همه دوران، رسالت خود را در برآورده سازی نیازهای اسکان پایدار و در  بستر شناسی و نیاز سنجی ها استفاده کرد. زیرا معماری در
و  معماری-طبیعت-انسانچارچوب بستر های اجتماعی، دیده است. مهمترین کلید واژه هایی که میتواند  این هدف را در مطالعات 

در این زمینه نظراتی جریان شناسانه وجود   ست.ا"تطبیق رفتار"و   "تنظیم رفتار"، به یکدیگر پیوند دهد، روانشناسی محیطینهایتا 
(، که معتقد است مکتب جامعه شناسی شیکاگو، با پیش فرض انسان طبیعت گرا 89-80، 0933، ونسونیاستدارد همچون مثل )

وانشناسی )اکولوژیک(، نقطه ی عطفی در پیوند این دو عرصه در نیمه اول قرن بیستم ایجاد کرده، ولی رفتارگرایی و شکل گیری ر
محیطی بر مبنی آن، نیمه دوم این قرن را با دیدگاه های کل گرایانه ای همراه کرده است که تصور مفهومی معماران از 
بسترشناسی را به جامعه شناسی و انسان شناسی کشانده است. زیرا این مکتب، ذاتا جزء گرا و در مداخالت، سطح جزء را مورد 

نظر میرسد رویکرد کل گرایی به دید او، ایده آلیستی نیست، بلکه احتماال واقعیت مدارانه و  شناخت و تحلیل قرار میدهد. به
 رئالیستی است. او معتقد است در دنیای واقعیت مدارانه، دو وجه:

 ( پیروی و تاثیر پذیری طراحی معماری از دیدگاه های جمعی و اشتراک فرایند طراحی با نیاز مخاطبان معماری 0)
 ر پذیری مخاطب معماری از الگوهای رفتار جمعی و فضا و کیفیت های فضایی مطلوب انگارانه آنها( تاثی9)

با رویکرد رئالیستی نسبت به بستر شکل دهنده به معماری شکل گرفته است، و باعث گردیده مفهوم فضا در واقیعت متاثر از  
این مکتب، نشان دهنده حضور عوامل دیگر و احتماال کالن  الگوهای جمعی باشد، و به نوعی فاصله فکر روانشناسان محیطی با

تری در واقعیت است که توجه به منشاء الگوهای رفتار جمعی را به منظور هنجاریابی میطلبد. این اولین نشانه از نیاز به حضور 
مطالعة وانشناسی محیطی را (  ر99،ص0930تحلیل های فراتر از روانشناسی، یعنی جامعه شناسانه در معماری بود. مثال )لنگ، 

( در فصل چهارم از Sanoff, 2000همچنین ) میداند. یعنی بررسی آنچه هست. روزمره زندگی کالبدی طیروانشناختی رفتار در مح
کتابش، دیدگاه های طراحی مشارکتی، با نگاهی گسترش یافته معرفی میکند. او مفهوم مشارکت را، فقط همراهی طراح در فرایند 

با نیاز های مخاطب نمیداند، بلکه  نوعی از زندگی مشارکتی را مورد حمایت و خواست برخی جوامع میداند که نهایتا منجر طراحی 
به تبدیل آرمانشهر )ایده آلیسم( به آزاد شهر ) رئالیسم مبتنی بر نیازهای مخاطب ( میشود و آزاد شهر کریستیانا را مثال میزند که به 

( نیز قرابت دارد. حتی خود اسناف نیز رئالیسم را محدود به Towers, 1995معماری مشارکتی در بیان )مفهوم دموکراتیک بودن 
قوانین فنی و جزئیات قابل دستیابی میداند، و توجه به نیازها را نمود مشارکت جمعی و واقعیت، در حد دستیابی به الگوهای رفتاری 

( را بررسی کرد که مشارکت را از نوع سازمان های Gärling et al,2002,33)میداند. در ادامه میتوان تفکرات افرادی همچون 
اجتماعی میدانند که مشارکت جویان، به صورت کانالیزه شده ای از قواعد و هنجارهای سازمانی پیروی میکنند. به نوعی میتوان 

ای کالن تر از خود همچون جامعه شناسی را، دومین موج از  تفکرات معتقد به تاثیر پذیری الگوهای روانشناسی محیطی از بستره
 در این نوع مشارکت ها جستجو کرد. او حاکمیت الگوهای سازمانی را مرتبط با  هنجارها، قواعد و فرهنگ سازمانی میداند. 

به صورت خالصه میتوان گفت گرچه نیازهای معماری به شکل گیری روانشناسی محیطی متنوع بوده است، ولی اتکای 
ی آن در آغاز، منشاء دیالوگ تقابلی بین بستر شناسی از نوع جامعه شناسی با بستر شناسی از نوع معماری  است. به دیگر محتوای

سخن، مفهوم رئالیسم در روانشناسی محیطی )کل گرا است و ادارک مفهومی و کلی تری فراهم میکند(، و در مواجه با بستر 
کاگو ) که جزء گرا است و تحلیل همه جانبه ای را شکل نمیدهد و صرفا برای استفاده شناسی ایده آلسیم در مکتب روانشناختی شی

های موردی از این نوع تحلیل های میتوان بهره گرفت( شکل گرفته است و شاخصی برای ارزشیابی دستاوردهای روانشناسی 
د به لحاظ محتوایی نقطه اتکایی هم جنس و قوی محیطی است. به نوعی معماری بر گرفته از این دستاوردهای واقع گرایانه، میتوان

 را تجربه کند.
در ادامه میتوان تاکید روانشناسی محیطی بر رئالیسم، مترادف با واقعیت مداری درطراحی برشمرد و آن را در مفاهیم دو و چند 

دستاوردهای بسترشناسی وجهی به گونه ای دانست که قرائت مدرنیستی از سوی طراحان و پژوهشگران معماری مدرن را بر 
ی مطرح میکند و شهر یموضوع رفتار در فضا(، این ارجحیت را در 93، 0921روانشناسی محیطی ارجحیت میدهد. مثال )تانکیس، 

نظام ارزشی دو قطبی را، در بیشتر موارد، به عنوان گفتمان غالب در این زمینه میداند. قطب مثبت آنها، مواردی است که به هنجار 
( سه گونه تعامل را بین انسان و Gehl, 2007تاری حاکم شده بر بستر محیطی پاسخ مثبت میدهند و برعکس. مثال )های رف

محیط در نظر میگیرد که نوع سوم آن تعامل اجتماعی است و به مصداق همین روند میتوان لیستی از رفتارهای خوب و بد را 
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نهایتا باید گفت حاکمیت مطلق هنجارهای اجتماعی را   تماعی است، بر شمرد.متناسب با هماهنگی آنها با این ارزش که تعامل اج
بر الگوها و ارزش های رفتار جمعی و فردی، در روانشناسی محیطی معاصر، به صورت نسبی به یک مفهوم شاخصه ای تبدیل شده 

دهی به انطباق رفتارهای فردی را، در ( اهمیت هنجارهای اجتماعی )فرهنگی( در شکل 089-080، 0933است. مثال )گلپرور فرد، 
اولویت باالتری از هوش افراد در طی مسیر پیشرفت در جامعه میداند. همین روند را میتوان در رویکرد فرهنگی و حتی فلسفی بین 

را ابزاری در  این دو نوع بستر شناسی مبتنی بر رئالیسم و مدرنیسم رصد کرد.  برای جلوگیری از ادامه این روند که معماری معاصر
تاثیر پذیر ترین حالت ممکن نسبت به الگوهای رفتاری جمعی تعریف میکند، میتوان ضرورت بسترشناختی برگرفته از جامعه شناسی 

 را بیش از پیش در معماری حس کرد.
 

در  گرچه که به نظر می رسد اتکای محتوایی مطالعات نیاز سنجی به روانشناسی محیطی است، ولی :شناسینیاز -ب
مرحله  بروز در معماری، میتواند شامل موارد و نمود های متعددی از واقعیت در سبک طراحی باشد. محققانی همچون )اسالمی و 

 یرامونیعوامل پی اند و شامل طراح ندیمؤثر بر محصول و فرآ یرهایمتغ( معتقدند که نیازها، همان 89ص ، 0929درری جبروتی،
هستند. حال آنکه در پژوهش حاضر بستر شناسی دارای حوزه نفوذ بزرگتر و مستقل از  موضوعات )مقوالت(، های ژگیو، )بستر طرح(

نیاز شناسی، مطرح شد، و میتوان گفت نیاز ها، قسمتی از عوامل پیرامونی واقعیت اند، و بر اساس اینکه چگونه خود را در قاب 
 اشد:طراحی معماری بروز میدهند میتواند شامل موارد زیر ب

 
واقعیت محور )اقتباس از: فرهنگدوست، الف   "سبک طراحی "مفاهیم و عوامل مورد بررسی در نیاز شناسی  -۵جدول 

1331) 

 شرح در باره نقش و شیوه تاثیر گذاری  در سبک طراحی مبتنی بر واقعیت عوامل

فرهنگ 

و 

 اجتماع

 یکه زبان در چگونگ وهیاست. درست به همان ش ینیع یواجد نمودهااست که  دهیچیبغرنج و پ اریبس یمفهوم فرهنگ، مفهوم
تفکرات  شیبستر ساز و متن رو زینبوده . فرهنگ ن شیپگنگ و مبهم  یما نقش دارد و بدون زبان تفکرات ما جز توده ا دنیشیاند

 یبیاز آن نص گرانیکه د دهدیم گرید یتیبه ما هو مشترک،ذائقه (. 55ص،5211ب،یحبت )اس ریپذ ریگذار و تاث ریماست که تاث
نسل حامل و  کی وجامعه  کیاست که  ییها تیآرا و ذهن ها، شهیو معطوف به اند دهدیم لیما را تشک یفرهنگ تیهوندارند، همان 

 ند.را معرفی میک پدیدهحقیقت هویت، کیفیت ذاتی همراه یک پدیده است که بخشی از "(. 25،ص1052،یصاحب) واجد آنها است
، 5212)نوربرگ شولتز، زیدمعنای زیستن در جهانی است که هم مکان و هم اجتماعی را شامل میشود که فرد در آن می هویت به

که  طیمح یعاطف تیفیک رایاست ز طیفرد با مح یبخش رابطه  نیمهم تر طیمح یو عاطف یجانیه تیفیک(. به دیگر سخن، 21
)مک اندرو،  فرد اثر بگذارد یو تندرست یتواند بر سالمت یاست م تیموقع کیو خو و خاطرات مرتبط با  خلق نییدر تع یعامل اصل

( معتقدند محیط، اثر حسی خاص و اساسی در فرایند ادراک از بنا دارد. 521، 5212(. همچنین افرادی همچون )گروتر، 13، 5211
 ماثر است. سبک معماریپس فرهنگ در شکل گیری 

 فضا

 فضاهای / نظریه درباره NOX/ آثار گروه  Interactiveنظریات فضاگرایان به خصوص برونو زوی ایتالیایی درباره فضا / فضا های 
، و نقش بسترسازی فضا برای (5212لنگ،)5111در سال  Izumiغیرانسانی( وآنتروپوفیلیک )انسانی( ازدید آنتروپوزمیک )

در چند دهه گذشته ( مطرح شد، بارزترین نقش های فضا در فرایند طراحی است. 35، 5213رفتارهای انسانی که توسط )الوسون،
منتشر شده .این (5212،شولتز) "فضا،هستی و معماری"و یا (5211)گیدیون،"فضا زمان معماری"چندین کتاب مرجع مهم مانند

پسوند مورد استفاده قرار گرفته است.گسترش واژه فضا وترکیب  11ل زندگی چند دهه ای خود در معماری با بیش از واژه را در طو
نامید. از این روست که محققین بزرگی چون گیدئین به کنکاش در  "فضای معماری" به نوعی فرهنگ ودها را میش آن بادیگرواژه

در این موردتاریخ معماری میدان کار تحقیق محقق است و او سعی داردتا وقایع پرداخته اند.  در تاریخ معماری غرب،مورد این
 (. پس میتوان گفت فضا و معانی آن، جنبه هویت آفرینی کیفی بنا دارند.51،ص 5215)روشنایی، تعریف نماید. تاریخی را بی طرفانه

 مکان

انسان را  تیهواو  .انسان در تعلق او به مکان است هویت فضایی ست که خصلتی معین دارد، (5211)شولتز،تعریف مکان ازدید
را تنها  ،یابی وجهتداند  یرا شالوده حس تعلق داشتن انسان به مکان م ییداند، چنانچه شناسا یمکان م ییوابسته به شناسا

نسان در ظرف (. میتوان گفت قسمتی از هویت ا55،ص 5215، انیبمان) سازد یاو حرکت را در مکان ممکن م یکه برا یعملکرد
 مکان شکل میگرد، و مکان در این هویت آفرینی عملکردی بنا، نقشی بسترساز دارد.



 

21 

 

ره 
ما

 ش
م،

فت
 ه

ال
س

5 
ی: 

یاپ
)پ

32،) 
ار 

به
50

11
ک

د ی
جل

 ،
 

 اقلیم

 یمعمار -عتیطب -انسان فیتعار هیرا بر پا یانسان قابل درک کرده و و یرا برا عتیطب یمعنا است که یاز جمله مقوالت یمعمار"
تحول رابطه انسان و  ریالزم است تا س عتیطب و یارتباط معمار تیفیشناخت ک یکند برا یم یاری عتیاز طب یبهره مند یبرا
بشر همواره تالش  خ،یدر طول تار"، پس در نگاهی کلی باید گفت اگرچه  (5211)فالحت و شهیدی، "گردد یبررس زین عتیطب

بهتر و کار  ستیزند که امکان ز دستی دیجد یبه تجربه ها یبه عنوان مادر هست عتیاز طب یریادگیو  یریداشته است تا با بهره گ
 یاز آن که به انسان عقل گرا در برآورده ساز شیب عتیطب(، و 535، 5211)محمودی نژاد،  "کرده است یم سریآمدتر او را م

، ولی ان تنها مدل رابطه انسان و  (215)همان، است او را پاسخ گفته یو حس یروح یازهایکمک کند، ن یکیو تکن یکم یازهاین
 ییها شرفتیراستا به پ نیگسترش دهد و در ا عتیخود را بر طب یتالش کرده است تا سلطه  خیبشر در طول تار"طبیعت نبوده، و 

داشته  زین ینزول ریقابل توجه نداشت، بلکه س یشرفتینه تنها پ عت،یطب یاما از جهت درک ابعاد معنو است، افتهیدست 
 یو جلوه گر م یرا تداع"یخود پرست" یاو نوع ییگرا انسان انسان به همراه ییلم گراع "(، مثال 5210)اصغری و سیاوش پور، "است

(. اگر چه به نظر میرسد، 11، 5210)نقی زاده،  است عتیطب به نسبت ریانسان قرون اخ ییعوامل سلطه جو نیکه از مهم تر دینما
 زنده رشد کرده و به بلوغ یبشر همانند موجود یتکامل ریابن خلدون( س ی هی)نظر خیتار یزنده  شرفتیو پ یتناوب ریس ی هینظر

(، ازجنبه 532، 5211)محمودی نژاد، باشد حیتواند صح یدر مورد تمام تمدن ها م یتکامل ریس نی. اردیم یم تیرسد و در نها یم
 (:Rapoport, 1969,75روش شناسی، میتوان حاالت زیر را برای رابطه انسان و طبیعت )اقلیم( در نظر گرفت)

حاکم  طیکه مح یاست به گونه ا یشناس هانیو ک یدر حالت نخست، مذهب عتیانسان با طب یرابطه  یکل یبند میتقس کیدر "
 تیدر وضع عتیوجود دارد؛ انسان و طب یستیهمز یدارد. در حالت دوم، رابطه  تیاهم عتیاست و انسان کمتر از طب انسان بر

 شمارد و در حالت سوم، ابتدا انسان کامل کننده و یم نیو زم عتیقرار دارند و انسان خود را نسبت به خداوند مسئول طب متعادل
 انسان و ینخست رابطه  تیاست. در دو وضع عتیطب یکننده  بیاست، سپس خلق کننده و سرانجام تخر عتیطب یکننده  فیتعر
 بر شود که یاطالق م یزیبه آن چ عتیکه در مورد سوم، طب یکند، در حال یتعامل م عتیاست و انسان همراه با طب یفرد عت،یطب
 و لیاص یمعنا عتیمفهوم طب. ولی امروزه در نظریات محققین معماری، "ردیگ یقرار م یشود و مورد بهره بردار یآن کار م یرو

 نشان خود را "تعیطب تیتمام"صورت  نیو به ا ردیبه دست خواهد آورد که هر سه مفهوم مورد توجه قرار گ یکامل خود را زمان
(، و با مطرح شدن بازگشت به رابطه معنوی و تقدسی نسبت به طبیعت، تبدیل به نوعی نگاهی 5211)فالحت و شهیدی،  دهد یم

مطرح شده  طیانسان با مح انیم یاز مظاهر رابطه  یکیبه عنوان  ها هینظر نیدر ا عتیطب"ارگانیک شده است، به گونه ای که 
)نور  "شده است که انسان قصد نجات دادن آن را دارد لیتبد یتینیع ایامروزه به موضوع  عتیتر، طب قیدق یاست. در معنا

توجه  شیافزا نه،یزم از یبه انعکاس یمعمار لیتبد "(. مثال سبک طراحی به نام معماری زمینه گرا ایجاد شده که با 5211محمدی، 
(. به صورت کلی میتوان نتیجه گرفت رابطه انسان و طبیعت، 5211)مهدوی نژاد و همکاران،"است یعیطب زیبنا ن یرامونیپ طیبه مح

، 5210)نقی زاده،  "نیازهای مادی و معنوی انسان به طبیعت میشود"در بعد نیاز، تقریبا بصورت کامل یک طرفه است و شامل 
و  یعیطب طیکل مح یدر معنا «میاقل»مفهوم  نقل میکند، "هردر"( از  321، 5211(، به نظر میرسد همانگونه که )شولتز،515

 «سازد یم ایمه»و « کرده لیمتما»، بلکه «کند یمجبور نم»انسان را  م،یاقلبه گونه ای  است مطرح ساختانسان  

شکل 

 )ریخت(

 یدرون یاست که با هم رابطه ا یساخته شده و فرهنگ ،ییایجغراف یها یژگیو یدارا طیو مح ردیگ یم شکل طیدر مح یمعمار
بر  زین طیمح بافت و جنس سطحگذارد،  یادراک ما از فضا اثر م یرو بر طیهمان طور که جنس کل مح(. 551، 5211)لنگ،  دارند

 یزیر یپ یبرا یو انسان ییایجغراف ،یطیعوامل مح هیرو، شناخت کل نیاز ا(. پس 505، 5211)یورگ کورت،  نوع ادراک موثرند
تحلیلی محققینی چون  -، در انگلستان و با روش علمی11از دهه (. 1، 5211)وایت،  است یگذار بر کالبد ضرور ریتاث یها انیبن

ریاضی درآوردن پالن معماری، نگاه شکلی تحول یافت.  با استفاده از پیوند دنیای زبان و معماری و به زبان (Steadman)استدمن 
که به ساختار معنایی آن توجه  (Symantec)که به ساختار جمله می پردازد و (Syntax)نحو  در مباحث زبان شناسی دو اصطالح

 روش تجربیدارد. در نام جامع روشمتمرکز است و  (Space Syntax)دارد وجود دارند. روش استدمن بر نحو فضای معماری 
طراحی، معمار با طی یک فرایند معماری و بادر نظرگرفتن نیازهای کاربر، وعوامل موثردر طراحی مانند اقلیم،فرهنگ، عوامل 

روند  اجتماعی و دیگر به ارایه گزینه می پردازد و براساس معیارهایی از میان آن گزینه ها انتخاب می کند. با اینکه خالقیت در این
( میتوان شکل را در همه 52،ص5215)روشنایی، ترین گزینه وجودندارد. بهترین ومطلوبرسیدن به  رایمشهوداست اما ضمانتی ب

 این واقعیت ها است.  هماهنگیابعاد، از عناصر مستقل آن گرفته تا پالن، نما و ... رصد کرد که عامل 

 نیاز

ی قوم یاساس یازهای( ن،یکیزی)ف یعیطب یازهاین نیامباشد؛ الزم است تا در کنار ت «یانسان» یآن که بتواند هنر یبرا یمعمار"
)لنگ،  در گام بعدی باید به نیازهای فردی توجه شود. همانگونه که .(5211)اختیاری، "بر آورده سازد زی( را نیو معنو ی)فرهنگ
 تواند با پاسخ گفتن و یارفتار انسان براساس این نیازها و محرک ها شکل می گیردودر واقع یک طراح می معتقد است،  (5211

 ها، احتمال بروز رفتاری رادرکاربرمحیط بوجودآوردو البته این روند وابسته به ادراک انسان از تحریک هریک از این نیازها یا انگیزه
در کارفرما )نیاز( تیآنها بر اهم دیخوب تأک یلیاز طراحان خ یاریمشترک بس یژگیو"پس میتوان نتیجه گرفت که  نیزهست. محیط

در مخاطبان است که ایجاد  گروه های سنی و تفاوت های جنسیتی( نهایتا توجه به 315، 5211)الوسون،  "استی طراح ندیفرا
 به واقعیت است. ایجاد و جهت دهنده(. پس نیاز عامل 313خواسته های متفاوتی میکند)همان، 

 کارکرد

( زیرا 53، 5211)فردریک،  باشد سازگار مورد انتظار و هدف از ساخت آن یبنا، کارکردها ژهیبا برنامه و دیبا یمعمار یفضا یطراح
(. همچنین 551، 5211)لنگ،  "ادراک، رفتار و عاطفه ساکنان آن تأتیر مستقیم داردمحیط زندگی بر  "مشخص شده است که 

، 5212کنولوژیک، طراحی و ساخته میشود. )هایدگر، خلق فضا در دوران معاصر، در کنار سایر مولفه های فوق، توسط ابزار های ت
( تکنولوژی را ابزاری خنثی نمیداند. که آنرا ماهیتی متعرض به طبیعت میداند که خواستار تغییر شکل و استفاده از آن است. که 31

خر آن میداند. در عین حال او این تغییر شکل را منجر به تغییر رفتار های انسان مدرن میداند. بگونه ای که انسان و طبیعت را مس
تکنولوژی را سرنوشت ناگریز عصر حاضر میداند که راه بهره از آن را، تفکری برگفته از اصالت های معنوی و هنری میداند)همان، 

31.) 
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تاریخ و 

 زمان

 مهمترین رویکردهای که بررسی تاریخ در معماری واقعیت مدار تجربه میکند به این قرار است:
اریخ ت"بستر شکل گیری تفکرات و سبک های معماری، معرفت جوامع نسبت به خود و پیرامون خود است، چرا که  نگاری:واقعه -

تاریخ فاقد احکام کلی و "(. اگرچه51، 5210)استنفورد،  "نیست؛ بلکه به پندار آنان نیز میپردازد صرفاً داستان کردار زنان و مردان
(، دریافت معنا را منجر به بلوغ فکری انسان از 121، 5211(، ولی )شولتس، 11، 5210م، )گلیجانی مقد "دائمی و ضروری است

(. وقایع تاریخی که زوال و پیدایش 315، 5211طریق آگاهای از معانی میداند، که مبنایی ترین آنهاف خود آگاهی است )کالینگوود، 
ماع و فرهنگ و اقتصاد و سیاست را بر معماری نشان میدهد، سبک های معماری را بررسی  و تاثیر مولفه های کالنی همچون اجت

 تایید اجتماعی بودن معماری است.
و  5211حاکم بر زمان( )هگل، روح) کیفی زمان و( آهنگ و قوانین کلی معماری در هر دوره زمانی) : کالن روایتدوره یابی -

5211) 
(  بر اساس شواهد تاریخی با 5211الکساندر،ها ) برخی معماری معماری های "بی نام"کیفیت : برای تعیین ریشه یابی هویتی -

قبول این اصل که آثار معماری، نماد یا ابزارهایی است مبتنی بر شکل دهی به رفتار های غیر زبانی که درست به میزان رفتارهای 
هر معنا لزوما در مکانی خاص به "به گونه ای که  (،121، 5211زبانی و گفتار یا نوشتاری، به نظام های معنایی وابسته اند )شولتس، 

( . همچنین 100)همان، "انسان) را پدید میآورد -کلیت (محیط معماری، به مثابه هنر مکان، نظام نمادی است که ظهور میرسد، و
 ( مطرح شد به معنی مشابه میباشد.310، 5211، که توسط )کالینگوود، "تجربه تفکر تاریخی"مفهوم 

: ایجاد طرحواره های نمادی با زمینه تاریخی، با ابزار های تفسیری که به بازشناسی و زنده سازی سبک های تاریخی و یابینماد   -
که ی ندیفرآ طبق "( میتوان یافت. به گونه ای که 310، 5211بومی منجرشود. اوج این امر در رویکرد اسطوره ای )کالینگوود، 

 فهم که است متن کی مثابه بهی معمار کالبد کی جمله ازی اثر هر دهدیم شنهادیپ وار متن آثار خوانِشی برا متنی شناس معرفت
 (Raeisi.M ,2010)"است متفاوتی سفر و ازهی تها تجرب یط آن در هفتهی نها نشانه  لیتأو مستلزم آن هرباره

نسبت به مشکالت را، با اعمال تغییراتی در میتوان الگوی مواجه و فضای فکری ملل مختلف  ": با قبول این نکته که،الگو یابی -
ابتناء به نظام علی به  نوعی نگاه تحلیلی و علمی مطرح میشود که از طریق به ویژه در دوره جدید،"، و "دوران حال نیز به کار برد

تر با وقایع جاری و  دانهبرای مواجهه اندیشمن در گنجینه سرشار از حوادث تاریخ پرداخته و از آن تبیین و تعلیل رویدادهای موجود
خود را از جنبه های فرهنگی، کالبدی،  "کهن الگوها"(. چنین امری در کلید واژه 51، 5215)میرجانی،  "برداری میکند آتی الگو

هندسی و... نمایان کرده است. هریک از این رویکرد ها مستقال یا به صورت نظام مند و یکپارچه، باعث ایجاد جریان های فکری یا 
عملی میگردد که میتواند به عنوان پشتوانه عِلًی و گنجینه ای سرشار از یافته های حکمی و فلسفی، باعث اصالح فرایند های طراحی 

 و نهایتا ایجاد سبک های طراحی گردد.
  

تحت  نهایتا باید گفت، عرصه نیاز سنجی در سبک های طراحی، دارای عواملی است که در هر پروژه معماری، در هر بخش
تاثیرِ، هدف گذاری و الزامات اجرایی و...، تعریف میشود. نکته مهم این جاست که سبک طراحی مبتنی بر واقعیت، نیاز ها را به گونه 

 ای هدفمند و سیستماتیک در فرایند طراحی سازماندهی کند که:
تعادل در  -9شده نداشته باشند.  اثر منفی بر برآورده شدن سایر نیازهای تعریف -9در جای متناسب قرار گیرند.  -0

پاسخگویی به نیازها تعریف شده حفظ شود و پاسخ دهی به برخی از نیازها، به حذف شدن سایر نیاز ها از فرایند طراحی منجر 
 نشود.

 
 ،یصنعت یاز دستاوردها یبیاست که ترک یدرخت تنومند یها وهیم ،یدر معمار نینو یها یفناور :فناوری شناسی -ج

 ،یدر معمار کیبه مباحث تکنولوژ یده گاهیجا یمناسب برا ینظر ینبود مبان رسدیداده است. به نظر م لیآنرا تشک یو نظر یعلم
به  ،یدر معمار یکالن نگر باعث شده است، مباحث تکنوژ یچارچوبشده است. در ادامه، نبود  یآن در حد ابزار گاهیباعث تنزل جا

( دیدگاه اثر شناسانه: که 0 مطالعه فناوری در معماری را میتوان در دو دیدگاه کلی، مرور کرد: و مستقل، مطرح شود. زولهیصورت ا
به بررسی ابعاد مختلفی از زندگی بشر که تحت تاثیر فناورهای ساختمانی قرار دارند میپردازد. همچنین اثرات غیر مستقیمی که 

به میکند نیز مورد بررسی قرار میدهد. مثال ابعاد فرهنگی، محیط معماری از تغییر تحوالت تکنولوژیک در بستر اجتماعی، تجر
( دیدگاه ابزار شناسانه: که به بررسی ماهیت و دسته بندی انواع 9. 0938زیستی، اشتغال و اقتصاد و... )ر.ک: وفامهر و مجیدی، 

ز ابزارهای طراحی، گرفته تا آموزش و جنبه های تکنولوژیک قابل استفاده در معماری می پردازد. زیرا گستردگی عرصه معماری ا
ارائه شده است که در  یدر مطالعات مختلف ییها یطبقه بند ،یدر مطالعات درون رشته افناوری های ساخت را شامل میشود. 

ارائه شده  برای فناوری نقش بستر ساز  گرید یودر برخ ،ینقش ابزار ی(، در برخ0938)گالبچی وشاهرودی،یدینقش کل یبرخ
از  شیب ت،یو جامع یها، به کل نگر جموعهم نیازایوجود دارد که با توجه به ن یدولت ینهادها یاز سو یگریاست. البته نگاه د

همچون  ینیآنها، از عناو یها یدر فهرست بند یحت توانیکه م یبه گونه ا رفته است. یستمیبه سمت نگاه س ،یمطالعات قبل
کرد.  ادیتر(،  یو فرع یساده، مورد یها یها)تکنولوژ ستمیس ریتر( و ز یو اصل یجامع، کاربرد ده،یچیپ یها یها)تکنولوژ ستمیس

(. 0933،یساختمان نینو یها یفناورر.ک: ) رسدیتر به نظر م یمطالعات، کامل و تخصص ریمنابع، به نسبت سا نیا یفهرست بند
 آنها ارائه خواهد شد. لیو تکم عیتجم یدر راستا ،یندیفرا یطبقه بند تایها اشاره، و نها یطبقه بند نیاز ا یدر ادامه به برخ
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، 1331)منبع، فرهنگدوست و همکاران،ب  طبقه بندی درون رشته ای از گفتمان های تکنولوژی و معماری -1جدول 

 (13-12صص 

 طبقه بندی های ارائه شده م موضوعات تکنولوژیک

 مباحث

 نظری،

اجرایی 

استاندار

ها و 

 قوانین

 سازه ای

(1) 

تجدید -1تولید صنعتی، انبوه با امکان سفارشی سازی -0دوام  -2سازی سبک -3ایمنی و پدافند غیرعامل -5

 )تعادل، مقاومت، پایداری(استحکام -1پذیری 

 کالبدی 
 1آلودگی های محیطی کاهش -0هوشمندی و کنترل پذیری  -2سازی زیبا-3تداوم وبهینه سازی انرژی -5

 آسایش محیطی-1تعمیر و نگهداری -

 پروژه ای
برنامه های -2مدیریت در زمان، منابع و اقتصاد پروژه -3برآوردی  -کالبدیپذیری در ابعاد پیش بینی -5

 انبارداری و حمل و نقل -1روزآمدی  -0گسترشی یا تغییر کاربری 

 ایمنی کارگاهی -2پیشرفت ساخت   -3کیفیت ساخت -5 نظارتی 

ارتباط شناسی بین 

 فناوری و محیط

(3) 
آرایه -0ترکیب فناوری های نو با فرمهای بومی -2ایجاد شفافیت فضایی -3سیستم سازه و تاسیساتی نوین -5

 حفظ ارزش های منطقه-1ویژگی های اقلیمی -1ها و تزئینات 

(2) 
. تکنولوژی برای مصرف 0تکنولوژی برای تولید . 2. تکنولوژی برای بقا 3. تکنولوژی برای زندگی 5

 . تکنولوژی برای تکنولوژی1.تکنولوژی برای سلطه 1

 کنولوژی به عنوان نهادت-2تکنولوژی به عنوان نرم افزار -3تکنولوژی به عنوان سخت افزار -5 (51)

(55) 
نازمینه گرا  -3مل،مطلوب،عمیق( زمینه گرا )کا-5نگاه تطبیقی بین رویکرد زمینه گرایی با تکنولوژی نوین: 

 )کامل،موفق، ناخواسته، مطیعانه، سبک شناسانه(

ساخت اسکلت کامل و 

 یکپارچه
(5) 

مجموعه فناوری  -2ساختمان های نیمه پیش ساخته -3( LSFقاب های سبک فوالدی سرد نورد شده)-5

 سیستم  -1خانه های چوبی  -1خانه های پیش ساخته سریع النصب دادو -0های نیک سیستم)نمونه بومی( 

 (Saebi Alternative Building System - SABS))نمونه جهانی(  ساختمانی سبز

ساخت سازه های 

 مستقل

(5) 

(1) 

، قاب های پیش ساخته، قاب های پیش ساخته ICF)قالب های تونلی، قالب ماندگار سازه های بتن آرمه-5

، قاب خمشی با اتصاالت R-PCتوخالی)داموس(، پیش ساخته مدوالر سه بعدی، پیش ساخته با فناوری 

سازه های فوالدی)پیش -2،(  JK Structure، دوالیه، بتن سبک با تکنولوژی 3Dساندویچی)-3دوگانه،( 

بتنی)قاب -فوالدی -HABITECH  1بلوک های خشتی مسلح با تکنولوژی-0یچ و مهره ای،( ساخته پ

 ساده نیمه پیش ساخته(

 (5) ساخت دیوارهای باربر
پیش ساخته بتن سبک سازه -3بتن مسلح)ویژه، پیش ساخته قاب مدوالر، دیوار توپر و سقف توخالی، (  -5

 دوالیه -2ای 

ساخت دیوارهای غیر 

 باربر
(5) 

بتن، رزین وساقه گندم و -، بتن سبک با دانه های لیکا، الیافی)نیAACپانل دیواری)بتن مسلح سبک-5

دیوار غیر -2بلوک دیواری)بتن سبک گازی،(  -Rail-Wall )3، پیش ساخته بتن پرلیتی  Ercolithبرنج،(، 

پیش ،متال فوم(، سبک 3D،BBLOCK،ساندویچی سه بعدی)نیمه پیش ساختهCLCباربر)بتن سبک

 ( LSF ،QPanelساخته

 ساخت سقف باربر
(5) 

(1) 

-دال مرکب فوالد-3،( Double Tee)سیاک، پیش تنیده پس کشیده، پیش ساخته بتن مسلح  بتنی-5

مجوف بتن آرمه)با بلوک تو خالی ماندگار)پلی -2( تیگیسقف ب ستمیبتن)تیرچه فوالدی با جان باز، س

 ، ( Hollow Core Slabsنی، کوبیاکس(، پیش ساخته پیش تنیده لپروپی

 یبعدسه تیپانل کامپوز -LCP  3سبک موسوم به  ساختهشیپ یسقف یهاپانل -5 (5) ساخت سقف غیرباربر

 (5) ساخت نما
نمای مرکب عایق حرارتی بیرونی بر پایه پلی استایرین -3 (سرامیکی)نمای مدوالر پرسالن-5

   (ETICSمنبسط)

مرتبط 

به 

 عناصر

غیر 

 هوشمند
 کلیه عناصر معماری سازه و غیر سازه ای که بواسطه ترکیب شدن با سایر عناصر، نقش)ها(ی دیگر نیز دارند نگ

 دیوار های خود پاک شونده-3پنجره های هوشمند  -5 (1) هوشمند

مرتبط 

به 

 مصالح

غیر 

 هوشمند

(1) 

(5) 

مالت های -0سنگدانه های سبک پرلیتی -2دانه های پلی استایرنی بتن سبک با -3، (AACبتن سبک) -5

-1سندگدانه ها)بلوک های بتنی سبک،( -1عایقها)فوم پلی یورتان پاششی(  -1خشک نیمه آماده غیر گچی 

 بتن کفی)جایگزین پوکه ریزی(-1 سبکدانه)شیل منبسط شده(

نیمه 

 هوشمند
 نانو عایق ها -2مصالح حاوی نانو فسفرها  -3( PCMنانو مواد تغییر فاز دهنده ) -5 (1)

 هوشمند
(0 )

(1) 
 بتن خود ترمیمی -0مبدل انرژی) برگشت پذیر(  -2مبدل انرژی -3تغییر خاصیت دهنده  -5

 (5) کارگاهی
جوشکاری -0آرماتور بند اتوماتیک  -2تولید خرپای فوندوله پلیمری برای تیرچه -3تولید شبکه آرماتور -5

 فنداسیون منفرد پیش ساخته -1)چارچوب(دسترسی نوین مدوالر  -1سر به سر میلگرد 

( BMSای هوشمند مدیریت ساختمان)سامانه ه-0نورپردازی -2 نانو حسگر ها-3ضد رسوب الکترونیکی  -5 (5) تاسیساتی
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(1) 

 (52) 

(1) 

 رهیذخ، CHP, Micro CHPکوچک  اسیمق یمولدهاسامانه های الکتریکال)مولدهای انرژی های نو،  -1
، تجهیزات AMI شرفتهیپ یریاندازه گ یها رساختیز(،مدیریت مستقل،ESS)ریدپذیتجد یهای انرژ یساز

 ،مطبوع ی هیو تهو شیسرما ش،یگرما شرفتهیپ یستمهایسسامانه های مکانیکال)-1برق رسانی هوشمند،   
آب در  یو باز چرخان یساز رهیذخ(،  GHP) یحرارت یپمپها، Passive شیو گرما شیسرما یستمهایس

برای اتصال به  (IOT) یارتباط یرساختهایز -1ی( فالات یمنابع انرژ ریحرارت، آب و سا افتیباز ،ساختمان
 -51 در شهر هوشمند ایاش نترنتیا -1ی و بهداشت یب صنعتالفاض هیتصف یها ستمیس -1 شهر هوشمند
  TES یدر ساختمانها با استفاده از فنآور ینگهداشت انرژ

 ترکیبیسازه 

(5) 

(1) 

(1) 

تخته های سیمانی)الیافی)دیوار داخلی وخارجی غیرسازه ای،نما، ورق پوشش بام شیبدار(، تراشه  -5
تخته های منیزیمی یا مستر بورد)پوشش -3چوب)دیوار داخلی و خارجی،نما،پوشش بام(، ( 

)عایق کاری کف،سقف و دیوارهای ساختمانی و  XPSصفحات عایق حرارتی  -2دیوار،پارتیشن،سقف کاذب( 
تخته های گچی یا صفحات روکش دار گچی)پوشش داخلی دیوارهای غیرباربرداخلی و خارجی( -0صنعتی( 

چاه آسانسور  پوشش مستقل دیوار،محافظت ستون ها، بلوک های گچی سوراخ دار)تیغه های غیر باربر،-1
پانل آجر  -1سیمانی)جداکننده های داخلی و خارجی( -پانل های بلوک چوبی -1وغیره در مقابل آتش(  

 سفال ابداعی)جداکننده غیرباربر داخلی و خارجی( 

 (53) آموزشی
آتلیه مجازی -0تدریس ترکیبی -2شبکه های آموزشی با محتوی دیجیتال  -3آموزش مجازی)از راه دور(  -5

 طراحی

و شبیه  لمدطراحی،

 سازی
(55) 1) CAD   2) 3D MODELING  3)BIM   4)ENVIROMENT MODELING  

5)ANIMATIONAL MODELING 6)Dynamic& Programable Modeling 

 -1( 3111)آدینگتون،-0( 511-525، صص5213)ناری قمی،-2( 5215)آصفی،-3( 5211)فناوری های نوین ساختمانی،-5راهنمای منابع: 

گانه مقررات ملی ساختمان( 33)مباحث  -1(  5211)وفامهر،-1(  5212،و مظاهریان )گالبچی-1( 5211)محمدی،-1( 5211)خضریان و زندی، 

 (5210)مهدوی نژاد و نیکودل،-52( 5211)تقی زاده و محمودی،-53( 5211)محمودی و تقی زاده،-55( 11،ص5211)گلن، آرتور،-51

 
، میتواند بر گزینش گری و تطبیق توان اینگونه نتیجه گرفت، که نگاه اثرشناسی در فناوری های مرتبط با معمارینهایتا می

پذیری بیشتر محصول نهایی کمک شایانی کند. خاصه آنکه معمار در سبک طراحی خود، مراحلی را برای انتخاب بهینه ترین 
فناوری های معرفی شده در باال، اختصاص دهد. همچنین نگاه ابزارشناسانه، به طراحی معمار اجازه میدهد مالحضات نیاز شناسی را 

ر یک کفه ترازو، و فناورهای مطلوب را در یک کفه دیگر قرار دهد. به گونه ای که ایجاد تعادل بین این دو، باعث ایجاد مفهوم د
پایداری در ابعاد مختلف محصول معماری خواهد شد. زیرا از یک سو برگفته از نیازهای واقعی و از دیگر سو، برآمده از تکنولوژی 

اند با چنین فرایندی، با ثبات نظر بیشتری وارد مراحل بعدی فرایند طراحی شد، و از تطابق باالی های کارآمد است. پس میتو
 تعریف شده در باال اطمینان داشت. محصول با ابعاد مختلف نظام کالبدی

 

 نظام ذهنی معمار -5-۹
 توان موضع گیری محققان معماری را در این باره، در دو دسته بندی کلی قرار داد:می 

( که نقش ذهن معمار را، در تالش به هدف فهم افعال زندگی بشر شامل 99، 0929الف( دسته ای همانند )سامه و اکبری، 
رویداد ها و فعالیت های زندگی او میدانند. یعنی ذهن معمار هر چه درک بهتری از قعالیت های انسانی داشته باشد، بهتر میتواند 

آن، به معنای بستر سازی برای افعال بشر است. این دسته از محققان به نقش ذهن معمار، به مسئله ای را طرح کند که پاسخ های 
ای مینگردند که میتواند تمدن سازی را حد مداخالت معماری در ظهور کالبدی خود ایجاد کند. به دید )الوسون، واسطهعنوان 
از محیط را به مداخالت معمارنه )واقعیت( تبدیل (، ذهن معمار همچون صافی عمل میکند که ادارک )تخیل( کلی 91، 0929
 میکند.

ب( دسته دیگری از پژوهشگران معتقدند که ذهن معماری رابطه ای فعاالنه با نظام نیازها و مقدورات معماری برقرار میکند و 
د ولی از جهت نقش معمار، تحلیل و تفسیر صرف نیست. بلکه از جهت کمیت ممکن است مداخله ای جزئی در کالبد شهر کن

 کیفیت، در حال ساخت چهره ای از واقعیت های حیات بشری در زمان و مکان مشخص است.
 
شیوه مواجهه ما با مسئله، امر مهم و تعیین کننده ی کلیدی است که چگونه ماهیت : نقش ماهیت مسئله -

(، گستردگی فضا و 3111مسئله را تعریف کنیم. زیرا از یک سو مطابق نتایج تحقیقات افرادی همچون )سالینگروس،
ی، طراح شناسیندیآحوزة فر یالگوهاماهیت مسئله پنداری در معماری )در کنار سایر عوامل(، باعث شده است که 

معماری مفید واقع شوند، و در محیط عملی و  مسئلهجوانب روشن شدن  از طریق کمک به یپژوهش طیمح صرفا در
از دیگر . حرفه ای، به دلیل عدم ارائه راهکارهای مرحله مند و عقالنی و جزئی، هنوز به درجه کاربرد مناسبی نرسیده اند

وان به شیوه های متفاوتی ادراک و وارد فرایند های معمارانه کرد. بر این اساس، سو، واقعیات در عالم واقع، را میت
میتوان به شیوه های کل گرایانه ای همچون ساخت گرایی، رفتار گرایی، شناخت گرایی و... که پیش از این در پیشینه 

گرا در نقطه مقابل  تفلسفه ساخپژوهش به عنوان روش های یادگیری مورد مطالعه قرار گرفتند، اشاره کرد. 



 

20 

 

ره 
ما

 ش
م،

فت
 ه

ال
س

5 
ی: 

یاپ
)پ

32،) 
ار 

به
50

11
ک

د ی
جل

 ،
 

معتقدند که  گراها تینی. عهستند یگرای تینیع یقرار دارد که هر دو دارای زیربنای فلسف یو شناختگرای یرفتارگرای
است.  رندهییادگ به ذهن تیدارد و هدف آموزش، انتقال ساختار این واقع یقیخارج از ذهن، وجود حق ت،یواقع
به  توجه و نظریههای برآمده از آن پرداخته و با یتگرایینیبه نقد فلسفه عپژوهشگران ساختگرا  (11، ص5211ف،ی)س

 پرداختند تیو ترب میو امکان استفاده از آن در تعل یبه توسعه ایده ساختگرای رییآثار نامطلوب آن در یادگ
(Woolfolk, 2001, 210 ) طبق این فلسفه، کردند. بر  یخود معرف یرا به عنوان فلسفه زیربنای "یگرای تینسب"آنها

( 520، 5210. )گال، سازندیمتفاوت م وهاییو افراد مختلف آن را به ش شودیساخته م ،یو اجتماع یروانشناخت،تیواقع
 یتلق یقطع زیچ چیو ه ردیگیدیگر مورد قضاوت و داوری قرار م زینسبت به چ زییهرچ ،یگرای تینسب در فلسفه

خارج از  یهست تیبه بود یا نبود واقع گراها، تیگفت نسب توانیواقع م در( 51، 5211 همکاران، و ی. )عبدخدایشودینم
. دانندیم طیرا، برداشت انسان از مح یروانشناخت تی(، بلکه واقعاثبات و نه کنندیم یذهن کاری ندارند. ) نه آن را نف

شناخت گرا از نوع تجزیه و هایی انچه که در عمل، سابقه اجرا شدن در معماری دارد شامل روش (.11، 5211 ف،ی)س
تحلیل گرایی است. بعد از تجزیه مسئله به عواملش، مسئله چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر مطرح میشود. زیرا صرف 
شناخت این عوامل نمیتواند حتی مالک ارزشیابی دقیقی را حاصل کند. به نوعی مرحله شناخت هنگامی ارزش مند 

یا، از ارتباط انها با یکدیگر نیز باشد. در این زمینه پژوهشهای مختلفی انجام گرفته است که منجر به ارائه تصویری گو
 که سعی کرده اند هر دو گام شناختی را )تجزیه و ترکیب( در ارتباط با ماهیت مسئله و یکدیگر تعریف کنند.

 

دوست و همکاران، یقات پیشین )منبع: فرهنگروش شناسی مطرح شدن مسائل در معماری بر اساس تحق -3جدول 

 (11، ص1333

 دسته بندی دسته بندی ناشی از ترکیب دسته بندی ناشی از تجزیه 
بستر شکلگیری و ماهیت 

 مسائل

 دورک یدو نا پ
موضوعات و  ها، تیواقع

 یعملکرد اتیضرور
 اطالعات متغیر اصولی ندارد

 شرایط متغیر انطباقی هاارزش، (یذهن تی)هو هیطرح ما عوامل و ویژگی ها ریمن و همکاران
، نوربرگ شولتز

،  ان.ال.پراک
سنت جان  نیکول

 لسونیو

فرم و  عملکرد ،، ساختمان
 معنا

ی، کارکردی، باشناختیز)موضوعات
ی، اجتماعی، ساختاریی، معنا
دامنة ی )رامونیعوامل پی(، اقتصاد
 ران،یگ میتصم )شامل یانسان

و  قانونگذاران کاربران، ران،یمد
، بستر مؤلفان ناظرانشان و

هداف، )اصول، ا هایژگیومحیطی(، 
 ها(روششرایط، برنامه ها، ضوابط، 

 جامع نگر و
 ساختار ساز
 

شرایط متنوع و تقریبا پایدار 
اجتماعی،محیطی و نیاز به 

مداخله کالن از طریق 
 معماری

 کاپون

 ایفرم  : شامل هیمقوالت ِ اول
عملکرد  ،قالب )انفکاک(

 ایو معنا )نهاد ، (تی)عل
 (فطرت
شامل   هیمقوالت ثانو

 ساختمان، بافت، و اراده

 اسالمی
ها،  اصول، اهداف، برنامه

و  یدرون طیضوابط و شرا
 ییغا

صول ا ، یاصول علمری، نظ اصول
 احکام و ضوابط ی ،هنر میمفاه و

 جامع نگر
برداشت محیطی بر اساس 
چارچوب از پیش تعریف 

 شده

 تفکر، فرایند، طراحی هربرت سایمون
فلسفه، چارچوب، تئوری، روش، 

 پیام
برون رشته 

 ای
انسجام بین رشته ای در 

 روش و فلسفه طراحی

دوران ایجاد نرم 
 افزارهای هوشمند

فرایند های کل نگر )نرم 
افزارهای مدلساز وشبیه ساز 

 محیطی(

دستور العمل های جزء نگر )فرایند 
ونرم افزارهای  های حل مسئله

 تخصصی مهندسی(

هوشمند و 
 منعطف

اصول و مبانی از تعریف 
شده،  راهکارهای جامع و 

 نمونه ای

 
در بین تحقیقات پیشین، میتوان دسته دیگری را یافت که صرفا روش شناسانه با مقوله تجزیه و ترکیب عوامل مختلف تشکیل 

فرایندی نیز پیشنهاد کرده اند. نکته مهم در این تحقیقات، تایید نیازمندی به دهنده  مسئله معماری، مواجه شده اند و برای آن، 
 ی راه حل معماری )عکس العمل( است.ارائه چارچوبی روشمند برای تعریف مرحله مند شناخت )عمل( و پیاده ساز

 
ه بوده است، مقوله تجربه در به نظر میرسد آنچه که در میان رشته ای معماری همیشه مورد توج :نقش تجربه و پیشینه -

( تحت 09-92،ص0982اجرا است. این دو قطبی، آنگونه که برخی از پژوهشگران همچون )برادبنت، -های مختلف طراحیجنبه
اخته اند، تا کنون بیشتر در حالت چالش و عنوان  تنش بین آموزش طراحی معماری با گونه های مختلف تجربه بدان پرد

(، اینگونه 98،ص0939ناهماهنگی بسر برده است. همچنین درباره تجربه ملی این نظام دو قطبی، میتوان از یافته های)حجت،
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وان به تقسیم شده است. میت "وارسته)بومی و مستقل("و  "واگرا)جهانی("برداشت کرد که آموزش معماری در ج.ا.ایران به دو قسم 
صورت ضمنی عالوه بر توجه و استفاده از نتایج چنین تحقیقاتی، نتایج ضمنی دیگری نیز گرفت، مثال  اینکه چنین دوگانگی ای، 
خود به معنی شناسایی یکی از کانون های اصلی ناپایداری در مسیر چارچوب دهی به معماری است، که باید آنرا را به واسطه نقشی 

میتواند داشته باشد، به صورت مستقل و تفکیک شده ای از سایر جنبه ها در نظر گرفت. پس در این پژوهش، که در فرایند طراحی 
نظری در -هنری-، کلیده واژه ای است که به نمایندگی از تجربیات عوامل انسانی در همه ابعاد علمی"تجربه و پیشینه"عنوان 

 معماری مطرح میباشد.
(، اشاره کرد که معتقدند مسیر تجربه و پیشینه ذهنی Dorraj, et al. 2012نی همچون )نهایتا باید به نظرات پژوهشگرا

 -تئوری و نظری محور    -  معماران در مراحل طراحی، باعث میشود سبک های طراحی به کلی تفکیک شوند به سه دسته:
 ایده پرداز و متفکرانه -تجربی محور 

 

پیدا میکند، در حقیقت، انواع مختلفی از دانش است که به طرق مختلفی حاصل  آنچه که در طراحی نمود :دانش و آگاهی -
شده اند. منابع دانش، متنوع و راه های بروز و دخیل شدن آنها در فرایند طراحی، خود باعث تفاوت در فرایند و محصوالت نهایی 

رایند طراحی، چارچوبی قابل اصالح و گسترش خواهد شد. در این زمینه، صاحب نظران، ضمن تفکیک انواع دانش های دخیل در ف
 را ارائه داده اند، که انواع مختلفی از دانش احتمالی و ناشناخته را نیز میتوان در این دسته بندی تفکیک شده، جای داد. این میزان از

ک است. زیرا در نظریه تفکیک شدگی انواع دانش، به معنی قبول جایگاه مستقل آنها، در فرایند طراحی، حداقل در بعد تئوری
شناسی، میتواند و باید، ابتدا نسبت به ماهیت شناسی آنها پرداخت و سپس بر اساس ظرفیت هر نوع دانش، جایگاه مناسبی در 

به نظر میرسد در این زمینه، مطالعات متنوعی برای چگونگی بروز و جهت دهی چنین جنبه هایی  فرایند طراحی به آن اعطاء کرد.
ورت گرفته است، که تفکیک این جنبه ها از یکدیگر، به دلیل اصلی : تغییر در نگرش سنتی به فرایند طراحی معماری، از دانش، ص

( دسته بندی چهار گانه ی زیر را درباره دانش نظری و حرفه ای در معماری، Deming & Swaffieldحاصل آمده است. مثال )
 صورت اقتباس تکمیلی عبارت است از: به صورت دو قطبی های دوگانه معرفی کرده که به

 
 ,Deming & Swaffield,2011دسته بندی دانش نظری و حرفه ای با نگاه تطبیقی در معماری )اقتباس از :  -11جدول 

p19) 

 (Tacit knowledgeدانش ضمنی )

  طراح شهود بر مبتنی و تلویحی شیوه : برداشتی

  حرفه ای تجارب منبع:

 انجام دادن  طریق از یادگیری:  آموزش و

 (Conceptual knowledgeادراکی ) -دانش شهودی

 شیوه: ارائه اصولی، شفاف و قاعده مند دانش ضمنی

 منبع: تحقیقات و پژوهش های علمی پروژه ونمونه محور

 آموزش ویادگیری: انتقال تجربیات و روش ها 

 (Systematic knowledgeنظری )-دانش سامانه پندار

 شیوه: بیان، ارزشیابی و طبقه بندی صریح و روشن و علمی

 حرفه ای-منبع: تحقیقات و پژوهش های علمی آکادمیک

 آموزش و یادگیری: فراگیری )شخصی و گروهی( نظری

 (Operational knowledgeدانش اجرایی )

 شیوه: ثبت شیوه های اجرایی شدن دانش های نظری

 قوانین، الگوها و سبک های اجراییمنبع: شیوه نامه، 

 آموزش و یادگیری: فعالیت)تجربه( در حرفه ها و گرایشات

 
درون رشته ای، در زمینه دانش های مرتبط با معماری )و همچنین وجوه دانش های تولید شده در  بعد تحقیقاتبه نظر میرسد، 

کرده است که باعث انباشت اطالعات تجربه نشده، کلی  طراحی، مسیری را طی بعد آموزشمعماری( به صورت نسبتا مستقل از 
)گروت گویانه، غیر شفاف و غیر اجرایی زیادی در این زمینه شده است. ولی به صورت کلی، جریان شناسی مفهومی ای توسط 

در  دانشی( شیوه های آموزش طراحی-( صورت گرفته است که بدون تشریح و تفکیک برای )جریان محتوایی01،ص0930،نگیو
مدارس معماری، معتقد است که صرفا بر اساس ارتباط بین دروس نظری )دانش طراحی(، با دروس عملی )بستر بروز و ایجاد 

تفکیک کامل دروس نظری و عملی از یکدیگر، که ارتباط  - طراحی(، میتوان سه جریان تجربه شده در دنیا را اینگونه بیان کرد:
تدریس تفکیکی  -. همگامی و همزمانی تدریس دورس نظری در کارگاه معماری  - جو است.دهی بین این دو بر عهده خود دانش

 .ولی همزمان دروس نظری وعملی، که توسط سمینار کارگاهی، سعی بر پیوند این دو میشود
ا حدی در این زمینه، با بررسی پیشنه پژوهش هایی که انجام گرفته است میتوان با تفکیک گرایش های مختلف معماری، ت

میزان بهره گیری و تجربه آنها از این تحقیقات را، در پژوهش های مستقلی بررسی کرد. ولی بر اساس برداشت های مولفین این 
پژوهش از اسناد کتابخانه ای، میتوان به صورت نسبی بیان کرد که گرایش معماری منظر بیش از سایر گرایش ها پیشرو بوده است. 

و انجام پژوهش های بنیادین در این زمینه مثل مطالعات دانش  (IFLAمعماران منظر ) یجهان ونیراسفدبه گونه ای که تشکیل 
م، و پروژه ای که به افتخار آندره  9110( در سال ASLAشناسی معماری منظر توسط انجمن معماران منظر امریکا )

(  ECLASشورای اروپایی مدارس معماری منظر ) ( توسطLe Notre(، معمار شهیر فرانسوی با همین نام )0809 -0811لونوتر)
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« شورای مربیان معماری منظر»انجام شده، و آرشیو مقاالت متعددی که برای نشریه معماری منظر ) نشریه رسمی  9112در سال 
(CELAارسال شده است نشان دهنده پیشگامی این گرایش از معماری در زمینه گفتمان شناسی و حرکت به سمت چارچو ،)) ب

دهی علمی به آن است. میتوان با ترکیب یافته های فوق در یک بستر، به این نکته پی برد که وجوه متنوع دانش در معماری، لزوم 
سازماندهی آنها در یک چارچوب کلی را بیش از پیش نمایان میکند. زیرا چنین بستر گسترده و متنوعی، در صورت عدم بهره گیری 

روش  یگونه شناس. (Deming & Swaffield, 2011,p 25الش تبدیل خواهد شد )ر.ک به: درست، از ماهیت فرصت به چ
در طول سال ها و بنا به  یمعمار یطراح یندهایبر ذهن طراحان در فرا تفکرحاکمنشان میدهد که ، بر دانش یمبتن یطراح یها

 کی یداراهمواره  یسنت یطراح یندهایو فرا مدرن یمعمار ک،یکند. علم و دانش کالس یم رییهمواره تغ ی،زمان طراح یاقتضا
 (. Zhang,2012اند )بوده یخط کردیرو

 
م، جزء اولین افرادی بوده است که نسبت 03( در ابتدای قرن Bruce Archerبه نظر میرسد بروس آرچر) :توانایی ذهنی -

عواملی همچون توانایی ذهنی در ایجاد و حل تفکیک فرایند طراحی از ماهیت آن، تفاوت قائل شده و آنگونه که بعدا بر مبنی 
مسئله در هر رشته ای تفاوت هایی وجود دارد، این روش به طرق مختلفی در رشته هایی همچون مدیریت، طراحی مهندسی و... 

نی ( نکته مهم در توانایی ذه9،ص0920جزء مهمترین اهداف  برنامه ریزی آموزشی قرار گرفته است)ر.ک: پور محمدی و نعمتی،
که فرایند طراحی را فردگرایانه تر میکند، این نکته است که طراحان صرفا به دنبال حل مسائل شناخته شده نیستند، بلکه در موارد 

(. بر این 0920خاص و ویژه، میتوانند در زمینه تعریف و حل مسئله، به صورت همزمان موفق عمل کنند )اقتباس از: هوانسیان،
 دی کلی برای طراحی های مبتنی بر توانایی ذهنی را از نتایج تحقیقات گذشته ارائه کرد:اساس میتوان یک دسته بن

بازتاب بیانی از روشها، فرایندها و ماهیت راه حل محور طراحان، شرکت ها و  (:Descriptiveطراحی به مدل توصیفی) -
ای فردی، وجوه مشترکی نیز در بین دفاتر طراحی شاخص، که به صورت توصیفی ارائه میشود. در کنار سالیق و روشه

 این روشها قابل برداشت است. ازجمله : خالقیت و تفکر دو وجهی و...

بازتاب روشمند از روش های طراحی مبتنی بر موضوع یا محتوی، که به  (:Prescriptiveطراحی به مدل توصیه ای ) -
را به صورت علمی استخراج و بیان کنند که فارغ  صورت روند های جزئی یا فرایند های کلی، سعی میکنند روش )هایی(

 از نقش توانایی ذهنی و خالقیت های معمارانه در هر پروژه ای، مسیر کلی مشابهت های زیادی داشته باشد.

دسته بندی حاالت مختلفی از هم نشینی پژوهش و طراحی در معماری  (:Research Approachطراحی تحقیق محور ) -
 است که میتوان  دسته بندی سه گانه )گودین و زاهدی( اینگونه تکمیل و ارائه کرد:

: بهره گیری از شیوه ها و امکانات پژوهشی برای بررسی مقوله ( Research for Designرابطه موازی و مستقل  )( 0
 یک و نظری صرف )ماهیت شناسی و روند شناسی طراحی(.طراحی از بعد تئور

(: استفاده از  ابزار تحقیق به عنوان قسمتی از راه حل معمارانه برای Research into Design( رابطه ابزاری )9
 تعریف و حل مسائل )روش شناسی تطبیقی در طراحی(.

وسعه مفهومی طراحی از طریق بازنمایی (: تکمیل و کمک به تResearch Through Design( رابطه تکمیلی )9
مراحل آفرینشی طراحی توسط ابزارهای تحقیقاتی به منظور فهم روند طراحی به شیوه تئوریک و کمک به نقد، 

 گسترش و اصالح آن ) تبدیل محتوی و توسعه تحقیقاتی(.
رایند مسئله که سعی بر یکپارچه تر : بازنمایی الگوریتمی و سیستماتیک، از ف(Combinatorialطراحی به مدل ترکیبی ) -

شدن وجوه آموزشی، تجربی، پژوهشی و... طراحی دارد. یکی از مهمترین اهداف چنین روشهایی، کانسپ زایی بر اساس 
تحلیل محتوی است. برای دستیابی به چنین هدف مهمی، از شیوه های تحلیلی متنوعی استفاده میشود. شیوه حل 

له مراتب طولی نیست و به صورت عرضی نیز سعی بر ارتباط گیری با شاخه های علمی مسئله نیز صرفا بصورت سلس
مختلف میکند. همچنین نقطه آغاز و پایان فرایند را، مستقل از علوم و بخش های دیگر معماری نمیداند. به نوعی سعی 

به و تولید علم در معماری میکند ضمن حل مسئله معمارانه در هر پروژه ای، گامی برای فهم و حل مسئله های مشا
 (.Cross,2005بردارد )ر.ک: 

 

 هایافته -6
مفهوم واقعیت در معماری، از جنبه های مختلفی مورد پژوهش و معنی یابی قرار گرفته است. مطالعات طراحی پژوهی در 

جدید، فناور های ساخت و ...  معماری که در بخش پیشینه بدان پرداخته شد نشان دهنده این است که، تکنولوژی های نرم افزاری
به جهات مختلفی از شکل دادان به واقعیت پرداخته اند. به گونه ای که مفاهیم نظری و کاربردی به صورتی همزمان و موازی با 

باعث یکدیگر، بسط پیدا کرده اند. در مقام ارزشیابی این اقدامات، میتوان از گفتمان آنها این گونه استخراج کرد که هر روشی که 
افزایش شباهت و قرابت به واقعیت متجلی و مورد نظر طراحان گردد، ارزشمندی و توانایی باالتری دارد. واقعیت به عنوان مفهومی 

( روایی پذیری: آنچه از مطالعات موجود 0چند بعدی در معماری، شامل روش ها و فرایند هایی است که دارای دو وجه اصلی است: 
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نظام ذهنی مناسب  است ) درک، تحلیل و  بیاناست که روایی پذیری از بُعد نظری در طراحی، به معنی  قابل درک میباشد، این
(. در حالی که بُعد هنری را میتوان بر اساس سبک های هنری و برخی قوانین طراحی معماری که روا پذیری انها منوط به معمار

(. از سویی دیگر، معماری علمی است در بستر نظام زیبایی شناسیو ... است، به ثبات رویه ای نزدیک کرد ) قالب و روشمندی
محیطی. یعنی از یکسو، مخاطب مستقیم )بهره بردار و سازنده و...( و غیر مستقیم )واحد های همسایگی و شهروندان و...( آن، فرد 

صول آن در بستری محیطی ساخته و استفاده میشود. پس باید به نیازسنجی و بستر و اجتماعات انسانی هستند، و از سویی دیگر مح
(. میتوان روایی پذیری در نظام عملیاتیشناسی از جهات مختلف توجه، و در قالب امکانات تکنولوژیک موجود در آن حرکت کرد)

 رایی( دانست.طراحی( و عملیاتی )اجمعماری را، ترکیبی از  هر سه بُعد علمی )نظری(، هنری )
 
 

 
 عوامل روایی پذیری مفهوم واقعیت در معماری )منبع: نگارندگان( -3نمودار 

 

 

رسد که مفهوم پایایی در طراحی معماری، دارای دو بُعد است. نخست به معنی تکرار و تعمیم پذیری ( پایایی: به نظر می9
دستیابی به نتایج جستجو کرد. به این  فرایندنظور مد نظر از طراحی، که باید این دو را  در نتایج، دوم انطباق نتایج با اهداف و م

صورت میتوان گفت داشتن روش مشخص در سازماندهی نظام های فوق )که باعث روایی بودن(، به معنای نگاه فرایندی به 
و نکته است. نخست جایگاه و اهمیت داشتن فرایند طراحی است. همچنین، تنوع فرایندهای ارائه شده برای طراحی، خود گواه د

توانمند در این زمینه، و دوم اینکه صرف داشتن نظام و فرایند، نمیتوان به پایایی رسید )زیرا اگر این هدف حاصل شده بود، نباید 
ح(، از یک سو، وانطباق گزینه های جایگزین زیادی برای آن ارائه شود(. پژوهش حاضر با تفکیک نقش حقیقی و حقوقی معمار)طرا

، تالش کرده است کمبودی که در این عرصه قابل ادراک است، نبود (00جدول آنها با نظامات روایی آفرینی فوق از سویی دیگر)
تعبیر کرد. که به معنای  چارچوب علمی،نگاه سامانه نگر)سیستماتیک( است. نگاه سامانه ای به علم معماری را میتوان در داشتن 

کنار نظامات فوق و فرایند سازماندهی آنهاست. زیرا هدف دستیابی به واقعیت، همانند روحی در کالبد کلی این  ، درهدفمندیداشتن 
 پایا و رواموارد حضور دارد. به صورتی که باعث سازماندهی آنها در جهت معنا داری، و دست یابی به اهداف طراحی در قالب 

ث ارتباط هر چه بیشتر بین فناورهای واقعیت مجازی همچون فناوری مدلسازی میشود. همچنین وجود چارچوب علمی، میتواند باع
مدار هستند و بر  تیمحور و واقع ندیها، غالبا  فرا یفناور نیا رایز( با مبانی نظری واقعیت مدار شود. BIMاطالعات ساختمانی )

همچون  یسبک طراح نیجنس ا نکهیاند. باتوجه به ا هر پروژه، شکل گرفته یها تیمسئله مطرح، و البته واقع ندیاساس ابعاد و فرا
 است، کیستماتیبر روش تفکر س یها و برون دادها است و مبتن ندیاز: درون دادها، فرا یچرخش یها، ساختار یفناور نیاساس ا

پس میتوان نتایج و یافته های این پژوهش را در پژوهش هایی که به هدف بهره گیری روشمند از مبانی نظری در فناوری ها نوین 
 هستند نیز استفاده کرد. 
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تماتیک )منبع: تطبیق عوامل پایایی و روایی سازی مفهوم واقعیت در معماری با عوامل ایجاد تفکر سیس -11جدول 

 نگارندگان(

مرحله در چارچوب 

 علمی

مرحله در عوامل روایی 

 و پایایی واقعیت
 نقش در چارچوب علمی مبتنی بر مفهوم واقعیت در معماری

 دستیابی به مفاهیم، جنبه ها، و حوزه های قابل استفاده از آنها در معماری بعد علمی )نظری( کنکاش مفهومی

 )طراحی(بعد هنری  کنکاش محیطی
دستیابی به مجموعه قوانین و احکام طراحی متناسب و هماهنگ با 

 مفاهیم فوق

تصمیم گیری و 

 کنترل
 بعد عملیاتی )اجرایی(

بستر و مخاطب شناسی، و انتخاب آگاهانه فناوری ها. نهایتا ارزشیابی 

 کیفی و کمی نتایج

 پیاده سازی
نقش طراح )حقیقی و 

 حقوقی(
 بالفوه)ذهنی( به حاالت بالفعل)عینی(تبدیل جنبه های 

 

 نتیجه گیری -7
بر اساس تحلیل علم شناسی از مطالعات طراحی پژوهی، به نظر میرسد که وجوه مختلف واقعیت در معماری )چه آنهایی که تا 

طراحی، نیازمند یک  کنون در مطالعات پژوهشگران بدست آمده است، چه برگرفته از پژوهش های آتی باشد( برای تاثیر بر فرایند
چارچوب عینی هستند که در آن، نقش و جایگاه آنها نه فقط به صورت عواملی مستقل، بلکه به عنوان عناصر یک چارچوب 
هدفمند، مورد بررسی قرار گیرند. چنین چارچوبی ضمن انعطاف نسبت به جابه جایی این عوامل موجود، توانایی به کار گیری عوامل 

نیز دارد. زیرا وجوه واقعیت در معماری، هر چه باشند، نمی توانند بصورت مستقل به فضا و کالبد معماری وارد و احتمالی دیگر را 
نقش تاثیر گذاری داشته باشند.جای دارد در مطالعاتی مستقل، این عوامل شناخته شده از واقعیت در مطالعات مشابه این پژوهش، به 

و نتایج آنها )تفاوت و شباهت ها( و همچنین نتایج مورد انتظار از آنها، در حاالت مختلف  طرق مختلفی در کنار یکدیگر چیده شوند
چینش و ارتباط دهی به یکدیگر مورد بررسی قرار گیرند. پژوهش حاضر، یکی از این حاالت مختلف از هم نشینی این عوامل در 

( ارائه کرده است. در ارائه این چارچوب ، تالش گردیده است شاخص بیان شده در یافته ها را ، به 0نمودار قالب یک چارچوب را در)
 صورت زیر)بخش سمت چپ( تفکیک گردیده و عوامل متناظر با آنها )بخش راست(، در کنار یکدیگر، ارائه کند. 

 

 
در معماری )تکمیل شده از منبع:  "مبتنی بر واقعیت سبک طراحی فرایندی،"چارچوب نظری  -4نمودار 

 (11،ص1333فرهنگدوست،
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 قدردانی
بخش هایی از پژوهش، حاصل ادامه همکاری علمی با خانم های دکتر، فائزه نبوی )استادیار معماری و عضو هیئت علمی 

های قبلی، باشد که در پژوهشع( می)آموزش عالی بینالود( و معصومه برقچی )استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه امام رضا 
 باز نشری مستقل، ایجاد و منتشر شده است. نویسندگان ضمن کسب اجازه مقداری از این نوشتار به منظور اهداف پژوهش

 دارند.برای اهداف این پژوهش، کمال تشکر و قدردانی را نسبت به زحمات و همکاری ایشان  هایی از آنها رابخش
 

 منابع
 یمل کنگره .آنها یریشکل گ رگذاردریو عوامل تاث پیتایآرک یمعمار یبررس(. 0928ی؛ )دیکردجمش ایو مار الیسه ،یاحمد .0

 .هدف یعال موسسه آموزش ی:سار وتر،یبرق و کامپ ،یو تکنولوژ یدر علوم مهندس یپژوهش نینو یها دهیساالنه ا

 .یمعماری تخصص ینامه دکتر انی.پایانسان در معمار ازیهمه جانبه خواست و ن یتجل تیفیک(. 0921). میمر ،یاریاخت .9
 .. دانشگاه تهرانبایز یهنر ها سی. پردیدانشکده معمار

 .نشر نی ،مترجم: احمد گل محمدی، چاپ دوم .درآمدی بر فلسفة تاریخ(. 0930).استنفورد، مایکل .9
و  معاونت شهرسازیتهران: رجب پناهی و احمد پوراحمد، : ترجمه .های شهری شهرها و فرهنگ(. 0933. )استیونسون، دبورا .0

 وزارت مسکن. معماری

دوفصلنامه  .عوامل مؤثر نهیبه تیریمد هیبر پا یطراح یفیبهبود ک(. 0929حسان. )ا ،یجبروت یدررا، الم رض،غیاسالم .0
 .30-88(: 9) ،یرانیای معمار

 یالملل نیکنفرانس ب. و انسان عتیطب ،یروند رابطه معمار یبررس(. 0920، بهرام. )پور اوشیسی، مریم، کلجاه یاصغر .8
 . تهران.نگاه به گذشته نده،یآ یافق ها ست؛یز طیعمران، هنر و مح ،یشهرساز ،یمعمار

 (.09ی. معماری و ساختمان، )خلق ) فرم ( معمار یبرا ینینو یروش علم(. 0938افتخار زاده، ساناز. ) .8

 (. 2)آینة خیال، . حقیقت نهفته: بحثی در چیستی معماری(. 0938. )ایمانی، نادیه .3

مجله باغ  ران،یا یمعمار یاسالم یو تعامل آن با ارزش ها یدر معمار نینو یها  یفناور ی. چالش هایمانیوا.ا ،میآصف .2
 .0920،9نظر،

  .داریتهران: د، چاپ اول .ختهیو آم یفیک قیتحق یها بر روش یا مقدمه (.0938) عباس. ،یبازرگان هرند .01

 .20-89 (:0) ،یتیترب نینو یها شهیاند ی.هنر نشیآفر ندیدر فرا الینقش خ(. 0938. )رضایعل ان،یباوند .00

 .انتشارات دانشگاه تهران :تهران ی.شهر یطراح ندیفرآ(. 0988. )نیدحسی،سینیبحر .09

سلطان زاده، ،  نیدر آموزش معماران، به کوشش: حس ب،ی، ترجمه: فرشته حب"یآموزش معمار"( 0982) یبرادبنت، جفر .09
 .92-09صص  ،یفرهنگ ی، تهران، دفتر پژوهش ها0982

ان: . تهریمکان به جانب ارتقا فضا به مکان شهر یدارشناسیپد(. 0980. )نژاد یحمودم یرضا، و هاد ان،محمدیبمان .00
 .ها یشهردار انتشارات

 .00-0(: 0(. فلسفه معماری. اطالعات حکمت و معرفت. )0920پنج تنی، منیره. ) .00

(: 08) ،ی، فصلنامه رشد فناور" دانشدیتولتامسئلهحلازهوشمند؛یلباسها"(  0920اعظم ) ،یو نعمت یمرتض ،یپور محمد .08
88-88. 

انتشارات دانشگاه : پارسی و آرزو افالطونی، تهران ترجمه: حمیدرضا .فضا، شهر و نظریه اجتماعی(. 0921. )تانکیس، فرن .08
 .تهران

 (.8) هویت شهر، .از چیستی تا تعریف معماری(. 0932. )تقوایی، ویدا .03

 یکنفرانس آموزش مهندس نیدوم ،یآموزش معمار ندیدر فرآ نترنتیو ا ی. نقش آموزش مجازیزاده، ک، و م.محمود یتق .02
 .0921فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران،  ران،یا ی(، انجمن آموزش مهندسندهیبه آ ی)با نگرش

 .90فرهنگ،  ی. فصلنامه معماریتعامل اجتماع ،بستریشهر ی(.  فضا0932فرح ) ب،یحب .91

 (.03) با،یز یهنرها هی، نشر"تجربه -آموزش خالق"( 0939)یسیحجت، ع .90

منظر و  ،یمعاصر در معمار یچالشها یکنفرانس مل نده،یآ یکاربرد مصالح هوشمند درمعمار ی. روشهای,ع و م، زندانیخضر .99
 .0920تهران،  ،یشهرساز

 .02- 83(: 98) با،یز یهنرها هینشری. در آموزش معمار یفهم مسئله طراح(. 0933) .دانشگر مقدم، گلرخ .99

 .دفتر پژوهشهای فرهنگی :تهران .ماهیت معماری(. 0920) .یباج، سیدموسید .90

ترجمة صدف آلرسول و افرا بانک، مقاله در فصلنامة خیال،  .های فرهنگی معماری خاستگاه(. 0939؛ )راپاپورت، آموس .90
 .تهران: فرهنگستان هنر

 .دانشگاه علم و فرهنگ. تهران: یمعمار ینظر یخالصه مباحث مبان(. 0920) .،روشنکییروشنا .98

، جلد ARQ ویسن آنتون -تگزاس یمعمار قاتیفصلنامه تحق، 0930مهر. نیزر دیترجمه سع(. 9111؛)کالسین نگروس،یسال .98
 چهار.
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صفه،  چهارنشریه . از ماهیت تا کیفیت «امر معماری»تبیین مفهوم معماری به مثابه (. 0929سامه، رضا، اکرمی، غالمرضا؛ ) .93
(0 :)92-98. 

تهران:  زدهم،ی. چاپ سیدر علوم رفتار قیتحق یروش ها(. 0920) الهه. ،یبازرگان، عباس و حجاز ی، زهره، هرندسرمد .92
 .آگاه

ویژه نامه روش  ت،یو ترب می، فصلنامه تعل"آن یو کاربردهای آموزش ریییادگ ینظریه ی سازندگ"(، 0931اکبر، ) یعل ف،یس .91
 ..80-88(: 80های تدریس،)

 رخ: . تهرانیرازیمحمدرضا ش ی. ترجمه یمعمار یشناس داریپد یروح مکان: به سو(. 0933) نوربرگ. نیستیشولتز،کر .90
 .دادنو

: تهران ،یرازی. ترجمه: محمدرضا شیمعمار یدارشناسیپد یروح مکان، به سو(. 0933. )نوربرگ نیستیشولتز،کر .99
 .نشررخدادنو

 .مترجم: مهرداد قیومی بیدهندی، فرهنگستان هنر .معنا در معماری غرب(. 0938). شولتس، کریستیان نوربرگ .99

 . تهران: نشر وزارت فرهنگ و ارشاد.رانیو فرهنگ در جامعه ا نی(. مناسبات د0930محمدجواد) ،یصاحب .90

 ی.معماری به طراح قیتحق وندیپ یچگونگ ینظر یها انیدر بن یجستار ق،یبا تحق ینسبت طراح(. 0920؛) ،جیطاهر .90
 .99-8(: 08)90تهران،  ،یبهشت دیات دانشگاه شهدوفصلنامه صفه، انتشار

آموزش مهارت  یاثربخش یو بررس یلیتحص زشیانگ اسیمق یتدوین و هنجاریاب"( 0938و همکاران، ) دیسع ،یعبدخدای .98
 .0-91(: 0) ،یو روانشناس یتی، دوفصلنامه مطالعات ترب"زشیهای مطالعه بر افزایش انگ

 .رسالة دکتری، تهران، دانشگاه تهران .معماری: بازاندیشی مفهوم عملکرد معماریعملکرد و (. 0933). غریبپور، افرا .98

 .تهران: انتشارات آراد دل،یقو قهیآموختم. ترجمه: صد یمعمار یکه در مدرسه  یزیچ010(. 0933. )ماتئو ک،یفردر .93

 یفناور یاز رابطه  یگفتمان ندِیراف یو ارائه الگو یبازشناس(. ب: 0923فرهنگدوست، هادی. نبوی، فائزه، برقچی، معصومه. ) .92
 ی. سومین کنگره بین المللی عمران، معماری، شهرسازی معاصر، تهران: دانشگاه تهران.معمار با نینو یها

بر دانش در  یمبتن یطراح یگفتمان ها اتیکل یبازشناس(. ج: 0923فرهنگدوست، هادی، نبوی، فائزه، برقچی، معصومه. ) .01
 ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران معماری شهرسازی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.ی. ششمین کنفرانس معمار

ی. نشریه ندیفرا یبر طراح یمبتن ،یمعمار دارِیپا تیهو یالگو(. 0922فرهنگدوست، هادی، نبوی، فائزه، برقچی، معصومه. ) .00
 .32-83(: 00معماری شناسی، )

ی طراحی فرایندی در معماری. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی (. الف: ارائه الگو0923فرهنگدوست، هادی؛ ) .09
 امام رضا ع، دانشکده هنر و معماری.

ی. نشریه معمار یفضا یریو نقش آن در شکل گ عتیتحوالت مفهوم طب(. 0932فالحت، محمدصادق، شهیدی، صمد. ) .09
 .08-98(: 09)9معماری و شهرسازی، -هنرهای زیبا

 .نشر فضا :تهران .های نظری معماری ها و گرایش ریشه(. 0930. )مد منصورفالمکی، مح .00

 .0933 ،یوزارت راه و شهرساز ،یراه، مسکن وشهرساز قاتیپنجم، مرکز تحق شیرایو ،یساختمان نینو یها یفناور .00
واحد علوم  یآزاد اسالمهران: دانشگاه ، ت چاپ اول، ارانی یترجمة عل ی.معمار ینظر یبان(. م0939).  تیاسم دیویکاپون، د .08

  .قاتیتحق و

دانشگاه  انتشارات: تهران سوم،اپ چ ،یدهندیبی ومیق مهرداد ترجمهی. و راز جاودانگ یمعمار(. 0921. )ستوفریکر الکساندر، .08
 ی.هشتب دیشه

 وم،س اپچ ی،دهندیب یومقی: مهردادمترجم .زمان ساختن یراه ب یو راز جاودانگ یمعمار(. 0921).ستوفریالکساندر،کر .03
 .تهران ،یبهشت دیدانشگاه شه انتشارات

 هیاول یمولدها یریگ در شکل یطراح گاهیاز جا یبر نقش دانش شخص یتامل(. 0929) .میدح ،یمی. و ندریمم ،یکالم .02
 .99-02 (:80)تهران،  ،یبهشت دیدوفصلنامه صفه، انتشارات دانشگاه شه ،یطراح

 .نشر قطره :پور، تهران ترجمة حسین حسین .معماری مدرنها در  دگرگونی آرمان(. 0980.)کالینز، پیتر .01

 .نشر اختران، مترجم: علی اکبر مهدیان، چاپ اول .مفهوم کلی تاریخ(. 0930.)کالینگوود ،آر.جی .00
، ترجمه: احمدرضا نصر و "یو روانشناس یتیدر علوم ترب یفیو ک یکم قیروشهای تحق"( 0930) ن،یگال، مردیت دام .09

 .یبهشت دیدانشگاهها )سمت:( دانشگاه شه یمان مطالعه و تدوین کتب علوم انساندیگران، تهران، ساز

تهران: دانشگاه  ،فر، چاپ اول ینیع رضای. ترجمة دکتر علیدر معمار قیتحق یروش ها(. 0930) .وانگ دیویو د ندایگروت، ل .09
 .تهران

: . چاپ دوم. تهرانونیهما پاکزاد و عبدالرضا. ترجمه: جهانشاه یدر معمار یشناس ییبایز(. 0939. )گورت ورکیگروتر،  .00
 ی.انتشارات دانشگاه بهشت

کنفرانس سازه و  نیاول ,یمعمار یسازها میانتقال مفاه یبرا نینو یروشها ,(0938),ی, عباسعلیشاهرود ., محمودیگالبچ .00
 ,تهران,یمعمار
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های دوره قاجاریه کاشانبررسی تناسبات حیاط خانه  
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 11/11/1911تاریخ دریافت:  

 82/28/1022تاریخ پذیرش: 
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 یده ـچک
 

خاص از  یکه معمار آن با خلق نوع ییآرام و بهشت گونه است. فضا ییقلب خانه، فضا عنوانبه یسنت یهاخانه اطیح
 طورآن اطی، حهاخانه نی. در ادهدیمارمغان  یروان را به زندگ شیهوا و آسا یپاک ،یخنک عت،یطب ،یسکونت، سبز یالگو

و  اسیانسان در مق یزندگ یفیک یهاخواستهو  ازهایباز، ن یفضا یهاانجام عملکرد یمکان برا نیکه بهتر دیگردیمخلق 
است که  رگذاریتأثو با کل  گریکدیبر رابطه اجزا با  یکه در معمار یاضیاست ر یاندازه مطلوب باشد.تناسبات خود مفهوم

 یاست تا با بررس نیبر ا یسع مقاله نیباشند. در ایتناسب را دارا م یکاربرد دارد و همه آثار در خود نوع یدر همه آثار هنر
تناسبات در  یچگونگ سؤالبه دنبال پاسخ به  یلیتحل یفیتوص قیبا روش تحق هاآنو تناسبات حاکم بر  یمرکز اطیح
و  افتهیشیافزا زیبه همان نسبت عرض ن باًیتقر افتهیشیافزا اطیهرچه طول ح دهدیمنشان  جیاست. نتا هاخانه نیا اطیح

صدق  زین اطیچند ح ایبا دو  ییهاخانه نیدر ب راتییتغ نیا یبوده است. حت ریمتغ 8/1تا  1 نینسبت ب نیا تیدر نها
 .باشدیم 5/1 هاآنتناسبات موجود در  نیشتریو ب کندیم

 

 کاشان ،هیقاجار ،یشناس ،گونهیمسکون تناسبات، اط،یح یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

  a.oskoyi@tabriziau.ac.ir)نویسنده مسئول(  تبریز، ایران.دانشگاه هنر اسالمی،  دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، -1

 دانشگاه هنر اسالمی، تبریز، ایران کارشناسی ارشد معماری اسالمی، -8
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 مقدمه  -1
کنند. تنها منظرگاه  یو به آن نگاه م نندینش یآن م رامونیمهم خانه پ یفضاها معموالًخانه است که  انیباز در م یفضا اط،یح

کند. یم نیخود را تأم رامونیپ یفضاها یو دسترس ییاست، که نور ، ارتباطات فضا یگره ارتباط اط،یاست ، ح اطیفضاها ح نیا
 .ابدی یدر وسط است، که با حوض و باغچه ها طراوت و نشاط م یمنظم هندس طرحبا  یانیمانند باغ کوچک م اطیح

همواره خلوص  لیمکعب مستط نیاست. ا لیمکعب مستط شتریدارند که ب یها شکل منظم هندس اطیغالب ححالت  در
 یمحورها عقب نشستگ یاست که رو ییدر معدود موارد و نمونه ها یکند. تصرف در شکل منظم هندس یخود را حفظ م یهندس

 ینظم آن به هم بخورد، شکسته م نکهیبدون ا اطیو حجم ح ندک یکم نم اطیاز تقارن و شکل منظم ح یشکستگ نیا میدار ییها
بشکند  وانیدارد .اگر خط آسمان در نقطه حضور ا اطیدور تا دور ح ی، خط آسمان واحد بدون شکستگ لیشود. شکل مکعب مستط

و ارتفاع  رخدچ یبلندتر در گوشه ها م یاست که کل حجم نما یزمان یشکستگ نیا گریمنطبق است، حالت د اطیبا هندسه ح
شود. خط آسمان در گوشه ها بلندتر است و در وسط ضلع مجاور کوتاه  یکوتاه تر متصل م یو به صفحه نما ردیگ یم یشتریب

 شود. یم دهید اطیدر ح یوستگیو احساس پ یدر حجم کل یریو دلگ ینظم یبدون احساس پ ییاست که فضا
اجزا با  انیاست که م یژهایو ینسبت ها یتناسب، دارا یه ساماندهاز نسبت هاست. هر دستگا ی، مجموعه ازین تناسبات

مختلف  یها تیفیها و ک تیکم یسهایمقا یتناسبات نسبت ها ،یهر جزء با کل برقرار است در عرصه معمار زیو ن گریکدی
اش، ارزش  یخود و در شکل تخصص یدر جا یاضیبر علم هندسه و ر یکشود. حال آنکه، تناسبات مت یرا شامل م یناهمسان
مبحث تناسبات به طور عام و خاص در  ن،یشود. همچن یم یتلق یدرک هنر دارد و از مالحظات اساس یدر مباد یریانکارناپذ

 دارد. یبیمعاصر ما مضمون غر یهنر و معمار اتیادب
 بیترک کی یبخش ها انیم یآوردن احساس نظم و سامان مند دیها پد هینظر یتمام یادیتناسبات در هنر، هدف بن درباره

رشته  کیآمده، در  دیپد یبصر بیترک کنیل ندیاین نندهیتناسبات در نگاه نخست ممکن است به نظر ب نکهیاست. با ا یبصر
عالوه بر  ،یدر معمار ( تناسبات و متناسب بودن را121: 1921شود )نقره کار،  ییبایتواند پدیدآورنده حس ز یم وسته،یپ اتیتجرب

بر  یحوزه تناسبات و متناسب بودن مبتن نیقرار داد. در ا یمورد بررس زین یاسالم یشناس ییبایز یبر مبان ،یبصر یشناس ییبایز
در  ،ی(.هندسه شکل و اندازه در معمار57و  91: 1922)تقره کار، « کند یم دیتأک یبر اصل عدالت و عدل مدار یصفات حسن اله

 یریو بهره گ یمعمار یکالبد و فضا ،یشبکه شطرنج کیفضا در  یو سامانده یطراح ،یسنت یریاندازه گ یاز واحدها یریبهره گ
 (112و  117در کانون طرح و ساختمان، کاربرد دارد )همان:  هیپا رهیاز دا

 یدوره قاجار مربوط م یعنی ران،یا یسنت یمعمار یها نیاز آخر یکاشان به دوره ا یخانه ها یمعمار یپژوهش بررس نیا در
در  یپژوهش به بررس نیپس ا افتی یتفاوت خانه ها تحقق م ایتشابه  هیرو بود، فرض شیپ گرید یخانه در دوره ها یشود. معمار

اسناد مرتبط با  یها و مطالع اطیح یدانیم یهدف و موضوع مقاله، عالوه بر مطالعه  نینابرا( ب1971 م،یدوره قاجار محدود شد.)شم
 جیخواهد بود. نتا یمعمار دگاهیکاشان از د یخانه ها اطیح یگونه شناس یو نوع اطیح یطراح یتوان به استخراج الگوها یآنها، م

در  یمعمار یتوسعه  یاز گذشته تا امروز و چگونگ یخاص طراح یاستفاده از هندسه  یچگونگ افتیو در یتواند در روند طراح یم
 دیکمک نما رانیا یفالت مرکز یا هیگرم و خشک همچون کاشان و مناطق حاش میاقل یشهر ها

  

 پژوهش نهیشیپ -2
 ریتقر انیکه به قلم معمار ایرنیبه پ توانیآنها م نیانجام شده است که از مهم تر یادیز قاتیتحق یرانیا یرابطه با خانه ها در

را مورد  اطیکه به طور خاص ح یشده است. اما تنها اثر یاز خانه بررس یرعنوانیدر ز اطیشده اشاره کرد که درآنها به اختصار از ح
را  اطیموثر در ساختار ح یعیو طب یطیمح یها یژگیاست که هم از و یبیفرشته نا «اطیدر ح اتیح»مطالعه قرار داد است کتاب 

 یمیبه مسائل اقل یشترینوشته شده اند نگاه ب یرانیا یخانه ها اطیکه دررابطه با ح یمقاالت متعدد نیکرده است. همچن یبررس
 یدر خانه ها میهمساز با اقل یمعمار یابیارز»قرار داده اند؛  یرا مورد بررس اطیحاز اجزا  یکی ینشانه شناس دگاهیاز د ایداشته اند و 

سحر طوفان، : »رانیا یسنت یخانه ها اطینقش آب در ح یبازشناس» نی؛ همچن«آرمانشهر گران،یو د یانیمهل یگرج وسفیکاشان؛ 
 ستمیس یخیتار ریس رامونیپ یقیتحق»، 1912 مکاران،و ه یانصار یبه: مجتب توانیمقاالت م گریدست هستند.از د نیاز ا« باغ نظر

 یها ستمیس یرا نگاشته اند که از جهت معرف «یشناس ییبایو ز یبر مالحظات کاربرد دیبا تأک یتناسبات در معمار میتنظ یها
 «یمعمار ینظر یمبان»دارد. نقره کار در  یپژوهش همخوان نیآنها، با ا تیو اهم یریبه کار گ یها وهیتناسبات و ش میتنظ

از  کیهر یبرا یکرده است. و انی(، نحوه کاربرد تناسبات و هندسه را ب1927) «یاسالم یمعمار تیبر هو یدرآمد»( و 1921)
به کاربرد  ن،یبات و هندسه ذکر شده در آنها مشهود است، اشاره کرده است. همچنکه تناس ییاز بناها ییتناسبات به نمونه ها
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کهن  ینمونه ها زیپرداخته است. نجیب اوغلو ن ران،یا یمعمار یدر طراح ژهیو به و یبه طور کل یمعمار رهندسه شکل و اندازه د
تناسبات حاکم بر  یدگرگون ی( در بررس1922و همکاران ) یرخانیشود. ام یم ادآوری یاز شبکه چهار خانه را در طراح یریبهره گ

نگرش به مبحث  وهیپردازد که از نظر ش یو تناسبات به کار رفته در آنها م ها مچهیت لی، به تحل«در دوره قاجار رانیا یها مچهیت
را نوشته که در « تحول ریو س یخیتار یحیاط مساجد: بررس»(، 1978) یزیزاده گوهرر نیتناسبات، با مقاله حاضر همراستاست. ام

 تیدهد؛ از جهت توجه و اهم یرا شرح م اطیتحول ح ریپردازد و س یم یمذهب یدر مساجد و مکان ها اطیح تیاهم یآن به بررس
 یمثلث ها یریبه کار گ»از مقاله  ی(، در بخش1912زاده سراج و همکاران ) یحاضر در ارتباط است. مهد قیبا تحق اطیدادن به ح

 یاشاره م ناتیبه کاربرد تناسبات در تزئ «رانیا یسنت یمعمار یهندسه در ساخت و اجرا یساز ادهیو پ یاضیهنجار در محاسبات ر
 انیاست. البته در پا یهندس ناتیتزئ ،یوابسته به معمار ناتیاز تزئ یکیکنند که  یم انیب نیبه نقل از برتار داوک ن،ی. همچنندینما

با دو  رانیا یسنت یسکونت در بافت ها وهیو ش یارتباط متقابل ساختار کالبد»با عنوان  انیچ زیارشد شراره قناو ینامه کارشناس
پرداخته شده است، اما  زدی یموضوع در مورد خانه ها نیبه ا «زدی یخانه ها ینمونه مورد ،یشناس داریفضا و پد دمانیچ کردیرو

 اطیاصول هندسه و تناسبات ح یدر بازشناس یکاشان سع یخانه ها یدر معمار اطیح  مفهوم و ساختار یمقاله ضمن بررس نیدر ا
 یمورد بررس یدانیدر کنار مطالعه م یو مطالعه منابع کتابخانه ا یلیتحل یفیتوص قیتحق روشباشد،  یدوباره آن، م فیو تعر یرانیا

 خواهد بود.
 

 قیسوال و روش تحق -3
 یها، اندازه ها اطیح نیتناسبات موجود در ا یپاسخ به چگونگ یکاشان در راستا یخانه ها اطیح یحاضر با بررس پژوهش

با مطالعات  یلیتحل یفیتوص قیبه هم و به دنبال تناسبات غالب با روش تحق یرونیو ب یداخل یها اطیموجود و نسبت ح
 باشد. یم یدانیو مشاهدات م یاکتابخانه
 

 ینظر یمبان -4

 گذشته و معاصر یدر معمار اطیح -4-1
و خاطره آنها هنوز وجود دارد،  ادیداشته،  رانیآب و نور در ا اه،یکه درخت، گ یمیعظ خچهیبا توجه به تار زیعصر حاضر ن در

 یطیمح ستیکمرنگ شده که مسائل ز یبه حد عتیسبز و طب یو توجه به فضا تیاهم ،یروند زندگ رییگرفت که با تغ دهیناد دینبا
از جنبه  یناش شتریبلکه ب عتیرا نه از احترام به طب اهانیحفظ و پرورش گ یبه برا ریاخ یها ینبه وجود آمده در جهان و دل نگرا

 یو همه جا، قلمرو معنو شهیمقوله مرتبط با انسان هم نیتر یادیداننده نصر معتقد است بن یفرزندان م ندهیو ترس از آ ینگر ندهیآ
 یو اصول و ارزشها تیبشر یبشر منبعث از تفکر معنو یزندگ اهراتنمودها و تظ یجملگ گرید انیبه ب ایانسان است.  اتیح

و  نیبه اتفاق محقق بیقر دییدر جهان که بنا به تأ ستیز طیمح یتوان گفت که بحران جار یم جهیبرگرفته از آن است. در نت
و  یو کالبد یرونیب یتجل نبحرا نیبلکه ا ستین یماد یا دهیدکند، پ یم دیرا تهد تیبشر اتیو دست اندر کاران، ح نیمتفکر

(. در واقع با توجه به نظر نصر بحران در 197. 1920زاده،  یاست که انسان معاصر به آن مبتال شده است )نق یتیبحران معنو ینیع
 یم دیآن را تشد یصنعت یفراموش شده دارد که امروزه زندگ یتیدر بحران معنو شهیر میکه در جهان شاهد آن هست ستیز طیمح

 ریبحران تاث نیهمه بر ا ،یاصول ریغ یساخت و سازها ت،یسبز، ازدحام جمع یها، کم شدن ارتباط انسان و فضا یکند، انواع آلودگ
و  یاجرا اصل شدند،یم میتقس یته کلخانه ها اجزا به دو دس یمعمار تیروا یاما در راستا ندینما یگذار هستند و آن را پررنگ تر م

 ،یحوضخانه، تاالر، سه در اط،یح ده،یسرپوش ،یهستند. ورود شتریبهتر و پرداخت ب تیفیبا ک تر،اجزا مهم  ی. اجزا اصلیفرع
از اطراف به  ییکه فضاها ان،یباز در م یفضا یگذشته به معنا یدر معمار اطیهستند.ح یاصل یاز اجزا وانیو ا یسرداب، پنج در

بسنده  اطیح دنیخانه ها تنها به د دکنندگانیاز بازد یاریاست.بس دخو رامونیاتصال اجزا پ یفضا نیمهم تر اطیآن بازشو دارند.ح
گودال  اطیساده و ح اطیح یها به دو نوع کل اطیبر آن است.ح طیمح یدهنده فضاها وندیخانه ها و پ یقلب معمار اطی.حکنندیم

گودال باغچه عالوه بر  یها اطیحهستند و در  رونینسبت به ب یتر نییساده در سطح تراز پا یها اطیشوند. ح یم میباغچه تقس
مستقل دارد.  یتیخانه ها شخص اطیطبقه اختالف ارتفاع دارند.ح کیهم به اندازه  یاصل اطیاز ح رونیاختالف ارتفاع از گذر ب نیا

را  اطیحمنسجم  یوندی. نماها در پنندینش یم اطیها اند، حوض و باغچه ها در مرکز ح اطیاجزا ح نیحوض، باغچه و نماها از مهمتر
 یفرع یها اطیو ح یاصل یها اطیدارند، ح اطیبخشند.خانه ها دو نوع ح یم یکپارچگیوحدت و 
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 در خانه ها: اطیانواع ح یبررس -4-2
به  یاختالف ارتفاع گاه نیدارد. ا یتر نییو نسبت به معابر تراز پا یمیاقل لیبه آب، دال یدسترس یکاشان برا یخانه ها اطیح
 شود. یم یو صالح بررس انی، عباس یی، طباطبا یبروجرد یرسد. نمونه آن در خانه ها یمتر هم م میسه و ن یسه ال

به  نیو زم میشو یم کینزد نیبه زم شتریرسد، چند گام ب یم اطیبه سطح ح بیو ش یمتوال یخانه ها ورود با پله ها نیا در
 شود. یسرمان م یسقف باال ،یو آسمان در قاب تناه ندینش یکف خانه م

 یو معابر مطرح م اطیح نیساده تنها اختالف ارتفاع ب یها اطیگودال باغچه است، در ح اطیساده و ح اطیها، ح اطیح انواع 
به نام گودال باغچه  یگود نشسته ا اطی،ح یها اصل اطیها عالوه بر اختالف تراز معابر و ح اطیگودال باغچه ح یها اطیشود و در ح
 رسد. یطبقه م کیبه  یاصل اطیگودال باغچه و ح اطیحاختالف سطح  معموالًهم دارند. 

 

 یمرکز یها اطیح ییفضا دمانیچ -4-3
که  یداخل اطیح ،یمرکز اطیبزرگ با دو ح یخورد. در خانه ها یبه چشم م یمسکون یدر خانه ها یمرکز اطیچند ح ایدو  گاه

 اطیشده و ح یدرجه اول( در نظر گرفته م کانیخانواده و نزد یاسکان محارم اعضا یشده است و برا دهینام یبزرگتر بوده، اندرون
اتاق  کیهم  اطیدو ح نیمرد اختصاص داشته است. ب یها همانیم رشیبوده است، به پذ ولا اطیکوچک تر از ح معموالًدوم که 

وحدت  جادیافزون بر ا اطیح»شده است.  یدو رو گفته م اطیبه آن ح اطیارتباط با هر دو ح لیبزرگ وجود داشته که به دل اریبس
پراکنده  یفضاها گریساختمان به مقصد د یارتباط با از ورود نیکند، ا یم جادیآن ها ا نیب یشیمایارتباط پ یعناصر نوع نیب

 یخانه م یاصل یمختلف ارتباط دهنده بخش ها یدر جبهه ها یو زمستان یتابستان یبا استقرار محوطه اصل ایو  ردیگ یصورت م
ساکنان  یبرا بایز یبه عنوان منظر اطیمختلف آن و استفاده از ح یسرسبز و خرم با حوض آب در شکل ها یفضا کی جادیباشد. ا

 گریاز د ،یریعصرها و غروب تقدیده مناطق گرم و خشک و کو یبرا یگاه منیچون تاالر، صفه و تش ییفضاها داخل اتاق ها با
 (15-18و1979 ان،ی)معمار« باشد یم اطیموارد استفاده ح

کوچک  یبه صورت باغ اطیاصفهان، کاشان و کرمان ح رازهیمختلف مثل یزد، ش یشهرها یتوجه داشت در خانه ها دیبا البته
از اشکال ساده،  یریو بهره گ ینظم هندس ،یباز مسکون یفضا یها یژگیاز و یکی»(، 19212 181 ا،یل ری)پ« کرد یعمل م

 یباز محصور از عناصر مهم شهرها یفضا نیفراهم آورد. ا نیساکن یزندگ یبرا مآرا یطیباشد، تا مح یمأنوس، متوازن و خوانا م
 نیباشد )ام یم یمعنو یازهایو ن تیمحرم تیبا رعا ییفضا تیمطبوع ،یمیشداد اقل ینحو پاسخگو نیاست که به بهتر یاسالم
 (1971زاده، 
  

 کاشان یخانه ها -4-4
 یاز ارزش ها یاریکه در خود بس ی. مجموعه ادیدوران قاجار نام یاز معمار سینف یمجموعه ا دیکاشان را با یسنت یها خانه

 نیچن رانیدر ا یکم یگفت شهرها نیقیبا  توانیاز دوران گذشته تا به امروز را در درون خود حفظ کرده است. م یمثال معمار یب
 کیرا در طرح  یپر دامنه ا یکه دارند تنوع و گونه گون یو وحدت یهماهنگ نیکاشان در ع یهارا دارا باشند. خانه  یمجموعه ا
 یخود آشکار م قیدق یو خلق فضا به معنا یهنرمندانه معماران گذشته را در طراح یها ییگذارند و توانا یچشم م شینوع بنا پ

آران را دو  ی( و تعداد خانه ها و باغ ها29: 1978خانه ) 8522کاشان را  ی( شاردن تعداد خانه ها502: 1911 ،یی. )طباطبادینما
نقش و  یکاشان را دارا یرسد. هربرت خانه ها یظر مبه ن زیاغراق آم ری( که عدد اخ28: 1978هزار خانه و ششصد باغ نوشته )

: 1989کرده ) ادیکاشان  زرگو ب بایز یکه از خانه ها وسی(. شاردن برخالف اولئار198: 1905 ،یکرده است )نراق فینگار توص
پنج هزار  ایکاشان چهار  ی(. تعداد خانه ها20: 1978کند ) یخوش ساخت و خوب اشاره م ی( به کم بودن خانه ها185-188

کاشان  یدر خانه ها نی( همچن808: 1989 گوئروا،یدارد )ف یشهر از نظر ساخت برتر یحومه کاشان به خانه ها یتاست و خانه ها
مرکز  اطیکاشان ، ح یدر خانه ها گر،یشوند . به عبارت د ی( باز م اطیبا ح انسرای) م یداخل یمرکز یبه سمت فضاها هاتمام واشو 

است . هرچه که هست داخل ساختار خانه  اطیاست . همه نگاه ها معطوف به ح یو درون یکننده پپرون کیتفک اطیخانه است ... ح
 شیب یخال وارید کی رونیکاشان از ب یو خانه ها مینیب ینم رونیاز ب یزیخانه ها چ نیندارد. ما از درون ا یرونیاست و تظاهر ب

و  ییبایخانه ها ساده است و درون مملو از عظمت و ز رونی. ب میندار یروتی، پنجره به معابر ب یگونه معمار نی. در ا ستندین
شود که  یطراح یبوده که ساختار خانه به گونه ا نیرسم بر ا - یدر معمار ییدرونگرا یساختار یو الگو ری... پ یفضاساز

تر از  نییدارد : در جبهه پست خانه است ، پا یژگیسه و عموالًمدرون خانه را استشمام کنند . مطبخ  یغذا یرهگذران نتوانند بو
 ان،یشود . )نجوم ینم ارجعنوان از خانه خ چیرایحه غذا به ه بیترت نیو دود کش به پشت بام دارد . به ا ردیگ یکف آن قرار م

1927  :117-112) 
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 پنجم خانه ها و پوالک در دوره ناصر الدین شاه از رو به  کی یدوره قاجار، از خراب لیبعد در اوا یکم هیویاول
کاشان خشت و  ی(، مصالح به کار رفته در خانه ها7277 1981؛ پوالک، 122: 1971 ه،یوی)اول ندیگو یبودن خانه ها م یرانیو

توان گفت که  یاست و م یکاشان قاجار یکنون یخیتار یخانه ها شتری(. ب110: 1998 |  والفوای)د زندیگل است، اما خانه ها تم
(  ضعف حکوت 1918،یدگلیه بوده است.) سادات ب1118و زلزله زهایآن هم جنگ و گر لیم؛ دلیندار یکامل صفو یبا بنا یخانه ا

، قدرت  یرشد طبقه ممتاز بازار ییساخته نشود. از سو هیدوره صفو اسیبه تعداد و مق یعام المنفعه و عموم یقاجار باعث شد بناها
 ینقطه اوج معمار نیبنابر ا "داد.  شیرا افزا نیمشمول بهشاخص متعلق  یروستاها ساختن خانه ها نیو خوان ونیگرفتن روحان

 یآن را نقطه اوج معمار نیاز محقق یاریکه بس ابدی یم یخانه ها تجل یآن است در معمار یها یژگیکه انعکاس دهنده و هیقاجار
 (11،  1912 ان،ی, معماریجانیس یدادنند. )قاسم یدر پرداختن به فضا م یرانیا یخانه ها
 

 کاشان یخیدوره قاجار شهر تار یمعمار-4-5
حاکم بر طرح  یارهاینمونه انتخاب شود.ع کیبر آن بود که  یاز دوره ها,سع کیساخته شده در هر  یخانه ها انیم از 
 یورود و چگونگ اط،یبه مساحت کل خانه، شکل ح اطیابعاد، مساحت، تناسبات، درصد مساحت ح یها از بررس اطیح یمعمار

 یشود ول ینماها حاصل م یو بررس اطیدرصد مساحت آن ها به مساحت ح ،استقرار حوض و باغچه ها یچگونگ اط،یبا ح ییارویرو
گوناگون موجود،  یو به جهت کنترل پارامترها میکنیشاخص بسنده م یها اطیتناسبات موجود در ح یمقاله به بررس نیما در ا

گوناگون  یدر جبهه ها ساختبه جهت  یگرید یدسته بند یکرده که خود دارا اطهیتک ح یرا محدود به خانه ها یجامعه آمار
 قرار خواهد بود:  نیبد یدسته بند نیشوند؛ ا یم اطیح

 هم( یبا دو جبهه ساخت )روبه رو اطهیتک ح ی.خانه ها1
 با دو جبهه ساخت )کنار هم( اطهیتک ح ی.خانه ها8
 با سه جبهه ساخت اطهیتک ح ی.خانه ها9
 با چهار جبهه ساخت  اطهیتک ح ی.خانه ها0
 نیپژوهش را احراز نمود. ا ییایشده اند تا بتوان پا دهیازهر چهار دسته فوق برگز یانتخاب ینمونه ها جهیجهت کنترل نت به

 ی)دوجبهه ساخت، کنار هم(، خانه بن یهم( ، خانه کارخانه چ یچهار نمونه عبارت اند از: خانه نشاسته پور )دوجبهه ساخت، روبه رو
 )چهار جبهه ساخت(. یشیقر ه)سه جبهه ساخت(، خانیاحمد

 
)نگارندگان( دسته بندی خانه های قاجاری کاشان براساس سال سات و تعداد حیاط ها -1دول ج  

 تعداد حیاط پالن حاکم وقت تاریخ  هاخانه یفرد

  1812 خانه طباطبائی 1

 

 بعرمترم 0995مساحت
 حیاط8دارای 

 خانه آل یاسین 8
احیا و 

تعمیرات 
 1978سال 

محمدشاه 
 قاجار

 

 مترمربع 1722مساحت 
 حیاط 8دارای

یک حیاط مسکونی و 
 یک حیاط باربند

  1850 خانه باکوچی 9

 

 حیاط 8داری 
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 تعداد حیاط پالن حاکم وقت تاریخ  هاخانه یفرد

 خانه عباسیان 0
1805-
1802 

 

 

دارای حیاط های متنوع 
 و حیاط گودال باغچه

  1892 خانه شریفیان 5

 

دارای دو  1898مساحت
 حیاط

 

  قیتحق یهاافتهی -5
گرم و خشک )کاشان(  میدر اقل یسنت یاغلب خانه ها بیدر ترک یمرکز اطیتوان گفت ح یتوجه به مطالب ارائه شده، م با

از  یکیشکل گرفته است و  یمیاقل طیبر اساس شرا یمرکز اطیح -شود  یم جهیحاضر نت قیاز تحق ریشود و موارد ز یم دهید
 باد و طوفان بوده است. ،ییسخت آب و هوا طیمقابله با شرا یبرا یاصل یراهکارها

 شده است. یپخ یاموارد در گوشه ها دار یشکل گرفته است و در بعض لیمستط ایدر اکثر موارد به صورت مربع  -
 تیو در نها افتهی شیافزا زیبه همان نسبت عرض ن بایتقر افتهی شیشده، هرچه طول افزا یبررس یبا توجه به نمودارها -

همه  نیدر ب زین اطیچند ح ایبا دو  ییخانه ها نیدر ب راتییتغ نیا یبوده است. حت رییمتغ 8/1تا  1 نینسبت ب نیا
 کند. یصدق م اطهایح

 و نور بوده است. اهیاز چهار عنصر آب، باد، گ یریمحل بهره گ یمرکز اطیح -
 اطینمونه استثنا مساحت ح کیمتر مربع است .  922 -  152و 522-722صورت غالب مساحت حیاط ها در دو محدوده  -

 مترمربع دارد. 1222مساحت، حدود  نیشتریاست که ب یکاظم یخانه بن

است، که در پنج نمونه  1. 5، تناسبات  اطیتناسبات ح نیشتریاست. ب 8-1. 5 ای و 1. 5 – 1. 9تناسبات فضاها در حدود  -
 شود. یم دهیاز خانه ها د

 :کسب شده است ریز جینتا یرونیو ب یمجزا اندرون یهااطیتناسبات داخل ح یادامه بررس در
 

 )نگارندگان( یرونیو ب یمجزا اندرون یها اطیتناسبات داخل ح یبررس -2جدول 

 تناسب حیاط بیرونی به اندرونی مساحت  ابعاد تقریبی گونه حیاط نام خانه

 خانه عامری ها
 892 88*81 بیرونی اصلی

 1بیرونی/اندرونی = 
 892 88*81 اندرونی اصلی

 خانه عباسیان
 812,8 11,7*12 حیاط بیرونی

 1,87بیرونی/اندرونی = 
 185 15*11 حیاط اندرونی

 خانه بروجردی ها
 828 82*92,9 بیرونیحیاط 

 171,0 ذورنقه 89*828*1 1حیاط اندرونی 9,97بیرونی/اندرونی =
 828 09*10 8حیاط اندرونی

 خانه باکوچی
 121 19,8*19,1 حیاط بیرونی

 5بیرونی/اندرونی =
 97 8,9*8,9 حیاط اندرونی

 خانه طباطبایی
 202 88,5*98 حیاط بیرونی

 9,77بیرونی/اندرونی =
 880,2 17,7*18,7 1اندرونی حیاط

 5,85بیرونی/اندرونی = 152 18,5*18 8حیاط اندرونی
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 منابع
بر  دیبا تأک یتناسبات در معمار میتنظ یها ستمیس یخیتار ریس رامونیپ یقیتحق»(، 1912و همکاران، ) یمجتب ،یانصار .1

 .151شماره  1912فروردین « کتاب ماه هنر  هی،نشر«یشناس ییبایو ز یمالحظات کاربرد
مسجد؛ گذشته، حال و  یمعمار شی،هما«تحول ریو س یخیتار یحیاط مساجد: بررس»(، 1978بهناز، ) ،یزیزاده گوهرر نیام .8

 .ندهیآ
 ی،هنرها«در دوره قاجار رانیا یها مچهیتناسبات حاکم بر ت یدگرگون یدر بررس»(، 1922و همکاران، ) ان،محمدرضایبمان .9

 .88-98،صص97 با،شمارهیز
 ،چاپ اول، تهران: انتشارات آذر.«کاشان دوره قاجار یخانه ها یمعمار یبررس ر؛یکو دیمروار»(،1910ندا، ) ،یتاک .0
 ، تابستان . 7، شماره  بایز یهنر ها ،«ییو نوگرا سمیبا مدرن رانیا یسنت معمار تیرابطه هو» (،1971زاده ، محمد،) یتق .5
 .یدبهشتیتهران، شه ،«رانیا یگنجنامه:فرهنگ آثار مل»(،1975) ز،یکامب ،یقاسم یحاج .8
 .02رضاخان، ص یشاه تا کودتا نیکاشان از مرگ ناصرالد یاجتماع-یاسینامه تحوالت س انی(، پا1922سادات، محمود،) .7
 چاپ سوم. ،ی،تهران: نشر چاپ و انشارات مل«در دوره سلطنت قاجار رانیا» (،1971اصغر،) یعل م،یشم .2
 .8باغ نظر، شماره  ،«رانیا یسنت یخانه ها اطینقش آب در ح یبازشناس»(،1925طوفان، سحر،) .1

، فصلنامه آرمانشهر، شماره «کاشان یدر خانه ها میهمساز با اقل یمعمار یابیارز»(،1912)وسف،ی، گرانیو د یانیمهل یگرج .12
 91-02،صص7

هندسه در ساخت  یساز ادهیو پ یاضیهنجار در محاسبات ر یمثلث ها یریبه کار گ»(،1912زاده سراج و همکاران ) یمهد .11
 12-88 ران،صصیا یمرمت و معمار هینشر  ،«رانیا یسنت یمعمار یو اجرا

شهر، سال پنجم،  تیهو  هی، نشر«خانه دوره قاجار در اصفهان یگونه شناس»(،1921و همکاران،) نی، غالمحس انیمعمار .18
 .27-12و زمستان،صص زیی، پا7شماره 

 .یتهران: انتشارات مسکن و شهرساز ،«یاسالم یمعمار تیبر هو یدرآمد(»1922)د،ینقره کار، عبدالحم .19
 تهران: انتشارات روزنه. ،یدهندیب یومیمهرداد ق ،ترجمه«یاسالم یردر معما نییهندسه و تز»(، 1971نجیب اوغلو، گلرو، ) .10
 ک،ی، شماره  یو شهر ساز ی، نامه معمار«کاشان یخیتار یخانه ها ینشانه شناخت لیتحل»(،1927)،یعل ریام ان،ینجوم .15

 .1-11و زمستان،صص زییپا
 ، تهران: نشر گلها.«اصفهان یخیبا شهر تار ییآشنا»( ، 1978هنرفر، لطف اهلل، ) .18
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 معماری سبز یتخصص یفصلنامه علم
 ، جلد یک5011بهار  (،32)پیاپی:  5سال هفتم، شماره 

 
 

 

 ری میراث صنعتی به بناهای عمومی؛عوامل مؤثر در تغییر کارب

 مورد مطالعه: موزه حیات وحش هفت چنار و گالری موزه زمان شیراز

     

 ، 2، مونا صداقتی دافچاهی1میالد اجاللی دیز

 *3سیاهکلیمهسا دلشاد 

 11/11/1911تاریخ دریافت:  
 11/19/1011تاریخ پذیرش: 

 

  09131کد مقاله:  

 

 یده ـچک
 

. اندشدهعمده بدون استفاده رها  طوربه اندگذشتهو صنعت دوران  یارزشمند از معمار یراثیکه حامل م یصنعت یاکثر بناها
 انیجر یدیجد یهایکاربر ه،یاول عملکردمنسوخ شدن  لیبناها به دل نیاز ا ی، در برخبهاگرانآثار  نیجهت حفاظت از ا

به  یصنعت یبناها یکاربر رییدر تغ یاست: چه عوامل نیا یکرد. سؤال اصل شارها یعموم یهایکاربرتوان به یدارد که م
 یریپذانطباقعوامل  نیمؤثرتر یآورجمعموضوع به  اتیاست؟در پژوهش فوق ابتدا در ادب رگذاریتأث یعموم یبناها

دوم  یهابخش براساسنوع عملکرد هستند،  کی یکه شامل پنج بخش است، سپس دو نمونه را که دارا شودمیپرداخته 
عالوه بر  هافرصتو  هاچالشدر  تردقیق ینیشوند. پژوهش فوق در تالش است تا با بازبیم یابیموضوع ارز اتیو سوم ادب

 یو از نوع مطالعه مورد یکاربرد یپژوهش فوق پژوهش شود. یصنعت راثیسازگارتر م یاربرک دیها، باعث تجدحفظ ارزش
شده در بخش  آوریجمع یارهایمورد مطالعه با در نظر داشتن بخش دوم و سوم مع هاینمونهاست. براساس  یشیمایو پ
بخش دوم  هایمؤلفهبه  با توجهپاسخ به سؤاالت  ،شودمی هاییپرسشو متخصص  رمتخصصیموضوع، از افراد غ اتیادب

 اتیراز نسبت به موزه حیموزه زمان ش یفوق برآن است که گالر قیتحق جهینت .شودمی لیتحل قیتحق نهیشیو سوم پ
با  یمناسب رابطه متقابل یطراح کردیشده داشته است، انتخاب رو یآورجمع یارهایبا مع یشتریتطابق ب چنارهفتوحش 

 در بنا دارد. یکاربر دیدر تجد یشناختییبایز یهاجنبهو  یحفاظت ، اصالت بخش

 

 یباززنده ساز ،یداخل یبنا، معمار یمجدد از بنا، سازگار استفاده ،یصنعت راثیم یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری داخلی: دانشکده هنر و معماری، گروه معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان، الهیجان، ایران  -1
 کارشناسی ارشد معماری داخلی: دانشکده هنر و معماری، گروه معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان، الهیجان، ایران دانشجوی -1
 رانی، اجانیاله ،جانیواحد اله ی، دانشگاه آزاد اسالمیگروه معمار ،ی: دانشکده هنر و معماریگروه معمار یعلم ئتیو عضو ه اریاستاد -9

 Delshad_mah@liau.ac.irمسئول(  سندهی)نو
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 مقدمه  -1
و  ریتعم نهیهز شیافزا ،یتیآمار جمع راتییتغ ،یو اقتصاد یصنعت یها وهیش راتییتغ جهیدر نت یاریبس لیبناها به دال

 یو کاربر ستیمناسب ن ادیشدند ز یآن استفاده م یکه برا یآنکه عملکرد لیو اصوالً به دل شوندیو بدون استفاده م ینگهدار
بر اساس   وستهیکند و به طور پ یم رییتغ جیسودمندشان به تدر یبناها به  منظور زندگ شود،یآن شناخته نم یبرا یدیزنده و جد

قدان آگاهی ، ثبت ، شناخت ، از آنجایی که میراث صنعتی غالباً به دلیل ف. (1919ی، شوند )ارباسل یکاربر به روز م یازهاین
محافظت و بواسطه تغییر روندهای اقتصادی ، تصورات منفی و مسائل زیست محیطی در خطر هستند به لحاظ ضوابط و قوانین 
مشمول حفاظت و نظارت چندانی از سوی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری نمی باشند و نظارت چندانی برآن ها 

. هرچند که در چندسال اخیر با آگاهی سیاستگذاران اصلی در حوزه شهرسازی و معماری کشور نسب به مقوله صورت نمی گرد
میراث صنعتی توجه بیشتری به این آثار شده و موضوع حفاظت از آن ها به ویژه از ظریق تغییر کاربری تطبیقی با تصویت قوانین 

اطالعات جامع و کامل  آوریجمعورت گرفته است، ضرورت این تحقیق جدید از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ص
 در راستای حفاظت و تغییر کاربری در میراث صنعتی می باشد.پژوهش فوق دارای دو سؤال است : 

 مهم ترین عوامل تأثیر گذار در تغییر کاربری میراث صنعتی به بناهای عمومی چیست؟ -1
 مورد مطالعه چگونه است؟ هاینمونهاساس عوامل شناسایی شده ، انطباق کاربری در  -1

موزه  یگالردر تحقیق فوق دو نمونه برای مطالعات موردی انتخاب شده است) موزه آثار طبیعی و حیات وحش هفت چنار ، 
ضر دارای کاربری عمومی )موزه( هستند. هر دو از ( که در گذشته دارای کاربری صنعتی بوده اند و در حال حارازیتارو پود زمان ش

قابل ذکر و مطرحی در کشور هستند که انطباق کاربری در آنها صورت گرفته است. در این تحقیق ابتدا با مطالعه در  هاینمونه
پرداخته مؤثر در تجدید کاربری میراث صنعتی به جهت انطباق پذیری بیشتر  هایمؤلفهبخش ادبیات موضوع ، به شناخت 

مورد مطالعه در ادبیات موضوع که  هایمؤلفهمورد مطالعه ی تحقیق فوق بر اساس بخش دوم و و بخش سوم  هاینمونه.شودمی
نتیجه ی تجدید کاربری در نمونه ها را نمایش می دهند ، ارزیابی میشوند. با وجود فراوان میراث های صنعتی در کشور، در پژوهش 

، به بیشتر در تجدید کاربری های آیندهی انطباق کارکرد جدید به میراث صنعتی، با هدف پایایی هافرصتو  هاچالشفوق بر 
این دو بخش ثمره ی تغییر کاربری در بنا را که بر اساس بخش دوم و بخش سوم ) یهایمؤلفه .شودمیصورت تفصیلی بررسی 

که از افراد متخصص )معماران و کارشناسان میراث  هاییپرسشپیشینه تحقیق شناسایی شده اند ، به صورت  نمایش می دهند(
 فرهنگی( و افراد غیر متخصص )مراجعه کنندگانی که نظارت کننده این نمونه ها بوده اند(  شده ، محاسبه گردیده است.

 

 مباحث نظری -2

 )اقدامات الزم پیش از انطباق کاربری در بنا( بخش اول -2-1

 یکاربر رییغت یدرخواست کاربر برا -2-1-1
دارند. آن ها  شانیازهایبرآوردن ن ی، مکان و فضا برا تیفی، ک هیته یساده برا نهیچهارگز یطرف تقاضا ، سازمان ها دارا از

 رییکه محل اقامت خود راتغ رندیبگ میآن ها ممکن است تصم رند؛یمناسب بگ یمسکن یاجاره برا ای دیبه خر میممکن است تصم
ممکن است  ایشود ؛  یبازساز ایبسازند  دیساختمان جد کیکه  رندیبگ می؛ آن ها ممکن است تصمگسترش دهند ایدهند ، انطباق 

 ردیبگ میتواند تصم یکاربر م یدهد تقاضا ینشان م نیاتخاذ کند. ا کند یم بیرا ترک نهیکه عناصر هر گز دهیچیپ یاستراتژ کی
 (.Douglas 2006)فروش برسد هی ایاجاره و  ای یبازساز ای بیرا تخر ییبنا

 

  یفهم اثر معمار -2-1-2

واژه ها  میبا ابهام و خلط مفاه هیاول یبدون در نظر گرفتن شناخت شناس یخلق در هنر و معمار ندیفرا :شناخت -الف

 ندیدر حوزه شناخت ،فرآ کیهر  گاهیبدون در نظر گرفتن جا یواژگان هستند که گاه نیاز جمله ا دهیو ا قتیهمراه خواهد بود و حق
 (.1910)اشرافی و نقی زاده، دهد  یهنر سوق م یناهماهنگ با ساخت واقع یرا در جهت یمعمار نشیآفر

 فیاطالعات از بنا و توص یعبارت است از گرد آور یمعمار ینگار خیتار : ینگار خیتار منظر از بنا شناخت -
شناخت و  خیاست از دوره و تار حیشرح معموال شامل توض نیاز آثر ا یو شرح گزارش گونه ا یظاهر اتیخصوص

که در زمان ها و  یبنا از آثار یقیتطب سهیو مصالح ساخت و مقا یو فرم یشکل اتیبنا، خصوص ییایجغراف تیموقع
از  یبه درک و فهم دنیامر رس نی. هدف از ا رندیگیواحد قرار م یگونه ا کیمتفاوت با آن در  ایمشابه  یمکان ها

)کلیجانی شده است  نییاثر در زمان و مکان تع یو سبک شناس یگونه مشخص معمار کیآثار در  یتحول کالبد ریس
 (.1930مقدم، 



 

12 

 

ره 
ما

 ش
م،

فت
 ه

ال
س

5 
ی: 

یاپ
)پ

32،) 
ار 

به
50

11
ک

د ی
جل

 ،
 

 یستیفرمال کردی، رذو یشناخت بایز کردیدر رو یاثر معمار یمایمقوله شکل و فرذم و س : شناخت بنا از منظر فرم  -
بنا به مثابه اثر  یشناس بایمورد توجه است ، اما نگاه به فرم اثر از منظر ز یشناس داریپد یساختار گرا و حت ،یستی،مدرن
را  نهای،تقارن و مانند ا تمی، ر اسیمقبنا از جمله تناسبات ، یفرم اتیاست که خصوص یگردی، متوجه آن رو یهنر

متوجه فرم و هندسه  یخصلت ها بیترت نیو بد دیجو یرا در پرتو آن م یاثر هنر ییبایدهد و ز یمحور توجه قرار م
 تیبه فهم ماه دنیو با هدف رس شودمیها رها  هیو آرا ناتیفرم ها از تزئ ستیمدرن کردیدگردند در رو یم لیبنا تحل

ساختار  ابدی یم تیساختار گرا آنچه که اهم کردی. در رو ابدی یم تیگردد و نسبت آن با ذکرکد اهم یم هیفرم تجز
است که فهم بنا از جنبه فرم در  دیاست . الزم به تاک یدهنده فرم اثر معمار لیتشک یاجزا انیشکل و تناسبات م

شناخت   یشناس داری. اما در پد ابدی یم انیپا ردر شناخت فرم اث یو ساختار شناس یشناس ییبای، ز یفرم شناس کردیرو
 ( .1911)ایمانی و مومنی رنانی، گردد  یمراتب فهم بنا محسوب م گرید یط یبرا یفرم در واقع گام مقدمات

به مبحث شکل و محتوا پرداخته شده است که در حوزه  ییساختار گرا در: یشناخت بنا از منظر ساختارشناس -
مشاهده  یهنر ییها نییبارها آ یشناس ییبایفلسفه هنر و ز خیدر تار رایز  ;دارد یعمده ا گاهیجا یشناخت اثر هنر

باشد ، به  یاثر هنر رهتواند در زم یشناخت بنا م یجنبه  نیبنابرا .شکل و محتوا اشاره دارند انیکه به نسبت م شودمی
 و به بحث محتوا و معنا پرداخت افتیتواند به جهان آن راه  یم یشکل اثر هنر ایمنطق صورت  افتنیمعنا که با  نیا

 (.1910)احمدی، 

، فهم اثر  ییو ساختار گرا یو فرم شناس ینگار خیبا تار سهیمقا در :هرمنوتیک شناسی پدیدار منظر از بنا شناخت -
به مفهوم  کیهرمنوت کردیدر رو ی، فهم اثر معمارییو ساختار گرا یشناسو فرم ینگار خیبا تار سهیدر مقا یمعمار

عه خود بنا امر از مطال نیبه فهم بناست که ا دنیرس لیتاٌو ییحد نها کردیرو نیدر ا ستیان ن یینها یبه معنا یابیدست
فراتر رفتن از  یبه معنا یشناخت داریپد کردیرو نیاثر ندارد. بنابرا یو داور یبه ارزش گذار شیگردد و گرا یمحقق م

به اول بازگشتن است   «لیتاو»خود واژه  ییمعنا ریبه تعب ایاثر  یریشکل گ یبه مبناها کردیو رو فیحد شرح و توص
 (.1910)احمدی،

اثر و معمار، بهره ور ،  انینسبت م لیخاستگاه  اثر با تحل ی، عبارت است از بررس یاثر در مرتبه فراتر از ادراک حس فهم 
به پرسش اثر تا  لین یاست  برا یتالش کردیرو نیاثر . فهم اثر  در ا ستمیو س «بنا فهیوظ» ،«فرم»،  یو مکان یبستر زمان ای طیمح

واقع فهم بنا  یمطرح کردند و با پرسش از اثر معمار «مفسد یذهن یدغدغه ها» چهیازدر «جامعه» مطالباتفهم  یدر مرتبه اعال
 (.1911 ،یرنان یو مومن یمانی)ا ابدیتحقق 

 است دیگرانی به چیز آن انتقال آن هدف و است چیزی نمایانی یا شناساندن عمل بیان : معماری اثر یک در بیان -ب

 گردد احساسات و ادارک انتقال قابل بتواند ودیگران او چیدمان آن شناخت از مشترک و آشنا های نشانه گیری کار به با شاید که
 (.1931)ماهوش، 

 تاریخی بنای در ارزش ی مقوله گرفتن نظر در اهمیت و لزوم به توجه با : تاریخی بنای معماری در گذاری ارزش -ج

 در را نقد مراتب اگر.  داشت خواهد بسزایی نقش آن از معاصر برداری بهره درک ،در نقد مراتب در ارزشگذاری جایگاه ،تبیین
 آشکار خوبی به بررسی این در ارزش موضوع جایگاه آنگاه ، بخوانیم داوری و ارزشگذاری سنجش، بیان، فهم، شناخت، ، معماری
 (.1911)ضیاء شهابی و ایمانی،  شد خواهد
 

 (اجرا پروژه درعوامل مؤثر بخش دوم ) -2-2
 در فراوانی تغییرات ایجاد مستلزم است ممکن کار این است جدید کاربری برای ساختمان یک سازی آماده  فرآیند طراحی باز

 تاثیرگذار معیارهای دهی سازمان و تطبیقی،تدوین مجدد استفاده هدف .(Brooker & stone,2010)باشد  بنا عملکرد و بافت
 چگونگی.دهد اراِیه تاریخی بناهای آینده برای را فضایی وری بهره بیشترین ، هزینه و مداخله کمترین با تاریخی بنای تا باشد می

 تعریف آن اقتصادی گسترش و خاص زمان و محل یک در خاص معماری با تاریخی و میراثی ساختمان برای مناسب آینده تعیین
 تواند می شودمی دیده فرهنگی ارزش و اهمیت از تاثیر کمترین که جایی (.Peter Bullen,2011)باشد  می استفاده برای کلی
 .Langstone 2013,A)کرد  دریافت را بنا اصل حفاظت به مناسب تغییرات مداخالت ارزیابی با توان می. بدهد رخ کاربری تغییر

Icomos1999.) 
 

 هاآسیب و مخرب اثرات برابر در حفاظت -2-2-1
 برده کار به نیز ساختمانی مصالح و مواد درمان همچنین و مجموعه در ها سوژه و منفرد بناهای عناصر درمان معنی به حفاظت

 مجموع در. گردد می محدود آثار بخشی استحکام کردن تمیز ، اصلی مصالح و مواد تثبیت به حفاظت ، حالتی چنین در که شودمی
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)فخاری تهرانی، و  شودمی محسوب فرهنگی میراث تمامیت و اصالت ابقا ، حفاظت مقدماتی و اولیه هدف که کرد نشان خاطر باید
 و سازی باززنده میگیرد، صورت دنیا نقاط اکثر در تاریخی بناهای از حفاظت منظور به که اقداماتی جمله از. (1931همکاران، 

 (.Brooker & stone2010)است موجود فرهنگی های ارزش توجه با آن به دوباره حیات بخشیدن

 

 بنا جدید عملکرد در بخشی اصالت -2-2-2
 قرار تاثیر تحت را طراحی های جنبه دیگر تمامی عمیقا که است اصلی اصالت و یکپارچگی حفظ تغییری، هر ایجاد حین در

 ی اجازه که عملی هر کلی طور به رفت، خواهد بین از بنا کاربردی جزییات و تناسبات رنگ، کیفیات یکپارچگی، بدون. دهد می
 EL)است تر نزدیک ها آل ایده به گردد موجب را هنری آسیب کمترین حال عین در و بدهد را خالقیت و نوآوری

sorady,2013). می نسبی صفت یک حد در را آن بلکه ؛ دانند نمی اثر در ذاتی ویژگی یک را اصالت نیز پژوهشگران از برخی 
 بهره تواند می فرم و ماده ، فن و استادکاری ، بستر و زمینه نظیر ، اثر گیری اندازه قابل های ویژگی بررسی برای که شناسند
 .(Lemaire&Raymond & stovel,1994,28-29)    شود برداری

 

 بنا جدید عملکرد با بنا ای سازه انطباق -2-2-3
 از بسیاری در.  شودمی ها ساختمان شناسی ریخت و ،پیکربندی طرح در تغییرات از تعدادی شامل اغلب تطبیقی های طرح

 تاثیر ساختمان باربری قطعات بر ها ،آن دیگر عبارت به. دارند ساختاری پیامدهای یا هستند طبیعی ساختارهای از ها این ، موارد
 در اگر شود دیده آسیب عنصر طریق از بارها هدایت یا کاهش و افزایش یاعث است ممکن که است معنی این به این. گذارند می

 شودمی تخریب جدی طور به یا تحریف یا فروپاشی باعث تواند می تغییراتی ،چنین نشود انجام درستی محاسبات طراحی
(Douglas,2006.) 

 

 بنا کاربری تغییر در شناختی زیبایی هایجنبه -2-2-4
 در اما ، دارد همراه خود با را منفی بار و نتیجه شناختی زیبایی منظر از همیشه بناها بازسازی در عملکرد تغییر های تجربه

 را زیبایی در مثبت و بالقوه تاثیرات تواند می صحیح اجرای صورت در ، متفاوت و جدید عملکرد با شده بازسازی ساختمان عوض
 .(Boid,2011) کند می ایجاد  نیز

 

 بخش سوم )عوامل قابل توجه در طراحی(   -2-3
 مثال، عنوان به.نشوند کاربری تغییر موفق صورت به است ممکن بهسازی عملیات هنگام در ، بازسازی های پروژه از بسیاری

 این هایی طرح چنین با اصلی مشکالت از یکی. است نبوده موفق کامل طور به همیشه ، تاریخی بناهای از بسیاری از "حفاظت"
 روی بر منفی تاثیر تواند می این. رود می بین از کامال ها  استفاده سایر به تبدیل یا تغییر هنگام در ساختمان اصلی هویت که است

 محیط از معماری طراحی اهمیت درک ، تاریخی بناهای از موفق سازگاری به دستیابی برای.  باشد داشته آن اطراف محیط و بنا
 (Douglas,2006) شودمی مناهی سبک و تقارن ، تعادل مانند طراحی اصول گرفتن نظر در به نیاز این. است نیاز مورد اطراف

 

 سادگی -2-3-1
)  .باشد می بنا های ارزش بهتر چه هر نمایش و حفظ جهت توجه مورد معیارهای از یکی ، طراحی در ادعایی بی و سادگی

 (.1911،یترک زبان و محمدمراد
 

 هماهنگی -2-3-2
 اجزای تواند می خالقیت میان این در که باشد می قدیم کالبد و جدید عناصر ارتباط به وابسته موضوعی ، هماهنگی ایجاد 

 درک باعث تفاوت گاهی بلکه باشد نمی بنا عناصر از تقلید هماهنگی از هدف.کند تبدیل واحد کلیتی به را حدید و قدیم متفاوت
 ضمن. اندو رفته کار به یکدیگر با درستی ارتباط در آن اجزا که باشد می واحد کل یک ایجاد هماهنگی از منظور.  شودمی بهتر

 کپی با امر این آیا که این.کند کمک آن به کن، رقابت آن با یا تقلید موجود وضع از که آن از ،بیش موجود خصوصیات به احترام
 حس بایستی چشم. باشد نمی توجه مورد موضوع بود، خواهد برخوردار جدید معماری ابتکارات آخرین از یا و شودمی انجام برداری

 است )همان( شده افزوده محیط به متجانس ی پدیده کند
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 پذیری برگشت -2-3-3
 داشت همراه خواهد به کالبد و ساختار بر را تغییراتی ارزشمند بناهای برای متفاوت و جدید کاربری اعطای برای تصمیمی هر

 ای گونه به.  پذیرد می صورت پذیری بازگشت اصل داشتن نظر در با مرمت و حفاظت کارشناسان نظر مبنای بر تغییرات این که
 (.1933باشد )ایمانی و محسنی،  فراهم آن برای ابتدایی شرایط به بازگشت امکان که

 

 انتخاب رویکرد طراحی مناسب با بنا -2-3-4
 و فرم ، مصالح ، ابزارها از استفاده با طراحان که است تالشی تاریخی بناهای در نوگرا روکرد با طراحی :نوگرا رویکرد -الف

 و ابزار با بودن بروز و جدید تفاوت و گردد می اضافه مختلف های بخش در بنا به جدیدی خطوط و خط ، زمینه با متفاوت خطوط
 (.1913سردرود،  یفیو شر یمینژاد ابراه)  باشد می سنتی و قبلی های زمینه با متفاوت که شودمی داده نشان جدید خطوط

در  یستیو ز ی، فرهنگ یاجتماع یتوجه هم زمان کالبد به مولفه ها نهیبر زم یمبتن یو طراح نهیزم گرا: نهیزم کردیرو -ب
 (.همان)   ابدیانجام  یمکان لیتواند با درنظر داشتن حفظ خطوط ،بافت و رنگ درکنار مسا یم نیباشد و ا یم یبستر طراح

به بعد شکل  ستمیاست و از اواخر قرت ب انهیو فرهنگ گرا انهیمداخله نوگرا قی، تلف ییفرانوگرا کردیرو فرانوگرا: کردیرو -ج
ممکن را با  بیآس نیمراقب است که کمتر یداند ول یامروز م یزندگ یکهن را الزمه  یفضاها ینگاه معاصرساز نیگرفته است. ا

  (.1933)مقصودی و حبیبی،  داند برساند یامروز م یزندگ یاما نا مناسب برا یفرهنگ یبافت کهن که آن را واجد ارزش ها
ها و فنون کیمتناسب با تکن دیجد ییاجرا یاستفاده از ساختارها یخیتار یدر بناها یفناور کردیرو فناورانه: کردیرو -د

 (.1911)آصفی و ایمانی،  دیشروع گرد یانقالب صنعت یریبا شکل گ انیجر نیباشد ا یم دیجد
بهره جست.  رانیمعاصر ا یجهت خلق معمار ییتوان از شاخص ها ینظرات طراحان و معماران م یو دسته بند جینتا براساس

 :عبارت است از یطراح یموردنظر برا یپروژه ها لیو تحل هیاول یمستخرج از بررس یشاخص ها
 . رهیو غ یو چادر یکابل یو ساخت بنا ؛ مانند سازه ها ینو در طراح یها یاستفاده از فناور -
 اینور  تیهدا لهیبه وس تیطرح و سا یها یژگیمتناسب با و ییفضا تیشفاف جادینو در ا یها یاستفاده از فناور -

 .رهیو غ شهیمانند ش یمصالح
 . یعملکرد ایبه صورت فرمال  یو سنت یبوم یبا عناصر و فرم ها بینو در ترک یها یاز فناور یریبهره گ -
به صورت  یو استفاده از رنگ و مصالح سنت ناتییها و تز هیدر ساخت آرا دینو و مصالح جد یها یاز فناور یریبهره گ -

 .در تقابل با مصالح مدرن ای، هماهنگ  کیسمبل
 .روز یاز فناور یریمنطقه با بهره گ یمیاقل یها یژگیتوجه به و -
 در کنار  یسنت یمنطقه و اصول معمار یاجتماع _ یخاص فرهنگ ینو در حفظ ارزش ها یها یاز فناور یریبهره گ -

 .)همان( دیوابط جدو ض طیقواعد ، شرا -

 یاجتماع یگروه ها ینیگزیاقتصاد، فرهنگ جا رینظ یگوناگون یکنشگرها لهیبه وس اتیح دیتجد :فرهنگ گرا کردیرو -ه
بر  یمبتن اتیح دیتجد .بر فرهنگ است یمبتن اتیح دیآن ، تجد یگونه ها نیاز مهم تر یکیکه  ردیگیصورت م رهیمسکن و غ

براساس مطالعات انجام  (.Tallon,2013)در جوامع پسامدرن است  اتیح دیدتج یکردهایرو نیتر جیاز را یکیفرهنگ که 
 یاشاره داشت مبنا یدر طراح یمداخله به سه جنبه اصل یها کردیمبنا رو نیو بر هم یخیتار طیموجود در هر مح یگرفته و معمار

 .مداخالت خواهد بود یمعمار یالگو
 یدر طراح یو فرهنگ یخیتار یاصل اول : احترام و حفظ ارزش ها -
 روز در بنا یارزش ها یاصل دوم: حفظ و ارتقا -
 (.1913) ایمان طلب و همکاران،  بنا یاصل سوم: استفاده از اصول ارزشمند -

 یاست که بنا نیا یاصل یها یژگیاز و یکی دمانیبر چ یمبتن کردیدر رو یهنگام بازطراح :دمانیبر چ یمبتن کردیرو -و

ساختمان را آن  اتیفیو ک ییبای. معمار مجاز است که ز شودمی یتلق شینما کی یاجرا یبرا یعرصه ا ایبه عنوان صخنه  زبانیم
 (Brooker & Stone,2004,131). بداند نهیزم شیپ کیرا  زبانیم یبنا دیاطور که هستند ، بخواند و بشناسد اما ب

 جادیمحکم ا یرابطه ا یساختمان موجود و باز طراح انیاست که م یعمل یگذاریجا :یداخل دمانیدر چ یگذاریجا -
 یچنان که از معنا یگذاریو مستقل خود را حفظ کند. جا یقو تیشخص کیدهد تا هر یحال اجازه م نیو در ع کندیم

عنصر است. نکنار آ ای انیدر م ایموجود ،  شیپساختار از  کیدر دل  دیجد ی، وارد کردن المان داستیاش پ یلغو
خود و ساختار حجم موجود  انیکه م یعنصر واحد و قدرتمند د،یتوان مستقل و خصمانه د یشده را اغلب م یگذاریجا

ممکن را  زیتما نیشتریو سرزنده ب دیاست که اثر معاصر جد یحالت آن زمان نیکند بهتر یم جادیا یزیانگ رتیتعامل ح
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     متفاوت است کیهر  تیسبک ، زبان ، مصالح و شخص جهیکند و در نت یم دایموجود پ یبنا یشکننده  یبا کهنگ

          .(Brooker & Stone,2004,104) 

 

 
 (منبع:نگارندگان) یمیقد یبنا یکاربر رییروند انجام در تغ -1 شکل

 

 بخش چهارم )فرآیند تغییر کاربری ابنیه صنعتی( -2-4

 حفاظت از ابنیه صنعتی -2-4-1
 ریمنطقه است که تأث یمعمار تیآن در هو گاهیها و جاشناخت ارزش یصنعت یمعمار راثیحفاظت م یازهاین شیاز پ یکی

 یندیحاصل فرا یصنعت یگونة واجد ارزش از بناها نیا بیاگرچه تخر»دارد.  ــراثیم نیحفاظــت  ا یدر انجام تالش برا یادیز
از فرهنگ  زیو دل انگ بایز یریساده باشد و تصاو یتواند امر یها مآن یو باز زنده ساز تاست، اما حفاظ یجیساله و تدر نیچند

 رییســطوح موجب تغ یکه در بعض لیبروکن ه یشهر معدن یبگذارد؛ مانند بازساز شیمنطقه را به نما خیکوتاه مدت و نسبتا و تار
 حفاظت ؛ستا اثمیر فصر یارنگهداز  ترافر یمرا حفاظت .(Stepowski.J,2009:209)«شد ایفرهنگ در مردم استرال

از ارزش  یارنگهد عیندر  ،جامعه شدو ر ها بهرو یهازنیا تامینها  نساختما یابر جانشینو تعیین کاربری  ای بررسیبری رهکارا
 یصنعت یمدرن متعلق به بناها یمعمار مجموعه از یسهم بزرگ(. .(Muralid D,2015:69-74میشود بمحسو اثمیرو دوام 

 با خطر روبهرو بوده دیآیکه همراه آن م یمتعاقب یاقتصاد و یاجتماع طیو شرا دیتول یهایدر تکنولوژ رییتغ لیدل به همواره است که
 حفاظت یبرا سابقهی ب ییچالشها شگام،یو پ عیبد یها مجموعه بناها و یمهندس یو تکنولوژ یمعمار بودنی عملکرد اس،یمق .اند

 نوع نیاز ا یمدرن در لندن مثال مناسب تی. موزه تاند شده از حفاظت و توسعه یزشیآمنمودهکه در اغلب موارد منجر به  جادیا
. ستندیجدا ن یو اجتماع یاز ابعاد فرهنگ هرگز یو اقتصاد یطیستمحیابعاد ز ،یحفاظت از آثار صنعت ندیدر فرآ .است یوانمندسازت

توسعه مجدد  یبرا یهایو سرما عکنندهیتسر یگریاز هر زمان د شیشهر ب یاز عناصر اصل یکیبهعنوان  یراث صنعتیامروزه م
  (Luis L, 2011:687-96).شودمی یتلق یشهر

 

 پایداری در تغییر کاربری میراث صنعتی -2-4-2
 نیتام شان،یازهاین نیتام یبرا ندهینسل آ ییتوانا خطرانداختن را بدون به یکنون یازهایاست که ن یا توسعه دار،یاپ توسعه

کار  نیا جهینت یراثیم یاست و بناها ندهینسل آ به موجود از نسل گذشته یشامل انتقال ساختمانها داریتوسعه پا ن روی، از اکندیم
 یشتریب یو اجتماع یکه منابع اقتصاد ینسل اند، شده هستند که توسط نسل گذشته حفظ ییها ساختمان یخیتار یهستند، بناها

بسیاری از موارد  در .,Fabbri K) 2013;(14 است ها مصرف کرده ساختمان نیا دنید یبرا یامکان نسل بعد حفظ منظور را به
و  یحمل و نقل، مصرف انرژ از،ین مورد منجر به کاهش مصالح تواندیم یرکاربرییواسطه تغ ساختمان به افزایش طول حیات یک

را برآورده  داریتوسعه پا یطیمح ستیار زیکه مع است یارداز جمله مو نهایکند؛ ا یداریبه پا یانیشا ن کمکیشود و بنابرا یآلودگ
دنبال دارد.  به زیساختمان ن یبها شیافزا و یانرژ یور بهره قیاز طر یاقتصاد یایمزا یقیتطب یرکاربرییتغ عالوه، . بهسازندیم
و فقدان آن بنا را بالاستفاده  کندیعمل م موثر یاگونه ساختمان به یانتخاب کاربر یاست که برا یعوامل جمله از یاقتصاد یداریپا

 تیتقو" قیموضوع از طر نیباشد، ا یاجتماع یزندگ تداوم کننده نیتضم دیبا یخیتار یبناها یقیتطب یرکاربرییتغ خواهد ساخت
 . (Yung EHK,2012;36)کند ی مکان کمک میبه شاخصه فرهنگ یتنوع فرهنگ شیو با افزا یفرهنگ یفرمها ها وسنت
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 سازگاری در تغییر کاربری ابنیه صنعتی -2-4-3
و متروکه رها  یاست که بهصورت خال یمحوطها ای ساختمان یبرا دیعملکرد جد فیتعر یسازگار به معنا یکاربر رییمفهوم تغ

 نیقادر به تام گرید تیو در نها ابدییکاهش م ا محوطهیساختمان  کی یوکارکرد ی. باگذر زمان،گاه ارزش اقتصاداست شده
شده است  فیگونه تعر نیا یبه طور کل یقیتطب یرکاربرییتغ. (Häkkinen T,2007;24)ی مالکان و کاربران نخواهد بود ازهاین

آن تا  یارتقا ایاستفاده مجدد  ،یده بهمنظور انطباق بنا ییکارآ ایعملکرد  ت،یقابل رییتغ یبرا یو مداخلها یهراقدام ساختمان"
یک الحاق باید با بنای تاریخی مرتبط باشد و به  .(Langstone & Shen,2007)   سازگار شود دیجد یازهاین طیشرا بتواند با

گونه ای طراحی شودکه به صورت تابعی از بنای اصلی باقی بماند. برای حفظ یکپارچگی تاریخی بنا و محیط آن ، الحاق جدید باید 
 (Commission, St.Joseph Landmark,2001)  با بنای تاریخی سازگاری داشته باشد 

 

 مداخالت در ابنیه صنعتی جهت تجدید کاربری -2-4-4
اضافه  ساختمان به زیکه در قالب پروژه تجه ییها ستمیبا س یخیت تاریشخص نیحفظ تعادل ب یبرا قیدق یزیر برنامه

با  یستیدارند، با وندیآن پ تیهو ساختمان که با یخیتار یهای ژگیو یو نگهدار حفظ .برخوردار است یادیز تیاز اهم شوند،یم
 ستمیمعمارانه و س یها فیموت ،یساختار یها ستمی، سیکش مطبوع، برق، لوله هیتهو یها ستمیس رینظ :زیتجه یها ارائه نقشه

از  پس و ساختمان خیتار نیمطلوب برسند و در واقع ب یسازگار و به حمل و نقل، با برنامه استفاده مجدد به انطباق مربوط یها
 طبقه یچهار بخش کل توان دریموفق را م زیطرح تجه یهایژگیرخ دهد. و است، یداریمستمر که حاصل پا ییگفت و گو زیتجه
 یبه منظور ارتقا زیتجه ندیکه در فرآ دیجدهای  ستمی. سرندیدر طرح مورد توجه قرار گ دیبا کپارچهی نمود که به صورت یبند

با  حیصح با انطباق دیجد یساختمان احترام بگذارند تا کاربر لیاص یهای ژگیو و یبه طرح معمار دیبا شوند،یم استفاده ساختمان

ای ویژه تیها از اهمساختمان لیقب نیدر برخورد با ا کرد مشفقانهیبهتر رو انیدهد و به ب یخود ساختمان رو

             (Update Building Systems Appropriately. WBDG.2017).                      برخورد است

الیه با نصب و اضافه کردن  توانیم را یساختمان یها ستمیس زیتجه باشد؛ی م تالمداخی ریپذ برگشت یبعد یژگیو
ساختمان نشوند و  بیمنجر به تخر دیبا دیجد یهایژگیو نینمود. ا ریپذ امکان باشند،یم ییجا به جا که قابل دیجد های
همانطور که به بهبود  زیتجه ندیمداخالت در فرآ .(Liorens, Joseph & Zaneli,2016;155 )حذف را داشته باشند تیقابل

 رانهیو که در یخاص و متفاوت یبصر یهای ژگیبه زمان و و زین انجامد، همزمان یم دیو کاربران جد دکنندگانیبازد یبرا امکانات
 یو طراح زیمجدد، تجه استفاده بواسطه یصنعت یتهایبه سا یا نقش موزه یاعطا نهفته است، توجه دارد یصنعت یمنظرها یها
عوامل مهم  گریو از د باشدیم یجامعه محل یآگاه بردن سطحال با قیمشارکت و حفاظت از طر شیافزا جهت یگام د،ید یرهایمس
 .(Douet,2012)ی علمی  یا میراث تکنولوژیک به شمار می آید در کنار حراست از الگوها یصنعت یتهایسا یده انطباق در

 تواند دخیل باشد:برای حفاظت از بناهای تاریخی سه نوع مداخله می 
که به شکل ظاهری و فیزیکی بنا، پس از مرمت و  شودمیمداخله پنهان؛ مداخله درون سازه ای به گونه ای از مداخله اطالق 

شکل بنا پیش از مرمت و بهسازی لرزه ای باشد به عبارتی در پوسته خارجی و نما فرآیند بهسازی لرزه بهسازی لرزه ای نیز همانند 
 (.1913و همکاران،  ی)پارسائای اعمال شده قابل رؤیت نیست 

که  مداخله آشکار؛ با شیوه مداخله آشکار باید اقدام به الحاق اعضای تقویتی در پوسته های داخلی و خارجی شود به گونه ای
 (.همان)نمایان است و بیگمان بنای بهسازی شده دیگر اصالت و ساختار فیزیکی اصیل اولیه را نخواهد داشت  

مداخله تجویزی؛ مداخله ای قابل اطمینان است که به شکل سینه به سینه آموزش و در بناها اجرا شده است. با بازخوانی و 
ماعی و نسبت آن ها با مرمت سنتی که پیش از مرمت مدرن سال های درک اهمیت و نقش سنت، آیین ها و جریان های اجت

 به جهت یافتن قواعد و راهکارهای کارآمد ساده، به فرایند بهسازی لرزه ای کمک می کند )همان(. متمادی رواج داشته است.

 

 بخش پنجم )فهم ابنیه صنعتی( -2-5

 فرهنگ کند؛ بقایایتعریف می اینگونه را صنعتی تاگیل،میراث منشور نیژنی در صنعتی، میراث از حفاظت بین المللی کمیته
 تعمیرگاهها،کارگاه هاو ساختمانها و دستگاهها، شامل و اجتماعی، معماری وعلمی هستند تاریخی، فنی، ارزش دارای که صنعتی

 تمام و حمل ونقل انرژی، و مصرف تبدیل انبارهاو مخازن،مکانهای تولید، ومحوطه های فرآوری وپاالیش، کارخانه ها،معادن
 مورد آموزش، و عبادت سکونت، مثل مرتبط با صنعت جمعی فعالیتهای برای که مکانهایی شامل نیز میشده و آن زیرساختهای

 .(Falser, 2011) قرار میگرفتند استفاده
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شامل  آثار این. نیستند صنعتی فعالیت واجد دیگر که شودمیاطالق  صنعتی کاربریهای از دسته آن به صنعتی میراث مفهوم
و  انبارها پاالیش، و بهرهبرداری های محوطه و معادن ها، و کارگاه ها کارخانه آموزشی، های کارگاه آالت، ماشین و ساختمانها

دربرگیرنده  همچنین. هستند آن با مرتبط زیرساختهای کلیه ونقل و حمل انرژی، از استفاده و انتقال تولید، مکانهای فروشگاهها،
 .پرورش است و آموزش و مذهبی مسکونی، های کاربری مانند با صنعت مرتبط اجتماعی فعالیتهای برای استفاده مورد محلهای

 ارزشه ای از و نمادی میپردازد مصنوع محیط صنعتی تحوالت نمایش به که ساختمانها است انواع ازمهمترین یکی صنعتی میراث
 بهمنظور اصول بنیادین بیان به بین المللی کنوانسیونهای بنابراین. می آید شمار اثر به ساخت زمان در جامعه اجتماعی و فرهنگی
 (.1913)صمدزاده یزدی و همکاران،   موثر میپردازند شکل به صنعتی ازمیراث حفاظت
 

 روش مطالعه -3
 صنعتی بنای 1 در پایدار پذیری تطبیق میزان به پژوهش این در. است موردی مطالعه راهبرد با و کاربردی نوع از فوق پژوهش

 شد گفته که همانطور.است رایج بنا 1 این در موزه کاربری میدانی مشاهدات براساس. شودمی پرداخته جدید های کاربری با
 به ها داده. هستند شیراز زمان تاروپود موزه گالری و چنار هفت وحش حیات و طبیعی آثار موزه:  شامل شده انتخاب هاینمونه

 متخصص به شده عرضه های پرسش..اند شده آوری گرد نامه پرسش و ای کتابخانه ،مطالعات عکاسی میدانی، مشاهدات صورت
 تنظیم نظری مبانی و تحقیق پیشینه از آمده بدست های شاخص از سوم و دوم بخش اساس بر غیرمتخصص کنندگان بازدید و ها

 و معماران از نفر 11 شامل هامتخصص است بوده سوال مورد گروه هر در نیز کاربری تغییر از عمومی رضایت میزان.اند شده
 پرسش.اند گردیده انتخاب ها مکان این بازدیدکنندگان از نفر 01 شامل ها متخصص غیر و اند بوده فرهنگی میراث کارشناسان

 آزاد سواالت اند شده پرسیده گروه دو هر از یکسان ترتیبی با سواالت تمامی میرسند پاسخ به نمیدانم ، خیر ، بله با شده مطرح های

 .هستند( ؟... توان می چگونه) ؟و... طریفی چه به) صورت به
 ها: پرسش از نمونه چند

 .کنید ذکر را خود دالیل است خیر شما پاسخ که صورتی دارید؟در رضایت بنا کاربری تغییر آیا از -
 ؟شودمی بنا سالمت حفظ باعث کاربری آیاتغییر -
            است؟ قبول قابل جدید کاربری پذیرش برای بنا در شده اعمال تغییرات آیا -

                                                                  

 مطالعات موردی -3-1
بنا که در گذشته دارای کاربری های صنعتی بوده اند و در حال حاضر دارای کاربری فرهنگی و  1براساس مشاهدات میدانی 

 مورد مطالعه انتخاب شدند. هاینمونهموزه هستند به عنوان 
 

 موزه آثار طبیعی و حیات وحش هفت چنار -3-1-1
ی به عنوان اولین کارخانه برق تهران و کارخانه جوراب بافی در ده ه.ش به منظور بهره برداری صنعت 1931این بنا در سال 

ر و ابنیه ملی ایران قرار گرفت. در لیست آثا 1933بریانک ساخته شد و هم اکنون از مفاخر معماری به شمار می آید که در سال 
 ته.متر مربع قرار گرف 1339بنای  متر مربع و زیر 3319موزه هفت چنار در زمینی به مساحت 

  
وحش هفت چنار   اتیو ح یعیموزه آثار طب -2 شکل

 منبع:نگارندگان

وحش هفت چنار   اتیو ح یعیموزه آثار طب -3 شکل

 منبع:نگارندگان

 

 زرایموزه تارو پود زمان ش یگالر -3-1-2
با عنوان شرکت سهامی نساجی فارس شروع به کار کرد اما به  1919بنای این موزه در ابتدا کارخانه نساجی بود که درسال 

بنای یکی از ساختمان های نساجی  1933دلیل مشکالت مالی پس از چند سال تعطیل شد و به بنای متروکه تبدیل شد . در سال 
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لری موزه تبدیل شد و بدان سبب نه تنها موقعیت کارخانه قبلی را تعریف کند بلکه ادای که در واقع ساختمان اداری بود به یک گا
 احترامی به عصر جدید صنعت در شیراز باشد.

  
  رازیموزه زمان ش یگالر -4 شکل

 (منبع: نگارندگان)

  رازیموزه زمان ش یگالر -5 شکل

(منبع: نگارندگان)  

 

 هایافته -4
داشتند و معتقدند حفظ  ییباال تیو استفاده مجدد از نمونه ها رضا یکاربر رییمجموع هر دو گروه پرسش شونده در مورد تغ در

 یشود. داده ها یریبناها جلوگ نیا یبه جا دیجد یبناها ینیگزیبناها و جا نیا بیاز تخر دیبناها مهم بوده و با نیا یو نگهدار
 :شودمی ینمونه مورد مطالعه بررس دودر خصوص  اریمرتبط با هر مع

محافظت  یاحتمال یها بیمتخصص معتقدند که بناها در برابر آس ریهر دو گروه متخصص و غ ها:بیحفاظت در برابر آس
ها رمتخصصیغ %31ها و متخصص %31پود زمان اختصاص داشت. موزه تارو  یدرصد به گالر نیشاخص باالتر نیخواهد شد. در ا

 .(1نمودارکردند ) انی)کارخانه نخ( ب نیشیپ ی)موزه( با کاربر دیجد یکاربر یخوانخود را هم یاصل لیامر معتقد بودند و دل نیبر ا
از نمونه ها هر دو گروه مصاحبه شوندگان معتقد بودند که در  کیهر  یدر طراح یدر خصوص اصالت بخش :یاصالت بخش

 نیمتخصص ها بر ا ریاز غ %31از متخصص ها و  %31 خوردیبه چشم م شتریگذشته بنا ب یموزه تارو پود زمان ردپا یگالر یطراح
 .(1نمودارامر صحه گذاشتند )

تاروپود زمان  یموزه  یبنا دیدر مورد شاخص مناسب بودن ساختار سازه و عملکرد جد :دیانطباق سازه بنا با عملکرد جد
 .(9مودارنرا به خود اختصاص داد  ) یدرصد قابل قبول رازیش

 نیدرصد را به خود اختصاص داد. متخصص نیشتریتاروپود زمان ب یموزه  یشاخص گالر نیدر ا :یشناخت ییبایز یجنبه ها
ذکر   دیجد یآن ها با تکنولوژ بیاز گذشته بنا بودند و ترک یاستفاده شده که خود جزو یخود را تناسب المان ها یاصل لیدل

بنا گذشته و زنده کردن خاطرات  نیدر ا یاز آنچه را که دوران یبخش یآور ادی اخود ر یاصل لیمتخصص ها دل ریکردند. و غ
 .(0نمودارکردند ) فیتوص

شاخص  نیدر ا .شاخص به خود اختصاص دادند نیرا در ا یقابل قبول یهر دو بنا درصدها و بنا: یکاربر نیب یهماهنگ
بنا هر آنچه که در گذشته بوده  نیدرصد را به خود اختصاص داد. هر دو گروه معتقد بودند که ا نیشتریموزه تاروپود زمان ب یگالر

داده است  یکاربر رییزمان تنها تغ نیداشته اما در ا یصنعت یتفاوت که در گذشته کاربر نیبه زمان حال حاضر منتقل شده با ا
 .(1نمودار)

درصد را از هر دو گروه به خود اختصاص داد. متخصص  نیشتریزمان ب موزه تارو پود یشاخص گالر نیدر ا :یریبرگشت پذ
 .(3نمودارشده است ) تیرعا یریبوده که اصل برگشت پذ یبنا به گونه ا نیانجام شده در ا یباور بودند طراح نیها بر ا

 یدرصد از هر دو گره به گالر نیشتریشاخص ب نیبودند در ا یقابل قبول یدرصدها یهر دو بنا  دارا :یدر طراح یسادگ
 (3 نمودار) افتیموزه زمان اختصاص 

درصد مثبت را از  نیشتریموزه زمان ب یبود گالر دهیکه هر بنا به خود د یطراح یکردهایدر رو تیو در نها :یطراح کردیرو
 نیشتریزمان صحه گذاشتند و بها به موزه تاروپود از متخصص %31ها و  رمتخصصیاز غ 31هر دو گروه به خود اختصاص داد. %

از  یمنف یرا  31از طرف متخصص ها و % یمنف یرا %31وحش هفت چنار با  اتیو ح یعیشاخص موزه آثار طب نیمخالف را در ا
 یدارا نکهیدر موزه تاروپود زمان عالرقم ا یطراح کردیمتخصص ها به خود اختصاص داد. متخصص ها معتقدند رو ریطرف غ
کند  یرا با گذشته بنا برقرار م وندیپ نیشتریبخدشه را در اصالت بنا دارد و  نیبنا است کم تر نیا یداخل یفضا با یشتریتناسب ب

  (.3 نمودار)
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 نگارندگان نیمربوط به نظرات مصاحبه شوندگان متخصص،تدو یها یابیارز  -1 جدول

نمونه 
 ها

پاسخ 
 ها

 شاخص های ارزیابی

حفاظت در 
 برابر آسیب ها

اصالت 
 بخشی

انطباق 
سازه بنا با 
عملکرد 
 جدیبد

جنبه 
های 

زیبایی 
 شناختی

هماهنگی 
بین 

کاربری و 
 بنا

برگشت 
 پذیزی

سادگی 
در 

 طراحی

رویکرد 
 طراحی

موزه 
هفت 
 چنار

 11% 11% 11% 31% 91% 01% 91% 31% بلی

 31% 11% 31% 11% 31% 1 31% 11% خیر

 1% 91% 1% 11% 1 31% 11% 11% نمیدانم

گالری 
موزه تار 
و پود 
 زمان

 31% 31% 31% 31% 11% 31% 31% 31% بله

 91% 11% 11% 1% 91% 11% 11% 11% خیر

 1% 11% 1% 11% 11% 11% 11% 11% نمیدانم

 

 .نگارندگان ن،یمتخصص، تدو ریمربوط به نظرات مصاحبه شوندگان غ یها یابی(. ارزنیی)پا -2جدول 

 پاسخ ها نمونه ها

 ارزیابیشاخص های 

حفاظت 
در برابر 
 آسیب ها

اصالت 
 بخشی

انطباق 
سازه بنا 

با عملکرد 
 جدیبد

جنبه های 
زیبایی 
 شناختی

هماهنگی 
بین کاربری 

 و بنا

برگشت 
 پذیزی

سادگی 
در 

 طراحی

رویکرد 
 طراحی

موزه 
هفت 
 چنار

 91% 31% 91% 31% 01% 91% 01% 31% بلی

 31% 11% 01% 11% 93/%1 31% 11% 11/%1 خیر

 11% 11% 91% 11% 11/%1 11% 11% 13/%1 نمیدانم

گالری 
موزه تار 
و پود 
 زمان

 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% بله

 11% 1% 1 11% 11% 1 11% 1% خیر

 1% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% نمیدانم

 

  
 (نگارندگان)(.اصالت بنا، 2نمودار) (نگارندگان)ها،  بی(. حفاظت در برابر آس1نمودار)

  
(. انطباق سازه ای بنا با عملکرد 3نمودار)

  )نگارندگان(جدید

 )نگارندگان( (. جنبه های زیبایی شناختی4نمودار)
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 )نگارندگان( ،یری(. برگشت پذ6نمودار) )نگارندگان((. هماهنگی بین کاربری و بنا 5نمودار)

  
 (نگارندگان) یطراح کردی(. رو8مودار) (نگارندگان) یدر طراح ی(. سادگ7نمودار)

 

 نتیجه گیری -5
نتایج حاصل از ارزیابی ها نشان می دهد اگر معیار سنجش رویکرد معماری داخلی در مواجهه با بناهای تاریخی برای تبدیل 
میراث صنعتی به موزه را بر مبنای مداخله و کیفیت ایجاد تغییر در بنا با توجه به ارزش آن و ارزش آثار در نظر داشته باشیم ، در 

معماری داخلی بر معماری بنا تاثیر گذار بوده است ؛در یک موزه توجه به ارزش و نمایش اشیا جزو نکات  موزه تار و پود زمان شیراز
مهم است ، معماری داخلی در موزه تار و پود زمان بیش از آن که اشیا را به نمایش گذارد مانند یک اثر نمایشگاهی در فضای 

است چرا که بخش اعظم اشیا موجود در این موزه جزوی از بنا بوده و بنای  داخلی بنا شکل گرفته است و خود را به نمایش گذاشته
این موزه نیز خود روایتگر گذشته و اصالت این بنا بوده است و حداقل مداخالت در طراحی داخلی این بنا عالوه بر اینکه باعث 

. انطباق سازه ای بنا شودمیدر طراحی نیز  در برگیرنده اصل سادگی شودمیرعایت اصل برگشت پذیری در طراحی داخلی این بنا 
با عملکرد جدید و همینطور هماهنگی بین کاربری و بنا باعث میشوند که این بنا در برابر آسیب هایی که از افزایش بار زنده ) افراد( 

. شودمیبرابر اثرات مخرب و بار مرده ) اشیا( در بنا صورت میگرد حفاظت شود و همینطور تجدید کاربری خود باعث حفاظت بنا در 
با توجه به تمامی مواردی که ذکر شد می توان پی برد که طراحی داخلی انجام شده در این مصداق بارز رویکرد طراحی زمینه گرا 

استفاده -1 زمان ساخت بنا یبا در نظر گرفتن ارزش ها یخیتار یبر طراح دیتاک -1در این بنا است که هدف اصلی در این رویکرد
است.همینطور از بُعد جنبه های زیبایی شناختی بنا با استفاده از مصالح معاصر یاصل تیحفظ ماه -9 نو تیبا ماه یخیمصالح تار از

  زیرا ن ییبایبالقوه و مثبت در ز راتیتاثاست  حیصح یاجرا دارایو متفاوت  دیشده با عملکرد جد یساختمان بازسازبه دلیل اینکه 
 کند یم جادیا

در مورد بررسی شده بعدی یعنی موزه آثار طبیعی و حیات وحش هفت چنار ، برای اینکه این بنا بتواند به صورت موزه ای 
عمومی مورد استفاده قرار گیرد،معماری داخلی این بنا در تغییرات بعدی در مواجهه با بنا کیفیت فضای داخلی آن را تغییر داده است 

؛ آثاری که برای نمایش شودمیاز نظر کیفیت بصری  فضای داخلی به دو دسته تقسیم ش هفت چناروح اتیو ح. موزه آثار طبیعی 
آنها ویترین طراحی و اجرا شده است و آثاری که مرتبط با معماری و معماری داخلی بناست و به صورت تزیینات معماری در بنا به 

نای تاریخی دو رویکرد دارد بدین ترتیب که ابتدا در پی طراحی کار رفته است ، به همین دلیل معماری داخلی در مواجهه با ب
مبلمان موزه ای و فراهم ساختن شرایط مناسب برای نمایش اشیا است . به همین دلیل ویترین هایی طراحی و اجرا شده است که 

موزه آثار طبیعی و حیات وحش  هیچ سنخیتی با بنا و اصالت بنا ندارند. با توجه به اصالت، خصوصیات کالبدی و تناسبات فضایی
هفت چنار در بررسی رویکرد معماری داخلی برای ایجاد شرایط مناسب نمایش اشیا ،استفاده از این گونه ویترین ها نشان از بی 
توجهیی به ارزش های بناست چرا که ویترین های سنگین و حجیم از نظر بصری در تناسب با روح کلی بنا و فضای داخلی موزه 

، و همینطور ممکن است به دلیل وزن زیاد با مرور زمان به بنا آسیب رساند. رویکرد دوم در مواجهه با خود بنای تاریخی  نیست
  است که برای تبدیل آن به موزه ساختار اصلی بنا تغییر نکرده ، ولی کیفیت کلی فضای داخلی با هدف بهسازی مرمت شده است.

 یند استفاده مجدد از میراث صنعتی الزم است مورد توجه قرار گیرند به این شرح هستند: مهم ترین موضوعاتی که باید در فرا
پیش از شروع به طراحی کسب اطالعات کافی و فهم بنایی که قرار است تغییر کاربری در آن اجرا شود جزو نکات  مهم  -

 و تاثیر گذاردر تطبیق پذیری بنا است، 
 بنا عاملی موثر در تغییر کاربری بنا است و باید به این نکته توجه شود،اصالت بخشی در طراحی و حفظ اصالت  -
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 توجه به تناسب سازه بنای موجود با عملکرد جدید جهت تحمل بار زنده و مرده ، -
انتخاب رویکرد مناسب در معماری داخلی بنا رابطه متقابلی با حفاظت بنا، اصالت بخشی و جنبه های زیبایی شناختی در  -

 بری دارد تجدید کار
 ،باشد یبنا م یهر چه بهتر ارزش ها شینماباعث  شودمیسادگی در طراحی همانقدر که باعث حفظ اصالت بنا  -
 استفاده از مواد و مصالح هماهنگ و هم راستا با روحیه فضا و اجرای برگشت پذیر، -
 سازگاری با تغییر نیازها در آینده برای دستیابی به پایداری ، -
واسته های کیفی توجه در ارایه برخی از افزونگی در آنچه مادر ساخت و یا نوسازی و تغییر انجام می دهیم ، باید به خ  -

 آینده پاسخ دهیم.
 ول و امکان انطباق نسل های آینده.ستفاده از سیستم های قابل انطباق برای ساختن بناهای پایدار برای تغییر نسل ا -
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Factors affecting the change in the performance of Industrial 

heritage to public buildings (Case study : Haft Chenar Wild 

Museum & Shiraz Zaman Museum Gallery) 
 

Milad Ejlali Diz1, Mona Sedaghati Dafchahi2 , Mahsa Delshad Siahkali3*  
 

 
 

 

Abstract  

 
Most of the industrial buildings that carry the valuable heritage of the architecture 

and industry of the past have been largely left unused. To protect this valuable 

heritage,in some of these buildings due to the obsolescence of the original function 

,there are new uses that can be referred to general uses.The main question is:What 

factors are effective in changing the use of industrial buildings to public buildings? 

In this research, first , in the literature section, the effective factors in changing the 

use of industrial buildings have been colleted, wich includes five parts, then two 

samples that have same type of performance are evaluted based on the second and 

third parts of the literature.The above research is trying, by carfully examining the 

challenges and opportunities, in addition to preserving values,to make the change 

of use of industrial buildings more adaptable.This research is an applied research, 

case study and survey.Based on studied samples, considering the second and third 

parts of the criteria collected in the literature, experts and non-experts are asked 

questions, the answers to the questions are analyzed according to the components 

of the second and third parts of the literature.From this research, we conclude that 

the gallry of the Shiraz Zaman Museum Gallery is more in line with the collected 

criteria than the Haft Chenar Wild life Museum, choosing the right design 

approach is related to protection, originality and aeshetic aspects in changing the 

use of the building. 
 

Keywords: Industrial heritage, Reuse of the building, Building adaptability, 

Interior Architecture, Resuscitation 
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بر  یمسکون یفضاها یداخل یدر طراح سبز یفضا یراتتأث یبررس

 تعلق کاربران و حسسالمت روان 

     

 2ییکامران کسما ثهیحد، *1یوانیمژده ک
 23/11/1311تاریخ دریافت:  

 04/03/1400تاریخ پذیرش: 
 

  44445کد مقاله:  

 

 یدهـچک
 

 یو اجتماع یرفتار فرد گیریشکلعوامل  ترینمهماز  و خانه کندمی یاز عمر خود را در خانه سپر یمیاز ن شیانسان ب
در سالمت  ی، نقش اساسکنندمیمختلف از آن استفاده  نیکه تمام اقشار جامعه در سن یمکان عنوانبه. خانه باشدمیافراد 

 یامروز یجامعه است. در شهرها کیفرهنگ  گیریشکل یبرا یو عامل اردد یاز نظر روان و چه یانسان، چه از نظر جسم
کند و  دایخود دست پ یدر زندگ و آرامش شیدر ارتفاع باعث شده انسان نتواند به آسا هاآن و گسترش هاساختمانتراکم 

به  توانیم هاآن جملهبر سالمت انسان دارد که از  یبار انی. خانه ناسالم آثار زندیجدا و محروم بب عتیخود را از طب
سبز  یبه معمار کردیبا رو یو معماران شهر یطراحان داخل رونیازاه کرد. اشار یو اختالالت روان ی، افسردگهاتیمسموم

است که هم از لحاظ  ییخلق فضا ز،ین یو آرامش افراد دارند. هدف معماری داخل شیآسا جادیدر ا یسع گراعتیطب ای
با کشاندن  یداخل یاعناصر فضاه یرا پاسخگو باشد لذا طراح کنندگاناستفاده ازهایین یمعملکردی و هم از لحاظ فر

که  دیآیم حساببهبشر امروز  ینیماش یزندگ یآل در فضادهیا یو بام سبز، امر واری، مانند دمعمارانه یبه فضا ینگیسبز
شدن  ختهی، برانگیصوت ی، کاهش آلودگختمانداخل سا یهوا هیمتعدد از جمله ؛ حذف سموم و تصف یایمزا جادیباعث ا

 .شودیمآرامش و طراوت در انسان  جادیو ا تیمیو صم یاحساس شاد

 

 ، سالمت روان، حس تعلقیداخل یسبز، معمار یمعمار یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 )نویسنده مسئول( رانی، اسی، پردسیواحد پرد ی، دانشگاه آزاد اسالمیداخل یکارشناس ارشد معمار یدانشجو - 1
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 مقدمه -1
است که در ذات بشر قرار داده شده است. طبیعت بشر تا کنون نیازی بالفطره او در طبیعت از آغاز خلقت  حضور انسان ورابطه 

حاضر با توجه به ماشینی شدن زندگی و روند  و سرشت انسان همیشه به دنبال آرامش محیطی وطبیعت بکرو سبزاست اما در عصر
، آرامشی که رج از محیط خانه شده استافزایش ساعات کار زیاد در خا و هاافزایش جمعیت که منجر به کوچکتر شدن سکونت گاه

، از او سلب شده است، در حالی که فضای سبز و به ویژه رنگ جسمش با حضور در طبیعت در پی آن بود انسان برای تکامل روح و
ها و امروزه اغلب شهروندان شهرهای بزرگ را ساکنین آپارتمان سبز یا تغییرات فصلی آن دارای اثرات روانی بسیار موثری است.

. از آنجا که نسل بشربیشترطول مدت زندگی خودرا در خانه سپری (1 :1381، دهند )طالبیانمجتمع های مسکونی تشکیل می
، سالمت روانی وجسمی اورا تحت تاثیر قرار می دهد )بانی ، محیط زیستیک محیط داخلی است "اه او الزاماو زیستگ کندمی

سالمت  طبیعت موجب کاهش فشار عصبی و بهبود سالمت روحی و جسمی انسان ها می شود. ارتباط با .(204:1384، مسعود
آدمی به عنوان یکی از موجودات طبیعت، بستگی به تأثیرات کالبدی، عصبی و احساسی او نسبت به محیط دارد )زیاری ـ قرخلو ـ 

بر آن  ، بر اساس معماری پایدار و عالوهیعی و ارگانیگ. حال باید اندیشید که چگونه با استفاده از عناصر طب(1385:3مینائی،
تعلق  حس ،های داخلی و بامهای کوچک تا باغچهها از گلدانسبز در انواع مقیاسبا استفاده از معماری داخلی ، روانشناسی محیط

 .شان افزایش خواهد داد کاربران را نسبت به فضای زیست
کاربران واحد های مسکونی با فضاهای سبز داخلی در راستای بازیابی روانی و ایجاد پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط 

آرامش وسالمت روح که موجب بهبود عملکرد و تصمیم گیری های ذهنی در مسائل زندگی و دوام آوردن دراین سبک زندگی 
ی سبز داخلی در پی آن است تا با وارد ، انجام گرفته است. همچنین با ارائه تدابیری نوین برای طراحی فضاهاشهری می شود

، حس مسکونی با ایجاد حس تعلق به مکان و سالمت روانداخلی به زندگی انسان وتلفیق آن با فضای  نگیکردن طبیعت و سبزی
س ساختن فضاهای سبز در شهر ح"« رابرت پنتس». در واقع به گفته ی و تلطیف روح را در او غنی سازداعتماد به نفس وزیبای

 ."دگی مسالمت آمیز را باال می بردجامعه گرایی و داشتن زن
مقاالت متعدد و مختلفی در مورد معماری سبز، معماری پایدار، اهمیت فضاهای سبز در روحیه افراد و کیفیت زندگی و... به 

از نظر  ن مبانی نظری تحقیقدر این مقاله ابتدا به بیا نگارش در آمده و در همایش ها و کنفرانس های مختلف ارائه شده است.
محیطی با مولفه حس تعلق وآرامش پرداخته، سپس عناصر معماری داخلی را ارائه کرده و با بسط عوامل زیستروانشناسی محیط 

 ، راهکارها و پیشنهادات طراحانه ی استفاده ازسبزینگی در فضاهای داخلی ارائه شده است. توجه به مولفه حس تعلق وروانی
و به کارگیری از عناصر طبیعی و معماری سبز گامی  رسیدن به آرامش روحی وروانی کاربران فضاهای داخلی مسکونی سالمت و

که باید در طراحی ها مورد توجه معماران و  به پایداری زیست محیطی و هم پایداری اجتماعی است، درجهت دستیابی و الزم موثر
 طراحان قرار گیرد.

 

 روش تحقیق -2
چگونگی دستیابی وامکان این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، سعی در دستیابی به ارائه راهکارهایی در جهت 

از طریق زندگی آنها داخلی میزان حس تعلق افراد به محیط  و روان سالمت ،افزایش بهبود کیفیت فضای معماریرسیدن به هدف 
با مراجعه به گزارشها و منابع تحقیقی مرتبط و مشاهده و بررسی متغیرهای کیفی  در ابتدا قالهدر این م معماری داخلی سبز دارد.

 و تاثیرات آن بر میزان اسمی، مثل انواع نیازهای انسانی در جدول مازلو به تحلیل دقیق روانشناسی محیطی انسان با توجه به نیازها
 مستقلتاثیرات متغیرهای کیفی میزان  استفاده از بررسی در ادامه با شده است.و آرامش روانی انسانها پرداخته  ایجاد حس تعلق

و حس تعلق به مکان، در سالمت روان  همچون، مستقل هایمتغیر بر...فضای سبز وسبزینگی و، پایداری اجتماعی ومحیطی مثل
و  طرح رتقای اندیشه و عملکرد معماران داخلی در ارائهبهبود وا برای راهکارهایینیز به ارائه در نهایت و  پرداخته شده استکاربران 

گیری در ، انگیزه و تصمیممناسب و نوین برای بازگرداندن انسان به طبیعت و در نتیجه تاثیرات مثبت آن در بهبود عملکرد تدابیر
 .است پرداخته ،زندگی روزمره اش

 

 باتوجه به نیازهای انسانی محیطروانشناسی  -3

مبانی نظری معماری و چارچوب های طراحی، به مدلی از نیازهای انسان نیاز است تا پیچیدگی های رفتار  گیریشکلبرای 
. نیازهای کالبدی انسان با توجه به عملکرد بنا توسط طراحان و با شناخت ضوابط، آدمی را به گونه ای نظام مند توضیح دهد

استانداردها و عملکردهای مشابه قابل تحقق است، اما در حوزه نیازهای روانی، طراح باید مدلی روانشناختی از نیازهای انسان را 
، هرم آبراهام مازلو است، برای استفاده در طراحی معماری و طراحی شهری مورد مبنای فعالیت خود قرار دهد. هرم نیازهای انسان
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است با توجه به موضوع و جهت گیری نوشتار حاضر، باید نیازهای روانی و کالبدی انسان و به دنبال آن تأئید قرار گرفته شده 
چنانچه بخواهیم رویکرد پایداری را در حوزه  .رفتارهای متناسب با آنها درطراحی بنا با رویکرد پایداری شناخته و دسته بندی گردد

 .(1381:4 ،همکاران و دانشپور) میدهیازهای هرم مازلو را مورد توجه قرار م است تا همه سطوح نامعماری جستجو نمائیم الز
 (1شماره تصویر)

ساختمانهای پایدار برای بهبود رفتار انسان، نیازهای اجتماعی 
و روان شناختی طراحی می شوند و میزان موفقیت آنها در دستیابی 
به این اهداف بستگی به این نکته دارد که طراح دقیقاً تشخیص 

م و ممکن است صورت افعالیتی الز داده و پیش بینی نماید چه
پذیرد و از دانش روانشناسی محیطی به منظور خلق فضا و 

تی که در جهت پیش بینی آنهاست بهره گیرد. مایرز در التسهی
نگرش ها یا بازخوردها را چنین  »روان شناسی اجتماعی »کتاب 

: نگرش، بیانگر گرایش فرد است به ارائه پاسخ های کندمیتعریف 
، ها بر اساس باورهانگرش فق یا مخالف به افراد یا اشیاءموا

 گیرند. های رفتاری شکل میهیجانها، احساسها وآمادگی
 

 (1911، کاردان) هرم مازلو -1کل ش

طراح میبایستی مدلی از نیازهای روانی و رفتاری کاربران را با توجه به مباحث روان شناسی محیطی در نظر  در سطح اول،
ترویج رفتارهای پایدار در تمامی گامهای فرآیند طراحی به کار گیرد.از جمله  گیرد و به عبارتی نگرش پایداری را به منظور

که طراح می تواند در روند طراحی معماری ساختمانهای بلند مرتبه پایدار بدان توجه نماید، برقراری ارتباط ساکنان با  ییراهکارها
. طراح با به کارگیری این راهکار باشدمیفعالیت آنها  محیط طبیعی از طریق بهره گیری از نور طبیعی و پوشش گیاهی در محدوده

حاصل از جدائی کاربران از محیط طبیعی و اثرات نامطلوب آن بر رفتار را جبران نماید و از این رهگذر سبب انگیزش  خالءمی تواند 
ربران در فرآیند طراحی می همچنین مدنظر قرار دادن امکان کنترل محیط داخلی توسط کا . حس ارتباط با محیط طبیعی گردد

دانشپورـ مهدوی نیا ـ  )تواند باعث افزایش آسایش، رضایت و احساس سودمندی و انعطاف در مقابل تغییرات شرایط محیطی شود
 . (1381:1،غیائی

ی توسط یتوان با ایجاد امکان کنترل محیط داخلی درکنار مدیریت منابع به صورت فردی، شاهد بروز رفتارها میسطح دوم در 
کاربران باشیم که ضمن محقق نمودن اهداف پایداری، تأمین نیازهای روانی را نیز به دنبال دارد .از جمله راهکارهای ترویج دهنده 
رفتارهای پایدار که در روند طراحی معماری می تواند به کار گرفته شود؛ برقراری پیوند میان کاربران و محیط طبیعی در سطوح 

طریق بهره گیری از نور طبیعی، پوشش گیاهی و دید و منظر مناسب است. از طرفی دیگر آموزش کاربران نیز، ساختمان ها از 
در انتها با توجه به مباحث مطرح شده،  نماید. امکان کنترل بهینه محیط داخلی در راستای تحقق رفتارهای پایدار را فراهم می

احل از زمان آغاز طراحی و عملیات ساختمانی تا زمان بهره برداری و بازسازی ضروری است تا نقش طراحان و کاربران در تمامی مر
احتمالی به گونهای مناسب مورد توجه قرار گیرد و بدین منظور در همه مراحل یادشده، رابطه تنگاتنگی میان دانش روان شناسی 

ه بر الونیز، ع النهداف پایداری، سیاستهای کهمچنین در راستای تأمین ا . محیطی و علوم رفتاری با حوزه معماری لحاظ گردد
 .(1381:1،دانشپورـ مهدوی نیا ـ غیائی) ای هم جهت شکل گیرد رفتارهای فردی باید همگام و به گونه

 

 پایدار توسعه ،عماری سبزم -2
 

آینده را برای رسیدن به این توسعه ای است که مطابق نیازهای نسل حاضر باشد بدون اینکه توانایی نسل های پایدار، توسعه 
و به دنبال گزارش برانت لند، اصطالح توسعه پایدار در مجامع  1180از اواسط دهه  Okly ،.(26:2004نیازها به خطر بیاندازد )

توسعه پایدار را به صورت  (1983)گزارش برانت لند  Barker ،.(6:2006مختلف به عنوان رویکرد جدید توسعه مطرح شد )
 .کندمیای که نیازهای نسل حاضر را بدون به خطر انداختن توانایی های نسل آینده برای برآوردن نیازهای خودشان تعریف  توسعه

 توسعه پایدار در سه زیرشاخه زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی مطرح شد و به طوری که برای رسیدن به توسعه پایدار هر
توجه طراحان و معماران در معماری دو حوزه پایداری زیست محیطی و پایداری اجتماعی مورد . سه مولفه الزم و ملزوم یکدیگرند

افرادی همچون جان راسکین، ویلیام معماری اکولوژیکی یا معماری سبز بر معماری سازگار با محیط زیست تاکید دارد و  د.قرار دار
های پایدار کاهش آسیب آن بر روی محیط از نظر انرژی و بهره موریس از پیشگامان این حوزه هستند. هدف از طراحی ساختمان 

ارتقای کیفی زندگی و سالمت انسان ها، تامین نیازهای روزمره انسان و حفظ سامانه  (1318 ،برداری از منابع طبیعی است )ایروانی
رشاخه پایداری زیست محیطی بوده و معماری سبز زی (1318های اکولوژیکی و منابع انرژی از اهداف معماری پایدار است )زندیه، 

استفاده از آن نقش موثری در پایداری زیست محیطی دارد. تاکید این مقاله در بهره گیری از عناصر طبیعی همچون گل و گیاه و 
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آب و سایر عناصر طبیعی است که استفاده از آن نقش به سزایی را در جهت رسیدن به اهداف معماری سبز و پایداری زیست 
 طی دارد.محی

 

 ایداری اجتماعی و حس تعلق به مکانپ -2-1
 

حس تعلق از نیازهایی است که زیرشاخه ای از پایداری اجتماعی به حساب می آید. حس تعلق یکی از عالئم و عوامل مهم در 
نوعی ارتباط عمیق فرد با ارزیابی ارتباط انسان، محیط و ایجاد محیطهای انسانی با کیفیت است. این سطح از معنای محیطی بیانگر 

حس تعلق دارای دو  (1310،محیط بوده و در این سطح فرد نوعی همذات پنداری بین خود و مکان احساس میکند )جوان فروزنده
بعد کالبدی و اجتماعی است )همان(. با توجه به اهمیت مولفه حس تعلق الزم است در طراحی فضاها تدابیری اندیشیده شود که 

راد را به محیط افزایش داده و فضا پایدار شود. با توجه به اهمیت مولفه حس تعلق در مفاهیم پایداری اجتماعی الزم حس تعلق اف
 است به این مولفه توجه خاصی شود. افزایش حس تعلق به محیط باعث پایدارتر شدن فضا از بعد اجتماعی می شود.

 

 (1911، زنده)جوان فرو با نیازهای انسانکان مطابق سطوح مختلف حس م :1شماره  جدول

 
 

 معماری داخلی سبز و رابطه آن با حس تعلق -2-2
انسان جزئی از طبیعت است و تخریب در آن به سان نشستن بر شاخه درخت و بریدن آن است. زندگی در کنار طبیعت و به 
خصوص گیاهان آن برای روح و جسم انسان مفید است. بی توجهی به طبیعت و گیاهان در معماری، برای ساکنان مشکالت روحی 

داشت گیاهان در ساختمان های بلند، کار و تفریحی شاد و سالم، آرامش بخش و و جسمی به بار می آورد. کاشت و داشت و حتی بر
موجب رضایتمندی از فضا می شود . ایجاد فضای سبز در ساختمان ها، در ایجاد هوای سالم بسیار موثر است )شرقی و محتشمی، 

با توجه به اهمیت این دو مقوله و نیز ارتباط مفاهیم پایداری زیست محیطی و نقش آن در افزایش حس تعلق افراد، می  (1385
. و از این رو کندمیتوان گفت که معماری سبز و به کارگیری مفاهیم آن نقش موثری را در ارتقای حس تعلق افراد به محیط ایفا 

 ثری دارد.در پایداری اجتماعی فضا نیز نقش مو

 

 بازگشت انسان معاصر به طبیعت -3
لت و روحیات انسان شهرنشین در مقایسه با انسان روستایی مطمئنا متفاوت است. انسان شهری هر روز خود را در محیطی حا

می یابد که چشم انداز هر روزه ی او را بدون کمترین ارضاء  هی از ساختمان های زمخت و بی روحشلوغ و پر تنش در میان انبو
عمیق از دستیابی به  خالءشهرنشینان امروزی گاهی که به درون خود می نگرند با احساس "حس زیبایی شناسی، تشکیل میدهد. 

یی نگران خالءی بزرگ و این مسئله چالش (.رضویان و همکاران ) "طبیعت، خود را به دور از آسایش و آرامش راستین می یابند
مذ کور، انسان ناچار خالء کننده در زندگی انسان امروزی است. برای دستیابی به چنین آرامش و آسایشی و در جریان برون رفت از 

طبیعت جزیی از خود انسان است و بین طبیعت و انسان جدایی »؛  به تعامل با طبیعت است زیرا به گفته فردریش ویلهم شیلینگ
طبیعت یعنی آسایش و آرامش. اگر ما ساختمان را طوری طراحی کنیم که رفتاری شبیه طبیعت داشته باشد و آرامش  «.نیست

 .بخش باشد، اینگونه است که می توانیم بگوییم به تعامل بین معماری و طبیعت رسیده ایم
 

 تاثیرات طبیعت بر سالمت روح وذهن انسان -4
خانه »از طرفی از دیدگاه لوکوربوزیه واژه مسکن در فرهنگ دهخدا، به معنای جای آرام، آرامگاه، جایگاه و نشیمن است. 

یعنی اینکه  کندمیپوششی است که در تطابق با برخی از شرایط رابطه صحیحی را بین محیط خارج و پدیده زیستی انسان برقرار 
انسان امروزی باید درزندگی خود، تامل کردن در فضا و اندیشیدن راجع به ان را در اولویت . «کندبخوابد، دراز بکشد، ببیند و فکر 
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رد و به زندگی خود رنگ و روح ببخشد. تا با وارد کردن آوبردن کیفیت زندگی رادر ذهن خود به وجود  باالقراردهد و تقاضای 
مکان و مرکزیّت جهان، وجود خود را غنی از اعتماد به نفس و  طبیعت به زندگی خود وتلفیق آن با فضای مسکونی حس تعلق به

اساس ساختن، دست اندازی به طبیعت است، نوع این دست اندازی ارتباط ( .  1312:4،زنجانی ) زیبایی و تلطیف روح و روان گرداند
 (1312:2،گرجی مهلبانی)یعی تمرکز دارد . طراحی انسانی بر تعامل انسان و جهان طب(یورگ گروتر)نزدیکی با طرز تفکر انسان دارد 

 روان دچار چالش نمی گردد . المته بین این دو جدایی ایجاد نشود ساین تعامل از طریق ذهن صورت می گیرد و تا زمانی ک. 
عث ، ارتباط بصری منجر به احساس لذت و خوشایندی و عدم ارتباط بصری، باباشدمیحس بینایی، عامل اصلی در ادراک محیط 

بی تفاوتی و ناخوشایندی در افراد می گردد. بنابر این می توان با ایجاد فضای سبز در فضای مسکونی، طبیعت سبز را در حوزه 
 مسکونی تزریق نمود.ادراک بصری قرار داد و حداکثر انرژی مثبت را به فضای 

 

 شناختی اهمیت فضای سبز به لحاظ بصری و اصول زیبا -5

طراحی فضای سبز محدود به استفاده از گیاهان و سایرعناصر نیست بلکه تلفیقی از معماری، نقاشی، مجسمه سازی، ادبیات و 
جغرافیاست که هرکدام از این رشته ها از کلیه امکانات خود جهت به نمایش گذاردن احساسات و روحیه افراد بهره می برند. در این 

 .به لحاظ اصول اکولوژیکی، عملکردی و زیباشناسی منجر به نابسامانی درادراک بصری می شودحیطه عدم شناخت کافی گیاهان 
، نمای کلی گیاه و نحوه رشد آن ایجاد فرم گیاهان می تواند القاکننده احساسات مختلف در انسان باشد واین حس را -لفا

اکید دارند که در طراحی به عنوان القاکننده حس : گیاهان مخروطی وستونی شکل برجهت عمودی ت. به عنوان مثالکندمی
. این گیاهان برای امتداد دادن فرمهای معماری برون سایت  کنندمیروحانیت به کار می رود. گیاهان چتری به جهت افقی، تاکید 

جنون، حالت کاربرد دارند. گیاهان هرمی شکل ویژگی رسمی و معمارانه دارند و به مجموعه استحکام می بخشند.گیاهان م
.گیاهان با فرم نامنظم، برای القای حس تضاد و تنوع استفاده می شوند.گیاهان بوته ای و کنندمیاستراحت و ریلکسیشن را القا 

 ،و همکارانزیاری ) کوچکتر به همراه گلهای زینتی، جهت القای حس صمیمیت و نشاط و سمت دادن به فضا بکار می روند
1385:4). 
بر داشتن خاصیت های بصری به صورت انفرادی، دارای خصوصیات بصری بصورت توده ای هم  الوهالبته گیاهان ع -ب

که تغییرات فصول را نشان می دهند. حس زمان را در تغییر رنگ گیاهان،  هستندو آن القاگری زمان و یا حس زمان هم هستند
 .(4 :1385 ،و همکارانری زیا ) رشد آنها می توان به بهترین صورت مشاهده کرد

یکی دیگر از خصوصیات القا کننده حس های مختلف گیاهان در انسان مقوله رنگ است. رنگ به لحاظ تنوع و هارمونی  -ج 
در طراحی فضا، اثربخش می باشند، برگ هایی که به رنگ سبز روشن هستند، فضای را با روح و شادترمی سازند و رنگ های تیره، 

 (.1385:4 ،و همکاران زیاری) انگیزترندغم 

عنصر ادراکی دیگر بافت گیاهان که همان دانه بندی بصری را تشکیل می دهد، نتیجه اندازه و ویژگی برگ، اندازه شاخه  -د 
تا فضا بزرگ  کنندمیدرخت، نحوه رشد گیاه و فاصله بیننده با آن است. در فضاهای کوچک از گیاهان ریز بافت استفاده  پوست ها،

تر به نظر برسدبه لحاظ مقایسه ای نیز می توانند اثر گیاهان درشت بافت را تشدید کنند. درختان کوچک وگلداری که ارتفاع آنها 
)  کنندمی، فضا را محصور و اگر از ارتفاع چشم ناظر بیشتر باشند کنندمی اللتکمتر از ارتفاع چشم ناظر است به فضای صمیمی د

 (.1385:4 ،و همکارانزیاری 
 

 داخلی اهمیت حضور طبیعت در فضاهای -6
ی داخلی بپردازیم. در گذشته، باتوجه به کم بودن میزان تقاضا، هادر فضا فضای سبزحال زمان آن رسیده که به اهمیت 

تقاضا هر روزه شاهد کاهش و افت فضاهای معماری همواره دارای حیاط حتی بسیار کوچک بودند که امروزه به دلیل افزایش 
مان تزریق نماییم. شاید در نگاه توانیم دوباره روح را به فضاهایگونه فضاها هستیم. حال با یافتن راهکاری معمارانه میکیفیت این
ا و فضاهای هنظر برخی کارشناسان از نظر هزینه توجیحی برای این کار وجود نداشته باشد و عنوان کنیم که به گلداننخست به

اما باید عنوان کنیم که باتوجه به خاصیت کاهش استرس و تنش افراد، کاهش درجۀ حرارت  .سبز محدود باید بسنده نماییم
پذیر خواهد بود. در فضای داخلی امروزه در سطح ای، صرف این هزینه بسیار توجیهمحیطی، تقلیل آلودگی هوا و تأثیرات گلخانه

توانند به طراحی کوچک ها میگونهاند. اینهای بهداشتی راه یافتهبه فضای خواب، نشیمن و حتی سرویس هامعماری جهانی، باغچه
های این فضاها را با فضای خانه ترکیب نمایند و فضای درون و یک باکس در فضاها خالصه شده یا با وسعت بیشتری تراس

 .بیرون را با یکدیگر ترکیب نماییم
درختان و حیوانات نمی شوند بلکه ، اـد ابرهـارج ماننـکه طبیعت فقط شامل محیط خ :فرانک لوید رایتباتوجه به گفته ی 

 و منفی تأثیرات گاها انسان  دگی می باشد.ـان زنـبزینگی در میـشامل داخل بنا و ابزار و مصالح آن و حتی مسیری برای حضور س
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 انسان تا شود فراهم ای زمینه تیـبایس هـک. تـاس تـطبیع رـب نآ تسلط و جمعیت افزایش دلیل به که داشته طبیعت بر نامناسبی

. حضور کند مراقبت خود ماشینی  دگیـزن کنار در طبیعت از حتی و دهد ادامه خود زندگی بقای به سالمت و پاک محیط در بتواند
 می فراهم را اجتماع و فرهنگ در  دارـتوسعه پایزمینه های ، طبیعت و انسان در کنارهم عالوه بر ایجاد رابطه دوجانبه میان آنها

 درگیر و مشغله دلیل به انسان. زندگی بهتر بقای ی الزمه و ضروری نسبتا است امری داخلی فضاهای در طبیعت حضور. سازد
ل در ـل دخیـی و عوامـپیرامون خود از طبیعت جامانده و حتی آن را فراموش می کند و فضاهای داخل ماشینی های فضا با  دنـش

 که دلیل این به. کنند مواظبت وی جسم و و روح از و داده نجات نادرست فراموشی این از را انسان توانند می که هستند  اـآنه
د ـا بتوانـی آورد تـاز دارد و روی مـبه یک فضایی نی، بدون روح خارجی و ماشینی فضاهای در حضورش اتمام از بعد انسان

تگی و کمبود ها را جبران کند و با توجه به اینکه بناها و فضاهای داخلی خصوصی محل گذراندن فراغت و خستگی ها ـخس

ر ـالوه بـت عـزیرا طبیع. 0باشیم ها کمبود پاسخگوی آن در حضورش و طبیعت طریق از بتوان تا است مناسبی  ایـفض، هستند
 ببـس ینـهمچن و ودـش یـم ونـپیرام منابع از مناسب برداری بهره باعث ،است برانگیز نشاط و مثبت یژانر ار ازـه سرشـاینک

 روی هـگون این. باشیم او های نعمت قدردان و ببریم پی خداوندگار یعنی هستی معمار بهترین دستاوردهای هـب اـت ودـش یـم
ت عالوه بر موارد فوق باعث تداوم عوامل طبیعی در فضاهای ساختمانی به روش های مختلف می شود. این شیوه ـعطبی هـب آوردن

، ونی گائودیـآنت، درایتـک لویـون فرانـی معماری که از طبیعت الهام گرفته می شود را می توان در کارهای معمارانی همچ
خوبی دریافت. معماران در این شیوه روح بخشی به ساختمانها را تمرین می کنند و  رادولف استینر که بنیان گذاران آن بودند به

روحی که در طبیعت است با انسان ارتباط برقرار می کند. این شیوه ی معماری به این معنا نیست که از طبیعت تقلیدی محض 
می شود و همچنین در نظر دارد تا با استفاده از  ا طبیعت پیرامونش فکرـان بـانجام شود بلکه درآن به سازگاری هرچه بیشتر انس

 تفکر خالق طبیعت را به زندگی راه دهد.
 

 راهکارهای کشاندن طبیعت به زندگی روز مره و فضای داخلی و تاثیرات آن -7
ت ـموقعیر در ـال اگـبه روش های مختلفی می توان در زندگی روزمره و فضاهای داخلی بناها راه داد. به طور مث طبیعت را

رده ـین بـبه جای اینکه آن را از ب، ک ساختمان و یا زمینی درخت یا فضای سبزی وجود دارد که همچنان سرزنده و سالم استـی
ین ـیم. همچنـحیح کنـه وسیله ی ترفندی مناسب آن را در ساختمان یا فضاهای داخلی دخیل کنیم و یا از وجود آن استفاده صـب

، ید که در داخل ساختمانها به خصوص ساختمانهای آپارتمانی به کار برده می شود استفاده کردمی توان از شیوه های جد
 دـکن اـایف را یژانر پر سبزو خلوتی حیاط نقش تواند می که ،تراس داخل یا منزل فضای از قسمتی در سبز ای باغچه ایجاد  لـمث
 روش. شود پخش داخلی فضای در طبیعت روح تا داد اختصاص سبز دیوار به توان می نیز را داخلی فضای از قسمتی.ندارد هوجوـک

لهای ـین گـی. همچنـئینی و یا دارویتزباکس های گل ، باغچه های سبزی و ادویه، گری نیز وجو دارند مثل: تابلو گلدی های
ریشه زندگی می کنند که به آن ها آب و ، آکواریومی که باعث تصفیه آب می شوند. بعضی از گیاهان نیز وجود دارند که بدون خاک

ن گیاهان فوق العاده تصفیه کننده هوا هستند. تمام این روش ها و گیاهان به طور غیر مستقیم ـود. ایـی شـگیاهان هوازی گفته م
ت و سبزینگی در فضاهای داخلی می شوند. همچنین ـتر طبیعـر و بیشـترش بهتـث گسـبه محیط زیست کمک می کنند و باع

اظ روحی روانی بر انسان و زندگی وی بگذارد. این روش ـت از لحـاثیر مثبـی ها و تژمی شوند تا فضاهای داخلی مملو از انر موجب
ی واشعه های موبایل می شوند. در مراقبت و نگهداری ـای منفـی ها و پالس هژباعث جذب انر، ها عالوه بر تصفیه هوای داخل

تر و فضایی را فراهم آوریم ـا بسـباید بسیار دقت و تالش شود و برای دوام آنه، ی داخلیاین شیوه ها و حضور طبیعت در فضاها
رمحیط زیست شوند. عالوه ـه بهتـظ هرچـب حفـکه ازبین نروند و دائمی باشند و در شرایط مناسب رشد خود را ادامه داده و موج

رد.مثال دررنگ ـتفاده کـب اسـا به نحو احسنت و مناسبر طبیعت سبز می توان از نور طبیعی نیز در فضاهای داخلی ساختمانه
آمیزی بدنه ها ودیوارها دقت شود تا باعث افزایش رویش گیاهان شود. در جانمایی بسترطبیعت موجود در فضاهای داخلی دقت 

هداری گیاهان نیز می با توجه به تابش نور طبیعی جابه جا شود یا چرخش داشته باشد. برای نگ، کافی را داشته باشیم تا به راحتی
 وع گیاهان استفاده کرد.ـه نـتوان نورپردازی مناسب و طبیعی انجام داد ویا از المپ های صحیح با توجه ب

 

 تدابیری نوین برای طراحی فضاهای داخلی -8

سطوح کف ها و دیوار ها و سقف مهم ترین فضاهای کاری درطراحی داخلی هستند .در طراحی اکولوژیکی و سبز، مسیرسبز  
 .می تواند با کار روی این سطوح انجام شود.از جمله می توان موارد زیر را نام برد

به آرامی در شهر های معاصر و مترقی جهان : دیوار سبز فناوری نوینی است که امروزه جایگاه خود را فناوری دیوار سبز -لفا
پیدا کرده است .دیوار سبز به دیواری گفته می شود که به صورت سازه مستقل و یا بخشی از یک ساختمان با پوشش گیاهی 
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 ،قدیر)  یمپوشانده شده باشد.در ادامه به بررسی انواع این دیوارها که در طراحی فضای داخلی مورد استفاده قرار می گیرد می پرداز
1312 :4 ) 

که به صورت عمودی وتوسط  دیوار های زنده، ترکیبی از پانل هایی با پوشش گیاهی از پیش کاشته شده اند دیوار زنده: -ب
سیستم سازه سبکی، با فاصله به نمای ساختمان نصب شده و یا به صورت مستقل و خود ایستا می باشند.از دیواره زنده همچنین 

نوع بیرونی  ، جنس صفحات وار های زنده، بسته به کارخانه تولید کننده آنمی توان در فضاهای داخلی ساختمان استفاده کرد. دیو
و یا داخلی آن، جزییات اجرایی متفاوتی دارند.از مزایای دیوار های زنده به تنوع گیاهان آن می توان اشاره کرد. حسن دیگر آنها به 

تر به نتیجه مطلوب از نظر رشد نهایی گیاهان می دلیل استفاده از گیاهان از پیش کاشته شده است که از نظر زمانی سریع 
از جدیدترین انواع دیوار های سبز است  یکی ،رسند.دیوارهای زنده خود به دو نوع غیر فعال و فعال تقسیم می شوند.دیوار زنده فعال

هوای فضای داخلی را که با تلفیق و ادغام در تاسیسات گرمایش و سرمایش و تهویه ساختمان به گونه ای طراحی شده است تا 
هوای تولید شده توسط گیاهان در سیستم تهویه هوای  از تصفیه نموده و به صورت تنظیم کننده حرارتی عمل کند.در این سیستم،

 باتیترک ،ذره بینی ریشه موجودات ،کنندمیساختمان استفاده می شود؛ شاخ و برگ گیاهان مونوکسید و دی اکسید کربن را جذب 
که از طریق یک هواکش درون سیستم  کندمیعلق در هوا را می زدایند و فرایند طبیعی گیاهان هوای تازه تولید آلی و ذرات م

ه منسوج صنعتی قرار می گیرد و تغذیه آنها از الیکشیده شده و سپس داخل ساختمان می شود.در این سیستم ریشه گیاه بین دو 
 (1312:4،قدیر)طریق آب غنی شده با مواد مغذی انجام می گیرد. 

سیستم سطح سبز نوع یک به عنوان متنوع ترین سیستم داخلی در نظر گرفته می شود با  نوع یک سیستم سطح سبز: -ج
سادگی می توان گیاهانی نگهداری کرد که برای فصول مختلف و مناسبت های ویژه قابل  به ،استفاده ازگلدانهای استاندارد صنعتی

می تواند کمابیش بر روی هر سطح داخلی انجام شود.این سیستم شامل جعبه های پروپیلن قابل دسترس این کار  .تعویض باشند
.آنها یک پوشش ضد آب شیاردار و زبانه دار باشدمیبازیافت شده هستند که می تواند برای هر اندازه دیوار مناسب باشد و ضد آب 

آن  االیمخازن گردش مجدد در زیر دیوار یا ب .باشدمیی آن، از راه دور روند سیستم آبیاری عموم در جلو و کل سطح پشتی دارند.
بروند و یا می توانند دستی  االاین مخازن می توانند بطور خودکار هنگامی که یک منبع آب در دسترس است ب قرار داده می شوند.

 (4 :1312،قدیر.) پر شوند
این سیستم برای محیط های داخلی مانند راهروها، فضای پذیرایی، کریدور ها و دیگر جاهای  نوع دو سیستم سطح سبز: -د

با ترافیک باال مشخص شده است .این سیستم برای گسترش سریع و ساده بسیار الزم است که در برگیرنده طراحی کامال تلفیق 
مخزن وپمپ آبیاری یا مخزن آب،  به اتصال به آب ندارد .و نیازی  کندمیکه امکان قرار دهی را در هر جا فراهم  باشدمیشده 

 (1312:1،قدیر)پمپ و تایمر در داخل کف سیستم گنجانده شده است و می تواند دستی پر شود. 
 یک هنرمند به نام آنا گارفرس سعی کرده است تا با استفاده از خزه های گرافیتی بر استفاده از خزه ها برای تزئین دیوارها: -ه

قسمتی که در کار این هنرمند بیشتر به چشم می خورد ایجاد تایپوگرافی، طرح  . ، پوششی از چمن سبز را به وجود آوردروی دیوارها
که می توانند رشدکنند و گل بدهند و به راحتی می توان از  باشدمیهای عظیم مهندسی و الگوها با استفاده از مصالح طبیعی زنده 

 (1312:1،قدیر)بهره برد.  آن در فضاهای داخلی
طراحی دیوارهای سبز گیاهی با حالت مینیاتوری خود توانسته به  در داخل ساختمان ها:نصب دیوارهای مینیاتوری سبز  -و

ای ژاپنی، باساخت گونه ای قالب بندی شود که رشدگیاهان طبیعی در داخل ساختمان را به نمایش درآورد .یکی از طراحان حرفه
وارهای مینیاتوری سبز توانسته به تهویه هوای داخلی ساختمان و جلوگیری از انتشارگازهای سمی و زائد در فضای موردنظر این دی

کمک چشمگیری کند. البته باید خاطرنشان ساخت، بخش عمده گیاهان پوششی این دیوار از انواع خزه های متراکم و در هم فرو 
 (1312:1،قدیر).وازن خود به جذابیت هر چه بیشتر این دیوار مینیاتوری عمودی افزوده استرفته تشکیل شده که با رشد متعادل ومت

های طراح پاتریک موریس بازیافتی پلی  پالستیکاخیرا نمونه جدیدی از گلدان های معلق خویش را که از  باغ های معلق: -ز
پروپیلن ساخته شده اند را در معرض نمایش عموم قرار داده است . این گلدان ها که ازسقف آویزان می شوند نه تنها می توانند 

ها را جابجا تحولی در زمینه گلدان های خانگی پدید بیاورند بلکه فضاهای زمینی را اشغال نکرده و کاربر می تواند به راحتی آن
 نماید.این طراحی زیبا دارای یک سیستم داخلی آبیاری گیاه است که می تواند گیاهان را از داخل و در نزدیکی ریشه آنها آبیاری

ی که در کف گلدان قفل می شود از ریختن الستیکدرجه بندی برای آب نیز مجهز بوده و یک صفحه پ نماید. هر گلدان به یک
 .(1312:22،قدیر)ی می نمایدخاک به بیرون جلوگیر
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 ( https://mahdikardan.com/maslow-pyramid/ ،1398سبز) وارید -9و 2کل ش 

 

 در ساختمان ها (بام و دیوار سبز)با طبیعت  مسالمت آمیز انسانتاثیرات همزیستی  -9
ت افراد را در شهرهای المدگیهای ناشی از سوخت بنزینی که سهای ناشی از گرد و غبارها و همچنین آلوبا توجه به آلودگی

زیست محیطی و تأثیرات مثبت بام سبز ضروری به نظر می رسد زیرا انسان همواره بر بزرگ به خطر انداخته است، توجه به اثرات 
پذیرد. از منظر روانشناسی محیطی، آلودگی صوتی از اثر گذارترین  محیط اطراف خود تاثیر گذاشته و متقابال از محیط تاثیر می

ری که تا کنون انجام شده، مشخص شده که وجود بر اساس تحقیقات متعدد و بی شما". باشدمیعوامل بر جسم و روان انسان 
 التتواند در انسان موجب بیماری های جسمی مثل کاهش شنوایی، مشک صدای مزاحم و به ویژه آلودگی صوتی در محیط می

صحبت کردن، تضعیف سیستم ایمنی بدن، افزایش فشار خون، نازایی، مشکالت قلبی و سکته مغزی شود. همچنین این عوامل آثار 
آنها عبارتند از: بی خوابی، افزایش استرس، اضطراب، خستگی روحی، زودرنجی، تضعیف  ترینمهمسوء بر روان انسان دارد که 

( 1314، بندرآباد -شاهچراغی) "باشدمیروحیه و انگیزه، افزایش عصبانیت، بی قراری، احساس ناامیدی و عدم تمرکز و یادگیری 
در  .میت کنترل آلودگی صوتی در ساختمان های شهری و بویژه در خانه های مسکونی داردمجموعه آسیب های فوق نشان از اه

کنار راه حل های معمول مانند استفاده از پنجره های دو جداره و مصالح جاذب صوت، استفاده از گیاهان و فضاها و جداره های سبز 
کاهش تراز استفاده از گیاهان برای "دهد.  ی خاصی به فضا میتاثیر زیادی داشته و در عین حال از نظر بصری نیز زیبای( 1عکس )

موثر است. خاصیت پراکنده سازی امواج صوتی به وسیله پوشش گیاهی به مراتب بیشتر از خاصیت جذب  باالصدا در فرکانس های 
. لبه های تشکیل شده ( همان) "تواند در داخل فضای اصلی، محصور کننده های کوچک تر را تشکیل دهد کردن آنها است و می

و ماندگاری مردم در نیز می توانند ترکیبی از جان پناه ها و چشم اندازهایی را که مشوق حضور ( 2عکس )از پوشش های گیاهی 
 .فضا هستند پدید آورند

از منظر دیگر، طبیعت وزیبایی های آن همواره الهام بخش بشر برای خلق آثار بدیع و تلطیف روح و روان او و مأمنی برای فرار 
در نیوجرسی  ( Rutger) بوده و هست. نتایج پژوهش پژوهشگران رفتارشناسی دانشگاه روگرزاز هیاهوی دنیای بیرونی و درونی او 

آمریکا نشان می دهد، ارتباط با طبیعت و لذت بردن از مناظر زیبای آن راهی ساده، اما مهم جهت کسب آرامش و تلطیف روح و 
 یز شادی و طراوت را به انسان هدیه دهد.روان آدمی است که در این بین کاشتن گل و گیاه می تواند بیش از هر چ

 

 روانی افراد-یروح المتدر س وگیاه نقش گل -11
ها نشان می دهد خریدن گل، کاشتن گل و گیاه و به طور کلی نگاه کردن به گل باعث برانگیخته شدن احساس ژوهشپ

از دانشگاه روگرز  -روانشناس -پروفسور جنت هاویلند جونز .شادی، آرامش و طراوت، مثبت اندیشی و دوری از غم و اندوه می شود
روانی افراد آن است که فرد با تماشا کردن به گل و لذت بردن از  -روحی سالمتنکته جالب توجه درباره نقش گل در » می گوید: 

بازگرداند؛ در واقع گل عاملی طراوت، رنگ و عطر زیبای آن می تواند حالت روحی نامتعادل خود را تغییر داده و به حالت طبیعی 
 ».جهت تعدیل رفتار در طول شبانه روز بوده و هر بار نگاه کردن به گل عاملی جهت ایجاد یک اتصال عصبی مثبت در مغز است

ت روانی افراد نتایجی را به این شرح المدرباره رابطه بین گل و گیاه و س ده ماه مطالعه مستمر پژوهشگران دانشگاه روگرز
 :دادنشان 

گل و گیاه به ویژه دریافت حتی یک شاخه گل یا یک گلدان کوچک گل به سرعت می تواند روحیه شخص را تغییر داده  -
و او را شاد و هیجان زده کند. لبخند، اولین و مهم ترین نشانه این تغییر است. احساس شادی و سرزندگی در همه افراد و 

 .شود در هر سنی به سرعت و به خوبی نمایان می
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ت روانی فرد تأثیر گذاشته و رفتار او را به سرعت دگرگون الروی ح والنینگاه کردن یا دریافت گل می تواند به مدت ط -
بیش از دو تا چهار برابر منزل، محل کار و... گل و گیاه وجود دارد  -کند، به طوری که افرادی که در محیط اطرافشان

 .ت بوده و می توانند این حس را با رفتار مثبت خود به دیگران نیز منتقل کننددیگران آرام، مهربان، شاد و با گذش

 (happiness)احساس شادی و رضایت ( being-well) گل و گیاه باعث ایجاد حس نگرش مثبت به زندگی و آرامش -

منزل یا محل کار یافته ها نشان می دهد فضاسازی  .در افراد می شود( calmness) و آرامش( intimacy) صمیمت
باید به گونه ای باشد که گل و گیاه به خوبی در معرض دید افراد قرار گرفته و بخشی از فضای منزل به این مسأله 

گل در ایوان، پشت پنجره ها، کناره های  اختصاص یابد. این فضا می تواند با استفاده از چند شاخه گل در گلدان، کاشتن
ه از گل در ورودی منزل، اتاق نشیمن و اتاق خواب ضروری است، به ویژه در باره ورودی اتاق و... ایجاد شود. استفاد

علمی که دارای نکات -این یافته های پژوهشی .منزل به طور غیرمستقیم خوشامدگویی به میهمانان را به همراه دارد
ق با روانشناسی محیطی در معماری سبز، بسیار جالب و حائز اهمیت درباره تاثیرات روانی گیاهان بر انسان دارد، در تلفی

 .تواند تاثیر عمیق تری بر روان کاربران گذاشته و فضای زندگی دلپذیرتری را بوجود آورد می
 

 اهمیت تاثیر رنگ گل و گیاه در فضاهای داخلی -11
نها و تاثیرات روانشناسانه قرار دادن گیاهان به عنوان بخشی از طراحی معماری در فضاهای داخلی خانه باید با توجه به رنگ آ

ای که انتظار داریم بر آن محیط بگذارند انتخاب شوند. رنگ گل ها نیز نکته بسیار پراهمیتی است به طوری که گل ها با رنگ 
قرمز، زرد،  -صورتی، سفید، بنفش و... حس شخص را به سوی احساسات آرام سوق داده و گل ها با رنگ های گرم و تند مالیم

به عنوان مثال، یک اتاق خواب باید همواره فضایی آرامش  " .نارنجی و... حس او را به سوی هیجان و سرزندگی پیش می برد
دیوارهای ). بنابراین در طراحی دیوارهای سبز(همان) "استراحت را فراهم کند بخش و راحت باشد که مکانی مناسب برای خواب و

مانند سبز و آبی که در فرد ایجاد حس آرامش و راحتی کند استفاده  الیمبرای اتاق خواب باید از گیاهان و گلهایی با رنگ م (زنده
وی گیاهان همراه شده و با ایجاد کنتراست و سایه روشن، تواند با نورپردازی های متعدد بر ر شود طراحی دیوار زنده در نشیمن می

 .جلوه ها و تاثیرات روانی مختلفی بر کاربران ایجاد نماید
 

 نتیجه گیری -12

به این  ،بررسی نمائیم داخلی با توجه به مطالب ارائه شده در این مقاله چنانچه بخواهیم روانشناسی محیط را در حوزه معماری
محیط خانه به عنوان مکانی که "خانه از اهمیت ویژه ای در معماری سبز و طراحی روانشناسانه برخوردار است. نتیجه می رسیم که 

 میسبز ه ای بر ما دارد. پژوهشگران دریافته اند که استفاده از رنگ های الحظدر آن تداوم حضور داریم تاثیرات روانشناختی قابل م
معمار به عنوان  .(1314 ،بندرآباد _شاهچراغی ) "تواند تاثیر مثبتی روی فشار خون، کاهش استرس و افزایش انرژی داشته باشد

طراح موظف است در ابتدا نیازهای انسان که شکل دهنده رفتارهای فردی و جمعی اوست را به خوبی شناسائی کند . با سیاست 
جسمی و نیازهای روان شناختی انسان توجه و در  المتی پایدار و امنیت منابع، به امنیت سدولتی در راستای معمار النهای ک

را  در مرحله بعد با ایجاد راهبرد های انگیزشی مناسب، رفتارهایی که تأمین کنندة نیازهای انسانی است .طراحی خود لحاظ نماید
انسان ها بکشاند تا روح جست وجو گر  روزمرهرا به داخل فضاهای معماری سبز  ،مناسب. همچنین با ارائه راهکارهایی  شکل دهد

طراح و معماران داخلی با ارایه راهکارهایی در معماری د. نبه طبیعت و سبزینگی را در انسان پاسخگو باشاو و نیاز اولیه غریزی 
، همچنین استفاده از گلدان ها وگیاه ل وگیاهپوشیده شده از گ هایدیوار های زنده یا پنل ،داخلی فضا مثل ایجاد بام و دیوار سبز

این روش ها  د.نتواند تاثیرات مثبت و مهمی بر روح و روان و بهبود زندگی کاربران فضاهای داخلی بوجود آور های طبیعی می
سبزی وگل و گیاه  ، همچنینی واشعه های موبایل می شوندـای منفـی ها و پالس هژباعث جذب انر، عالوه بر تصفیه هوای داخل

عاملی جهت تعدیل رفتار در طول شبانه روز بوده و هر بار نگاه کردن به گل عاملی جهت ایجاد یک اتصال عصبی مثبت در مغز 
بنابراین می توان با ایجاد فضای سبز در فضای مسکونی، طبیعت سبز را در حوزه ادراک بصری قرار داد و حداکثر انرژی  .است

 و فضای سبزرا به فضاهای داخلی کشاند ،نوینمناسب و روشهای و سکونی تزریق نمود و با پوشش گیاهی مثبت را به فضای م

استفاده راکامال مشاهده کرد در عین حال که  بر سالمت روح وروان همچنین ایجاد حس تعلق وآرامش کاربرانتاثیرات بسزای آنها 
حضور افراد در محیط داخلی شده و طراوت و تازگی گل و گیاه، صدای باعث افزایش میزان عالوه بر اینکه از عناصر طبیعی 

 صرفه جویی در مصرف انرژی همچنین درایجاد کرده  و آرامش آب و بوی استشمام شده از گیاهان در فرد حس خاطره انگیزی
 .کندمیکمک شایانی به پایداری محیط زیست 
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