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پارامتر تناسبات  یمعمار یسازنهیبهارائة الگوریتمی برای فرآیند 

گاالپاگوس  ةافزون توسطفرم آزاد  ییسطح غشا کطراحی ی در اسیمق

 *گرس هاپر نیپالگ
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 یده ـچک
 

. استصورت گرفته سازینهیبه نةیدر زم ایگسترده هایپژوهش ،یمحاسبات هایدر روش شرفتیو پ وترهایکامپ شیدایبا پ
 لیبود که بدل نیاز ا یحاک ،یمعمار سازینهیبه نةیموجود در زم هایپژوهش هاییحاصل از مطالعات و  بررس جنتای
 یعدد هایدر جهت ورود داده یکم پارامترهای به هاآن لیدر تبد یرو دشوا یمعمار یپارامترهااز  یاریبودن بس یفیک

 ندیفرآ یبرا یتمیپژوهش، ارائة الگور نای هدف. اندپارامترها کمتر مورد توجه بوده نیاز ا یاریبس ،یوتریبه محاسبات کامپ
نهیمنظور، مفهوم به نیا یبرا. باشدمی آزادفرم ییغشاسطح  کی یدر طراح اسیپارامتر تناسبات مق یمعمار سازینهیبه

 یسر کی فیقرارگرفت و با تعر بررسی مورد هاحوزه نیمورد استفاده در ا افزارهای نرم و هاو روش یمعمار سازی
لفهاز مو یسر کی ت،یشد. درنها یابیو فرم یبا فرم آزاد طراح یمخروط یاز نوع چادر ییسازة غشا کی ،یالزامات فرض

)توسط افزونة یدر دو حالت کم یمعمار سازینهیترجمه شده و به یکم یها-به مولفه اسیمق سباتپارامتر تنا یفیک های
 یمطلوب انجام گرفت. مالک اصل جةیبه نت یابیارائه شده تا دست تمی)با نظر طراح( مطابق الگوریفیگاالپاگوس( و ک

به  یدر زمان و انرژ جوییدر جهت صرفه اتافزارها و محاسب-اقع، نرم. دروباشدیطراح م دییمطلوب تا جةیحصول به نت
 .کندیم تیرا هدا ندینظر طراح است که کل فرآ نیا تیدر نها کنیل ندآییکمک طراح م

 

 فرم آزاد. ،ییسطوح غشا اس،یتناسبات مق ،یمعمار یساز نهیبه یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 ، ایران. زیتبر یدانشگاه هنر اسالمدیجیتال  یمعمارفناوری کارشناس ارشد  -1

  f.haghparast@tabriziau.ac.ir ایران. )نویسنده مسئول(  تبریز، اسالمی هنر دانشگاه دانشکده معماری و شهرسازی دانشیار -2

 ایران. تبریز، اسالمی هنر دانشگاه دانشکده معماری و شهرسازی استادیار -3

فرم یابی هندسی و بهینه سازی معماری سطوح غشایی » با عنوان  اولاین مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده  -*

 .انجام شده استراسالمی تبریز در دانشگاه هن سومو  دوماست که با راهنمایی نگارنده « فرم آزاد 
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 مقدمه  -1
 نیتراز مهم یکیبه  لیتبد یسازنهیآن موجب شده به یاز منابع خدادا نیکره زم نیساکن یةرو یب ةباتوجه به استفاد امروزه

گذشته تاکنون درصدد  یهانبوده و از زمان یقاعده مستثن نیاز ا زین هبشر در عصر حاضر شود. معماران و مهندسان ساز یهادغدغه
بهینه سازی های انجام  یمطالعه و بررس با .عادل نهفته در دل آن بودندت نیو کشف قوان عتیبا تامل در طب نهیبه ییهاسازه افتنی

الزامات  تمرکز اصلی بر بهینه سازی پژوهش هاگردد در اغلب یآزاد در منابع موجود، مشاهده مفرم ییسطوح غشا شده بر روی
این پژوهش با هدف  ن،یاست. بنابراشده تهکمتر پرداخ یدر اغلب موارد به الزامات معمار یمعمار ظرباشد. لکن از منیم یاسازه

ارائة الگوریتمی برای بهینه سازی معماری پارامتر معماری تناسبات مقیاس در طراحی یک سطح غشایی فرم آزاد توسط افزونة 
در انجام گرفته است. در جهت محقق کردن این هدف در ابتدا پیشینة پژوهش های انجام شده  4پالگین گرس هاپر 0گاالپاگوس

در بخش مبانی نظری تحقیق به  زمینة بهینه سازی معماری و انواع روش های آن مطالعه و مورد بررسی قرار گرفت. سپس،
مفاهیمی همچون سطح غشایی فرم آزاد، بهینه سازی معماری و مقیاس پرداخته شد. در ادامه، در قسمت یافته های پژوهش 

ح غشایی فرم یابی شد و فرآیند بهینه سازی پارامتر تناسبات مقیاس برای یک سط ،براساس یک سری شرایط فرضی تعریف شده
های پژوهش مورد تحلیل، بررسی و ارزیابی واقع شده انجام گردید. در پایان، یافته هاپر گرس گاالپاگوس پالگین آن توسط افزونة

 مورد نظر گردید. بهینه سازی فرآیند معرفی و نتایج بدست آمده منجر به ارائة یک الگوریتم برای
 

 روش تحقیق -2
 یهانمونه یو بررسآن ها  ةمطالعبه  ،ینترنتیو ا یاطالعات از منابع کتابخانه ا یجمع آور اب اول ةمرحلدر در این پژوهش 

 یک سری شرایط فرضی برای یک سطح غشایی فرم آزاد تعریف گردید. و براساس آن. سپس شده استپرداخته ی مورد
نظر برای طراحی سطح غشایی استخراج شد. در ادامه، سطح مورد نظر با استفاده  مورد معماری الزامات و اولیه یهندس پارامترهای

 پارامتر براساس سازی بهینه سازی و فرم یابی شد. سپس مسألة از نرم افزار راینو و پالگین گرس هاپر و افزونة کانگورو مدل
نهایت، با تجزیه و تحلیل تمامی داده در  .گرفت انجام سازی بهینه فرآیند و شد تعریف غشایی سطح برای مقیاس تناسبات معماری

مطلوب ادامه یافت و الگوریتمی  ةها و ارزیابی نتایج، فرآیند بهینه سازی با انجام تغییرات الزم و تکرار عملیات، تا رسیدن به نتیج
 برای این فرآیند ارائه گردید.

 

 پیشینة تحقیق  -3
های آن و نیز بهینه سازی سطوح غشایی فرم آزاد انجام سازی معماری و انواع روشزمینة بهینه عددی درهای متپژوهش

 پردازیم.ها میترین پژوهشاست. در ادامه به بررسی چند نمونه از مهمگرفته
مورد استفاده برای در پژوهشی به بررسی مفهوم بهینه سازی معماری و انواع روش ها و نرم افزارهای  0793در سال  3گرو

 ای با عنواندر مقاله 4112به همراه همکارانش در سال  2(. بلتزینگرGero: 1973بهینه سازی پارامترهای معماری پرداخته است)
سازی های عددی جهت شبیهبه ارائة یک سری روش «ها و غشاهاسازی پوستهیابی و بهینههای کامپیوتری برای فرم روش»

 Bletzingerاند)پرداخته های صابونی و مدل آویختهآزاد در زمینة فیلمهای فرمسازی غشاها و پوستهرای مدلتجربیات فیزیکی ب

et al.:2005 با عنوان یکتابدر  ،گرید ةسندیبه همراه سه نو 6خیزورای تی اچ و محققان دانشگاه  دیاز اسات 2(. فیلیپ بالک 
-نهیهبو  یابیفرم یهاو انواع روش خچهیتار یبه بررس 4102در سال  "سازیو بهینه یابیای برای معماران: فرمهای پوستهسازه"

به همراه همکارانش در پژوهشی  9(. هنریکسونSigrid Adriaenssens et al.:2014) است پرداخته یاپوسته یهاسازه یساز
-یابی و بهینهفرم تأکید بر نیازهای معماری کارفرما،هاپر شامل اختاپوس، کانگورو و کارامبا و با های پالگین گرسبا کمک افزونه

و  2دوتا(. Henriksson et al.:2015است )سازی یک سطح مشبک برای پوشاندان حیاط مرکزی  یک بنا را انجام داده
 Dutta etاست) پژوهشی در ارتباط با بهینه سازی سازه های غشایی کششی متکی بر قاب انجام داده 4109همکارش در سال 

al.:2017 بهینه سازی سازه های غشایی کششی تحت اثر نیروی باد متغیر و بی ثبات را مورد  4102(. وی همچنین در سال
 7(. پژوهشگران متعددی به بهینه سازی انواع پارامترهای معماری پرداخته اند. یوسیفDutta et al.:2018پژوهش قرار داده است)

                                                           
1- Galapagos  
2- Grasshopper 
3- Gero 
4- Bletzinger 
5- Philippe Block 
6- ETH  Zurich 
7- Henriksson 
8- Dutta 
9- Yousif 
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انجام  0راستای معرفی یک رویکرد جدید در زمینة بهینه سازی معماری تنوع فرمیدر  4109و همکارانش پژوهشی در سال 
به بهینه سازی پارامترهای مرتبط با مباحث  4102(. یوسیف و همکارانش در پژوهشی دیگر در سال Yousif et al.:2017داد)

 4140و همکارانش در سال  4(. جیانگ8Yousif et al.:201زیبایی شناسانه که اغلب نادیده گرفته شده اند پرداخته است. )
رود انجام پژوهشی در جهت بهینه سازی شکل و توپولوژی سازه های درختی که برای حمایت سازه ای سطوح فرم آزاد بکار می

 (.Jiang et al.:2021داده اند)
 

 مبانی نظری تحقیق -4

 سطح غشایی فرم آزاد -4-1

 را در سطح خود یاز آن، تنها تنش کشش یناش تیو عدم صلب ینازک نیهم ةسطاز مواد هستند که به وا ینازک ةورق غشاها
فرم  ةساز کی یفرم کل یدر طراح (.402: 0719)سالوادوری،ندارند یبرش مقاومت چندان ایکنند و در مقابل فشار، خمش و یم دیتول

به نظم  ئناًممط ینکند ول تیتبع یهندسخاص  نیاز قوان یممکن است فرم به لحاظ هندسمن جمله سطح غشایی فرم آزاد آزاد 
 (.012-017: 0373)گالبچی و تقی زاده، شکل گرفته است یمشخص یبوده و طبق منطق سازه ا بندیپا یسازه ا
 

 سازی معماریبهینه -4-2

، مصالح، منظور از بهینه سازی معماری، بهینه سازی تمامی مسائل مرتبط با الزامات معماری اعم از مباحث مربوط به انرژی
و ظهور  یتکنولوژ شرفتیبا پ باشد که بر خلق یک اثر معماری تأثیرگذار هستند.هزینه، تناسبات مقیاس، زیبایی شناسی و ... می

 شیدو چالش بزرگ پ انیم نیدر ا. پرداختند یساز نهیبه ةبه پروس یشتریبه مرور معماران ب شرفتهیپ یها ستمیو س وترهایکامپ
  : اشتمعماران قرار د یرو

-یها را دشوار مها در آنداده یو دستکار زیبود که امکان آنالو کیفی  یعدد ریاز موارد غ یاریدر بس یسازنهیبه ةلأمس -0
 ساخت.
 نهیبه ریگرفت، کنترل مسیقرار م یپارامتر به طور همزمان مورد بررس نیچند بایستیتابع هدف که در آن چند  وجود -4

 (.Gero,1973:184)کردیم یدگیچیر پدچا شیاز پ شیرا ب یساز
که یی، تهویه، انرژی مصرفی و موارد مشابه جانما ةسازه، نور، نقش از قبیل ییپارامترها چالش هایی، اغلب نیبه خاطر چن

  .گرفتمیقرار  یساز نهیبهمورد  ،ها وجود داشتاز آن یعدد یااستخراج داده ه تیقابل
سازی ارائه شده اند. از دو سری الگوریتم برای حل مسائل بهینه گوریتم های بهینههای متعددی برای الروش0721از سال 

 (. Wortman and Nannicini,2017:266)2های فرا اکتشافیو الگوریتم 3های تکرارشوندهشود: الگوریتمسازی استفاده می
و گرس هاپر به همراه  6، داینامو استودیو2این بیلدردیز نرم افزار از میان انواع نرم افزارهای مورد استفاده برای بهینه سازی سه

 Wortman andد)ندارن یسیبرنامه نو ةنیبه تخصص در زم ازیعموم قرار دارد که ن اریدر اختافزونه های آن مانند گاالپاگوس 

Nannicini,2017:269.) ه شده است. این هاپر استفاددر این پژوهش برای بهینه سازی از افزونة گاالپاگوس در پالگین گرس
-نهبهی افزونة گاالپاگوس یک ابزار برای رود.سازی های تک هدفه بر اساس الگوریتم ژنتیک به کار میافزونه برای انجام بهینه

باشد می 7گاالپاگوس دارای دو ورودی 2کامپوننت است.ابداع شده 9باشد که توسط آقای دیوید راتنهاپر میی در پالگین گرسساز
-ها بر روی مقدار تابع هدف تأثیر میبرای متغیرهای مستقل است که تغییر آن 01شوند. ورودی ژنومها وصل میا به آنکه متغیره

 (.Rutten,2011باشد)خواهیم مقدار بهینة آن را پیدا کنیم میبرای متغیر وابسته یا تابع هدف، که می 00گذارد. ورودی فیتنس
 

 مقیاس -4-3
 باشند.ها به شرح زیر میمقیاس در انواع منابع ذکر شده است. چند نمونه از مهم ترین آن تعاریف متعددی برای مفهوم

 Ramzi and)شودیک بنا با یک مرجع یا معیار ثابت تعریف می ةمقیاس به عنوان یک فرآیند برای مقایس -

Muffeq,2012:72.) 
                                                           
1- Form diversity 
2- Jiang 
3- Iterative 
4- Metaheuristic 
5- Design Builder 
6- Dynamo Studio 
7- David Rutten 
8- Component 
9- Input 
10- Genome 
11- Fitness 
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 Weber and) گردد.ه از یک بنا تلقی میاز نقطه نظر علمی، مقیاس عموماً به عنوان اندازه ظاهری درک شد -

Vosscoetter,2008:220.) 
-یک بنا یا فضا در مقایسه با یک چیز دیگر دارد. این مقایسه می ةبرداشت یا قضاوت ما از انداز ةمقیاس ارتباط تنگاتنگی با نحو -

یک نقشه معماری در واقع ابعاد بنای ترسیم تواند براساس یک معیار تایید شده یا یک واحد اندازه گیری استاندارد باشد. مقیاس 
شده در مقایسه با واقعیت را برای ما بیان می کند. درحالیکه تناسبات، مرتبط با یک سری روابط ریاضی منظم در میان ابعاد یک 

 (.D.K. Ching,2015:341)باشدفرم یا فضا می
 

 انواع مقیاس -4-3-1
مقیاس انسانی، مقیاس  مطرح شده است که عبارتند از: یمختلف در بخش معمار معماران دیدر قالب چند کانسپت از د اسیمق

 برونی یا زمینه گرا، مقیاس درونی، مقیاس بصری و مقیاس مکانیکی.

 Weber and) باشدیم یبا ابعاد و تناسبات انسان مرتبط انسانی اسیمق :1مقیاس انسانی -الف

Vosscoetter,2008:220 .)شود. در برخی از انی بر اساس ابعاد و تناسبات بدن یک انسان تعریف میدر معماری مقیاس انس
مقیاس انسانی قادر خواهیم بود تا دیوارها و سقف ها را با کمک یک صندلی یا چهارپایه با دست لمس کنیم. در مواردی  فضاها با

ها نه تنها امکان قضاوت جره و نعل درگاه دربپن ةهای راه پله، طاقچعناصری همچون مبلمان، نرده که چنین امکانی وجود ندارد،
 (.D.K. Ching,2015:344) بخشنددهند، بلکه یک مقیاس انسانی به فضا مییک فضا را به ما می ةدر مورد انداز

رسد یک عنصر در بنا در ارتباط با سایر عناصر که  در مقیاس بصری ابعاد یا نسبتی که به نظر می :2مقیاس بصری -ب

شخص یا قابل تشخیصی دارند، دارد. به عنوان مثال وقتی یک شئ دارای مقیاسی مینیاتورگونه است مقصود ما این است اندازة م
 (.D.K. Ching,2015:342) باشدرسد کوچکتر از اندازة نرمال خود میکه به نظر می

 

 عوامل تأثیرگذار بر مقیاس -4-3-2
گذارد. در واقع سقف باالی سر انسان در ول و عرضش بر مقیاس آن تأثیر میاز میان سه بعد یک اتاق، ارتفاع آن بیشتر از ط

دهد. عالوه بر بعد ارتفاع در یک فضا، فاکتورهای دیگری هستند که بر یک اتاق حس صمیمیت و گرمی و سرپناه بودن به او می
بازشوها؛ طبیعت و مقیاس عناصر واقع  گذارند: شکل، رنگ و نوع سطوح دور؛ شکل و موقعیت قرارگیریمقیاس یک فضا تأثیر می

 (.D.K. Ching,2015:345در درون آن)
 

 های تحقیقیافته -5

 آزادیابی و بهینه سازی سطح غشایی فرمشرایط فرضی تعریف شده برای فرم -5-1

 اسیبان در مق هیسا کیشکل به عنوان سقف  یمخروط یچادر ییسطح غشا کو فرم یابی ی یطراح ،هدف یفرضدر شرایط 
 تبدیل به سقف یک فضای بزرگ می شود.  3می باشد. سطح غشایی با یک ضریب مقیاس افزایشیچند قله در وسط  با کوچک
 

 (1011جزئیات الزامات فرضی طرح )مأخذ: نگارندگان،  -1جدول 
 طرح ثانویه طرح اولیه

 مترمربع داشته باشد. 0111مساحت نزدیک به  مترمربع است. 011مساحت حدودا 

 .متر تجاوز نکند 41ارتفاع از  نهیشیب متر است. 2.6میانگین ارتفاع

 متر باشد. 3ایره ها قطر د متر است.4قطر دایره ها 

 تعداد دایره ها بیشتر باشد. عدد است. 3تعداد دایره ها 

 باشد.  3.2تا  4ارتفاع دایره ها از حلقة فرم آزاد بین  متر است. 4تا 0ارتفاع دایره ها از حلقة فرم آزاد بین 

 مقیاس انسانی و بصری مناسبی داشته باشد. باشد.دارای مقیاس انسانی مناسبی می

 در عین داشتن فرمی جذاب، خودنمایی مبالغه آمیز نداشته باشد. در عین داشتن فرمی جذاب، خودنمایی مبالغه آمیز ندارد.

برای افزایش مقیاس یک فرم سه بعدی، چند برابر کردن همزمان تمامی جزئیات در هرسه بعد فرم، الزاماً تناسبات مقیاس 
گردد. بدین معنی که تناسبات مقیاس برای سطح غشایی، مورد بهینه سازی واقع می مطلوبی ایجاد نخواهد کرد. از این رو پارامتر

                                                           
1- Human-scale 
2- Visual scale 
3- Scale Up 
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را در متناسبی  بصری اسیطرح مق یشود تا فرم کل میتنظ یطوربایستی بزرگ  یفضا کیبه عنوان سقف  ییتناسبات سطح غشا
 ذکر شده است. 0د. جزئیات الزامات فرضی طرح در جدول کن یتداع نندهیذهن ب
 

 فرم یابی هندسی سطح غشایی فرم آزاد   -5-2

 طراحی و فرم یابی شد. 4سطح غشایی مورد نظر در هفت مرحله به شرح جدول 
 (1011آزاد )مأخذ: نگارندگان،  فرم غشایی سطح هندسی یابی فرم -2 جدول

 یابی فرم روش ( انتخاب1)

 

 کانگورو افزونة و هاپر گرس پالگین و راینو افزار نرم توسط رایانشی یابی فرم

 
 محدوده و مرزی شرایط و هندسی پارامترهای ( تعیین2)

 

آن به عنوان شرایط مرزی و در داخل  ی بستهنحنم یو تعداد رامونیفرم آزاد بسته در پ یمنحن کی
 محدوده غشا

 هندسی سازی ( مدل3)

 

 مدل سازی شرایط مرزی و سطح اولیه به صورت پارامتریک

 
 بندی ( مش0)

 

  یةسطح اولبرای  Mesh Brepتوسط کامپوننت مش  کایجاد ی

 
 گاهی تکیه نقاط کردن ( مشخص5)

 

  یگاه هینقاط تک به عنوان مش واقع بر روی منحنی هاخطوط  ییو انتها ییدانقاط ابت یتمام فیتعر

 
 نیروها کردن ( مشخص6)

 

  ها مش روی بر اعمال برای صابون فیلم کششی نیروی تعریف

 
 یابی فرم ( انجام7)

 

  کانگورو فیزیکی موتور با اجرای یابی فرم فرآیند آغاز
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 ری سطح غشایی فرم آزاد  بهینه سازی معما -5-3

بهینه سازی سطح غشایی فرم آزاد فرم یابی شده براساس پارامتر معماری تناسبات مقیاس و مطابق با شرایط تعریف شده در 
 انجام گرفته است که تمامی مراحل آن در ادامه به تفصیل بررسی و بیان شده است. 0جدول 
 

 یساز نهبهی روش انتخاب -5-3-1

های استفاده شده است که برای بهینه سازی گاالپاگوس افزونةهاپر و گرس ع روش های بهینه سازی از پالگیناز میان انوا
 .دهدپاسخ های بهینه را در اختیار کاربر قرار می ،الگوریتم ژنتیکو  روش بهینه سازی فرا اکتشافیهدفه براساس  تک

 

 یساز نهبهی تعریف مسألة -5-3-2

شود  میتنظ یبزرگ طور یفضا کیشده به عنوان سقف  یابیفرم  ییاست تا تناسبات سطح غشا نیابر  یپژوهش سع نیدر ا
 یتداع نندهیرا در ذهن بمتناسبی  بصری اسیمق ،طرح یفرم کل، 0ضمن  برآورده ساختن الزامات فرضی مطرح شده در جدولتا 

 ذکر شده است. 3ها در جدولفته و نام های اختصاری آنپارامترهای هندسی که در فرآیند فرم یابی مورد استفاده قرار گرکند. 
 

 (1011و نام اختصاری تعریف شده برای آن ها)مأخذ: نگارندگان،  هندسی پارامترهای -3 جدول

نام 

 اختصاری
 پارامتر هندسی

نام 

 اختصاری
 پارامتر هندسی

mH 
عمودی تمامی نقاط مش سطح  ةمیانگین فاصل

 از تصویر همان نقاط بر سطح زمین غشایی
m2H 

عمودی تمامی نقاط مش  ةمیانگین فاصل
سطح غشایی از تصویر همان نقاط بر 

 سطح زمین پس از تغییر مقیاس

SH 

مقدار ارتفاع استاندارد تعیین شده توسط طراح 
 ییسطح غشا ینقاط رو ةفاصل نیانگیمبرای 

 نیبر سطح زم رشانیفرم آزاد از تصو

c1H 

c2H 

c3H 

عمودی صفحه ای که هر دایره از  ةفاصل
سه دایره درون منحنی بر روی آن واقع 
شده از صفحه ای که منحنی بیرونی بر 

 آن واقع شده
c1D 

c2D 

c3D 

 Cc3و Cc2و  Cc1منحنی های قطر 
c1C 

c2C 

c3C 

 دایره های درون منحنی فرم آزاد

fC منحنی فرم آزاد بیرونی fS 
بر  fC مساحت تصویر منحنی هندسی 

 روی سطح زمین

f2S 
بر روی  fCمساحت تصویر منحنی هندسی  

 SS سطح زمین پس از تغییر مقیاس

 تعیین شده توسط طراح برایمساحت 
در سطح  fCتصویر منحنی هندسی 
 ثانویه بر روی سطح زمین

ScF  هندسیضریب مقیاس برای منحنی fC MF 
ضریب جابجایی برای غشای فرم یابی 

 شده

 

 

   
 )پ( )ب( )الف(

 c3Hو  c2Hو  c1Hو  mHپارامترهای هندسی   (ب)؛  c3C و c2Cو  c1Cو  fCمنحنی های هندسی   (الف) -1شکل 
 (1011)مأخذ: نگارندگان، سازه  یرونیها از مرز بآن ةفاصل زیو ن گریکدیها از آن ةو فاصل Dc3و  Dc2و  Dc1 یهندس پارامتر های (پ)
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متر مربع طراحی شده بود که  011غشای فرم آزاد اولیة فرم یابی شده برای مقیاسی کوچک برای پوشش سطحی با مساحت 
ابعاد آن چند برابر شود تا تبدیل به پوششی برای سقف یک فضا با مساحت حدود   0طبق الزامات طراحی بایستی با مقیاس افزایشی

متر مربع مساحت،  0111مترمربع مساحت به فضایی با  011کنیم که برای تبدیل فضایی با متر مربع گردد. اما بایستی توجه  0111
یعنی عدد   01باشد، ضریب مقیاس بایستی عددی در حدود جذر برابر شود و چون مساحت توان دوم ابعاد می 01بایستی مساحت 

 .باشد 3تقریبی 

 
 (1011)مأخذ: نگارندگان، 3رم اولیه با ضریب مقیاس افزایشیسه برابر کردن ابعاد ف -2 شکل

 
برابر شدن مساحت  nذکر این نکته ضروری است که برای رعایت تناسبات مقیاس برای رسیدن به مقیاس بصری مناسب، با 

و خطا به صورت بصری و  برابر نخواهد شد و ضریب مقیاس برای سایر پارامترها بایستی از طریق آزمون nسایر پارامترها هم  الزاماً
ها در حالتی به عنوان مثال قطر دایرهبا درنظر گرفتن تمامی عوامل تأثیرگذار، توسط طراح بدست آمده و در طرح ثانویه اعمال شود. 

شده برابر  3ها ،  اگر قطر دایره3باشد با اعمال ضریب مقیاس متر می 4متر مربع است، برابر با  011که مساحت زیر سقف غشایی 
متر از چند منظر برای این سقف مناسب نخواهد بود. بنابراین ضریب مقیاس تک تک  6متر برسد و دایره ای با قطر  6و به حدود 

که در  4( بایستی به صورت مجزا بررسی شوند. با بررسی شکل z( و ارتفاع)y( و عرض)xپارامترهای هندسی غشا در سه بعد طول)
-اساسی مطرح می ة، در سه بعد افزایش ابعاد داشته، چند نکت3غشای اولیه با ضریب مقیاس یکسان آن تمامی پارامترهای هندسی 

 ها عبارتند از: مسائل سازه ای و مسائل معماری.ترین آنشود که بایستی مورد بررسی و بازبینی واقع گردد. مهم
 

 ایمسائل سازه -5-3-2-1

متر طراحی شوند، ایجاد انقطاع در مسیر نیرو ها در ابعاد  6و با ابعادی به بزرگی  برابر شده 3های دایره ای در صورتی که حلقه
بزرگ به سادگی قابل اعمال نیست و بایستی با آنالیزهای سازه ای و پیش بینی تمهیدات سازه ای در جهت تأمین پایداری کلی 

و  c1Dة هزینه پروژه نیز گردد. پارامترهای هندسی سازه مورد ارزیابی دقیق واقع گردد که ممکن است منجر به افزایش بی روی

c2D  وc3D ها از مرز بیرونی سازه یعنی منحنی هندسی  ها از یکدیگر و نیز فاصلة آنو فاصلة آنfC  ( همگی از )پ( 0 )شکل
اشند. زاویة شیب ایجاد بها میجمله عوامل سازه ای تأثیرگذار در محاسبات سازه ای و پایداری و متعاقباً تعیین ضریب مقیاس آن

باشند که بایستی مورد بررسی و ارزیابی واقع شوند. اگر ها میشده، الگوی برش، موقعیت و ابعاد دکل ها و غیره از دیگر چالش
ها  برابر آلترناتیو اولیه شوند، الزاماً نیروها و مقاومت دکل ها و ابعاد و قطر دکلسه   c3H و c2Hو  c1Hو  mHپارامترهای هندسی 

مطابق قبل پاسخگوی نیروهای وارده در حالت ثانویه نخواهند بود و نیاز است مجدداً تمامی موارد سازه ای ارزیابی و محاسبات 
 الزم تکرار شود و ابعاد و اندازه های جدیدی پیش بینی شده و ضریب مقیاس ارتفاع متناسباً تعیین گردد.

 

 مسائل معماری -5-3-2-2
در حالت اولیه و حالتی که پارامترهای هندسی منحنی های   4قایسه سقف غشایی طراحی شده در شکل از لحاظ بصری با م

fC  وc1C  وc2C و c3C  و پارامترهای هندسیmH  وc1H  وc2H  وc3H   افزایش مقیاس داشته اند بدون وجود 3با ضریب مقیاس ،
و ابعاد سقف غشایی نخواهد داشت. بنابراین تمامی این پارامترها  شود و ناظر درک صحیحی از اندازهپرسوناژ، تفاوتی احساس نمی

بایستی توسط طراح مورد بازبینی واقع شوند. برای رعایت تناسبات مقیاس بصری به جهت آن که بتوان با مشاهدة فرم کلی بنا 
عریف شود. به عنوان مثال تعداد ابعاد تقریبی آن را تخمین زد بایستی ضریب مقیاس متفاوتی برای تک تک پارامترهای هندسی ت

ها با ضریب مقیاسی معقول افزایش یابد و محل قرارگیری آن c3D و c2Dو  c1Dدایره ها بایستی افزایش یابد و پارامترهای هندسی 
به دقت توسط طراح مشخص گردد. در اینصورت است که به درک    c3Hو  c2Hو  c1Hها در قالب پارامترهای هندسی و ارتفاع آن

                                                           
1- Scale up 
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نیز در مقیاس بصری بسیار تأثیرگذار بوده و  mHمناسبی از مقیاس بصری دست خواهیم یافت. ضریب مقیاس پارامتر هندسی 
 ها را مورد بررسی و بازبینی قرار دهد.بایستی طراح با دقت آن

 

 سازی پژوهشینه جمع بندی و تعریف مسألة به -5-3-2-3
این پژوهش از میان تمامی مسائل مطرح شده و قابل بررسی، به بررسی و بهینه سازی سه مسألة اساسی  یسازنهیبه ةلأدر مس

 پرداخته شده است:
 ScF مقیاس مترمربعی و تعیین مقدار ضریب 0111دستیابی به مساحت  -0
و  c1Hو  c3Dو  Dc2و  c1D، تعیین مقدار پارامترهای هندسی c3C و c2Cو  c1Cو موقعیت منحنی های هندسی  تعدادکنترل  -4

c2H  وc3H  
  MFدستیابی به مقدار مناسب ضریب جابجایی  -3

 

 هامشخص کردن متغیرها و محدودة آن -5-3-3

 باشد:یم ریبه شرح ز یسازنهیبه ةلأمس ةوابست یها ریمتغ
-یصورت م یفیک یسازنهیدر بخش به کیفیبه صورت در آن الزم  راتییتغ که  c3C و c2Cو  c1Cمنحنی های هندسی  تعداد -
 .ردیگ
اند، ای از اعداد حقیقی واقع شدهها براساس اعداد بدست آمده به صورت تجربی بین بازهمحدودة آنهندسی که  پارامترهای -

پارامترهای ؛  MFضریب جابجایی ؛  ScFضریب مقیاس ؛  SHو   c3Hو  c2Hو  c1Hو  mHعبارتند از: مقدار پارامترهای هندسی 
 . fS و sSمقدار پارامترهای ؛  c3D و c2Dو  c1Dهندسی 

 مشخص کردن توابع هدف -5-3-4

 متناسب با مسألة بهینه سازی چند تابع هدف تعریف شد که به صورت جداگانه بهینه سازی و نتایج آن ارزیابی شده است.
 

 (1011ف )مأخذ: نگارندگان، توابع هد -0 جدول

 |F1=|(Sf2)-( Ss) تابع هدف اول

 تابع هدف دوم
ها و مقدار و موقعیت آن c3C و c2Cو  c1C تعیین تعداد منحنی های هندسی

 به صورت کیفی   c3Dو  c2Dو  c1Dو   c3Hو  c2Hو  c1Hپارامترهای هندسی 

 |F3=|( Hm)-(Hs) تابع هدف سوم

 

 یزسانهبهی انجام -5-3-5

 ندیقابل توجه در فرآ ةنکت .قرار داد یابیمورد ارز یمعمار یسازنهیبه یبرا یفیو ک یکم ةتوان از دو جنبیرا م یالزامات معمار
 ییجانما و نهیهز ،یانرژ ،یاسازه یمرتبط با بحث ها یاز پارامترها همچون پارامترها یاریاست که بس نیا یمعمار یساز نهیبه

از  یعدد یهاامکان استخراج داده ةبوده اند و به واسط یها پرداخته شده است، کممتعدد به آن یژوهش هاکه در پ 0پالن یاجزا

از  یاریروست که بس نیا از .مورد استقبال پژوهشگران واقع شدند شتریب یسازنهیبه یو ورود آن به نرم افزارها یکم یپارامترها
بوده و اغلب وابسته به نظر  یفیک غیرهو  یشناخت ییبایو مسائل ز یطراح ةدیو ا مرتبط با فرم  مواردهمچون  یمعمار یپارامترها
به لحاظ  فرمدر بهینه سازی کیفی،  .ردیانجام گ یو کم یفیبه دو نوع ک یساز نهیبهپیشنهاد می شود  بیترت نیبدد. باشیطراح م

بازگشته و طراحی طراح به مرحله  طراح نباشد دیائتگیرد. چنانچه طرح مورد ارزیابی قرار میمورد توسط طراح  یو بصر یفیک
روند تا حصول  نیشود و ایواقع م یابیمورد ارز مجدداً جهینت و کندیم هداده و وارد چرخ رییتغمطابق نظرخود را  یورود یپارامترها

که به روش آزمون و خطا  یکم یپارامترها و آن دسته از یهندس یپارامترها ،بهینه سازی کمیدر  .ابدییمطلوب ادامه م ةجیبه نت
 نهیبه ندیوارد فرآ یعدد یشده اند، در قالب داده ها هترجم یو کم یهندس یپارامترها یسر کیبه  یو در حالت رفت و برگشت

راح ط ر،ییبه تغ ازین رتشود و در صویم یابیطراح معمار ارز دیاز د استخراج شده از نرم افزار مجدداً ةنیبه یشده و پاسخ ها یساز
 نیشود و ایواقع م یابیمورد ارز مجدداً جهیکند و نتیمه داده و وارد چرخ رییرا تغ یورود یبازگشته و پارامترهاطراحی  ةبه مرحل

  .ابدییمطلوب ادامه م ةجیروند تا حصول به نت

                                                           
1 Layout 
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 ی تابع هدف اولساز نهبهی -5-3-5-1
که سطح فرم یابی شده مترمربع باشد. از آنجایی 0111حدود  اشاره شد، مساحت طرح ثانویه بایستی 0همانطور که در جدول 

با محاسبات دستی بسیار دشوار و گاهاً  ScF مقیاس باشد، انجام محاسبات الزم برای یافتن ضریببه صورت یک فرم آزاد می
 اول استفاده شده است.غیرممکن می باشد، از روش بهینه سازی کامپیوتری برای حل این مسأله و یافتن پاسخ بهینة تابع هدف 

 
 (1011سازی تابع هدف اول)مأخذ: نگارندگان، داده های مورد نیاز برای بهینه -5 جدول

 مسأله متغیرهای وابسته تابع هدف اول)متغیر مسقل(

F1=|(S f2)-( Ss)| 

ScF 0111  sS 

sS Min  F1 

f2S ?  ScF 

?  f2S 
 

و متغیرهای آن در معادله جایگذاری شد. در ادامه،  هاپر نوشته شدازی ابتدا معادلة تابع هدف در محیط گرسبرای بهینه س
تابع هدف به عنوان متغیر  ةبه عنوان متغیر مستقل به ورودی ژنوم  افزونة گاالپاگوس و عدد نهایی مربوط به پاسخ معادل ScFمتغیر 

)الف( تعیین گردید و نهایتاً با  3پاگوس متصل شد. تنظیمات گاالپاگوس مطابق شکلوابسته به قسمت ورودی فیتنس افزونة گاال
    (. (ب) 3اجرای گاالپاگوس فرآیند بهینه سازی تک هدفه انجام شد)شکل

 

  
 )ب( )الف(

 (1011ول )مأخذ:نگارندگان، )الف( تنظیمات گاالپاگوس برای تابع هدف اول ؛ )ب( بهینه سازی تابع هدف ا -3 شکل

 
 (1011ده پاسخ آخر نسل پنجم ارائه شده برای تابع هدف اول)مأخذ: نگارندگان،  -6جدول 

Function1 

(F1) 
Standard Area 

(Ss) 
Scale Factor 

(FSc) 

Freeform Surface Area 

(Sf2) 
Genome 

1.121666 0111 3.118 1000.040666 Genome[0] 

1.611229 0111 3.007 0111.611229 Genome[1] 

1.620792 0111 3.009 0111.620792 Genome[2] 

0.343196 0111 3.006 0110.343196 Genome[3] 

0.222270 0111 3.040 0110.222270 Genome[4] 

4.246644 0111 3.044 0114.246644 Genome[5] 

01.422436 0111 3.032 0101.422436 Genome[6] 

01.273120 0111 3.032 0101.273120 Genome[7] 

00.232124 0111 3.036 0100.232124 Genome[8] 

03.262734 0111 3.179 0103.262734 Genome[9] 

 
دهد. از میان این پاسخ ها ده پاسخ آخر نسل پنجم را نشان می 6تک تک پاسخ های تابع هدف محاسبه و بررسی شد. جدول

 بود که با اعمال آن مقدار تابع هدف 3.002شد عدد  F1که منجر به مینیمم شدن تابع هدف  ScFبهینه ترین مقدار برای ضریب 
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F1 رسیده و مقدار پارامتر  1.121666مقدار  به مینیممf2S   بدین ترتیب بهینه مترمربع محاسبه شده بود.  0111.121666برابر با
ذکر این نکته ضروری است که تمامی محاسبات انجام شده در این  سازی کمی برای تابع هدف اول در این مرحله به پایان رسید.

 باشد.قابل محاسبه می sSفرآیند برای مقادیر متفاوت برای پارامتر 

 

 ی تابع هدف دومساز نهبهی -5-3-5-2
دست داشتن پاسخ مسألة  بدست آمد و در این مرحله با در fCبرای مساحت منحنی فرم آزاد  ScFدر قسمت قبل مقدار ضریب 

و تغییر ندادن  ScFشود، با اعمال ضریب مشاهده می 2مدیم. همانطور که در شکل آاول، درصدد یافتن پاسخ دومین مسأله بر
مقیاس سایر پارامترها، فرمی نامطلوب بدست آمد، که همزمان همراه با فرم اولیه نشان داده شده است. در این حالت همانطور که 

ی شود، بدلیل تغییر زاویة انحنای غشا، افزونة کانگورو دیگر قادر به تشکیل حباب صابونی بین حلقه های باالیی و حلقة مشاهده م
های رأس و یا تغییر زاویة شیب غشا با حرکت حلقه ها در راستای عمودی، حباب اصلی نبوده است. زیرا با کوچک شدن حلقه

( و سطح فرم آزاد 47: 0776گر آن است که تنش غشا دیگر یکنواخت نیست )وندنبرگ،ترکد و این موضوع بیانصابون سریعاً می
 گیرد.شکل نمی

 
 (1011)مأخذ: نگارندگان، که موفق به اتصال به غشا نشدند ییحلقه ها، غشای ثانویه و هیاول یغشا -0 شکل

 
 (1011ای فرم آزاد)مأخذ: نگارندگان، آلترناتیوهای ارائه شده برای غش -7 جدول

 آلترناتیو اول

   

 آلترناتیو دوم

  
 

 آلترناتیو سوم

 
 

 

 

به لحاظ بصری مقیاس متناسبی نداشته و فرم رضایت بخشی را  تعداد و اندازة حلقه ها که به وضوح مشخص است 2شکلدر
به مرحله اول طراحی بازگشته و با اصالح تعداد و موقعیت حلقه های دایره  برای اصالح حلقه ها،دهند. از این روست که ارائه نمی

نتیجه را مجدداً مورد ارزیابی قرار سازی هندسی، فرآیند فرم یابی هندسی را تکرار کرده و ای در مرحلة اول طراحی و سپس مدل
دادیم و این چرخه تا زمان حصول به نتیجة مطلوب به صورت کیفی و با مالک ارزیابی نظر طراح ادامه یافت. بنابراین، با ارائة چند 

 و همچنین  3CDو  C2D و C1Dو اندازة پارامترهای هندسی  c3Cو  c2Cو  c1Cآلترناتیو برای موقعیت و تعداد منحنی های هندسی 
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به عنوان نمونه سه عدد از  9به صورت کیفی نتایج بررسی شد. در جدول   c3Hو  c2Hو  c1Hمقدار پارامترهای هندسی 
 آمده است. غشای فرم آزاد برایفوق الذکر،  یپارامترهابرای آلترناتیوهای ارائه شده 

در نهایت با بررسی مزایا و معایب هر کدام از آلترناتیوها، آلترناتیو سوم انتخاب شد. به عنوان مثال، در آلترناتیو اول، تعداد 
ها مورد تایید طراح نبود. در آلترناتیو دوم، مقیاس بصری و زیبایی شناسی، تعداد و موقعیت آنباشد که به لحاظ عدد می 2دایره ها 

ها دید بصری عدد شده است که در این مورد موقعیت و تعداد دایره ها مطلوب لیکن ارتفاع آن 2تعداد دایره ها افزایش یافته و 
ناتیو سوم با برطرف کردن تمامی معایب آلترناتیوهای پیشین، به گزینة نامطلوبی از نظر طراح خلق کرده است. بنابراین، در آلتر

مطلوبی دست یافتیم که نظر طراح را در راستای برآورده ساختن الزامات ارائه شده از جنبه های متعدد علی الخصوص تناسبات 
 مقیاس و زیبایی شناسی برآورده ساخته است.

 
 (1011های هندسی آلترناتیو منتخب)مأخذ: نگارندگان، پارامتر -5 شکل

 
به تفصیل ذکر  2جزئیات اطالعات مربوط به پارامترهای هندسی آلترناتیو منتخب مورد تأیید طراح مطابق با شکل  2در جدول 

 شده است.
 

 (1011)مأخذ: نگارندگان، منتخب ویآلترنات یهندس یاطالعات مربوط به پارامترها اتیجزئ -8 جدول

 متر c3H 3مقدار پارامتر هندسی  حلقه 6 تعداد منحنی های هندسی)حلقه ها(

 C2D و C1Dاندازة پارامترهای هندسی 

 C6Dو  C5D و C4Dو  C3Dو 
 متر c4H 4.2مقدار پارامتر هندسی  متر 3

 متر c5H 3مقدار پارامتر هندسی  متر c1H 3.3مقدار پارامتر هندسی 

 متر 4منفی c6Hمقدار پارامتر هندسی  متر c2H 3.3ار پارامتر هندسی مقد

 

 ی تابع هدف سومساز نهبهی -5-3-5-3
های الزم برای این مرحله در ادامه با استفاده ابع هدف اول و دوم بهینه سازی شدند و با در دست داشتن دادهوتا این مرحله، ت

ذکر این نکته ضروری است که تمامی مراحل این فرآیند برای مقادیر  وم شدیم.ها وارد فرآیند بهینه سازی تابع هدف ساز آن
متر به عنوان  01تناسبات مقیاس توسط طراح ارزیابی و مقایسه و نهایتاً مقدار  ،اعمال شد و از لحاظ بصری  sHمتفاوت پارامتر 

 است. شدهارائه  7ای این بخش در جدول های مورد نیاز برمناسب ترین مقدار برای این پارامتر انتخاب گردید. داده
 

 داده های مورد نیاز برای بهینه سازی تابع هدف سوم)مأخذ: نگارنده( -9 جدول

 مسأله متغیرهای وابسته تابع هدف اول)متغیر مسقل(

F3=|( Hm2)-( Hs)| 

MF 01  sH 

sH Min  F3 

m2H ?  MF 

?  m2H 

 
به عنوان متغیر مستقل به ورودی ژنوم افزونة  MF نه سازی برای تابع هدف سوم بدین صورت می باشد که متغیرفرآیند بهی

گاالپاگوس متصل شد و عدد نهایی مربوط به پاسخ معادله تابع هدف به عنوان متغیر وابسته به قسمت ورودی فیتنس گاالپاگوس 
هدفه برای تابع هدف سازی تکعیین و با اجرای گاالپاگوس فرآیند بهینه)الف( ت 6متصل شد. تنظیمات گاالپاگوس مطابق شکل 

 )ب((.  6سوم انجام شد)شکل
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 )ب( )الف(

 (1011)الف(تنظیمات گاالپاگوس برای تابع هدف سوم؛)ب(بهینه سازی تابع هدف سوم )مأخذ:نگارندگان،  -6 شکل

 
  F3که منجر به مینیمم شدن تابع هدف ترین مقدار برای متغیر رسی شد و نهایتاً بهینهها محاسبه و برتک پاسخسپس تک

ها بهینه ترین دهد. از میان این پاسخده پاسخ آخر نسل پانزدهم را نشان می 01شد انتخاب و بر روی طرح اعمال گردید. جدول
به مینیمم  F3بود که با اعمال آن مقدار تابع هدف  4.2شد عدد  F3که منجر به مینیمم شدن تابع هدف  MFمقدار برای ضریب 

سازی کمی برای بدین ترتیب بهینه مترمربع محاسبه شده بود. 01.142120برابر با   m2Hرسیده و مقدار پارامتر  1.142120مقدار 
 تابع هدف سوم در این مرحله به پایان رسید.

 
 ( 1011نزدهم ارائه شده برای تابع هدف سوم)مأخذ: نگارندگان، ده پاسخ آخر نسل پا -11 جدول

Function2 

(F3) 
Standard Height  

(Hs) 
Move Factor 

(FM) 

Membrane Height 

(Hm2) 
Genome 

1.142120 01 5.2 10.028051 Genome[0] 

1.090727 01 2.1 01.090727 Genome[1] 

1.090727 01 2.1 01.090727 Genome[2] 

1.390727 01 2.2 01.390727 Genome[3] 

1.290727 01 2.9 01.290727 Genome[4] 

1.642120 01 2.2 01.642120 Genome[5] 

1.642120 01 2.2 01.642120 Genome[6] 

1.990727 01 2.2 01.990727 Genome[7] 

1.242120 01 6.1 01.242120 Genome[8] 

0.190727 01 2.0 00.190727 Genome[9] 

 
پارامتر تناسبات مقیاس برای سطح غشایی فرم آزاد فرم یابی شده در سه مرحله در این بخش در قالب سه تابع هدف بهینه 

 گردد.مشاهده می 9سازی گردید. نهایتاً نتایج بدست آمده بر روی فرم نهایی اعمال شد که در شکل
 

 
 (1011از فرم یابی و بهینه سازی معماری)مأخذ: نگارندگان، فرم نهایی غشای فرم آزاد پس  -7 شکل
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 بحث و نتیجه گیری -6
امروزه مفهوم بهینه سازی به عنوان یکی از مهم ترین مباحث در تمامی زمینه ها به ویژه معماری به شمار می آید. در این 

ناسبات مقیاس در طراحی یک سازه های غشایی فرم یک الگوریتم برای فرآیند بهینه سازی معماری پارامتر ت ةتحقیق با هدف ارائ
های انجام شده در پژوهش ةمفهوم بهینه سازی مورد پژوهش واقع شده است. در جهت محقق کردن این هدف در ابتدا پیشین ،آزاد
ری مرتبط با سازه مورد بررسی قرار گرفت. سپس مبانی نظو به طور کامل مطالعه  ،مرتبط ةبهینه سازی معماری و مفاهیم پای ةزمین

گوس اهای غشایی فرم آزاد، بهینه سازی معماری و انواع روش ها و نرم افزارهای مورد استفاده در این زمینه به ویژه افزونة گاالپ
هاپر و نیز  پارامتر تناسبات مقیاس مطالعه و بررسی گردید. در ادامه، بر اساس یک سری شرایط فرضی، یک سازة در پالگین گرس

یابی و پارامتر تناسبات مقیاس به عنوان یکی از پارامترهای معماری موثر در طراحی آزاد از نوع چادری مخروطی فرمفرم غشایی
سازی معماری سطح غشایی درنظر گرفته شد. فرآیند طراحی، فرم یابی و بهینه سازی مطابق الگوریتم ارائه شده در برای بهینه

انجام  (هاپرتوسط افزونة گاالپاگوس در پالگین گرس)و کمی (توسط نظر طراح)و جنبة کیفیسازی از دصورت گرفت. بهینه 2شکل 
 باشد:ها به شرح زیر میشد. نتایج حاصل از تحلیل و ارزیابی یافته

پیاده سازی کانسپت های طراحی به صورت پارامتریک امکان استخراج داده های عددی برای استفاده در مراحل بعدی  -
اعمال تغییرات در هر مرحله با اطمینان از تغییر سایر پارامترهای وابسته  موجب شدسازی را افزایش داد و بهینهیابی و فرم

 .و به سهولت انجام گیردبه طور خودکار 

-داده های عددی جهت ورود به چرخة بهینه سازی یک سریترجمة پارامترهای کیفی به پارامترهای کمی موجب شد  -

 شود.ار استخراج های کمی در نرم افز

بهینه سازی چند هدفه برای یافتن بهینه ترین پاسخ نیاز به ابزارهای کامپیوتری قدرتمند ، زمان محاسباتی بسیار طوالنی  -
داد و استفاده از چنین روش هایی برای پروژه بهینه هزینه های پروژه را افزایش می و نیروی کار ماهر داشت که، متعاقباً 

زی معماری پارامتر تناسبات مقیاس که با چندین پارامتر مستقل به صورت همزمان مواجه بودیم مناسب نبود. در بهینه سا
 ترین راهکار، استفاده از چند بهینه سازی تک هدفه و استخراج پاسخ بهینه از تحلیل و جمع بندی تک تک نتایج  بود.

ها نیاز به محاسبات پیچیده همة آن دی بود که الزاماًهای کیفی متعدبهینه سازی پارامتر تناسبات مقیاس ، شامل مولفه -
برای حصول به نتیجه مطلوب نداشتند و قابلیت آن را داشتند که توسط آزمون و خطا و نظر طراح ارزیابی و بهینه سازی 

 شوند. لذا تلفیق بهینه سازی کمی و کیفی منجر به دستیابی به نتایج مطلوبی گشت.

 
 ی سازهپارامتر تناسبات مقیاس در طراحی  یمعماربهینه سازی  ندیفرآارائه شده برای  نهایی الگوریتم -8شکل 

 (1011)مأخذ: نگارندگان، آزاد فرم ییغشا
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 فرم آزاد ییغشا یسازه  یدر طراح اسیپارامتر تناسبات مق یمعمار یساز نهیبه ندیفرآ یبرا ن باردر این پژوهش، برای اولی
( ارائه گردید که به کمک آن می توان هرگونه سازه غشایی با شرایط مشابه را طراحی و فرم یابی و پارامترهای 2الگوریتمی )شکل 

در جهت کمک به طراح و معمار  صرفاً  یساز نهیو به یابیفرم  یده براارائه ش یروش ها تمامی معماری آن را بهینه سازی کرد.
در  کنیشود. لیمحسوب م زیطراح ن یتفکر اریدست یو به نوع دهیچیسرعت و سهولت در انجام محاسبات پ شیافزا یدر راستا

و  یابیفرم  ،یطراح ندیه از فرآکند و در هر نقطیم ترلرا کن یطراح انیو تفکر طراح است که صفر تا صد جر شهیاند نیا تینها
  کند.یزمان خاتمه را اعالم م د،یکه صالح د یساز نهیبه
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چهاردرخت قرار دارد.  دانيم یکیمهم بافت تاریخی بيرجند است که در محله سرده و در نزد یاز جمله بناها یخانه فروتن
متعدد است  یهاسرداب و اتاق ن،يتابستان نش وانیا ،یمرکز اطيح ،یهشت یگرا ساخته شده و دارادرون وهيبنا به ش  نیا

شکل  هيچهاردرخت هسته اول دانيچهار درخت واقع است. م دانيم یکیدر نزد یفروتن خانه ساخته شده اند. اطيکه دور ح
در محدوده آن قرار  رجنديشهر ب یو مذهب یخیبا ارزش تار یاز بناها و مجموعه ها یادیاست و تعداد ز رجنديشهر ب یريگ

به آثار  یادوباره اتيح نکهیاست و عالوه بر ا یها ضرورآثار و مجموعه نیو مرمت ا یحفظ، نگهدار ليدل نيدارند. به هم
پژوهش  نیا یهدف اصل  .کندیم ايرا اح رجنديشهر ب یفرهنگ یخیتار تیهو زيو ن یاجتماع ،یاز نظر اقتصاد دهد،یم

انجام  یفيتوص– یليتحل ق،يباشد که به روش تحق یمناسب م یبا کاربر اءيحفظ اصالت و ارائه طرح جهت اح ،یبهساز
عالوه بر زنده  یعيطب خیبه موزه تار یکاربر رييو تغ یکه با بهساز ميرسیم جهينت نیپژوهش به ا نیشده است. در ا

مرتبط با  یهاو بخصوص آموزش یو مل یعيآثار طب یهاو شناخت ارزش یآگاه ردنداشتن محله سرده، در باالبنگه
 .دیآیبه وجود م عتيبا طب حيبرای تعامل صح یشده و مهارت یستیو حفاظت از تنوع ز ستیزطيمح
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 مقدمه  -1
این بافت ها که معموالً هسته مرکزی شهرها  هستند.شناختی فراوانی زیبایی هایارزشبافت های تاریخی در هر شهری واجد 

 هاآنهمين دليل جهت بازگرداندن روح حيات و سرزندگی به  بههستند.  ایویژهبرای ماندگاری نيازمند توجه  دهندمیرا تشکيل 
بيشتر بناهای . یکی از شهرهای ایران که دارای قدمت تاریخی و بناهای ارزشمند زیادی است عنوانبهکوشيد. شهر بيرجند  باید

همه داللت بر هدفمندی و شکوفایی این و  است بيرجند مربوط به دوره قاجار و اوج قدرت حاکميت محلی و شکوفایی شهر بيرجند
تاریخی شهر بيرجند است که در این ميان متحمل  هایخانهز این بنا ا .استدوره دارد. خانه فروتنی موضوع اصلی پژوهش پيش رو 

بر بنا خواسته و ناخواسته  که ییهاآسيبموجود بنای تاریخی مذکور و همچنين  هایقابليتبا توجه به  فراوان شده است. هایآسيب
الوه بر این بنا شدیم. ع يرکاربریتغي مرمت و بهسازی و ،شناخت اثر، حفاظتکه انگيزه ناشناخته بودن خانه، همچنين و  پيشآمده

 های اجتماعی باشد.به عرصه تحرک ی خانه فروتنیشدن بناحفاظت و صيانت از معماری گذشته، گامی مؤثر در جهت تبدیل
 

 چوب تحقیقچار -2
اقد کاربری به یک فضای زنده و قابل بازید برای عموم با رویکرد ف بنای تاریخی تبدیلفروتنی، نه از بهسازی خا هدف :هدف

 جامعه آشناییو آشنایی با بافت تاریخی و تک بناهای واجد ارزش،  رونق و ارتقاء فرهنگی بافت تاریخیباعث که ، علمی و آموزشی
 استان طبيعیهای زیستگاه مورد در عمومی هایآگاهیارتقاء  و

تغيير موزه اقليم و تاریخ طبيعی  عنوانبهخانه فروتنی را  داریموزهمعيارهای و  موقعيت ازلحاظ توانمیچگونه  :هاپرسش
 ؟کاربری داد

داری معيارهای موزهو  موقعيت قرارگيری بنا در بافت ،خانه فروتنی وجود دارد عناصر معماری اصيل که در ازلحاظ توانمی
 .دادطرح بهسازی و تغيير کاربری  موزه اقليم و تاریخ طبيعی عنوانبهفضاهای دسترسی آسان آن را 

ای، اسناد که بر پایه منابع کتابخانه است، تحليلی–از نوع توصيفی بر اساس هدف مقاله روش تحقيق در این پژوهش  :روش
بدین ترتيب که ابتدا به شناخت بنا و آسيب هایی که به بنا وارد شده اقدام شده، سپس به  .می پذیردتاریخی و استدالل صورت 

 .می پردازیممطالعه جهت دستيابی به بهسازی و تغيير کاربری اثر 
 

 بافت قدیم بیرجند -3

 شودمیی شهر بيرجند را شامل مرکز وکهنه ولی بزرگ محدوده غربی  ایمنطقه عنوانبهبافت قدیم بيرجند که در حال حاظر 
با  متناسب طبق معماری سنتی بومی، هاییخانهبا  پيوستههمبهخاکی  هایتپهرشته  شيبنپيوسته برفراز و  صورتبه درگذشتهو 

 پيوستههمبهمتراکم و تنگاتنگ و  ایگونهبهی گنبدی و بادگيرهای متعدد و هاسقفبا  و محيط از خشت خام و گل وهواآباقليم و 
انقالب  خيابان مطهری، يابانخ خيابان منتظری، ازجمله سيتأسی جدید و تازه هاابانيخبا ایجاد  متأسفانهبود امروزه  شدهساخته

خيابان به معنای امروزی وجود نداشته است و شبکه ارتباطی  درگذشتهشهر قدیم بيرجند  .دهدمیگسسته خود را نشان  صورتبه
ساباط هایی ساخته و  هاآنبر روی  جاجابهی بسيار که هاوخمچيپتنگ و تاریک و کوتاه و دراز با شکستگی و  هاییکوچهشهر از 

شهر قدیم بيرجند هنگامی  بنا کرده بودند تشکيل می شد. هاییخانهو  هااتاق هاآنرا پوشانده بود و گاه بر روی  هاکوچهبخشی از 
سرده یا دم »که به ترتيب از شرق به غرب  شدهمییک ده و قصبه به شمار می آمده از سه محله بزرگ تشکيل  صورتبهکه هنوز 

ی قدیمی و بزرگ شهر هامحله عنوانبهکه  هامحلهنام داشتند. به جزء این « شهرپایينته ده یا »و « ميان ده یا چهاردرخت« »هقلع
و شهر به  شدهاحداثشرقی شهر  شمال وو در شمال  هامحلهو جدیدی در داخل بافت این  ترکوچکمحالت  و شدندمی محسوب

در پيدایش محالت و جزء محالت در بافت تاریخی بيرجند و  طورکلیبه ته است.جهات شمال و شمال شرقی گسترش یاف
 اشتراک نظامی، اقليمی ،خویشاوندی عوامل حکومتی، توانیمرا  هاآن ترینمهمبوده که  مؤثرعوامل مختلفی  هاآن گيریشکل

و سنن و  ورسومآدابدیاری بودن دانست بافت محالت بيانگر  هم ،مذهب مالی مردم، تيوضع اجتماعی، طبقات شغل و بيشه،
دیگری نيز  ترکوچکده( از محالت  تَه ده، ميان بافت قدیم بيرجند عالوه بر سه محله بزرگ )سرده، .استفرهنگ اهالی آن منطقه 

 (80)آرشيو پایگاه بافت تاریخی شهر بيرجند، تشکيل شده است.
 

 موقعیت محله سرده -3-1
)دم قلعه( در داخل بافت قدیم بيرجند واقع گردیده است که از شمال به خيابان منتظری از غرب به محله محله سرده 

 (80)آرشيو پایگاه بافت تاریخی شهر بيرجند، . .شودمی چهاردرخت )ميان ده( و خيابان مطهری از مشرق به خيابان شهدا منتهی
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 های ارتباطي محله سردهبررسي شبكه -3-2

که ارتباط محله سرده با سایر محالت جزء واقع در بافت قدیم بيرجند از طریق چند شبکه ارتباطی  هایشبکهمحورها و 
شده، عنوان مرکز محله و ميدان اصلی محله بوده است و به سایر محالت منتهی میخانه( که بهارتباطی که از ميدان پست )تلگراف

خانه( به محله دم دروازه و محله رنگرزان و محور غربی الی ميدان پست )تلگرافای که محور شمگونهپذیر بوده است، بهامکان
به جزء محله برزگران و در انتها به محله ميان ده )چهار درخت( ميدان معروف چهاردرخت و محور جنوبی )کوچه  ()کوچه پست

رخت منتهی شده است. محور شرقی ميدان نيز به ها و در پایان به ميدان چهاردها و بعد کوچه خواجهبه محله خواجه (زادهمحسن
-باغ زرشکی معروف است همچنين آب قصبه که مظهر آن در مقابل مدرسه شوکتيه بوده است نيز بعد از گذشتن از کوچه محسن

ت به ها و ازآنجا به ميدان چهاردرخت رسيده و پس از عبور از ميدان چهاردرخزاده )محور جنوبی ميدان پست( به کوچه خواجه
( در حرکت شهرپایينکشمان ته ده ) سویبهسمت غرب جریان داشته و از جوی گسکی واقع در محله ته ده تغيير مسير داده و 

توان به کوچه نقيب، کوچه ملک، کوچه کربالیی، کوچه کربالیی قياض محورهای مهم و معروف بافت محله می ازجملهبوده است. 
زاده، کوچه اهر، کوچه مهتدی، کوچه باغ زرشکی، کوچه صمدی، کوچه علوی، کوچه محسنواقع در محله برزگران و کوچه جو

بی عروس، است از: ميدان پست، ميدان بی معروف محله عبارت هایميدانپست قدیم واقع در محله سرده اشاره کرد. همچنين 
)آرشيو پایگاه  عنوان مرکز محله شناخته شده است.بهتر بوده و ها بزرگميدان آراسته، که در این ميان ميدان پست از بقيه ميدان

 (80بافت تاریخی شهر بيرجند، 

 

 تاریخچه بنای خانه فروتني -4
مسکونی بافت  بناهای جملهاز خانه فروتنی 

که سبک معماری، نوع مصالح و  ،استتاریخی بيرجند 
سازی در اواخر دوره فضاسازی خانه نشانگر شيوه خانه

. پالک ثبت امالک، نصب شده بر روی استقاجار 
این  .دهدمیه. ق را نشان  0886درب چوبی بنا تاریخ 

تعلق به آقای دری مقدم بوده در ابتدا م بنای تاریخی
ه. ق مالکيت آن به آقای فروتنی  0660است و در سال 

واگذار شده است. این بنا با توجه به وجود عناصر 
پهلوی  -قاجار رهمربوط به دوشاخص و زیبای معماری 

 2020با شماره ثبت: 82/08/0680در تاریخ است و 
)آرشيو اداره کل ميراث  .شده استثبت آثار ملی کشور 

فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی خراسان جنوبی، 
0680) 
 

 خانه فروتنيمعماری  -4-1
معماری خانه فروتنی نشاندهنده اهتمام سازنده بنا 

فضای موجود با بکارگيری عناصر در استفاده بهينه از 
منسجم و زیبا در فضائی  معماری به شيوه ای کامالً

)آرشيو محدود جهت کاربری هر چه بهتر می باشد. 
اداره کل ميراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی 

درون گرایی در معماری  (0680خراسان جنوبی، 
خصيصه اصلی بناهای مسکونی در محدوده بافت 

د است. اصلی ترین جلوه معماری تاریخی بيرجن
درونگرا، نمای ورودی و سر در آن است. )وفایی، 

0680،862) 

 
 موقعیت مکانی خانه فروتنی در بافت بیرجند  -1نقشه 

 (ه)مأخذ: نگارند

 
و  محدوده محله سردهدر خانه فروتنی جانمایی  -2نقشه 

 (ه)مأخذ: نگارند آثار مهم پیرامونش

 و زدهقالبآجرهای  باخانه فروتنی در قسمت ورودی دارای ایوانچه ای با قوس هاللی و سردر زیبا تزئينات آجرکاری زیبا 
سطح کوچه باالتر در نظر گرفته شده است و درب ساده . کف این ورودی به اندازه یک پله از است موتيف های هندسی ارگيریکب

در خانه فروتنی به شيوه  بند عمودی یا همان چفت و کلون جهت محافظت از خانه در طول شب است.دارای پشت چوبی دو لته،
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لنگه چپ،  ای برای زناندارای کوبه حلقه های قدیمی دارای دو کوبه فلزی جهت در زدن است که لنگه راست درمعمول خانه
 ای توپر و کشيده برای شناسایی مردان است.دارای کوبه

شکل فضائی چهار ضلعی و کوچک با  در این خانه به شودمییکی از عناصر معماری اصيل اعيانی از آن یاد  عنوانبههشتی 
پس از هشتی از طریق  د.وجود می آور که از طریق یک داالن کوتاه و باریک مسير دسترسی به صحن را به است چهار ترکسقف 

با یک حوض  است آجرفرش حياط کف صحنپيدا می کنيم.  هراحياط یک داالن کوتاه و باریک مسير دسترسی به صحن 
در ضلع شرقی حياط ایوان با قوس کليل و تزئينات  حياط وجود دارد. دورتادور هااتاقو چهار باغچه در چهار طرف و  گوشهشش

با دو درب چوبی دو لته که  شودمیترین اتاق خانه نيز محسوب بزرگنشين قرار دارد که به اتاق شاه زدهقالبآجرکاری با آجرهای 
. امکان دسترسی به اتاق کندمیدنبال آن دو راهرو در دو طرف ایوان، فضاها را به یکدیگر متصل ب و  شودمیکه هر دو به ایوان باز 

توان به رعایت اصل ساخته است که میفراهم می که ارتباط مستقيم با هشتی را دارد روطور پيوسته از هشتی و راهبنشين شاه
از ورود به صحن اندرونی و  نيازبینسبت داد که ميهمان غریبه را  استمحرميت که یکی از خصوصيات معماری اصيل ایرانی 

 .کندمینشين هدایت مستقيماً به داخل اتاق شاه

ها اشاره کرد. بسيار در آن هایطاقچهوجود  با طاق آهنگ و کليل وخانه عالوه بر فضای کوچک  های ایندر کل اکثر اتاق
مشابه مطبخ وجود دارد، که در ضلع جنوب غربی  های. در این خانه مانند سایر خانهاستها نيز چوبی های تمام اتاقدرب و پنجره

سرویس بهداشتی  عنوانبهفضاهای خانه زیرزمين که  ازجمله بنا با طاق و تویزه و کف فرش سنگ گندمک تشکيل شده است.
ای برای پلهو از ضلع غربی خانه راه شده احداثدر ضلع شمالی بنا  نيم اشکوب باال مورد استفاده بوده است با طاق ضربی. درگذشته

)آرشيو  .اشکوب باال مشاهده می شود در با سقف تخت و تزئينات کليل نشينشاهایوان و اتاق تعبيه شده، سپس به  دسترسی به آن
 (0680اداره کل ميراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی خراسان جنوبی، 

 

   

 (نگارنده)مأخذ:  میان سرا -2شکل  (نگارنده)مأخذ:  سردر ورودی بنا -1شکل 
)مأخذ:  اتاق ضلع شمالی -3شکل 

 نگارنده(

   
 نمایی از ضلع شمالی بنا-4شکل 

 )مأخذ: نگارنده(

)مأخذ:  فضای مطبخ -5شکل 

 نگارنده(

 فضای اتاق طبقه اول -6شکل 

 )مأخذ: نگارنده(

   
نمایی از اتاق زمستان -7شکل 

 )مأخذ: نگارنده( نشین

 باال طبقهنیمنمای  -8شکل 

 )مأخذ: نگارنده(

 باال طبقهنیمفضای  -9شکل 

 )مأخذ: نگارنده(
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 : نگارندهماخذ در خانه فروتنیمواد و مصالح بکار رفته  -1 جدول

 جدول موادومصالح

 مالت موادومصالح جزء

 شفته آهک زهیرسنگقلوه سنگ و  پی

 گچ-خاک گچ-ماسه آهک سراميک-آجر باربر دیوارها

 گچ و خاک آجر ستون

 یسازکف
 ماسه بادامی-پودر سنگ -سيمان سفيد-گل و آهک -آجرگری اصلی

 دوغاب گچ -ماسه آهک سراميک-سنگ بادامی الحاقی

 

 : نگارندهماخذ بکار رفته در خانه فروتنی اندود - 2جدول

 اندودها

اندود در فضاهای داخلی و 

 اهوانیا

گل بر روی جرز آجری و سپس به ضخامت ابتدا به ضخامت تقریبی دو سانتیمتر کاه

 تقریبی دو ساتنیمتر مالت گچ بر روی آن کشیده شده است

 اندود خارجی نما
متر مالت سیم  سپس به ضخامت تقریبی دو سانتیگل بر روی جرز آجری و ابتدا آستر کاه

 .گل بر روی آن کشیده شده استکاه

 

 شناسيآسیب -4-3

 :است زیر موارد شامل است شده آن تعادل خوردن برهم باعث خانه فروتنی در که یهایآسيب بيشتر

 زیرزمينی های آب سطوح آمدن باال از ناشی صعودی رطوبت -

 زمان گذر اثر در مصالح و مواد فرسایش -

 بام نامناسب بندی شيب -

 محوطه نامناسب سازیکف -

 در اثر رطوبت صعودی و نزولی خارجی و داخلی اندودهای از بخشی ریختگی -

 گردشگر جذب جهت در مطلوب شرایط و امکانات نبود -

شرایط این خانه  توانمی مناسب ساماندهی و مرمت طرح درمان، ارائه و تعادل عدم و مخل عوامل ،هاآسيب نوع شناخت با
باف بيرجند و خانه  تاریخی و اصيل باروحيه مطابق که استاندارد و مطلوب شرایطی ایجاد با همچنين رساند پویا تعادل به را تاریخی
 .کنيم مکان دعوت این به هستند گردشگران شامل که را غيربومی و افراد شد بومی افراد مهاجرت از مانع توانمی است فروتنی
 

 مقایسه تطبیقي خانه فروتني و خانه پردلي -5
دستيابی به  باهدفها و آن هایشباهتو  هاتفاوتفروتنی و خانه پردلی در جهت پی بردن به  دوخانهبررسی عوامل مختلف در 

وجود -0مد نظر شاهد تشابهاتی هستيم مانند:  هایخانه مقایسه عناصر فضاییبا  .شودمیمعماری بومی در این دو بنا پرداخته 
به کارگيری ازاره آجر در -0وجود سرداب -6 اطيححوض در قسمت ميانی -حياط مرکزی-8بعد از ورودی ( فضای انتظار) هشتی

 بامپشتدسترسی به -0اوت مانند قسمت تابستان نشين و زمستان نشين و عناصر فضایی متف ،استفاده از ایوان-2حياط مرکزی 
 موقعيت ازلحاظ
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 فروتنی و خانه پردلیمقایسه تطبیقی خانه  - 3جدول

 یخانه پردل یخانه فروتن

    

 
   

  

  
 (یخراسان جنوب یفرهنگ راثياداره کل م وي)مأخذ: آرش )مأخذ: نگارنده(

 

 احیا و بهسازی خانه تاریخي فروتني -6
و هویتی که با  هادانهتک، پس توجه به این هستند محلهتشکيل دهنده بافت  هایسلولیا به عبارت دیگر  هادانهتکخانه، 

منظور ابقاء و بهبود کالبد و تجدید حيات یا اعطای کاربری به  احياء و بهسازی به ضروری است. ،دارندمیزمان نگاه  درگذرخود 
. شودمیموجود در یک بنا، به کار گرفته  هایارزشیک بنای تاریخی در جهت استفاده بهينه از ساختمان و یا محافظت و ارتقاء 

ظ آن و قطع مسير منتهی به ویرانی مناسب برای حف ایشيوهی از کارکرد و زندگی بنا به اتازهتجدید دوباره حيات و یا تعریف 
-زایی و ایجاد اوقات فراغت سالم برای گردشگران میاز دیدگاه اقتصادی، احيا و مرمت آثار تاریخی موجب اشتغال .شودمیشناخته 

چرا  گردد،بخش خصوصی به مرمت بناهای تاریخی اقدام نماید، مسائل اقتصادی دارای اهميت بيشتری می کهدرصورتیاما  گردد؛
اش به مکانی تبدیل کند که ضمن بازگرداندن رونق به بنا بتواند بازگشت سرمایه ای تاریخی را با سرمایهگذار باید خرابهکه سرمایه

ها، البته توجه به این نکته ضروری است که در حفظ و صيانت ابنيه، ارزش گذار به ارمغان بياورد. به همراه سود را برای سرمایه
نگریم و هدف به آن می وسوسمترهنگ گذشته و خالصه در حفظ ميراث تاریخی، معنوی و طبيعی، باید بدانيم از کدام باورها و ف

کند یا بازده اقتصادی دارد، سالمت ای و نمایشگاهی است یا کاربردی، پایداری اکوسيستم را تضمين میبنا(، موزه) از حفظ یک اثر
کند؟ اگر به هریک از مفاهيم مذکور بيندیشيم و تاریخی و هویت آن فرهنگ و قلمرو را حفظ می نماید و یا روندجامعه را تأمين می

 .سپس به ارائه طرح بپردازیم، مسلماً به همه اهداف و مبانی فوق خواهيم رسيد
 

 انجام شده در بنا جهت احیا و تغییر کاربری هایطرح -6-1
 ی سردر ورودی و نماهای داخلیو بازسازمرمت  -0

 و باغچه در حياط آجرفرشاجرای  -8

 طرح مرمت اندود دیوار و کف اتاق -6

 بام لبه مرمت طرح -0

 جرای فضای سرویس بهداشتی در ضلع جنوب شرقی بناا -2

  اندازدستطراحی  -6

 های بنا به علت فرسودگی تعویض درب کليه اتاق -4

 بازسازی راه پله -8
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نمای و تزئينات آجری  از گچ حياط فضاهای داخلی اندودرمت م  :داخلیی سردر ورودی و نماهای و بازسازمرمت  -الف
 سيم گل پوشانده شده است. اندود خارجی با 

  
 اطیح یداخل یقبل از مرمت نما -11شکل 

 (یفرهنگ راثیعکس م وی)مأخذ: آرش

 اطیح یداخل یبعد از مرمت نما -11شکل 

 )مأخذ: نگارنده(

  
 یورودنمای سردر  از مرمتقبل  -12شکل 

 مأخذ: آرشیو عکس میراث فرهنگی()
 نمای سردر ورودی بعد از مرمت -13شکل 

 )مأخذ: نگارنده(

  
 ویقبل از مرمت آجرفرش و باغچه )مأخذ: آرش -14شکل 

 (یفرهنگ راثیعکس م

)مأخذ:  بعد از مرمت آجرفرش و باغچه -15شکل 

 نگارنده(
 

و  آجرفرشاجرای  -ب
ميانسرای خانه  :باغچه در حیاط

فروتنی شامل طرح مرمت کف حياط و 
اجرای باغچه و حوض آب با مصالح 

( ساماندهی و اجرا 80*80همگن )آجر 
 خانه فروتنیدر  سازیکفشده است. 

از مصالح همگن )موزایيک فرش( کف 
حياط و اجرای باغچه و حوض آب 

 است. شدهاحداثجهت ساماندهی 
 

مرمت اندود دیوار طرح  -ج
اتاق ها با مرمت دیوار  :و کف اتاق

با سنگ  هااتاق سازی و کفاندود گچ 
 شده است. اجراگندمک 

اجرای فضای سرویس  -د

  
و کف  واریقبل از مرمت اندود د -16شکل 

 (یفرهنگ راثیعکس م وی)مأخذ: آرش

 واریبعد از مرمت اندود د -17شکل 

 و کف اتاق )مأخذ: نگارنده(

  
اجرای فضای سرویس  قبل از -18کل ش

)مأخذ: آرشیو عکس میراث  بهداشتی

اجرای فضای  بعد از -19شکل 

 )مأخذ: نگارنده( سرویس بهداشتی
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بهداشتی در ضلع جنوب شرقی 
دليل عدم وجود فضای مناسب  به :بنا

اقدام به  جهت سرویس بهداشتی
 احداث این فضا شدیم.

  :اندازدستطراحي  -ه
 عنوانبهاجرای دیوار مشبک آجری 

با  طبقه اول خواب بهار اندازدست
 و آجرگری 80*80خشت 
 
 هیدرب کل ضیتعو -و
 یبنا به علت فرسودگ یهااتاق

 فرهنگی(

  
مشبک  وارید یقبل از اجرا -21شکل 

 راثیعکس م وی)مأخذ: آرش یآجر

 (یفرهنگ

 وارید یبعد از اجرا -21شکل 

 )مأخذ: نگارنده( یمشبک آجر

  
قبل از مرمت آجرفرش و باغچه -22شکل 

 (یفرهنگ راثیعکس م وی)مأخذ: آرش

بعد از مرمت آجرفرش و  -23شکل 

 باغچه )مأخذ: نگارنده(

 يخانه فروتن یرکاربرییو تغ یهدف از بهساز -6-2
 یا( منطقهرجنديشهر ب هيمرکز محله چهاردرخت )هسته اول یکیخانه در نزد نیواقع است. ا رجنديدر محله سرده ب یفروتن خانه

و  یمحدوده قرار دارند. حفظ و نگهدار نیدر ا یخیبا ارزش تار یشهر و بناها یمراکز مذهب نیترکه از مهم یفرهنگ -یخیتار
شهر  یو فرهنگ یخیتار تیهو زين یو اجتماع یبخشد، ازنظر اقتصاد یبه آنها م یادوباره اتيکه ح نیآثار عالوه بر ا نیمرمت ا

 یبهساز ،یکاربر ريي، تغموجود در آن یارزش ها یگهدارمنظور حفظ و نبه یخیتار یاز بناها نهيبه استفاده .کندیم ايرا اح رجنديب
طرح مرمت باشد و  یمکمل و در راستا دیبا اءي. طرح احشودیمحسوب م یخیتار هيابن یاصل در حفظ و نگهدار نیترمهم اءيو اح

ارزشمند  یگونه بناها نیروح در کالبد ا دنيزنده کردن و دم یبه معن اءي. واژه احدباشن گریکدی رويپ دیطرح، با کیدو اقدام در  نیا
 است.

 

 یکاربر رییو تغ ایاح یاستراتژ -6-3
احيا و  یها، فلسفهمشخص شود. این اهداف و ارزش قاًيعنوان استراتژی احيا دقاز طراحی باید اهداف موردنظر طراحی به قبل

 اند از:حاکم عبارت یها. انواع ارزشندینمایتغييرکاربری را توجيه م
 اجتماعی: باهدف هویت بخشی به بنا جهت اعتالی روحيه باور داشتن خود در جامعه -
حفظ مواریث گذشتگان، برای فراهم آوردن زمينه آموزش  تیهنری، معماری و درنها یهافرهنگی: باهدف حفظ ارزش -

 به آیندگان اورددسو انتقال این  آنان از تجارب
 الی باورهای اعتقادی مردممذهبی و اعتقادی: باهدف حفظ و اعت -
 هاهیموجود و جلوگيری از اتالف سرما یهاهیاقتصادی: باهدف استفاده از سرما -
 (0 0، 0642فوق )پاکزاد،  یهاچند جانبه: ترکيبی از ارزش -
 

 تاریخ طبیعي یهاموزه -7
و  کندیم بيهمگان را به حفظ و حراست آن ترغ خته،يبرانگ عتيطب نيها را به درک و تحسانسان اقيها اشتموزه نیا
تکامل  تيقرار داده ماه دکنندگانیبازد دیدر معرض د یخیو تار یکیبستر اکولوژ کیانسان را در  یعيطب ستیزطيمح نيهمچن

متنوع  یهاجموعهها با مموزه نیا آوردیدرم شیبه نما یاجتماع یهاتمام گروه یبرافهم و انسان را به زبان ساده و قابل عتيطب
 یها نهيزم در یعيعلوم طب یهاموزه . دهدیپژوهشگران در سطوح مختلف قرار م اريرا در اخت یعيخود امکانات وس یونيليچندم

 یدارند. بخش آنتروپولوژ تي( فعالی)آنتروپولوژ یشناسو انسان یاکولوژ ،یشناساهيگ ،یشناسستیز ،یشناسنهیرید ،یشناسنيزم
خود  یعلم دگاهیهر موزه آن را از د یول ندینمایم یگردآور زيرا ن یشناسو باستان یشناسو قوم یشناسمردم یهاها نمونهموزه نیا

 (0688)پندرس، کندیم ريو تفس ريتعب
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 یرکاربرييمورد استفاده جهت تغ یضاهاف
 ای هایگالر ،یالب ای یتاالر ورود :به موزه
و  یاهيگ یهاگونه شینما یتاالرها
 ،ایترکافه ،شگاهیآزما ،کتابخانه ،یجانور
بخش و  تئاتریآمف ،یبخش ادار ،انبار

: 0640 فرت،ی)نو یقاتيتحق– یآموزش
884.) 

 

 
 تصویر گالری پرندگان -24شکل 

 )مأخذ: نگارنده(
)مأخذ:  فضاهای موزه تاریخ طبیعی در پالن خانه فروتنی معرفی -3نقشه 

 (نگارنده

   
 دارانمهرهتصویر گالری  -25شکل 

 )مأخذ: نگارنده(

)مأخذ:  نرم تنانگالری  -26شکل 

 نگارنده(

 تصویر گالری پرندگان -27شکل 

 نگارنده()مأخذ: 

 

 گیرینتیجه

 یمعمار یژگیکالبد آن ازلحاظ و نيو همچن یعيطب طيمح ،یخیعنوان مکان تاراست که به یسند و اثر هنر کی یخیتار یبنا
 است. یتازه به بنا ضرور اتيبازگرداندن ح تیو مرمت جامع و درنها یبهساز یطیشرا نيما ارزشمند است. در چن یبرا یو اجتماع

است و به  یو اجتماع یفرهنگ ،یاسناد ،یخیتار ،یشناسییبایز ،یچون ارزش معمار ییهاارزش یدارا یفروتن یخیتار خانه
فضاها  یتا تمام داردیو روح مکان ساختمان، ما را به آن وا م دهدیخاطر و آرامش ماحساس تعلق یاست که به ما نوع ليدل نيهم

شهر، بر  یفرهنگ – یخیضمن حفظ حافظه تار ميتا بتوان ميدانست یبنا را قابل مرمت و بهساز نیا  .ميرا لمس و جستجو کن
اول آنکه  م،یاپژوهش همواره به دنبال پاسخ به دو سؤال بوده نی. درروند اميرسان یاری زين یخیو حفاظت از بافت تار یداریپا

 یارهايبر اساس مع توانیچگونه م زيدر نظر گرفت؟ و دوم ن یعيطب خیتارو  ميعنوان موزه اقلرا به یخانه فروتن توانیچگونه م
 داد؟ یکاربر رييو تغ یطرح بهساز یخانه فروتن یبرا یدارموزه

مقدم در اواخر دوره  یآن آقای در هيمالک، اول لهيوسمن جمله ابنيه مسکونی بافت تاریخی بيرجند است که به یفروتن خانه
ارزشمند آثار  یاز بناها یکی یفروتن یخیشده است. خانه تار یداریخر یفروتن یتوسط آقا 0660شده و در سال قاجاریه ساخته

 یدر فهرست آثار مل 2020با شماره  0680اسفند  82بنا در  نیبه دوره اواخر قاجار است. ا وطمرب یو از بناها رجنديشهر ب یخیتار
 شده است. کشور ثبت

 آن ارائه شده است. یبهساز یبرا یو طرح میاپرداخته یخانه فروتن یوارده بر بنا یهابيادامه به آس در

و رطوبت بنا است. با  یانسان یهابيمربوط به آس هابيآس نیشتريآشکار شد که ب یخانه فروتن یمطالعه انجام شده بر رو با
بردن  نيبه: اصالح و از ب توانیارائه شد که م بيمناسب با هر آس یمرمت یراهکارها رسانبيعوامل آس یمطالعه و بررس

شامل مرمت اندود گچ  اطيها و حو مرمت اتاق یفرسوده، سامانده یهاو پنجره ربد ضیناودان، تعو ضیتعو ،یبصر یهابيآس
 اشاره کرد. توانیرا م اطيها و حازاره ها و کف اتاق ،یو خارج یداخل
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با نگاه به منشورها و  ،یخانه فروتن یرکاربرييو تغ یبهساز یها ینهيضمن مطالعه درزم ز،يدر خصوص پاسخ به سؤال دوم ن 
 نیدر تدو یخانه و عناصر آن، سع یمعمار یهاو با توجه به اصالت یکاربر رييو تغ اياح یٔ  نهيدرزم یالمللنيب یهامهقطعنا
 دارد یعيطب خیموزه تار هب یکاربر رييو تغ یبهساز یبرنامه

از  یکیکه  رسدیاهداف ذکر شده به نظر م نيمرجع در تأم یهاو مجموعه یعيطب خیتار یهاموزه تيتوجه به اهم با
بافت  یاند از: اقدام به نوسازارائه داد عبارت توانیم یخانه فروتن یرکاربرييو تغ یبهساز یکه برا ییهایطرح یراهکارهای عمل

و استفاده حداکثر از فضاها، انجام اقدامات الزم بدون حداقل  دیجد یبا کاربر ازيمورد ن یاآن، انطباق فضاه یبا توجه به فرسودگ
 یدر بافت، انتخاب مبلمان متناسب با کاربر یگذارهیدر جهت سرما سمیگردشگر و تور تياستفاده از ظرف ،ییازلحاظ اجرا بيآس
 .یاز اغتشاش بصر یريو اضافه در بنا و جلوگ دیجد ناتيئتز جادیمداخله و عدم ا نیازلحاظ ابعاد، شکل و رنگ، کمتر دیجد

در زنده شدن  یانقش برجسته نکهیعالوه بر ا یعيطب خیبه موزه تار یرکاربرييو تغ یکه بهساز میينمایمشخص م تیدرنها
و  یعيآثار طب یهاو شناخت ارزش یعموم یهایبافت محله سرده و مرکز محله چهار درخت خواهد داشت. بلکه در باالبردن آگاه

و  عتيمرتبط با طب یهادگانه و بخصوص آموزشاهداف چن وحشاتيح یهاو پارک هااغب ،یعيطب خیتار یهاموزه ليتشک ،یمل
و  تیو متوجه تعهدات خود نسبت به حما افتهی شیافزا یستیتنوع ز یهاهر فرد به ارزش یو توسعه آگاه جادیاست. ا ستیزطيمح

 .دیدر او به وجود آ عتيبا طب حيبرای تعامل صح یشده و مهارت ستیزطيو مح یستیحفاظت از تنوع ز

افراد در منطقه فراهم و از مهاجرت  شتريو اشتغال هرچه ب یگذارهیسرما نهيزم یعيطب خیبا رونق افتادن موزه تار نيهمچن
به سکونت در صورت بهبود  لیبه موزه تما یخانه فروتن ايبا طرح اح جهي. در نتشودیم یريجلوگ یمیافراد از بافت قد هیرویب

 د کرد.خواه دايپ شیمحله افزا نيدر ساکن طیشرا

 یهاارزش یبخش تیبه موزه، باعث جذب گردشگران خواهد شد و کمک به هو یخانه فروتن یکاربر رييو تغ یبا بهساز
کرده  ليوآمد افراد تحصخانه، رفت یبا بهساز یمیقد یمخصوص در بافت ها یهابيمحله سرده خواهد شد. با وجود آس یفرهنگ

را کاهش و فرهنگ آرامش و  یمیقد یهراس مردم از بافت ها تواندیم نیو ا افتیخواهد  شیدر محله افزا یو سالم ازنظر فرهنگ
 دهد. شیرا افزا یدوست
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 معماری سبزفصلنامه 
 ، جلد دو0011 زمستان (،57)پیاپی:  2سال هفتم، شماره 

 
 

 

 رانیدر معماری سبز ا یریس

     

 *1انیمدبر یعل
 26/90/0099تاریخ دریافت:  

 90/00/0099تاریخ پذیرش: 
 

  00626کد مقاله:  
 

 یده ـچک
 

سبز)مواد و مصالح قابل  یها یشود که در آن از مصالح سبز و تکنولوژ یاطالق م ییسبز به ساختمان ها یمعمار
نوع  نیکند. هدف از ا یاطرافش کم م طیمح یآن را بر رو یشود و اثرات منف ی( استفاده میعیبازگشت به چرخه طب

 یو کاربرد یو از نوع مطالعات عمل یلیو تحل یفیتوص وهیبه ش قیتحق نیاست. ا ستیز طیهم سو شدن با مح یمعمار
باشد.  یآن ها م لیو تحل هیبه روز و تجز ینامه ها انیها و پا قیانجام شده، تحق یبر مطالعه، کارها یاست که مبتن

مختلف برای همسازی معماری با  کردهاییرو شیدایهای پ نهیزم ستم،یو بحران انرژی در سده ب یطیمح ستیز یآلودگ
انسان در حل  ینقش سبک زندگ راًیاخ کردها،یرو نیاز ا یاشتن نقش انسان در برخانگ دهینمود. به رغم ناد جادیم را ایاقل

فراوان قابل بحث  قیبا توجه به مصاد ن،یزم رانیکهن ا یمورد توجه قرار گرفته است. معمار یطیمح ستیبحران های ز
شده اند که در زمستان به  یطراح یطور رانیکهن ا یوفادار بوده است. ساختمان ها یداریپا یبه مبان یبه خوب ،یو بررس

 داراستیپا یمفهوم معمار نیتر یوکاربرد نیساده تر نیخنک و ا یشوند و در تابستان به راحت یگرم م یو سادگ یخوب
 یتوان با معمار یم یکم و کاست نیرا بدون کوچکتر یهودگیاز ب زیو پره یخود بسندگ یرانیا ی.دست کم از اصول معمار

 نگونهیباشد ا ینو به معمار یبه فکر نگرش ایقبل تر از آنکه دن یلیخ رانیا یمعمار یعنی نیبق دانست و ا)سبز( مطاداریپا
 است. دهیآفر یم

 

 .رانیسنت و گذشته، ا دار،یپا یسبز، معمار یمعمار یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 Alimdbrn31@gmail.com   رانیا ز،یتبر ز،یواحد تبر یدانشگاه آزاد اسالم ،یمعمار یدکتر یدانشجو -0
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 مقدمه  -1
معماری سبز برخاسته از معماری پایدار و توسعه پایدار بوده که این ناشی از نیاز انسان امروز در مقابل پیامدهای سوء جهان 

در معماری  صنعتی و مصرفی عصر حاضر است. معماری سبز ضمن اینکه یک مفهوم جهانی است محلی هم است. ایده های اصلی
سبز عبارت است از؛ استفاده از مواد و مصالح دارای چرخه طبیعی و هم چنین استفاده از منابع کارآمد و طراحی مجدد برخی از 
محصول ها و ارزش گذاری بیشتر روی سیستم های طبیعی برای محافظت هر چه بیشتر از کیفیت زندگی بشر، کاربری مناسب از 

 (.0900)دشتی شفیعی، در معماری سبز می باشد زمین از ارکان بسیار مهم
 انسان بیشتر فضاهای هرچه نفوذ و آنها گرفتن وسعت از ناشی شهرها، هویتی و اجتماعی زیست محیطی، مشکالت دنبال به

 زیست ارتقای برای عاملی به مثابه بلکه ها توده برابر در سبز ای لکه به عنوان فقط نه سبز فضاهای طبیعی، فضاهای به ساخت

 ابعاد جمیع که هستند شهر اصلی ساختارهای از سبز یکی های شبکه و طبیعی های زیرساخت شوند. امروزه می شناخته شهروندان

 پاسخی بیستم، قرن دوم نیمه در انسانی طبیعت و طبیعت به دوباره بازگشت .می دهند قرار توجه مورد را شهر منظر کمی و کیفی

 دو ذیل که بود، غرب در جهانی دوم جنگ از پس ویژه به مدرن، جنبش و صنعتی انقالب انسانی و زیست محیطی بحران های به

 در وحدت را زمین در انسان سکنی گزینی و بودن هایدگر بیستم، قرن دوم نیمۀ آغاز گرفت. در شکل علمی و فلسفی عمده رویکرد

 .Heidegger, 1971)کرد میرایان) انسان ها( معنا و ایزدان آسمان،حیوان(،  و گیاه آب، صخره، از زمین)مملو چهارگانۀ پیوند و

P.147) جریان  برخی ایجاد در آنهاست، از بیشتر متأثر میالدی 69 دهه از پس معماری که نیز علمی دیگررویکردهای سوی از
 و دوکسیادیس چون پیشگامانی محیطی توسط طراحی در انسانی علوم همکاری چون گذارده است. رویکردهایی تأثیر معماری های

بودند.  شده ایجاد بحران های به پاسخی سبز، معماری و اقلیمی پایدار، معماری در اجتماعی و فرهنگی طبیعی، محیط حفظ رویکرد
باغ  به موسوم طبیعی محیط های در حیات دوست،  موجودی عنوان به انسان روانی و جسمی بهداشت در طبیعت نقش نیز اخیراً 
 درمانی مراکز طراحی مطالعات در بار نخستین که طبیعت شفابخشی ایدة(. Edward O., 1984)است شده مطرح شفابخش های

 نیز زندگی سبک آگاهانه تغییر و اجتماعی بُعد در. گرفت قرار توجه مورد دیگرنیز فردی و جمعی قلمروهای در بعدها شد، مطرح

 علیه بر طبیعی محصوالت از استفاده و زندگی آهستۀ آهنگ به تمایل اساس بر سبز، زندگی یا سبز جنبش عناوین با جماعاتی
طبیعی،  و انسانی محیط به رویکرد در بنیادین تحولی وجود با(. Ulrich, R. S., 1999. P.22-86)شوریدند مسلط الگوی

 نیستند. برای برکنار محیط به انسان یک سویه نگاه از طورکامل به هنوز توسعه حال در کشورهای در ویژه به پیشین رویکردهای

 هوشمند بناهایی اخیراً و معماری دوش بر را بنا آسایش اقلیمی فراهم سازی مسؤلیت فوق، رویکردهای برخی معماری درحوزه مثال

 و آسیب کمترین و بهینه استفاده جهت در را آب و انرژی چون طبیعی مواد به انسانی نیازهای از بخشی می توانستند که انداختند،
 هیچ به سخنان این نمایند، همچون باز آفرینی این گون بناها در معماری سنتی و گذشته ایران. البته مدیریت را طبیعت در مداخله

 ایجاد بحران های حل به کمکی انرژی، پاك و نوین سیستم های از بهره گیری و فوق رویکردهای که نیست معنی این به روی

 انسان بودن جدا کرد، غفلت آن از نباید اینجا در هستند. آنچه مضاعف توجهی نیازمند رویکردها این بالعکس، بلکهنمی کنند.  شده

 انسانی زندگی سبک عبارتی است. به طبیعت از یک جانبه بهره گیری بیانی به و طبیعت، با تعامل و مشارکت در او زندگی سبک و

 .نماید ایجاد سبز و پایدار سیستمی می تواند دیگر رویکردهای و طبیعت با دوسویه پیوند و هم زیستی در
 

 روش تحقیق   -2
انجام شده،  یبر مطالعه، کارها یاست که مبتن یو کاربرد یو از نوع مطالعات عمل یلیو تحل یفیتوص وهیبه ش قیتحق نیا
 .باشد یآن ها م لیو تحل هیبه روز و تجز ینامه ها انیها و پا قیتحق

 

 تحقیقپیشینه  -3
 با اقلیمی، غیرفعال و راهبردهای فعالبه  سبز اندیشۀ و زندگی سبک معماری،(، در مقاله ای تحت عنوان 0909طاهری، جعفر)

 زیست بوم پایداری و حفظ مسألۀ که دارد تأکید موضوع این بر مقاله این اشاره داشته است. همچنین سبز زندگی سبک مشارکت

 بر انسانی، زندگی سبک از انسانی علوم گفتمان نظارت و توسعه به وابسته نخست درجۀ در راهبردی، نوع هر اساس بر زمین

(، در بررسی 0909شیخ، دالرام) .است یکپارچه سیستمی در طبیعت و انسان دوسویه تعامل و همسازی برای مهندسی، گفتمان
 در پایداری بررسی معماری، به و فرهنگ میان رابطه تبیین با تا است شده سعیپایداری انرژی و فرهنگ در معماری کهن ایران، 

 ؟ خیر یا و بود خواهد مجدد یکارگیری قابل ایران کهن معماری در پایدار مصادیق معماری اساساً  کهپرداخته،  ایران کهن معماری
 این و خنک راحتی به تابستان در و شوند می گرم سادگی و خوبی به زمستان در که اند شده طراحی طوری ایران کهن های ساختمان

 بدون را بیهودگی از پرهیز و بسندگی خود ایرانی معماری اصول از کم دست. پایداراست معماری مفهوم ترین وکاربردی ترین ساده

 فکر به دنیا آنکه از تر قبل خیلی ایران معماری یعنی این و دانست (مطابق پایدار)سبز معماری با توان می کاستی و کم کوچکترین
نیز به بررسی اصول و جایگاه معماری سبز در ایران  (0900شفیعی)دشتی  است. آفریده می اینگونه باشد معماری به نو نگرشی
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 های در مقاله ای به الیه (،0900خضریان و همکاران)پرداخته و لزوم ارائه راهکارهایی  در جهت توسعه آن را ضروری می داند. 

در مقاله معماری سبز به این نتایج  (،0902اشاره داشته اند. اشتری، زهرا) حال به تا گذشته از معماری در اقلیمی پایداری پنهان
رسیده است که با توجه به خطری که محیط زیست با آن روبه روست، جهان به سمتی پیش می رود که به دنبال بهبود محیط 

 باز فضای محوری (، نقش0900احمدی، زهرا)ز معماری سبز را دارد. زیست است تا آنجایی که در پروژه های خود سعی بر استفاده ا

 بر تأکید با و همچنین کویری مناطق در ایران بومی معماری در پایداری ویژگی بر تکیه با حاضر پژوهش، پایدار معماری تحقق در

 بررسی مورد پایدار، معماری بومی خلق در را باز فضاهای کلیدی نقش تا است آن بر معماری این در باز فضاهای جوهری نقش

 تطبیقی مقایسه مورد اصول پایداری با و گرفته قرار ارزشیابی مورد کویر معماری پایه عناصر عنوان به باز فضاهای لذا دهد؛ قرار

 مختصات دارای خود تنها نه بومی کویر معماری در باز فضاهای که دارند تأکید مهم این بر پژوهش از حاصل گیرند. نتایج می قرار

(، 0901کلیائی و همکاران) .پایداری داشته اند تحقق در اساسی نقشی و بوده پایداری به دستیابی ساز زمینه بلکه محورند پایداری
 منظور به که داد نشان پژوهش نتایج، پرداخته اند. سبز معماری و پایدار معماری به دستیابی تحوالت سیر در مقاله ای به ارزیابی

 و پایدار یک معماری به دستیابی منظور به شده پیموده امروز به تا که مسیری به توجه با غایی، اهداف به دستیابی و مسیر این حفظ
 و تمامی شهرسازی، معماری، حیطه در اقتصاد، و زیست محیط اجتماع، کلی عرصه سه در کامل و جامع نگرش یک با باید سبز

معماری  درنگاهی نو (، نیز در مقاله ای به 0909شیرازیان، ناعمه؛) .نمود ریزی برنامه و گیری تصمیم آنها با مرتبط رشته های
در مقاله خود تحت   (،0900پورصفوی و همکاران) پرداخته اند. سنتی ایران از ساختمان سبز سنتی دیروز تا ساختمان سبز امروز

 پیشرفت هایی مدد به ایران، بام در روی بر سازی باغ داشته اند. رشد عنوان بام سبز یا باغ بام؟ نگاهی به تجربه های اخیر تهران

 و شده ممکن آمده، بدست اروپایی کشورهای به خصوص و یافته توسعه درکشورهای سبز های بام زمینۀ در اخیر سال های در که
 به تر دقیق نگاهی اما افتد؛ اتفاق سبز معماری و اکولوژیک های طراحی از استقبال و پایدار توسعۀ به توجه ادامۀ در رود می انتظار

 راستا هم جهان در آن توسعۀ با لزوماً ایران در سبز بام های گسترش که می دهد نشان می شوند اجرا تهران در امروز که هایی پروژه

 ایجاد در زیست محیطی انگیزه های نبود می کند، متفاوت جهانی های نمونه را با آن که ایران، در سبز بام ویژگی ترین نیست. مهم

 و انحراف با را آن گسترش جهت و است تأثیرگذار آن ساخت کیفیت بر ایران در مقوله این از صحیح شناخت عدم است. همچنین آن
مهم ترین اولویت  ایران سنتی معماری در سبز معماری های شاخصه (، بررسی0901یعسوبی و مقدسی). کند می مواجه چالش

 پهنه اقلیمی خصوص به محیطی، خصوصیات شناخت از حکایت ایران، مختلف مناطق بومی معماری به گذرا نگاهیبرشمرده اند. 

ناهنجاری  و مشکالت با مقابله و طبیعی مواهب از بیشتر هرچه استفاده برای ما نیاکان هوشمندانه اندیشی ایران، چاره متنوع های
موضوعات،  این شدید پیوستگی و اقتصادی، و اجتماعی فرهنگی، محیطی، مشکالت حل سویی دارد. از آن محیطیاقلیمی و  های

 معماری طراحی برای آن های آموزه تا دهد می قرار یکدیگر با سنجش و مقایسه در پایداری رویکرد و سنتی معماری سوی به را ما

 . گردد استخراج امروز،
 

 مبانی نظری تحقیق -4

 سبز یمعمار -4-1
در معماری فرآیندی جدیدی نیست. این فرایند از هنگامی که مردم برای اولین بار غاری رو به جنوب را از لحاظ  «سبز»فرآیند 

دمایی بسیار مناسبتر از غار رو به شمال یافتند، وجود داشته است. موضوع جدید، درك این مطلب است که فرآیند سبز برای محیط 
رای طراحی ساختمان هاست؛ و نیز اینکه تمام منابع وارده به ساختمان، مصالح آن، های مصنوع و ساخته انسان بهترین فرآیند ب

در راستای کاربرد (. 0909)چنانی، سوخت یا اشیاء مورد استفاده کاربران، نیازمند در نظرگیری یک معماری پایدار برای تولید هستند
کوششی است برای حفظ محیط زیست، « معماری سبز»یا « معماری پایدار»مفاهیم پایدار و توسعه پایدار در معماری، مبحث 

ساختمانی که کمترین ناسازگاری و مغایرت را با محیط طبیعی پیرامون خود و در پهنه وسیع تر با منطقه و  آسایش برای انسانها.
روی محیط، منابع  نامیده می شود که هدف از طراحی این ساختمان ها کاهش آسیب بر« پایدار»یا « ساختمان سبز»جهان دارد، 

 :انرژی و طبیعت است و شامل قوانین ذیل می باشد

 . کاهش مصرف منابع غیر قابل تجدید0
 . توسعه محیط طبیعی2
 . حذف یا کاهش مصرف مواد سمی و یا آسیب رسان بر طبیعت، در صنعت ساختمان سازی9

استفاده  اقتصادی، اجتماعی و محیطی است.تکنیک های ساختمان سازی تالشی در جهت تأمین کیفیت یکپارچه، از نظر 
معقول از منابع طبیعی و مدیریت مناسب ساختمان سازی به حفظ منابع طبیعی محدود و کاهش مصرف انرژی کمک 
نموده)محافظت از انرژی( و باعث بهبود کیفیت محیطی می شود. کیفیت اساس طراحی پایدار می باشد .کیفیت مطلوب بدون توجه 

رسیدن به  .اهم نمی شود و همچنین استفاده از مصالح با قابلیت ماندگاری طوالنی نیز باید در نظر گرفته شودبه طبیعت فر
استانداردهای باالی کیفیت، امنیت و آسایش که در واقع سالمت انسانها را تأمین می کند از مهمترین اهداف معماری پایدار است 

 (.0900)ثبات ثانی، یریت کارآمد و به کار گیری آخرین تکنولوژی ها صورت می گیردکه رسیدن به چنین شرایطی با استفاده از مد
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 سبز یاصول معمار -4-2

 1931گرگری و همکاران، ، مأخذ: اصول مطرح در معماری سبز: 1جدول شماره 

 

 اصول مطرح

در معماری 

 سبز

اصل اول: حفاظت از 
 انرژی

نیاز آن به سوخت فسیلی به حداقل ممکن برسد.  یک ساختمان باید به گونه ای ساخته شود که
 .جوامع قبلی ضرورت این اصل را بدون هیچ شک و تردیدی پذیرفته بودند

 اصل دوم: کار با اقلیم
ساختمان ها باید به گونه ای طراحی شوند که قادر به استفاده از اقلیم و منابع انرژی محلی 

 .باشند

اصل سوم: کاهش 
 تجدیداستفاده از منابع 

یک ساختمان باید به گونه ای طراحی شود که استفاده از منابع جدید را به حداقل برساند، و در 
 پایان عمر مفید، منبعی برای ایجاد سازه های دیگر بوجود بیاورد.

اصل چهارم: احترام به 
 کاربران

فرآیندی سبز از معماری که شامل احترام برای تمامی منابع مشترك در ساخت کامل هستند، 
 انسان را از این مجموعه خارج نمی نماید.

اصل پنجم: احترام به 
 سایت

صریح ترین تفسیر این گفته، «یک ساختمان باید زمین را به گونه ای آرام و سبک لمس کند..»
ساختمان را از درون سایت ساخته شده در آن بیرون آورد و شرایط این است که می توان یک 

 .قبل از ایجاد ساختمان را دوباره در سایت احیاء نمود

 اصل ششم: کل گرایی
تمام اصول سبز نیازمند مشارکت در روندی کل گرا برای ساخت محیط مصنوع هستند. یافتن 

 .داشته باشندساختمان هایی که تمام اصول معماری سبز را در خود 

 

 سبز یمعمار قیمصاد -4-3
 های طبیعی در مصرف روزمره استفاده از انرژی .0

 آبیاری فضای سبز استفاده از ضایعات و خصوصا استفاده از پساب در تولید آب مورد نیاز برای .2

 انرژی شیوه های مناسب برای تقلیل انرژی هدر رفته و یا کنترل آن و بهینه سازی مصرف به کارگیری .9

 .باشد بازیافت غیر شیمیایی و مصالحی که با سالمت انسان در تعارض نمی استفاده از مصالح قابل .0

 مصالح نزدیک به طبیعت طراحی و ساخت و ساز با .1

 از اثرات منفی ساختمان و محصوالت آن بر محیط جلوگیری .6

 زنده در مشاعات استفاده از گیاهان طبیعی به عنوان الهام دهنده طراحی .7

 رساندن به وضعیت اراضی به منظور استحصال سود بیشتر از صدمهاجتناب  .8

 زیست دستیابی به بیشترین کیفیت زندگی در سایه اتکا به محیط .0

 زمین نحوه استفاده از .09

 منطقه توجه به شخصیت اکولوژی .00

 منطقه توجه به خواص اقلیمی .02

 و اختصاصیهوا در طراحی کل مجموعه و چیدمان فضاهای عمومی  توجه خاص به اثر نور و .09

 

 LEEDاستاندارد  -4-4
یک  کند می تأیید که است بخشی سومین گواهی باشد. این می سبز های ساختمان برای گواهیLEED المللی بین لحاظ از

تمام  به توجه با بنا عملکرد بهبود جهت در که هایی استرتژی از و است شده ساخته و طراحی شکلی به مجموعه یا ساختمان
 بردن کیفیت باال کربن، اکسید دی گاز انتشار کاهش آب، از مناسب وری بهره انرژی، مانند: ذخیره مهم استاندارهای و معیارها

 به LEED0گواهی .است کرده استفاده کنند، می عمل آنها مصرف میزان بر حساسیت و منابع بر نظارت و داخلی های محیطی
  عبارتند از: ساختمان ها در LEED (. اهدافLEED,2007است) یافته گسترش USGBC 2 آمریکا سبز ساختمان انجمن وسیله

  سرمایه؛  ارزش باالبردن و ساخت های هزینه کاهش -

 می شوند؛  برده زباله دفن محل به که زایدی مواد کردن کم -

 آب؛  انرژی از نگهداری -

  ساکنان؛  برای ایمن تر و سالم تر محیطی آوردن بوجود -

 ای؛  گلخانه مخرب گازهای انتشار کاهش -

  محیط؛  بر نظارت و جامعه برابر در پذیری مسئولیت برای مالکان تعهد -

  گیری؛  اندازه معمولی استانداردهای نشر با سبز ساختمان تعریف -

                                                           
1 . Leadership in Energy and Environmental Design 
2 . U.S Green Building Concil 
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  صنعتی؛  ساختمان های بر محیطی نظارت و مدیریت -

 سبز؛  طراحی در رقابت ایجاد -

 (. Eichholtz, .MQuigley, 2008)سبز ساختمان فواید مورد در مسئوالن و مردم آگاهی باالبردن -

 

 بام سبز -4-5
بام های  می شود. یک بام سبز بامی است که مقدار یا تمامی آن با پوشش گیاهی و خاك ، یا با محیط کشت روینده، پوشانده

 که هستند بام هایی سبز بام های سبز مدرن که از سیستم الیه های پیش ساخته تشکیل می شوند، بالنسبه پدیده ای نو می باشد.

 برای خاصی جزییات اجرای به احتیاج البته و می پوشانند گیاهان انواع و زنده های خزه کاری، چمن سبز، فضای ایجاد با را انها روی

 مقدار به اطراف، محیط و سقف دمای تعدیل با انرژی بقای و حفظ کمک به بام ها نوع این از استفاده مزایای از است. بامها نوع این

می  خاصی زیبایی شهری منظر به سبز بام های این از مجموعه ای و می کاهد، در محل ناآرام و طوفانی هوای و اب حجم از زیادی
 .بخشد

درآلمان توسعه و به بسیاری از کشورهای اروپا گسترش یافتند. در حال حاضر مهمترین مراکز  0069این نوع بامها در دهه 
کارگیری بام های سبز در اروپا هستند.در این مراکز این پدیده به یک الزام قانونی دربسیاری از شهرهای بزرگ تبدیل رونق و به 

شده است. به موازات این چارچوب قانونی یک نظام کمک مالی وجود دارد که از سوی مقامات محلی به منظور اهمیت دادن به 
از هزینه های مربوطه را می پردازد.  البته محرك اصلی برای استقبال گسترده از  %19فضای سبزبه اجرا درآمده و به طور معمول 

در آمریکای شمالی شماری از  این طرح قوانین دولتی بوده که ضرورت فضای سبز را در نتیجه توسعه صنعتی ایجاب می کرد.
یک برنامه بام سبز عمده دارد. از جمله ایجاد بام های سبز را به طور گسترده ای شروع کرده اند. شیکاگو  مقامات شهری توسعه

فضای سبز در پشت بام  ساختمان شهرداری آن که در اجرای استراتژی تبدیل شهر به سبزترین شهر در آمریکا پیشتاز است. هدف 
ه منجر به جذب از ایجاد فضای سبز تغییر شرایط شهر از وضعیت کامالً صنعتی آن در گذشته به آینده ای با فن آوری برتر است ک

توجیهات زیبایی شناسانه از توسعه فضای سبز برروی نما و بام ساختمان ها در چگونگی بروز  سرمایه گذاری های جدیدتر شود.
شهر ها حاصل می شود. توجیهات اجتماعی از  سیمای جلوه های هرچه طبیعی در گردش چشمان شهروندان برنمای عمومی از

می گیرد که مقایسه ای بین بام و تراس های توسعه یافته از طریق ایجاد فضای سبز در ارتفاع چنین اقداماتی هنگامی صورت 
برروی مشهورترین ساختمانهای مسکونی و تجاری و حتی کامالً خصوصی دنیا که صرفاً به منظور نشان دادن منزلت اجتماعی 

تراس های توسعه نیافته در این گونه شهرها انجام شود. خاص چنین بناهایی صورت گرفته است، در مقایسه با فضاهای عمومی بام 
شاید عدم استقبال عمومی از ایجاد فضای سبز برروی نما و بام ساختمان های بلند مرتبه در شرایط شهرهایی همچون شهرهای 

فی و همچنین بزرگ کشورمان را بتوان ناشی از کمبود اطالعات و عدم دسترسی به منابع و ضوابط فنی به منظور توسعه کی
 مدیریت نگهداری از چنین توسعه هایی دانست.

هرچند که معدود اقدامات انجام شده در این خصوص هم در گوشه و کنار برخی از کالن شهرها به علت عدم رعایت اصول 
روش های نامناسب، فنی نتوانسته است انجام چنین اقداماتی را از موفقیت کامل برخوردار سازد و در مواردی نیز به علت انتخاب 

اسباب ناهمگنی در جلوه بنا با محیط اطراف را فراهم می سازد و در مواردی نیز موجب وارد ساختن خسارت به ساختمان را نیز 
باعث گردیده است. بنابراین قبل از آنکه پیشنهاد فضای سبز پشت بام را بدهیم الزم است قبل از وقوع اتفاقات ناگوار، ضوابط و 

ای آن تدوین شود و از آنجا که تفاوتهای اساسی برای طراحی و ساخت منظر شهری با استفاده از گیاهان در سطح زمین مقررات بر
با منظر سازی در ارتفاع وجود دارد، لذا با در نظر داشتن نیازهای فنی مهندسی ویژه برای ساخت بسترهای مناسب کاشت گیاهان 

 قرار می گیرد: در ارتفاع موارد زیر مورد توجه و بررسی
 حفظ تمامیت و هویت مستقل زیبایی های پیش بینی شده در نما و بام هر ساختمان. .0

 تأکید بر رفع سریع آبهای سطحی و انجام زهکشی کامل در محوطه اجرای طرح. .2

 ایجاد محیط و باغچه های سبک وزن برای مدت زمان طوالنی. .9

 سازگاری با شرایط اقلیمی، باد، نورخورشید و سایه. .0

 انجام آبیاری مطلوب. .1

 ارائه ضوابط فنی مناسب برای انتخاب مواد و مصالح در کف سازی ها، مبلمان و عناصر طرح از جمله گیاه و آب. .6

 تأمین ایمنی و آسایش استفاده کنندگان. .7

 (.0909، 090نشریه شماره )مدیریت نگهداری .8
 

 داریو توسعه پا یمعمار -4-6
باشد  می نظر مد نیز بحث این در که پایداری واژه کنونی معنای. است آورده ماندنی و بادوام معنای به را پایداری دهخدا

 به خسارتی اینکه بدون طوالنی زمانی دوره در بتواند که است ای توسعه پایدار توسعهاست.  تولید و تجدید به بخشیدن مداومت
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 و سیستماتیک تحلیلی پایه بر آن در که است علمی فلسفه یک پایدار توسعه (.0970)نصیری، تداوم یابد کند وارد زیست محیط
 خواهد همراه به جهانی نظام در را صلح و عدالت برابری، که شوند تعیین می هایی حل راه جوامع مسائل از مند نظام

 می تعریف گونه این را: منابع از استفاده در که است تغییری فرایند پایدار آن توسعه نیز توسعه زیست محیط جهانی کمیسیون.داشت
 تغییری و تکنولوژی توسعه سمت گیری ها، گذاری سرمایه هدایت منابع، از استفاده در که است تغییری فرایند پایدار کند توسعه

 این به است شده ارائه آن از ریو اجالس پایداردر توسعه از که تعریفی باشد مهمترین سازگار آینده و حال نیازهای با که است نهادی
 به آن در و ساخته برآورده آینده های نسل افکندن نیاز مخاطره بدون را بشر کنونی نیازهای که است ای توسعه  باشد می قرار

 از نوع این که است شده بیان چنین پایدار توسعه براتلند مفهوم گزارش در دیگر سخن شود به توجه فردا های نسل و زیست محیط
 پایداری موضوع باشد. امروزه می پاسخگو آتی نسل به متعلق های آینده ظرفیت به رساندن آسیب بدون را فعلی نیازهای که توسعه

 شهرسازی پایدار، انسانی منابع اقتصاد پایدار، ، پایدار کشاورزی: است مطرح جهان سرتاسر در اجرایی و علمی مختلف های حوزه در
 این مهم موضوعات از حاضر حال در و است مطرح پایداری نیز معماری در .باشند می روز مباحث جمله از پایدار معماری و پایدار
 و پاك های انرژی از استفاده زیستی، تنوع به توجه زیست، محیط به تخریب کردن کمترین وارد. شود می محسوب یعلمی رشته

 مسائل به عنایت همچنین و تاریخی ی ها بافت سازی باززنده یا حفظ و بازیافت و قابل بومی مصالح از استفاده تجدیدشونده،
 (.0900)قبادیان، است پایدار معماری توجه مورد که است جمله مواردی از جامعه هر در فرهنگی و اقتصادی

 از تعریفی .شود ی پایدار ارائه مفهوم توسعه از روشنی تعریف، ابتدا که اسات الزم پایدار، معماری مفهوم بهتر درك منظور به
 که است ای توسعه پایدار آن گونه آن توسعه طبق که است برونتلند گزارش در مندرج تعریفی، شده، پذیرفته عموما که پایدار توسعه

 هدف (.0989)گلکار، تا می ننماید نیازهایشان برآوردن در آینده نسل توانائی از نظر صرف و مصالحه بدون را حاضر نسل نیازهای
 امن ای آینده ها و اکوسیستم بهتر اداره و حفظ همه، برای زندگی سطح ارتقای و بهبود اساسی، نیازهای تامین پایدار، توسعه اصلی

 انسان زندگی های تمام جنبه به و دارد جامع مفهومی پایدار توسعه که گفت توان می نهایت در و. است شده ذکر سعادتمندتر و تر
 کیفیت بهبود(. 0989)سفالیی، کرده است باز پایدار معماری بنام را تازه مبحثی معماری، در پایداری مفاهیم کاربرد. شود می مربوط

 معماری نوع این در مهمی که نکته. است آسایش هم آن و گیرد می صورت هدف یک به نیل راستای در پایدار طراحی در معماری
 گرفته نظر در واحد یک سیستم صورت به و هم با مرتبط آسایش، در دخیل عوامل تمامی که است آن گیرد، می قرار توجه مورد
بر  و دهد قرار نظر مد را اقلیم با سازگاری و محیطی زیست مالحظات که شود می گفته ای معماری به پایدار، معماری .شود می

منفی  اثرات از که است آن بر سعی پایدار معماری در. شود ساخته و طراحی طبیعی منابع از موثر برداری بهره حداکثر اساس
 شود. کاسته زیست محیط بر معماری
 

 بحث و یافته های تحقیق -5
 یداریمفهوم پا -5-1

محیط  فرآوری طبیعی توان اندازه به محیطی هر در اگر اصل این اساس بر دارد اکولوژیکی، اصل یک در ریشه مفهوم این
به  محیط از ما استفاده و. ماند می باقی پایدار طور به) اکولوژیک منابع( سرمایه اصل شود انجام وری بهره یا برداری بهره زیست
های  ظرفیت و ها توان خور در که معین زیست، محیط آن در انسان استفاده میزان. است پایدار، همیشه تولیدی توان آن اندازه

 یک برای جستجو (.0982)مخدوم، دارد نیز را پیشینه یا حداکثر بازده پس است، تولید تمام اندازه به که خاطر این به است محیط
. است شده هدایت شده فناوری تثبیت نیازهای وسیله به و باالبرده زیادی حد تا را شناسی زیبایی به انسان تمایل پاسخده محیط

 های تنش. بود فردا خواهند های ساختمان مورد در قضاوت برای معیارهایی اجتماعی و اقتصادی فرهنگی، تکنیکی، پایداری
 می منجر رو پیش مسائل محیطی حل برای شده اختیار های حل راه در تنوع به لزوما و گردند مرتفع باید که دارند وجود بسیاری

 پایدار در ساختمان:  توسعه طراحی شود. اصول
 جهانی( ای، منطقه محلی) کم محیطی اثرات هدف با طراحی -

 ماندگاری برای طراحی -

 مجدد استفاده برای طراحی -

 پذیر تجدید انرژی از استفاده حداکثر -

 خودکفا های طرح -

 کاربران اختیار تحت انرژی مدیریت -

 اقلیم با طراحی -

 (.0900)ثبات ثانی، سالمتی برای طراحی -
 

 رانیدر گذشته ا داریپا یمعمار -5-2
انسان ها به معماری شروع شد. تلفیق معماری با طبیعت و گیاهان یک ایده جدید نیست، طراحی فضاهای سبز از زمان توجه 

ساخت محل زندگی شامل استفاده از مناطقی با طراحی باغ به عنوان یک روش هنری از دیرباز مورد توجه انسان ها بوده است. به 
سال قبل از میالد که با درختان و بوته های گل پوشیده شده بودند. باغ  2099عنوان مثال ساخت دیوارهای شیب دار در حدود 

(، که شامل ستون های باغ مانند و کلبه های پوشیده شده از درخت بودند و...، همه و همه نشان از 2و 0 ی معلق بابل)تصویرها
توجه عمیق انسان دیروز به معماری سبز دارد. اما رشد این پدیده به صورت علمی نخستین بار با ساخت سقف های سبز در قرن 
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معماران مدرن گرا همچون لکوربوزیه، فرانک لوید رایت و  (.0988)دباغیان، به گسترش گذاشت نوزدهم در کانادا و ایالت متحده رو
روبرتو بورلی ماکس که از صاحبان اصلی ایده معماری سبز به شمار می روند، به ارتقاء مزایای باغ های سقفی پرداختند و دست به 

 (. English Nature. 2003)دری و تام در باغ لندن زدندساخت سقف های مدرن سبزی همچون رك ملز معروف در نیویورك و 
 

  
 1011معلق بابل، مأخذ: نگارنده،  یباغ ها  -2 تصویر 1011، نگارنده، مأخذ: معلق بابل یباغ ها  -1 تصویر

 
 آن وجود با است. آمده وجود به آتش ، باد ، خاك ، آب عنصر چهار ترکیب از هستی جهان تمام که بود این بر اعتقاد گذشته در

 های حل راه عنصر چهار این هم هنوز ولی است داشته ای پیچیده بسیار روند جهان آمدن وجود به که شده امروزه مشخص

 پایدار معماری اساس بر که ساختمان هایی. کنند می فراهم اطراف محیط و ساختمان متقابل ارتباط نگرش در این برای مناسبی

. اند بوده سیال حدی تا و پذیرتر انعطاف پیرامون، محیط و اقلیم با هماهنگی بر عالوه ساختمان ها دیگر برخالف اند، شده طراحی
 معماری، در پایداری مفاهیم کاربرد. نمود مشاهده ایران سنتی معماری به متعلق های ساختمان در توان می دقیقاً  را تعریف این

 است کرده باز «محیطی زیست معماری»  یا«  سبز معماری»  یا« اکولوژیکی معماری» یا«  پایدار معماری» نام به را تازه مباحث

فرهنگی، اقلیمی،  زمینهای با هماهنگ که است معین سرزمینی معماری بومی . معماریهستند مشترك مفهومی دارای همگی که
 در محیطی عوامل و فرهنگی نیازهای به مشترك پاسخی بومی است. معماری گرفته شکل منطقه آن اجتماعی اقتصادی، جغرافیایی،

 بهترین و گشته سازگار جامعه فرهنگی و اقلیمی شرایط با متمادی های نسل طی در معماری از شیوه این که چرا است معماری

 و انتخاب معماری مادی( در انرژی)نیازهای پایداری مادی( و غیر فرهنگی)نیازهای های خصیصه به پاسخگویی جهت را راهکارها
 نتیجه و یابند می موجودیت فیزیکی وجود یک قالب در اقلیم و فرهنگ که است جایی بومی معماری واقع در است بخشیده تکامل

 تبیین جغرافیایی پهنه و بوم نظر از بومی معماری که کرد توجه نکته این به باید البته باشد می معماری در انرژی پایداری فرهنگ آن

 به نگردد ایجاد آن روند در گسستی فرهنگی نظر از که وقتی وتا باشد نمی منطقه تاریخ از خاصی زمانی دوره به متعلق و گردد می

 بومی معماری گذشته های سنت و ها عادت و دهند رخ فرهنگی های گسست که هنگامی اما کرد خواهد پیدا ادامه مستمر صورت

 معماری عنوان به گذشته دوره بومی معماری زمانی نظر از و رفته میان از آن تداوم گردد جایگزین نوین فرهنگی و شوند سست

 از برگرفته که متفاوت کارکردی و فرم با البته دهد می ادامه خود حیات به همچنان بومی معماری حال این یا شود می شناخته سنتی

 دوره اواخر در معماری های ارزش و فرهنگ تغییر این که گفت باید ایران سنتی معماری با رابطه در باشد می نوین معماری فرهنگ

 مانند ایران، بومی درمعماری را شگرفی تغییرات و شد آغاز صنعتی های فناوری پیشرفت و ورود جهانی فرهنگ گسترش با قاجار
 و مکانیکی های دستگاه توسط اسایش شرایط ایجاد اقلیمی متفاوت مناطق از بسیاری در مسکونی های خانه معماری یکنواختی
 (.0909)دالرام، است گشته باعث بومی فرهنگ های ارزش از بسیاری با داخلی معماری و معماری های طرح ناسازگاری

 که اند آمیخته باهم آنچنان اقلیمی و فرهنگ مبانی که جست را واقعیت این توان می درستی به ایران کهن معماری بررسی در

 سنتی فرهنگ در محرمیت به نیاز سنتی معماری در مرکزی حیاط عنصر مثال عنوان به. نمود مجزا یکدیگر از را آنها توان نمی

 ایجاد شکل عمومی( به نیمه و خصوصی، عمومی مختلف)خصوصی، نیمه قلمروهای بین موجود مراتب سلسله برحسب را ایران

و  داشته نیز اقلیمی کارکردی خلوت تامین ضمن فضا این است کرده تامین خوبی به خصوصی نیمه یا و خصوصی فضای یک
 تامین تقدم تشخیص که شکلی به دارد برعهده را سال مختلف فصول در سرمایش و روشنایی،گرمایش تامین و تهویه وظیفه

 خود بطالت، و بیهودگی از اسراف، قناعت، پرهیز از محرمیت، تعدل، پرهیز .است ممکن غیر ان در اقلیمی و فرهنگی نیازهای

 البته باشند. می ایران سنتی معماری فرهنگ مهم های ویژگی از تعدادی  ...و جویی انسانی، وحدت، عدل،کمال مقیاسبسندگی، 

 معماری در مختلف مناطق اقلیمی های شباهت یا و فرهنگی های ریشه بودن مشترك و انسانی علت به ها ویژگی این از برخی

 بهره و طبیعی منابع انرژی زمینه در مادی معیارهای به پاسخگویی ایرانی معماری در شوند می دیده نیز جهان مختلف نقاط بومی

 ملزوم و الزم انسان جسمانی و روانی مختصات و معنوی های ارزش فرهنگ زمینه در مادی غیر و معیارهای مناسب وری

 عمومی و محیطی فرهنگ های ویژگی در ریشه دارد جریان ایران سنتی معماری روح در که خاصی معماری فرهنگ. یکدیگرند
نمونه هایی از الگوی معماری سنتی و سبز در معماری سنتی و گذشته ایران و  اصول استفاده از (. 0981)قبادیان، است داشته جامعه

 مشاهده نمود. 0و  9 را می توان در تصویر تکنولوژی های پایدار در بناها
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و سبز در  یسنت یمعمار یاز الگو یینمونه ها -9تصویر 

و  اصول استفاده از  رانیو گذشته ا یسنت یمعمار

 www.mehr.irذ: ، مأخدر بناها داریپا یها یتکنولوژ

 
و سبز در  یسنت یمعمار یاز الگو یینمونه ها -0تصویر 

و  اصول استفاده از  رانیو گذشته ا یسنت یمعمار

 www.mehr.irدر بناها، مأخذ:  داریپا یها یتکنولوژ
 

در ایران نیز این پدیده یعنی همان معماری سبز با توجه به مباحث مطرح شده ناشناخته نبوده و شهر تاریخی ماسوله را می 
توان به عنوان یکی از موفق ترین نمونه های تجربیات معماری بومی در ساخت معماری سبز برشمرد که دارای طراحی معماری و 

ت. دلیل این امر را می توان به استفاده از منابع طبیعی مانند چشمه های طبیعی آب بافت شهری اکولوژیک و زیست محیطی اس
جهت تأمین آب مصرفی شهروندان، طراحی سقف شیب دار با شیب مالیم جهت دفع آب باران و رطوبت ناشی از آن، وجود عایق 

نفوذ باران و استفاده از مصالح بومی مانند: چوب،  های حرارتی برای مقابله با سرما در فصول سرد و عایق رطوبتی برای جلوگیری از
 (.6و  1خشت، سنگ های طبیعی و... در معماری سازه ای این منطقه تاریخی مرتبط دانست)تصویر 

 

 
، ISNA PHOTOمأخذ: ، ماسوله یخیشهر تار -5تصویر 

1011 

 
، ISNA PHOTOماسوله، مأخذ:  یخیشهر تار -6تصویر

1011 

 

 ایران گذشته معماری در پایدار از الگوهاینمونه هایی  -5-3
 معماران شد می گرفته کار به ما پیشینیان توسط اصول این تمامی عمالً  امروز معماری در پایداری مباحث شدن مطرح رغم به

 تکنولوژیکی های پیشرفت از نامناسب استفاده و زمان مرور ولی اند. بوده پاك های انرژی و طبیعی منابع بر تکیه به ناگذیر گذشته

 می ایران، گذشته معماری بررسی با شد. ناپذیر تجدید فسیلی های انرژی از محدود نا کاربرد و ها تکنیک آن فراموشی به منجر

 می داده شرح و معرفی استفاده مورد الگوهای از برخی ادامه در برد به کار امروزی صورت به را گذشته ترفندهای از بسیاری توان

 .شود

 در که هستند نشین زمستان قسمت در کوتاه، سقف با زیرزمین دارای اغلب کوهستانی سرد اقلیم در سنتی های خانهسیزان: 

 در که گویند می میزان زیرزمین این به شد. می استفاده خانه اهل سکونت جهت است خنک نسبتاً آن هوای اینکه خاطر به تابستان

 آن درون حرارت حفظ باعث امر همین و گردیده می احداث کف از تر پایین متر نیم و یک الی یک سردسیر مناطق شهرهای اکثر

 .شود می اطراف و محیط حرارت تبادل از مانع و کرده عمل حرارتی عایق یک مانند به آن اطراف های خاك زیرا شود می

امری  نیز رطوبت تأمین داخلی، دمای میانگین آوردن پایین به نیاز بر عالوه ایران، خشک و گرم مناطق در: حوضخانه
 خانه اهل بوده است. زیاد بسیار هوا دمای که مواقعی در کردند می استفاده حوضخانه از هدف این به دستیابی جهت است ضروری

 از شده می رد آن زیر از مسیر قنات های شاخه که ها خانه از بعضی در کردند. می استفاده آن خنک هوای از و رفته سرداب به

 باعث فضا این در بادگیر ورودی و مجاری آب حوض وجود است داشته وجود نیز آن به دسترسی جهت قنات به راهی سرداب

 .است شده می برودت و رطوبت افزایش
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همین  که است تر پایین کوچه و زمین طبیعی سطح از حیات سطح کوهستانی سرد و خشک و گرم اقلیم در: باغچه گودال
 یا باغ ها گودال حیاط این به شود می کمتر حرارت درجه نوسانات و گردد می خارج و داخل بین حرارت تبادل کاهش سبب امر

 رفتن پایین باعث تواند نیز می ها باغچه آبیاری برای ها قنات آب به دسترسی جمله از دیگری علل البته گفتند. می باغچه گودال

 .باشد نیز زمین طبیعی سطح از حیات سطح

 .کرمان استان در غرب میمند روستای در زمینی زیر های خانه مانند بهزمین:  عمق در ها ساختمان قرارگیری
 آب انبار
 یخچال
  می کردند احداث زمین دل در را بناها این ممکن حد تا که سرد اقلیم در بخصوص ها حمام احداثحمام: 

. 
 سبز یبام ها  جادیا دیفوا -5-5

پوسته بام : بام سبز می تواند طول عمر پوسته بام را از طریق حفاظت در مقابل اشعه فوق بنفش و در پی آن محافظت از  -0
سال باید جایگزین می شد اما بعضی بام  29تا 01انبساط و انقباض ناشی از نوسانات حرارتی را افزایش دهد. در گذشته بام ها هر 

 یچ تعویضی عمر کرده اند.سال بدون نیاز به ه 09های سبز در آلمان تا 
وارد یا خارج ساختمان  dB 08عایق صوتی: بام پوشیده با خاك و گیاهان می تواند عایق صوتی باشد و صداهایی که تا  -2

 می دهد. یا بیشتر کاهش dB  9می شود به میزان 

هرها و محیط اطراف ساختمان فضای مطبوع و تفریحی : بام های سبز باعث بهبود، زیبا و مفرح ساختن منظره عمومی ش -9
 ها شده و فضای سبز زیبا و سازگار برای کاربران ساختمان ها فراهم می کنند.

عایق حرارتی: فضای سبز به عنوان یک الیه عایق حرارتی  مطرح می گردد. با جلوگیری از افزایش دمای ساختمان ها در  -0
ت خنک سازی می شود و در طی ماههای زمستان بام سبز می تواند ماههای تابستان، موجب کاهش تقاضا برای الکتریسیته جه

عایق مهمی باشد و باعث کاهش تقاضا برای انرژی گرمایی باشد و به این ترتیب در صرفه جویی در مصرف انرژی نقش شایانی 
 ایفا می کند.

 ارایی در خانه هافواید اقتصادی: بام سبز باعث کاهش هزینه های سرمایش و گرمایش و افزایش ارزش د -1
 می شود.

بارش های  کنترل آب باران و حفاظت از فاضالب : الیه زهکش بام سبز با ذخیره سازی آب در خود می تواند در هنگام -6
ناگهانی و شدید، آب را در خود ذخیره کند و این آب را تا مدتی طوالنی برای مرطوب نگهداشتن الیه خاك نگهداری کند. بدین 

وع سیالب به دلیل جاری شدن آب باران جلوگیری بعمل می آید. همچنین فاضالب پیامدهای جدی آلودگی آب را به وسیله از وق
 می سازد. اینچی باران را دریافت می کند و باربیش از حد سامانه های مجاری فاضالب را آرام 0از بارش   %71دنبال دارد. بام سبز 

زیست طبیعی در فضای سبز محیط شهری، می توان در ایجاد تسکین روحی و سالمت روانی: با به وجود آمدن محیط  -7
 سالمت جسمی ساکنین شهرها، نقش بسزایی ایفا نمود.

عدم نیاز آبیاری و مراقبت زیاد: سیستم سقف های سبز طوری طراحی شده است که الیه زیرین آن هم بعنوان عایق، هم  -8
ماه در  0گیاهان به بام، عمل می کند. بدین ترتیب باغ بدون آبیاری می تواند تا  بعنوان زهکش و هم بعنوان مانع نفوذ ریشه

بار در ماه باشد. گیاهان مورد استفاده در باغ  2تابستان شاداب و پر طراوت باقی بماند و دوره نگهداری و سرکشی آن می تواند تا 
یاج داشته باشند و قابلیت تطبیق و بازیابی خود با تغییر شرایط بام ها باید نسبت به خشکسالی مقاوم باشند و به نگهداری کمی احت

 را داشته باشند.

می شود و  کاهش اثرات جزایر گرمایی شهرها: اصطالح اثر جزیره گرمایی به اختالف حرارت بین شهر و حومه آن اطالق -0
فزایش پوشش گیاهی که به چشم انداز شهر اضافه درجه سانتی گراد باشد. بام سبز بر اثر جزیره گرمایی با ا 09حتی می تواند تا 

 شده مقابله می کند. گیاهان، محیط اطراف خود را از طریق چرخه طبیعی تبخیر و تعرق خنک می سازند.

 پرورش گیاهان خوراکی: یک بام سبز با طراحی خوب می تواند دارای گیاهان و سبزیجات رایج در باغ سنتی باشد. -09

متر مربع فضای  0/1هوا: بام سبز با جذب دی اکسید کرین و تولید اکسیژن موجب تصفیه هوا می شود. اصالح کیفیت  -00
کیلوگرم از ذرات معلق هوا  2/9-1/9می سازد. یک متر مربع از بام سبز می تواند  سبز اکسیژن کافی ساالنه یک شخص را فراهم

برای تنفس خواهیم داشت و با جذب و تصفیه آلودگی های ناشی از رادر سال حذف نماید.به این ترتیب هوای پاکتر و سالمتری 
 فرآورده های سوختی از تخریب بیشتر الیه ازن پیشگیری خواهد گردید. سوختن
 

 شهر ساختار در سبز شبکه های وجود ضرورت -5-5
منظور  به ریزی ها برنامه در استراتژیک ابزاری ساخت، انسان طبیعی و محیط میان تعادل ایجاد ضمن سبز های زیرساخت

 منابع حفاظت از جهت در هوشمندانه راهکاری نیز و پایدار به شهرهای یافتن دست برای شهری فضاهای انرژی و کارایی افزایش
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 را مزایای متعددی می تواند چند منظوره عملکردهای با تلفیق در که شهر است کل سبز های زیرساخت عملکرد هستند. حوزه

)سلطانی، است طبیعت و شهر بین توازن عدم اکولوژی، مبانی براساس شهرها مشکالت ترین مهم از (.Ahern, 2007)کند ایجاد
 می شهرها اتصال جهت در و... ها سبز، رودخانه فضاهای شامل طبیعی، نیمه و طبیعی ای شبکه سبز به عنوان زیرساخت(. 0987

 در نیل خاکستری های زیرساخت از تر پرظرفیت و تر، انعطاف پذیرتر اقتصادی غالباً  که است طبیعی، خدماتی زیرساخت و یک شود

 (. Landscape Institute Group, 2013)عمل می کند اقتصادی و زیست محیطی اجتماعی، اهداف به
 

 گیرینتیجه -6
معماری سبز به ساختمان هایی اطالق می شود که در آن از مصالح سبز و تکنولوژی های سبز)مواد و مصالح قابل بازگشت به 
چرخه طبیعی( استفاده می شود و اثرات منفی آن را بر روی محیط اطرافش کم می کند. هدف از این نوع معماری هم سو شدن با 

ی فرآیندی جدیدی نیست. این فرایند از هنگامی که مردم برای اولین بار غاری رو به در معمار «سبز»فرآیند محیط زیست است. 
جنوب را از لحاظ دمایی بسیار مناسبتر از غار رو به شمال یافتند، وجود داشته است. موضوع جدید، درك این مطلب است که فرآیند 

ساختمان هاست؛ و نیز اینکه تمام منابع وارده به  سبز برای محیط های مصنوع و ساخته انسان بهترین فرآیند برای طراحی
 . ساختمانساختمان، مصالح آن، سوخت یا اشیاء مورد استفاده کاربران، نیازمند در نظرگیری یک معماری پایدار برای تولید هستند

 برسالمتی ساختمان ها اثیرت کاهش و مصالح و هوا آب، شان، محیط از انرژی استفاده با ها ساختمان کارآمدی افزایش به منجر سبز

 می شود. نحوه ساختمان کامل چرخه در نگهداری و حفاظت ساخت، عملکرد، طراحی، در بهتر موقعیت ایجاد با محیط و انسان

 جهان بر اکوسیستم ناپذیری جبران اثرات اخیر سال چند در اصولی غیر غالباً  گسترده و سازهای و ساخت و کارخانجات، عملکرد

 سبز ساختمان پایدار، به توسعه دستیابی زمینه در مشکالت این رفع برای اخیر در دهه های موضوعات داغترین از یکی است. داشته

 و تعمیر و ساخت، طراحی، تمامی مراحل که می شود، شناخته پایدار ساختمان از نمونه ای به عنوان همچنین سبز است. ساختمان
 صرفه قبیل از مشخصی اهداف برای سبز پذیرد. ساختمان می انجام شده استفاده دوباره منابع و کارآمد محیطی مدیریت با بازسازی،

 کاهش و ساکنان بهره وری افزایش هوا، آلودگی کمک کاهش با روانی و روحی سالمت شهری، زیبایی انرژی، در مصرف جویی

 آنکه حال برمیگیرد، در را تأثیرات بیشتری پایداری، زیرا است، سبز از بهتر پایدار می شود. طراحی ساخته زیست محیط بر اثرات کلی

 خصوصیات برخی با مصالحی دارای که بود ممکن 0000 دهه ی سبز برمیگیرد. ساختمان های در را محیط طبیعی بر تأثیر تنها سبز

جهت  می گیرد. طراحان نظر در را مصالح تولیدات چرخه حیات کل است، پایداری هدفش که امروزی ساختمان اما بازیافتی باشد،
 در می گیرند. ساختمان های سبز نظر در را بازیافت قابلیت و دوام روند تولید، و تولید محل خام، ماده استخراج پایداری، به دستیابی

 استفاده ساختمان سبز در مثال می دهد. به طور پوشش را خروجی و پایدار ورودی ساز و ساخت اما است، ساختمان ها خروجی مورد

 پس ساختمان سایر مواد و آب، انرژی، مصرف به صرفاً  و نمی گیرد قرار توجه دور مورد فاصله از آنها انتقال یا و طبیعی خام منابع از

 آنچنان اقلیمی و فرهنگ مبانی که جست را واقعیت این توان می درستی به ایران کهن معماری بررسی شود. در می توجه ساخت از

 در محرمیت به نیاز سنتی معماری در مرکزی حیاط عنصر مثال عنوان به. نمود مجزا یکدیگر از را آنها توان نمی که اند آمیخته باهم

 عمومی( به نیمه و خصوصی، عمومی مختلف)خصوصی، نیمه قلمروهای بین موجود مراتب سلسله برحسب را ایران سنتی فرهنگ

 نیز اقلیمی کارکردی خلوت تامین ضمن فضا این است کرده تامین خوبی به خصوصی نیمه یا و خصوصی فضای یک ایجاد شکل

 تقدم تشخیص که شکلی به دارد برعهده را سال مختلف فصول در سرمایش و روشنایی،گرمایش تامین و تهویه و وظیفه داشته

 خود بطالت، و بیهودگی از پرهیزاسراف، قناعت،  از محرمیت، تعدل، پرهیز .است ممکن غیر ان در اقلیمی و فرهنگی نیازهای تامین

 باشند. می ایران سنتی معماری فرهنگ مهم های ویژگی از تعدادی  ...و جویی انسانی، وحدت، عدل،کمال بسندگی، مقیاس
 

 منابع
 دانشگاه تهران. ست،یز طیمح تیریو مد یزیبرنامه ر یالملل نیکنفرانس ب نیسبز، سوم ی(، معمار0902زهرا) ،یاشتر .0

سال نهم، صص  کم،یو  ستیشهر، شماره ب تی(، نقش محوری فضای باز در تحقق معماری پایدار، هو0900زهرا؛) ،یاحمد .2
80- 099. 

نامه  ژهیتهران، و ریاخ یبه تجربه ها یباغ بام؟ نگاه ای(، بام سبز 0900)م؛یمر ،یزاهد را؛یسم ،یفرنوش؛ اسکندر ،یپورصفو .9
 .90منظر، شماره 

ارشد، دانشکده  ینامه کارشناس انیپا دار،یپا یمعمار کردیبا رو یستیتور -یحیمجموعه تفر ی(، طراح0900)ه؛یرق ،یثبات ثان .0
 واحد شبستر. یو هنر، دانشگاه آزاد اسالم یمعمار

عمران و  یکنفرانس مل نیسبز، نخست یمعمار کردیبا توجه به رو داریپا یبر معمار ی(، درآمد0909سمربزرگ؛) ،یچنان .1
 توسعه.

از گذشته تا به  یدر معمار یمیاقل یداریپنهان پا یها هی(، ال0900اکرم؛) ،یجالل د؛یحم دیس ،ینیحس رضا؛یعل ان،یخضر .6
 ارفع. شانیموسسه مهر اند ،یشهر تیو هو یفرهنگ، گردشگر یمل شیحال، هما
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 نیجهت توسعه آن، دوم ییو ارائه راهکارها رانیسبز در ا یمعمار گاهیاصول و جا ی(، بررس0900)؛یعل ،یعیشف یدشت .7
 (.داریتوسعه پا کردی)با رویمصرف انرژ یساز نهیساختمان و به م،یاقل یمل شیهما

 .00منظر، شماره یمعمار هیزنده، نشر ی(، بام ها0988فرنوش؛) ان،یدباغ .8

 .یدیتهران، انتشارات شه ،یو شهر یمنطقه ا یزیدر برنامه ر ستیز طی(،  مح0987بهرام؛) ،یسلطان .0
 یتهران: نشر موسسه پژوهش دار،یپا یگردشگر یدهکده ها یطراح ی(، مبان0909رضا و همکاران؛) ،یگرگر یمیسل .09

 طرح آرتا. یآت یتیریمد یمطالعات

مرکز مطالعات و  ،یشماره هفتم، مجله آباد دار،یپا یو تجارب معمار میمفاه رامونی(، کنکاش پ0989فرزانه؛) ،ییسفال .00
 تهران. ،یوزارت مسکن و شهرساز یو معمار یشهرساز قاتیتحق

 نیتا ساختمان سبز امروز، نخست روزید یاز ساختمان سبز سنت رانیا یسنت ینو به معمار ی(، نگاه0909ناعمه؛) ان،یرازیش .02
 مشهد، گروه عمران. یساختمان سبز، مشهد، دانشگاه فردوس یکنفرانس مل

علوم و  یها شرفتیپ ومیسمپوز نینهم ران،یکهن ا یدر معمار و فرهنگ یانرژ یداریرابطه پا ی(، بررس0909دالرام؛) خ،یش .09
در  یاسالم -یرانیا تیخوانش هو تیبا محور داریو توسعه پا یشهرساز ،یمعمار یمل شیاول: هما ونیسیکم ،یتکنولوژ

 .خاوران یمشهد، موسسه آموزش عال ،یو شهرساز یمعمار

 یفردوس یخانه سبز، دانشکده مهندس یکنفرانس مل نیسبز، اول ۀشیو اند ی(، معماری، سبک زندگ0909جعفر؛) ،یطاهر .00
 مشهد.

مسکن  قاتی، سازمان تحق29سبز، مجله ساختمان و کامپوتر، جلد سوم، شماره  ینو به معمار ی(، نگرش0987پگاه؛) ان،یفهم .01
 .یو شهرساز

 انتشارات دانشگاه تهران، تهران. ،یمیاقل ی(، طراح0900)؛یمهد ان،یقباد .06

 چاپ چهارم، انتشارات موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.  ران،یا یسنت هیابن یمیاقل ی(، بررس0981)د؛یوح ان،یقباد .07

و  داریپا یبه معمار یابیتحوالت دست ریس یابی(، ارز0901)ام؛یپ ،یساناز؛ بهرام ،یتکوهیل ؛یحمزه نژاد، مهد ار؛یمه ،یائیکل .08
 .9شماره  ست،یز طیتوسعه و مح ،یداریسبز، فصلنامه پا یمعمار

 .22صفه، شماره  هینشر ،یشهر یطراح تیفیسازنده ک ی(، مؤلفه ها0989گلکار، کوروش؛) .00

 انتشارات دانشگاه تهران، تهران. ن،یسرزم شی(، شالوده آما0982)د؛یمخدوم، مج .29

مسکن و  قاتیره شهر، سازمان تحق یالملل نیبام سبز، تهران: نشر گروه ب ،سبز ی(، معمار0909؛)090شماره  هینشر .20
 .یشهرساز

 .شهیچشم انداز جهان سوم؛ تهران، نشر فرهنگ و اند دار،ی(، توسعه پا0970)ن؛یحس ،یرینص .22

کنفرانس  ران،یا یسنت یسبز در معمار یمعمار یشاخصه ها ی(، بررس0901)؛یمحمدمهد ،یمقدس ن؛یمحمدام ،یعسوبی .29
 راه مهرال. رانیموسسه سف ران،یا یخیتارو  یاسالم یو شهرساز یمعمار یپژوهش ها

24. Ahern, J. (2007). Green Infrastructure for cities: The spatial dimension. In Cities of the 
future. Towards integrated sustainable water and landscape management, ed. Novotny, V. 
London: IWA Publications. 

25. Heidegger, M., 1971. Poetry, Language, Thought. Trans. Albert Hofstadter, New York: 
Harper &Row, p. 147 

26. Wilson, Edward O., 1984. Biophilia. Cambridge: Harvard University Press. 
27. Ulrich, R. S., 1999. “Effects of gardens on health outcomes: Theory and research”. In C. 

Cooper-Marcus & M. Barnes (Eds.), Healing Gardens: Therapeutic Benefits and 
DesignRecommendations. New York: John Wiley, pp. 27-86. 

28. P. Eichholtz, N. Kok, J.MQuigley, Doing well by doing good?, Green Office Buildings,2008 
(retrieved 10.10.08, from 

29. English Nature. (2003). Green roofs: Their existing status and potential for conserving 
biodiversity in urbanareas. English Nature Research Report Number 498. 
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 معماری سبزفصلنامه 
 ، جلد دو0011 زمستان (،23ی: )پیاپ 5سال هفتم، شماره 

 
 

 

مقررات ملي و معيارهاي سامانه ارزيابي 91مقايسه تطبيقي مبحث 

 (DGNBساختمان سبز آلمان)

     

 2فرهاد احمدنژاد ،*1مریم یکتا حشکوایی
 51/55/5011تاریخ دریافت:  

 10/51/5011تاریخ پذیرش: 
 

  98880کد مقاله:  

 

 یده ـچک
 

 دنیدار است. جهت رسو سبز از مباحث پرطرف داریپا یروزه بحث معمارام ،یو انرژ یطیمحستیز یهابه بحران باتوجه
برخوردار  یاژهیو تیساخت از اهم یها و استانداردهاساختمان یابیارز یهاستمیوساز، سهدف در صنعت ساخت نیبه ا

در ساختمان  یف انرژمصر یسازنهیعنوان استاندارد بهبه یمل رراتمق 50مبحث  ریدر چند سال اخ زین رانیهستند. در ا
ساختمان سبز آلمان که  یابیسامانه ارز یارهایمع یشده است با بررس یمقاله سع نیدر ا رونیقرار دارد. ازا ژهیموردتوجه و

 ،یمقررات مل 50و اجرا شده است و تطابق آن با موضوعات موردتوجه در مبحث  هیکشور ته نیدر ا 1119از سال 
 یابیارز یبوم ستمیبه س دنیو رس یدر جهت تکامل مقررات مل ینموده تا کمک یینها شناسامشترک و متفاوت آ یهانهیزم

توجه شده است و در  یفن تیفیک یارهایبه مع شتریب 50مطالعه مشخص شد که در مبحث  نی. در امییها نماساختمان
و  یاقتصاد یهاتیفیده است. کاشاره ش زین ندیو فرا یطیمح ،یعملکرد یهاتیفیک یارهایاز مع یبه برخ یدرجة بعد

 اند.موردبحث قرار نگرفته 50در مبحث  تیسا

 

 DGNBملی، سامانه ارزیابی، ساختمان سبز،  مقررات 50مبحث  یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 )نویسنده مسئول( دانشجوی ارشد معماری و انرژی دانشگاه هنر اسالمی تبریز -0
maryam6829.yekta@gmail.com  

 ز تبری یهنر اسالم دانشگاه، معماری و شهرسازی دانشکده، معماریگروه  استاد -2
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 مقدمه  -1
؛ ضرورت ندینمایم فمصررا  نیاد یژنرا کلاز  % 01 یژنرکنندگان امصرف هعمداز  یکیعنوان ها بهساختماناینکه  به باتوجه

 به یااز جامعه قمر ینا لبتها. استجهت بهینه شدن مصرف انرژی در این بخش ضروری  هاساختمانتدوین استاندارد ارزیابی 
درصد تقاضای انرژی مربوط به  01تا  01ی بین طورکلبه ماا ،ستا وتمتفا ندکیا ندگیز سبکو  فرهنگبه باتوجه یگرد جامعه

 شدنیبومجوامع استفاده نمود و نیاز به  همةاز یک سیستم یکپارچه برای  توانینم هاتفاوتاین  بهاتوجهببخش ساختمان است که 
 یهاها، ساختمانساختمان یطیمحستیکاهش اثرات ز یبرا  شرایط فرهنگی و اقلیمی هر کشور وجود دارد. بهباتوجهاستانداردها 

دارند،  یبرداردر ساخت و بهره یکمتر یبه مصرف انرژ ازیه و شکل مشابه نبا انداز یقبل یهابا ساختمان سهیدر مقا دیجد
از کشورها  یاریبس .(G.R,2009)Newshman , کنندیمساکنان خود فراهم  یرا برا یمساعد داخل طیهنوز شرا کهیدرحال

 یهاتوجه به جنبه .( ünch, J,2009)Mاندکرده جادیساختمان سبز را ا یهانامهیگواه ،داریپا یهاساختمان شتریباهدف ارتقا ب
مرتبط با  یطیمحستیموجب کاهش استفاده از منابع و اثرات ز تواندیها مساختمان هیاول یزیردر مرحله برنامه یطیمحستیز

 ایا هدر ساختمان یداریپا یابیمنظور ارزمعموالً به نامهیصدور گواه یهاستمیبخش ساختمان در کل چرخه عمر ساختمان شود. س
عمران متمرکز  یمهندس یهاتیمربوط به فعال یمسائل ساختمان یها عمدتاً بر روو شاخص رندیگیها مورداستفاده قرار ممحله

را به خود اختصاص  یدرصد از کل مصرف انرژ 01بخش ساختمان حدود  ز،نی ایران در.  ) DGNB system(2018, هستند
 بخش یکاهش مصرف انرژ رمورد انتظار را د یاثربخش ریاخ هایسال در ت انجام شده، اقداماوجود نیا . متأسفانه بادهدیم

تبعات  ت،یوضع نیاست که تداوم ا یهیدارد. بد یاکنندهنگران یشیساختمان نداشته است و رشد مصرف، همچنان روند افزا
 نیالزمه تدو یروشنبه یصنعت یشورهاکشور به دنبال خواهد داشت. تجربه ک یبرا یریناپذجبران یطیمحستیو ز یاقتصاد

 50مبحث  شیرایو نیاول 5091راستا، در سال  نی. در همسازدیموجود در هر کشور را آشکار م طیبا شرا طبقضوابط و مقررات من
بار مورد  نیها مورد چندسال نیا یکه در ط دیگرد نیتدو یدر مصرف انرژ جوییصرفه عنوان ساختمان، تحت یمقررات مل

موفق  یهاگرفتن از سامانهو کمک یبررس رونیدارد. ازا کاملبه ت ازیهمچنان ن رسدیقرار گرفته است و به نظر م شیاریو
این مطالعه با بررسی  در(.5080ا، ی، افلیحی، فصی، محمدعلیعبدلببخشد ) یشتریروند سرعت ب نیبه ا تواندیم شرفتهیپ یکشورها

 50که در کشور آلمان تدوین شده است و تطبیق آن با مبحث   5DGNBساختمان سبز  ی ارزیابیالمللنیبمعیارهای سیستم 
 شناسایی شده و گامی در جهت بهبود مقررات برداشته شود. 50ی مبحث هایکاستو  هاییهمگرامقررات ملی سعی شده تا 

 

 ادبیات موضوع -2
اهمیت  چشمگیری یافت، برای منابع انرژی افزایشزمانی که تقاضا  5091نخست دهه  یهابا ظهور بحران انرژی در سال 

البته این نگاه به کاهش  .گشت ترین موضوعات چند دهه اخیرشده و تبدیل به یکی از مهم بحث جلوگیری از اتالف انرژی روشن
رای های جهانی ببا وجود تالش. (Zhou, L. and Haghighat, H,2005) مصرف با تاکید بر بهره وری انرژی همراه بود

، 1تولید و مصرف انرژی از قبیل آژانس اطالعات انرژی هم در زمینه بررسی و ارائه آمارها و مؤسسات مسازمانمصرف بهینه انرژی ،
فسیلی را به بخش ساختمان به  یهابیشترین مصرف سوخت  1151انرژی، در سال  یالمللنیو آژانس ب) BP) 0ایتانیپترولیم بر

 EIA, U.S. 2013& BP Statistical Review of World Energy June)اندداده )ولدرصد )در رتبه ا00میزان 

و  یاهدف کاهش انتشار گازهای گلخانه انرژی در بخش ساختمان یکی از اقدامات عملی و پایدار با یوربهبود بهره .(2012
داری بناها، همراه با آغاز بحران انرژی در ارزیابی پای یهاستمیایده تدوین س .(Hastings, S.R,2004)انرژی است  یهانهیهز

منابع طبیعی  هیروی، مصرف بییوهوا، مانند تغییرات شرایط آبیطیمحستیز ویکرد حل مشکالتمیالدی و با ر 91جهان در دهه 
در صنعت  مفاهیم پایداری یسازیبا کم هاستمیمطرح شد. این س هاستمیها و اکوسو تهدیدات ایجاد شده برای سالمتی انسان

ها گردیدند. اولین سیستم ارزیابی ساختمان یطیمحستیو مراجعی برای امتیازدهی ز هانامهنییساختمان، در نهایت منجر به تدوین آ
شد. در  یاندازایجاد و راه 5001در سال (BRE)1 در انگلستان توسط مرکز تحقیقات ساختمان   (BREEM)0پایداری بناها با نام

د( از طرف شورای یسبز )ل یهاانطراحی ساختم نامهنییعنوان آبه(LEED)8  یازدهیولین نسخه سیستم امتنیز ا 5008سال 

دیگری  یهاستمیپس از آن نیز س (.0730.آرمینه عزیزی مرتضی، روان، نیکسبز ایاالت متحده عرضه شد ) یسازساختمان

 .در فرانسه تدوین شدند HQE و در آلمان DGNBدر ژاپن،  CASBEEدر استرالیا،  GreenStar رینظ

                                                           
1 Deutsche Gesellschaft fur Nachhaltiges 
2 Energy Information Agency (EIA) 

3 Britannia Petroleum (BP) 

4 Building Research Establishment’s Assessment Method 

5 Building Research Establishment 

6 Leadership in Energy and EnvironmentalDesign 
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 ساختمان سبز یبندرتبه یهاستمیستوسعه  یجدول زمان: 1شکل 

 

 ساختمان یابیارز یهاسامانه -2-1
 رویکردهای و هاروش از یریگبهره اهمیت انرژی، مصرف یسازنهیبه و ستیزطیمح بهبود لزوم معاصر، دوران در

در ابعاد مختلفِ  ،یداریبه پا یابیدست تی. ضرورت و اهمدینمایرا آشکارتر م داریپا یو ساخت بناها یطراح یبرا نوین

سبز در  یهاجنبش رینظ یمختلف یهاو جنبش هادگاهید شیدایآن، سبب پ یو اقتصاد یاجتماع ،یطیمحستیز

 یسازساختمان یو استانداردها هانامهنییآ یبرخ نیبا تدو ییهاو نگرش هادگاهید نیشده است. چن یسازساختمان

در  ،یستیز طیبه کاهش اثرات مخرب مح "یمصرف منابع و مصرف انرژ " یهاتا ضمن توجه به مؤلفه ندینمایتالش م

از معیارهایی هستند  یاارزیابی ساختمان پایدار مجموعه یهاسامانه. (5001ه،یا، سمیک یصدر ) بنا بپردازند اتیطول چرخه ح

. به طور معمول این دهندیسنجیده و به آنها برحسب اهمیت امتیاز م ستیزطیمح یآن را بر رو راتیکه عملکرد ساختمان و تأث
اوزون و عناصر طبیعی کره زمین، استفاده صحیح از  ةیاز تخریب ال ی، جلوگیریاگلخانه یمعیارها حول عدم تولید و نشر گازها

برداران در آن ساختمان کاربران و بهرهرست و در نهایت آسایش مانی دو آب، مدیریت پسماند و زباله، استفاده از مصالح ساخت یانرژ
یک  یبر رو یگذار. ارزشدهدیها صنعت ساختمان را به سمت توسعه پایدار سوق م. همچنین وجود این سامانهشودیتعریف م

ایجاد محیط سالم  یفزون برااندرکاران این صنعت تالش روزادست شودیباعث م یطیمحستیصحیح ز یمعیارها یساختمان ازرو
 (.5080علی،، سروش) متحده هستند االتیانگلستان و ا یها کشورهاتدوین این سامانه گامانشیپو پایدار داشته باشند. 

ای با توجه به بافت تاریخی، فرهنگی، اقلیمی، منابع، مصالح در دسترس، میزان پیشرفت تکنولوژی، از آنجا که در هر منطقه
های ساخت متفاوت است، انتظار یک سیستم ارزیابی واحد با جزئیات یکسان ای و دیگر عوامل تأثیرگزار شیوهحرفههای مهارت

باشد. حتی با توجه به تنوع کاربری ساختمان در یک منطقه، انتظارات متفاوتی از آن وجود دارد برای کل جهان واقع گرایانه نمی
باشد، حال آن که در ارزیابی انداز بیرونی میی، اولویت با راحتی محیط داخلی و چشمبرای مثال در ارزیابی یک ساختمان مسکون

وری های با کاربری اداری بهرههای صنعتی ارجحیت دارند. در ارزیابی ساختمانهای ساخت و آلودگیهای صنعتی، هزینهساختمان
ها، پیش از امتیازدهی برای ساختمان یهاستمیس. (Yu  & etall, 2015)باشندانرژی و بازیافت منابع دارای اهمیت بیشتری می

ها جدید طراحی شدند و سال یهادر مرتبه اول برای ساختمان هاستمیهمه به ارزیابی درجه پایداری بناهای جدید پرداختند. این س
برای  هاستمی. طراحی این سمنظور ارتقا این بناها استفاده کنندموجود طراحی و به یهاطول کشید تا آن را برای ساختمان

در مواردی ناممکن است. اما  تردهیچیپایداری بسیار پ یسوموجود به یهاتر است و تغییر ساختمانجدید بسیار آسان یهاساختمان
دها . بسیاری از مقررات و ضوابط ساختمانی پایدار بعدهندیموجود بخش عظیمی از بناها را تشکیل م یهااز جانب دیگر، ساختمان

کردند. ابداع سیستمی که به ارزیابی پایداری در مورد شهرها بپردازد، کاری بسیار  یبرداریامتیازدهی کپ یهاستمیاز همین س
فقط به یک معیار از ساختمان توجه دارند و برخی نیز جمعی از معیارها را در  هایپیچیده بود. الزم به ذکر است که برخی از گواه

 (.5001یوسف،، ملهبانی )گرجی درنیگینظر م

 

 DGNBسامانه ارزیابی  -2-2
ساختمان  یابیآلمان است، نسل دوم ارز داریساختمان پا یکه گواه  DGNB یابیسامانه ارز یالمللنیب یاستانداردها نیدر ب

از  هیطرح اول اتیدر کل ینوعاند و بهشده جادیا BREEAMو  LEEDمانند  هیاول یهاکه بعد از سامانه ییها)سامانهباشدمی
به سه جنبه  باتوجه نامهیسامانه صدور گواه ینآن بر اساس استاندارد اروپا است. ا یارهایاند( و معها اقتباس نمودهسامانه نیا

و توسعه داده شده  جادیها در آلمان ااز ساختمان یبردارساخت و بهره ،یزیردر برنامه یو اجتماع یطیمحستیز ،یفرهنگ اقتصاد
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دولت  یونقل، مسکن و امور شهروزارت حمل یآلمان با همکار داریپا ختمانتوسط انجمن سا 1119در سال  ستمیس نی. ااست
 نیدر آلمان شروع به کارکرد. ا نامهیگواه کیدر ساختمان و توسعه  یداریپا جیباهدف ترو 1110شد و در سال  نیفدرال تدو

و  شودیارجاع داده م افته،یتوسعه EN 51810و  ISO 50111 ردبا استاندا که مطابق یطیمحستیمحصول ز هیبه اعالم ستمیس
 ((A.Braune & et all,2009.  شودیمحاسبه م یکم یارهایبر اساس مع اتیچرخه ح یابیبا استفاده از روش ارز شتریب

DGNB  ک با وزارت فدرال به معنای شورای ساختمان پایدار آلمان است که در همکاری نزدی یآلمان یسرواژه عبارت
توسعه  گانةسهبر مدل  DGNBسامانه  بنیان شده. کانسپت پایداری 1119در سال  ساختمان و امورات شهری آلمانونقل، حمل

سازمان معیارهای این سامانه شامل شش کیفیت محیطی، اقتصادی،  رونیازا. کندیمپایدار )محیطی، اجتماعی، اقتصادی( تکیه 
. چهار کیفیت دهدیمی ساختمان پایدار را پوشش هاجنبهو سایت بوده که تمامی  ندیفرافرهنگی کارکردی،  - تکنیکی، اجتماعی

طور مثال در این  بهاست.  هاآناز سهم و وزن مساوی برخوردار هستند و دلیلی بر یکسان بودن میزان اهمیت  هایابیارزاول در 
دارای سه نوع نظام  DGNB. سامانه ابدییمی محیطی و اجتماعی اهمیت هاجنبه هاندازبهی اقتصادی بنا هاجنبهارزیابی  ،سامانه

 (5009مجید و همکاران،، مفیدی شمیرانی) ی موجود و مناطق شهری است.هاساختمان ،ی جدیدهاساختمانارزیابی 
گسترده است  DGNB ستمیس یداریدامنه مفهوم پا

انه که به سام نیاست. ا 'سه ستون'و فراتر از مدل معروف 
را پوشش  داریساختمان پا یاساس یهاطور جامع تمام جنبه

: شودیرا شامل م ریشش موضوع ز نیا دهد،یم
و  یفرهنگ -یاجتماع یهااقتصاد، جنبه ،یشناسبوم

 ستمیروش س نی.  اتیو سا ندهایفرا ،یفناور ،یعملکرد
DGNB که هم به  کندیم لیتبد یستمیرا به تنها س

 یارهایو هم به مع داریساختمان پا یجنبه اقتصاد
که خارج از  ییهاتیفی. کدهدیم تیاهم یکیاکولوژ

 یعملکرد رند،یگیقرار م 'سه ستون'محدوده مدل 
 یمتفاوت یهادارند و وزن DGNB ستمیدر س یارشتهنیب

بر اساس کل  شهیهم یابیدارند. نمرات اعطا شده در ارز
 (DGNB system ,1158چرخه عمر ساختمان است. )

 
 DGNB: ساختار اصلی سامانه 1نمودار 

 

 

 معیارهای ارزیابی -2-3
. در کندیم یابیارز ارهایساختمان را بر اساس مع کی یبلکه عملکرد کل کند،ینم یابیرا ارز یاقدامات فرد DGNB ستمیس

 یهااقتصاد، جنبه ست،یزطی: محزدپردایدر نظر گرفته شده است که به شش موضوع م دیساختمان جد یبرا اریمع 09مجموع 
بسته به نوع ساختمان متفاوت است. وجه  یفرد یارهای. وزن معتیو سا ندهایافر ،یفناور ،یو عملکرد یفرهنگ - یاجتماع

 نقره ایطال  ن،یدر پالت یگواه شیپ ای یبه طور برجسته برآورده شوند، پروژه گواه ارهایاست که اگر مع نیمشترک همه کاربردها ا
 (, 1158DGNB system. )کندیم افتیدر

 

 یمبحث نوزدهم مقررات مل -2-4
 با .است بوده افتهیتوسعه یکشورها و توسعهدرحال یکشورها اصلی یهادغدغه از یکی همواره انرژی مصرف یسازنهیبه
 خانگی، یهابخش جمله از مختلف یهابخش در آن اندازه از بیش اتالف و کشور در انرژی مصرف کنونی وضعیت به نگاهی

 منظور نیبد که شودیم احساس کشور در انرژی، مصرف ییجوصرفه جهت در الزم تمهیدات و مقررات و قوانین وضع ضرورت
 (.5080)مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن،است پرداخته موضوع این به را خود مباحث از یکی ساختمان ملی مقررات

کشور، مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی  یمهندسنظامقانون  00انرژی مطابق با ماده  ییجوصرفه
بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. وزارت مسکن بر مبنای این ماده اقدام  هاساختمانساختمان در طراحی و اجرای تمامی 
جویی در مصرف انرژی در ساختمان  صرفهبهآن مربوط  50مبحث کرده است که مبحث  11به انتشار مقررات ملی ساختمان در 

کشور الزامی  یهاساختمانرسید و اجرای آن در  رانیوزئتیهبه تصویب  5091مقررات ملی ساختمان در سال  50است. مبحث 
 .(5001،مقررات ملی ساختمان 50دفتر امور مقررات ملی ساختمان، مبحث ) ی شده است. این مبحث چندین بار بازنگرشد

دولتی اجباری است و اجرای آن برای تمامی  یهاساختمانمقررات ملی ساختمان برای تمامی  50ضر اجرای مبحث حا در حال
اجباری گردیده است. از آن جایی که رعایت ضوابط و  5080بخش خصوصی واقع در تهران و شهرهای تابعه از سال  یهاساختمان
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، برنامه باشدیممخصوص  یهالیپروفو  دوجدارهاز قبیل عایق، شیشه  محصوالتی یریکارگبهمقررات موضوع این مبحث مستلزم 
زمان بندی اعمال تدریجی مقررات مذکور متناسب با تأمین و تولید این محصوالت در نظر گرفته شده است. همچنین در برنامه 

سردسیر و گرمسیر(. در مراحل بعد  انرژی در آن ها بیشتر می باشد )استان های زمان بندی اولویت با استان هایی است که مصرف
رعایت ضوابط به مابقی استان ها گسترش می یابد. طرح مذکور با توجه به صرفه جویی در هزینه های بهره برداری و مصرف 

ساختمان در کشور انجام شده است، مشاهده گردید که اجرای  511انرژی ساختمان سودآور خواهد بود. با مطالعه ای که بر روی 
اما این طرح به دلیل ذهنیت مردم مبنی بر اینکه درصد کاهش خواهد داد. 01تا  01، مصرف انرژی در ساختمان را 50 مبحث

مقررات ملی ساختمان موجب افزایش هزینه های ساختمان می گردد، همچنان گام های ابتدایی خود را طی می  50اجرای مبحث 
اهمیتی میزان مصرف انرژی برای مصرف کنندگان، عدم اطالع کافی طراحان و  نماید. قیمت های پایین انرژی در داخل کشور، کم

مجریان ساختمانی، عدم نظارت الزم در ساخت و ساز ساختمان ها از سوی ارگان های مسئول و طوالنی بودن زمان بازگشت 

 (.5080فلیا، عبدلی، محمدعلی، فصیحی، ا)سرمایه، از دیگر موانع اجرای دقیق مقررات مذکور گردیده است 

 :باشدیمجهت اخذ پروانه ساختمان به شرح زیر  ازیموردنمقررات ملی ساختمان حداقل مدارک  50ضوابط مبحث  بر اساس

 طراح شرکت یا مهندس صالحیت گواهی -
  انرژی ستیلچک -

 کنترل پوسته خارجی ساختمان ستیلچک -

 ساختمان  یهانقشه -

 اجزای پوسته خارجی ساختمانمورداستفاده در ارت عایق حر یهاستمیسمشخصات فیزیکی مصالح و  -

 مورداستفادهآب گرم مصرفی و روشنایی  نیتأمگرمایی، سرمایی، تهویه مطبوع،  ساتیتأس یهاستمیسمشخصات فنی  -
 (.5001،مقررات ملی ساختمان 50دفتر امور مقررات ملی ساختمان، مبحث ) هاساختماندر 

 با یهاساختمانی  ابر الذ نساختما. ستا ارستوا ها نساختما یبند طبقه بر ها یگیر تصمیم سساا ن،ساختما ملی راتمقر
  ،نداهشد قعوا رگبز یشهرهادر  یاو  دحا قلیمیا مناطقدر  یا نددار دییاز یبنا یرز که ژینرا فمصر نظراز  همیتاپر یبررکا

از  دهستفاا نمکاا کوچکو  دیعا یهانتماساخ ایبر یگرد فطر. از  ستا هشد ینوتدی نهتراسختگیرو  مفصلتر راتمقر
( 50موارد موجود در مبحث )(. 5080)رحیمی موگویی،فرزاد،ستا هشد همافر خاصی تفصیلو  محاسبه ونبد مشخص یهارهکارا

مقررات ملی ساختمان، مسائل مربوط به پوسته خارجی ساختمان تأسیسات مکانیکی و روشنایی را پوشش می دهد. اگر چه در مورد 
حرارتی پوسته خارجی  (، عایق کاری50یک از این موارد، وارد جزئیات نمی گردد، اما در مراجع دیگر مانند راهنمای مبحث ) هر

ساختمانها، جزئیات مربوط به عایق کاری پوسته مورد بررسی قرار گرفته است و برای تجهیزات انرژی بر در ساختمان توسط 

در ویرایش  (.5080عبدلی، محمدعلی، فصیحی، افلیا، ) روشورهای مربوطه تهیه شده اندسازمان های فعال برچسب های انرژی و ب

عالوه بر ضوابط پوسته خارجی،تاسیسات مکانیکی و روشنایی بخشی به سیستم های انرژی های تجدید پذیر  50جدید مبحث 
 وسته خارجی ساختمان شامل: حرارتی پ یکارقیعامقررات ملی ساختمان  50لزامات مبحث ا اختصاص داده شده است.

ساختمان و یا فضاهایی که از نظر دمایی  دیوارهای پیرامونی یکارقیعا(، بامپشتحرارتی سقف نهایی ) یکارقیعا -
 مجاور فضای کنترل نشده الزامی است.  یهاکفکف مجاور فضای باز یا سقف پیلوت و  یکارقیعاو  شوندینمکنترل 

 بریک یا چوبی، الزامی است. نرمالاستاندارد یا آلومینیوم  upvc استاندارد یهاقاببا  دوجداره یهاپنجرهصب ن -

 تأسیسات و سیستم تولید آب گرم الزامی است. یهالولههوا،  یهاکانالحرارتی  یکارقیعا -

بر  موضعی دما نظیر شیرهای ترموستاتیک کنندهکنترل یهاستمیسسیستم گرمایی شامل نصب  یزیربرنامهکنترل و  -
 روی رادیاتورها الزامی است. 

 دمای هوای محیط الزامی است. یریگاندازهکنترل مرکزی هوشمند و مجهز به سنسور  یهاستمیسصب ن -

کاهش میزان روشنایی و کنترل  یهاستمیسکنترل فضاها،  یهاستمیسکنترل روشنایی شامل  یهاستمیسنصب  -
 روشنایی الزامی است.  کردنخاموش

 سیستم تهویه و تعویض هوا توصیه شده است .  یزیرامهبرننترل و ک -

 .برای کنترل میزان تابش آفتاب به سطوح نور گذر ساختمان توصیه شده است هابانیساصب ن -

 از نور خورشید توصیه شده است. یمندبهرهساختمان به لحاظ میزان  یریگجهت -
که طبق این  یطوربه انرژی تعریف شده است سه رده در مقررات ملی الگوی مصرف 50مبحث  در ویرایش جدید 

رده ساختمان بوده و دستیابی به این رده در  نیترنیپائدارای  (EC) 50منطبق با مبحث  یهاساختمان یبنددسته
 بندی به شرح زیر است:بوده و این رده ها و رعایت الزامات آن اجباریساختمان

 (EC)50منطبق با مبحث  یهاساختمان .5
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  EC)+(یانرژکمساختمان  .1
  EC)++(یانرژکمساختمان بسیار  .0

 توان به شرح زیر بیان کرد:را می 50موضوعات مطرح شده در مبحث 
 مقررات کلی طراحی و اجرا -
 پوسته خارجی ساختمان -
 مکانیکی ساتیتأس -
 سیستم روشنایی و انرژی الکتریکی -
 یی انرژیجوصرفهتعیین گروه ساختمان از نظر میزان  -

 

 DGNBیارهای سامانه تطبیق مع -3

 11با موضوعات مبحث 

ی مشترک و متفاوت هانهیزمدر این بخش 

مقررات ملی را مورد  50و مبحث  DGNBسیستم 

یی که از اصول هانهیزمو  میدهیمبررسی قرار 

معماری پایدار هستند و در مقررات ملی به آن اشاره 

. الزم به ذکر است که میکنیمنشده است شناسایی 

به  DGNBدر سامانه  موردتوجهز معیارهای برخی ا

مقررات  50که در موضوع مبحث  پردازدیمبُعدهایی 

نیاز به  هاآنو برای پرداختن به  گنجدینمملی 

 . ی جداگانه استاضابطهاستاندارد و 

 
 11با مبحث  DGNBنمودار تطبیق کلی سامانه  –2نمودار 

 )مأخذ: نگارندگان( مقررات

هستند. همچنین، برخی از  50مبحث  ازموضوعخارجهای تنوع کاربری یا معیارهای مربوط به کیفیت فرآیند که مانند معیار
ی و بندقیعاموضوع مباحث دیگر مقررات ملی است مانند معیار راحتی صوتی در که در مبحث هجدهم که مربوط به  معیارها نیز

دو کیفیت  DGNBشکل باال نیز نشان داده شده است از شش کیفیت سامانه در همانطور که  تنظیم صدا است باید پرداخته شود.
مورد بحث قرار نگرفته که البته الزم به ذکر است که با توجه به اهداف و موضوعات آن ،میاحث  50اقتصادی و سایت در مبحث 

مباحثی جداگانه مشهود است.در بعد نمی باشد و لزوم توجه به این کیفیت ها در  50مربوط به این دو کیفیت در حیطه ی مبحث 
مورد توجه قرار گرفته اند اما موضوع مهمی همچون مصرف آب  50محیطی برخی از معیارها در ضمن برخی از موضوعات مبحث 

که از موضوعات مهم دنیای معاصر و به ویژه کشور ماست مورد غفلت قرار گرفته است. در بعد عملکردی نیز همگرایی اندکی از 
راحتی حرراتی و بصری به جهت توجه به تامین آسایش حرراتی از طریق پوشش مناسب پوسته خارجی و جلوگیری از اتالف لحاظ 

حرارتی؛ و همچنین توجه به سیستم روشنایی و تامین نور مناسب برای فضا وجود دارد. اما در بعد نیز کیفیت هوای داخل ساختمان 
بیشتر به موضوعات فنی و تکنیکی پرداخته و از این جهت  50یده گرفته شده است. مبحث که از مباحث مهم و به روز می باشد ناد

با معیارهای کیفیت فنی همگرایی بیشتری دارد هرچند که معیارهای مهمی همچون بازیابی و بازیافت که در چرخه عمر ساختمان 
فته اند و از این نظر نیاز به تکامل و ارتقا در مقررات ملی و همچنین انرژی نهان مصرف شده تاثیر بسزایی دارند مورد توجه قرار نگر

دیده می شود. در کیفیت فرایند نیز در مقررات کلی و مدارک مورد نیاز برای دریافت تاییدیه های این مبحث برخی از معیارها در 
م میخورد.در ادامه در جدولی نظر گرفته شده است که همچنان بسیار گذرا و سطحی بوده و ضرروت تکمیل این بخش نیز به چش

و همگرایی یا عدم پوشش این معیارها در  اندشدهآورده  50و موضوعات مبحث  DGNBخالصه معیارهای سیستم  صورتبه
 مقررات ملی نشان داده است.
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 )مأخذ: نگارندگان( مقررات 11با مبحث  DGNBجدول تطبیق معیارهای سامانه  –1جدول 

  مقررات ملی 50مبحث 

تعیین گروه 
 ساختمان

ی هایانرژ
 تجدیدپذیر

سیستم 
 روشنایی

 ساتیتأس
 مکانیکی

پوسته 
 خارجی

مقررات 
 کلی

 ارینام مع

 

 

ت  یچرخه زندگ نهیهز - - - - - -
کیفی

ی
صاد

اقت
 

 یو سازگار یریانعطاف پذ - - - - - -

 یدوام تجار - - - - - -

 چرخه عمر ساختمان یابیارز - - - - - -

کیف
ی

ت محیط
ی

 

D
G

N
B

 

 یمحل طیمح ریتأث * * - - - *

 داریاستخراج منابع پا * - - - * *

 و حجم آب فاضالب یدنیآب آشام یتقاضا - - * - - *

 نیزم یکاربر - - - - - -

 تیدر سا یستیتنوع ز - - - - - -

 یحرارت یراحت ** ** * - - **

فیک
ی

 ت
اجتماع

 ی
و فرهنگ

 ی
و 

عملکرد
 ی

 داخل ساختمان یهوا تیفیک - - - - - -

 یصوت یراحت ● - - - - -

 یبصر یراحت - - - * - -

 کنترل کاربر - - - - - -

 یو خارج یداخل یفضاها تیفیک - - - - - -

 تیو امن یمنیا ● - - - - -

 همه یبرا یطراح - - - - - -

  صدا قیعا ● * - - - -

فیک
ی

 ت
فن

 ی

    پوشش ساختمان تیفیک ** ** - - - **

  ساختمان یاستفاده و ادغام تکنولوژ ** ** * * * *

  ساختمان یکردن اجزا زیسهولت در تم - - - - - -

  افتیو باز یابیسهولت باز - - - - - -

  یکنترل ورود - - - - - -

 حمل و نقل رساختیز - - - - - -

  پروژه جامعخالصه  * - - - - *

فیک
ی

 ت
فرآ
ی

ند
 

  در مرحله مناقصه یداریپا یجنبه ها - - - - - -

  داریپا تیریمد یبرا یمستندساز * - - - - -

 یشهر یو طراح یزیبرنامه ر هیرو - - - - - -

 ساخت و ساز ندیساخت و ساز  /  فرآ تیسا - - - - - -

  ساخت و ساز تیفیک نیتضم - - - - - -

  کیستماتیس یراه انداز  * - - - - -

  ارتباط کاربر - - - - - -

 FMمطابق با یزیبرنامه ر - - - - - -

 یمحل طیمح - - - - - -

فیک
ی

 ت
یسا

 ت

)سا
ی

(ت
 

 

  نفوذ در منطقه - - - - - -

  حمل و نقل یدسترس - - - - - -

  یبه امکانات رفاه یدسترس - - - - - -

 عدم توجه  -   مربوط به دیگر مباحث مقررات ملی ●   مورد توجه *   مورد توجه  قابل قبول **یحات: توض
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 جمع بندی -4
از  یمتنوع یهاروش ،یعیطب ستیزطیکردن اثرات مخرّب بر محو کم یداریبه پا لین یبرا یعمل یارائه راهکارها یدر راستا

 یابیارز یهاستمیس نیراهکارها، تدو نیا نیتراز مهم یکیو ارتقاء هستند.  لیل تکممرتبط، ارائه شده که در حا یهاانسازم یسو
و مورداستفاده قرار  نیتدو ،یاهر منطقه طیمتنوع و متناسب با شرا یو راهنماها هانامهنییآ قیطر ازبناهاست که  یبندو رتبه

ع شدند و در ادامه نیز سیستم های دیگر در کشورهای شرو BREEAMها ابتدا در انگلستان با سیستم . این سیستمرندیگیم
 مختلف شکل گرفتند.

 حیات چرخه یدر طساختمانی،  مصالح جمله از گوناگون یهامؤلفه و عوامل مؤثر نقش بیانگر ،هاستمیس این بررسی و مطالعه 

 و بلندمدت تأثیرات درنظرگرفتن با آنها، ارتقاء یا و مصالح از یریگبهره برای ابزاری مثابهبه تواندیم و بوده معماری پایداری بر آن،
 .گیرد قرار مورداستفاده ،ستیزطیمح بر آنها مدتکوتاه

و ساخت و  یکه جهت طراح افتیدر توانیبناها، م یطیمحستیز یازدهیو امت یابیارز یهاستمیارائه شده از س حاتیبا توض
ساخت انسان یهاطیمح ریو بستر احداث طرح و تأث نهیمتناسب با زم ؛یقیعم مطالعات گسترده و ط،یدوستدار مح یبناها ینگهدار

کاربردن ها و بهبخش یمهم همکار نیبه ا افتنی. جهت دستباشدیم یالزم و ضرور رامون،یپ ستیزطیو اجزاء آنها، بر مح
 خواهد بود. ریناپذمهم و اجتناب یامر …و  ساتیتأس، یمیش ت،یریمد ،یطیعلوم مح ،یمختلف مرتبط مانند؛ معمار یهاتخصص

های پایداری توجه شود. در این سامانه برای در آن به همه جنبه شدهکه سعی  استیک سامانه نسل دوم  DGNBسامانة 
شش زمینه موضوعی شامل: کیفیت محیطی، کیفت های اقتصادی نیز موردتوجه قرار گرفته است. در این سامانه بار جنبهاولین

باشد که به یازده گروه از معیارها تقسیم کیفیت فرهنگی اجتماعی، کیفیت فنی، کیفیت فرایند و کیفیت سایت میاقتصادی، 
های محیطی، اقتصادی و فرهنگی اجتماعی دهند در بین این شش زمینه، کیفیترا برای ارزیابی تشکیل میآن شوند و اساس می

کیفیت فرایند و در آخر کیفیت سایت به ترتیب دارای درصدهای کمتری  دارای درصد وزنی مساوی هستند و سپس کیفیت فنی،
 نیرتریگسختاز  یکی ی مذکور سامانه ید برآورده شونداستاندارد با ی اینارهاینامه تمام معیصدور گواه ینکه برایل ایبه دل هستند.
 باشدیم یالمللنیب یابیارز یهاسامانه

پایداری در ساختمان توجه  یهاجنبه همةاست که به  نگرکل یاسامانه DGNBرزیابی ا سامانةمطالب ارائه شده  بهباتوجه
. مبحث نوزده مقررات باشدیمی مختلف در شش کیفیت اصلی هاو دریافت گواهینامه از این سامانه مستلزم رعایت معیار کندیم

در که  پردازدیم یسات مکانیکی و روشناییتأس ،پوسته خارجی ساختمان ی فنی و عملکردی در بخشهاتیفیکملی بیشتر به 
ی ساختمان از نظر مصرف انرژی نیز بندردهپذیر و همچنین یی به استفاده از انرژی تجدیدهابخش 5000ویرایش جدید آن در سال 

مشخص  یمقررات مل 50شده در مبحث  یو موضوعات بررس DGNB یابیارز ستمیس یارهایمع یبا بررس  توجه شده است.
را  باشدیم یو عملکرد یفن یهاتیفیکه مربوط به بخش ک ستمیس نیا یارهایاز مع یمبحث تنها بخش کوچک نیکه ا دیگرد

 یهوا تیفیزباله، ک دیموردتوجه است همچون، مصرف منابع و تول هاتیفیک ریکه در سا یمهم یهاو شاخص دهدیپوشش م
در  یو فن یاجتماع ،یطیمح یهاتیفیدر ک افتیو باز یابیزا، سهولت بازاج زکردنیسهولت تم یداخل، استفاده و ادغام تکنولوژ

موضوع مبحث  دراساساً  زین تیو سا ندیفرآ، یاقتصاد یهاتیفیک رشاخةیز یارهایمع نیاند. همچنگرفته شده دهیناد یمقررات مل
ساختمان سبز  یهااز جنبه یاریبس شودیوجب ممسئله م نیا که  انددر نظر گرفته نشده یدر مقررات مل یطورکلو به باشندینم 50

مبحث جداگانه  کیدر  یداریمختلف پا یهاتوجه به جنبه یحت ایو  50مبحث  لیتکم رونی. ازاردیموردتوجه قرار نگ داریو پا
 یعموم یهبناها، سبب کسب آگا یطیمحستیز یازدهیو امت یبندرتبه یهاستمیاز س یریگبهره نی. همچنرسدیم ربه نظ یضرور

 تواندیم یآگاه نیا جهیو منابع خواهد شد. نت طینسبت به مح یهمگان یریپذتیآنها، و مسئول یطیمح راتیاز نحوه عملکرد و تأث
 . دیو زودگذر، نما یظاهر یاقتصاد یهایطلبمنفعت نیگزیکمتر را، جا خرّبکاراتر؛ با اثرات م یبه سمت بناها شیگرا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

05 

 

ره 
ما

 ش
م،

فت
 ه

ال
س

5 
ی: 

یاپ
)پ

23،) 
ن 

ستا
زم

00
11

دو
د 

جل
 ،

 

 منابع
در مصرف انرژی، چاپ ششم، نشر توسعه  ییجومقررات ملی ساختمان / صرفه 50ر مقررات ملی ساختمان، مبحث دفتر امو .5

 .5001ایران،

مقررات ملی ساختمان با قوانین، مقررات و استانداردهای  50بررسی و مقایسه مبحث » ،( 5080)رحیمی موگویی، فرزاد، .1
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 معماری سبزفصلنامه 
 ، جلد دو0711 زمستان (،24)پیاپی:  5سال هفتم، شماره 

 
 

 

 ،فرم مفهوم یبا بررس رانیمعاصر ا یبه معمار یو اثر بخش تیهو

 ۰۳۳۱ یهنر یمجموعه فرهنگ لیتحل

     

 *1محسن مظفری
 07/00/0000تاریخ دریافت:  

 09/00/0000تاریخ پذیرش: 
 

  72937کد مقاله:  

 

 یده ـچک
 

است که معماران ایران زمين از گذشته هاي دور تاکنون تالش کرده  ایرانمعاصر بنيادین در معماري  یکي از مفاهيم فرم
، در فرمدر معماري باعث شده توجه به  اند آن را در آثار معماري خود به کار گيرند. به وجود آمدن گرایش هاي جدید

ي معاصر پرداخته است و به مفهوم فرم و جایگاه ان در معمارحاضر در این راستا، نوشتار  معماري معاصر نيز امتداد یابد.
 ، با بررسي وفرم گاهیمفهوم و جا يبا بررس رانیمعاصر ا يبه معمار يو اثر بخش تیهوهدف از نگارش این مقاله بيان 

 در مهاباد به عنوان نمونه موفق در این زمينه معرف کرده ایم. 0220 ي،هنريمجموعه فرهنگ ليتحل

 

 0220 ي،هنريمجموعه فرهنگمفهوم فرم،  ،رانیمعاصر ا يمعمار یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

  واحد مشهد یدانشگاه آزاد اسالم ؛یکارشناس ارشد معمار - 0
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 مقدمه  -1
عملکرد، سازه، اقليم و متاثر است بلکه نظام ارزشي، اعتقادات و ایده ها شکل گيري فرم در معماري نه تنها از شرایط محيطي، 

نيز از عوامل شکل دهنده آن محسوب ميشوند. فرم بيان کننده نظام ارزشي است و از مسائل بنيادین معماري به شمار مي آید به 
نيم که اساس فرهنگ را پي ميریزد، به تعریف یورگ گروتر، چنانچه سبک را در معماري نمودي مجسم از نظام ارزشي تعریف ک

 چون صاحبنظراني 0تبع آن معماري را مي توان نتيجه جستجوي بهترین فرم تعریف کرد که بيان کننده نظام ارزشي حاکم است.
 مطلق آوردن وجود به براي پایه فرمهاي و اوليه نقوش وجود با زبان در را کلمات وجود فرم، و زبان کردن مقایسه با 3درو فيليپ
ر، به وجود آورنده زبان یک فرهنگ هستند که محتواي معنوي تغيي قابل بصري عالئم عنوان به فرمها. اند دانسته مشابه فرم زبان

-و تحوالت گسترده سياسي 0277با وقوع انقالب اسالمي در سال 2یک فرهنگ را نشان داده و به آن پایداري مي بخشند.
روند معماري پيش و پس از انقالب حادث شد. در واقع ظهور دیدگاه هاي جدید که از آرمان  اجتماعي ناشي از آن، گسستي ميان

هاي فرهنگي، ملي و دیني نشات گرفته بودند از نخستين عواملي بودند که معماري و شهرسازي را متحول کردند.تغيير در نظام 
دن بسياري از دفاتر مهندسين مشاور، مهاجرت تعدادي از آموزشي، توقف بسياري از سرمایه گذاري ها در امور عمراني، تعطيل ش

اساتيد و مهندسان به خارج از کشور و جنگ هشت ساله ایران و عراق از دیگر وقایعي بودند که معماري و شهرسازي را تحت 
ري و شهرسازي از اسالمي در کليه امور فرهنگي و از جمله معما -در هر حال تالش جهت کسب هویت ایراني الشعاع قرار دادند.

وجود تنوع و کثرت و  مهم ترین پيامدهاي این تحوالت است که به اشکال مختلفي در معماري پس از انقالب بازتاب یافته است.
است. در این رابطه گرایش هاي گوناگوني را  0270دیدگاه هاي گوناگون از خصوصيات معماري سالهاي پس از انقالب بویژه دهه 

مایز کرد و بدین جهت در این نوشتار سعي شده است با بررسي این گرایش ها به سؤاالت مطروحه در ذیل پاسخ مي توان از هم مت
، ضمن ۵7-02۳0داده شود و در انتها با شناسایي عوامل مؤثر بر انتخاب فرم و مفاهيم آن در معماري ابنيه عمومي در سال هاي 

 .شه یابي بخشي از مشکالت کنوني معماري کشورمان فراهم شودارائه تصویري از معماري یک دوره، بستري براي ری
 

 سواالت تحقیق -1-1  
شده و داللت بر  ليتشک يفرم از چه عناصر نیا ست؟يچ يعموم هيسواالت مطرح شده عبارتند از: الف( فرم به کار رفته در ابن

نشات گرفته  يصورت از چه نظام ارزش نیا ريسنت است؟ در غ يدارد؟ ب( آیا مفهوم فرم نمودار ارزش ها یيمعنا يچه محتواها
مفهوم نقش  نیدر به وجود آوردن ا ياست؟ د( چه عوامل افتهیچگونه تبلور  يعموم هيابن مدر فر يرانیو فرهنگ ا تیاست؟ ج( هو

 ؟يارتباطات شهر ایو  ميعملکرد، سازه اقل داشته اند؟
 

 روش تحقیق -2   
این پژوهش با رویکردي کيفي و با استفاده از شيوه توصيفي، به دنبال ارایه ميان اثربخشي فرم و معماري معاصر است. از این 
رو با بهره گيري از ادبيات موضوعي گرداوري مطالب درباره هویت بخشي و اثرگذاري فرم در معماري معاصر ایران است. بطور کلي 

که  يا گونه گفتمان است به يانتقاد ليبر تحل يمبتن رانیا معاصري نقد معمار يبرا یيالگو ميو ترس یيپژوهش شناسا يهدف اصل
در نهایت با  .بگذارد شیرا به نما ياثر معمار ضعف نقاط قوت و فاخر، ياثر معمار کیمعاصر با  يآثار معمار سهیمقا با بتواند

جایگاه آنها در هویت یابي و موثر بودن فرم در  وهاي سازندهایران و الگاستنتاج از نظریات مطرح شده مسئله هویت در معماري 
 معماري معاصر ایران تحليل شده است.

 

 فرم -3
از  يکیآن را  توانيکه م يااست، به گونه جیرا اريبس ياست که استفاده از آن در مباحث هنر يدياز اصطالحات کل يکیفرم  
عموم استنباط  نيمفهوم محسوس مشترک ب کیواژه  نیمشاهده فرم، از ا ای دنيهنر در نظر گرفت. با شن ياهیپا ميمفاه نیترمهم

 افتهیکه به اندازه فرم دوام  افتی توانيرا م يدشوار است. کمتر اصطالح حیصر يانيآن با ب يليق و تحليدق فِی. اما ارائه تعرشوديم
به  forma ينياست. واژه الت يالمللنيحد ب نیتا ا ياست و کمتر اصطالحتاکنون به کار رفته هاياصطالح از زمان روم نیباشد. ا

و در  رود،يبه همان صورت به کار م يو روس يو لهستان یياياسپان ،یيايتالیا يهازبان رد است؛افتهیراه  يامروز يهااز زبان ياريبس
 (02۵7،نيهمراه است. )رام رييتغ يبا اندک گرید يهازبان
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 مفهوم عامه فرم -3-1
است که هرکس عالوه بر  ياتيهیو زمان جزو بد يچون فضا، هست ينیاديبن ميفرم نزد عموم مردم همچون مفاه مفهوم

 يابه گونه زيخود ن ياحرفه تيو فعال طهتخصصيها دارد، در حبا آن يزندگ طيکه در چارچوب ادراک خود از جهان و مح يارتباط
تفاهم در درک و امکان به وجود آمدن سوء« فرم» یيمعنا طهي. به عالوه بازبودن حکنديم نييآن را تب ژهیو ياهیخاص و از زاو

 (02۵7نسن،ي.)کالکنديم ديآن را تأک یيضرورت پرداختن به وجوه مختلف معنا ،يواژه اساس نیمفهوم ا
 

 یفرم در معمار -3-2
مفهوم در گفتمان  نیا یياست که علي  رغم متعارف  بودن و گستردگي کاربرد، کارآ يمعمار نیاديبن مياز جمله مفاه فرم

و ابهام  يدگيچينگرش شکاک به فرم را در ربط با پ شیدايپ «يفرت انیآدر»است.  دهيبه چالش کش نیمتفکر يبرخ يمعاصر از سو
 (Forty, 2000کرده است. ) يابیارز يامروز معمار يبه دغدغه ها یيآن در پاسخگو يها يمفهوم و کاست نیا

 

 رانیمعاصر ا یعمارم -4
، آغاز 07۳0دوم قرن هجدهم )سال  مهياز ن يامعاصر، دوره يمعمار يهاشهیر افتنی يدر اروپا برا ژهیدر غرب به و معموالً

مدرن  يمعمار ایمعاصر  يپس را آغاز معمار نی. از ادهنديو مطالعه قرار م يرا مورد بررس ستميدهه قرن ب لي( تا اوليانقالب صنعت
 قه،يسل ريياز تغ يمدرن را ناش يمعمار شیدايپ يو علل اصل داننديم رد،يگيبه خود م يجهان يشکل باًیکه جنبش مدرن در آن تقر

 ،ي)هاشم  .کننديبه جهان، قلمداد م دیجد يهاو نگاه هاهیطور در نظر نيهم يو فن يچه از لحاظ علم يساختمان يهاشرفتيپ
سال  قاًينخست قرن دوازدهم )دق مهيبا ن میريبه کار گ رانیمعاصر ا يباال را در مورد معمار يروند بررس مياگر بخواه حال، (0270
دوران نه  نیدر ا مياست تا بدان يکشورمان کاف خیاز تار يآگاه يول ه،یدوران حکومت افشار يعنی م،یشوي( مصادف ميشمس000۵

 نیو مبدأ ا خیانتخاب تار يجستجو برا در .ميمصون هست يبه کل زيبلکه هنوز از آثار آن ن ست،ين يخبر يتنها از انقالب صنعت
و به صورت  يوستگيپ يدر نوع شديو هر آنچه که به آن مربوط م يمعمار ه،یکه تا اواسط دوره قاجار میبريم يپِ ه،يقض

 بها توسط صاحساختمان يمختلف طرح و اجرا يهاها و روشامر اشکال، فرم نیاست. با ا ليواحد، قابل درک و تحل يامجموعه
جامعه و  نيمستحکم ب يتمام مراحل کار از توازن و تناسب يول کردند،يم رييمختلف زمان و مکان تغ طیکاران و معماران با شرا

 نی. بدخورديبه چشم م يراتييخواست صاحب کاران، تغ ایمعماران  قهياست که بر اثر سل اتيدر جزئ تنها دارد. تیحکا يمعمار
از جامعه منفک کرد، معمار  توانيزمان معمار را نم نیاست. تا ا يمعمار انيها در سطح بتفاوت ای راتييگفت که تغ توانيم بيترت

دارد. الزم به ذکر  تيجامعه فعال يازهايها و نخواست طهيمه در حمانند ه ،يگروهکار  ميجامعه است و در تقس ياز اعضا يکی زين
مطرح  ريهستند که دوره اخ يکه جامعه بر عهده معمار نهاده است مباحث يافهيوظ ایرابطه معمار و جامعه،  رينظ ياست که مسائل

 (02۵۳،ي)فالمک اند.شده

 
 (1831،ی)فالمك : ، مأخذ) جایگاه فرم و تولید یک اثر وی تحلیل انتقادی گفتمان میان معمار و مخاطب والگ –1شكل 

 

  گرایشهای معماری -5
  گرایشهاي معماري را مي توان به شرح زیر بررسي کرد:

تاکنون، گروهي از معماران در تالش براي احيا و ترویج فرهنگ و ارزشهاي اسالمي، از فرم ها،  02۳0از سال هاي : احياگرایي
رفته در معماري اسالمي ایران چون گنبد و قوس، مقرنس و کاربندي که با فنون جدید ساخت و مصالحي  اشکال و تزئينات به کار

چون آهن و بتون اجرا شده اند، در طرح بسياري از بناها تقليد مي کنند. دسته اي از این ابنيه مانند حرم حضرت امام خميني 
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 ایران اسالمي معماري در مرسوم و رایج اشکال و الگوها از کامل تقليدي 0 (027۵(، مسجد دانشگاه صنعتي شریف )02۳۵)
 از استفاده با تهران در 7الغدیر مسجد و مشهد در اسالمي کتابخانه و موزه مانند بناها از دیگر اي گونه در. شوند مي محسوب

اصر تزئيني همچون قوسهاي جناغي، مقرنس، کاربندي و کتيبه هایي از آیات قرآن به عن کاربرد و کاشي آجر، چون خاصي مصالح
آنچه در  گونه اي مدرن انتظام یافته است. احيا روحيه اسالمي در بناها تالش شده است، ضمن آنکه روابط شهري و پالن بناها به

ایران است که ضمن به حداقل رساندن ارتباط فرم با این بناها جالب توجه است تقليد صرفاً شکلي از فرمهاي تاریخي معماري 
عواملي چون سازه و محيط شهري پيرامون فرم را به پوسته اي جهت تبليغ و ترویج فرهنگ و ارزشهاي اسالمي تنزل داده است. 

خود قابل توجه مي  دیگر آنکه انفصال زماني و مکاني اشکال و فرم هاي به کار رفته در این گونه بناها از دیگر بناهاي هم عصر
. بویژه این امر در چالش با نظریات مطرح شده در رابطه با هماهنگي معماري آثار با محيط قرار ميگيرد. دیگر (0277)گروتر،باشد

آثار هنري چون آثار ادبي، موسيقي و تصویري در مکان ها و زمان هاي منفصل از مبدا تولد اثر با جابجایي و باز آفریني مي توانند 
هور یابند و مسائلي از این دست موجب تغيير مشخصات زیبایي شناختي اثر نمي شود وليکن این امر در مورد آثار معماري صادق ظ

نيست. باز آفریني اثر معماري بدون توجه به محيط و روح دوره و به صرف تقليد به منزله رکورد هنري و فقدان خالقيت است که 
 (02۵0 چ،یو هي)تاتارک ري معاصر ایران به دست نمي آورد.طبيعتاً جایگاهي معتبر در معما

 

 معماری مدرن -6
مکتب مدرنيسم نافذترین جریان معماري غربي است که از ابتداي عصر پهلوي تاکنون در معماري معاصر ایران رواج داشته 

ضوابط و مقررات ساختمان سازي شکل است. معماري مدرن پس از انقالب در رابطه با گرایشهاي اقتصادي، امکانات اجرایي و 
این ساختمانها ضمن تبعيت از اصول بنيادین  گرفت و ساختمان هایي کارآمد و منطبق با شرایط روز متأثر از آن به وجود آمدند.

ح معماري مدرن غرب همچون عملکردگرایي و رعایت سادگي با کاربرد فراوان شيشه در سطوح خارجي ساختمان و استفاده از مصال

بناي کتابخانه ملي  ۳متنوع رنگين از بناهاي مدرن ماقبل خود متمایز مي شوند در این رابطه به اداره مخابرات در یوسف آباد
 .کرد اشاره توان مي شهروند اي زنجيره فروشگاههاي مانند تهران در اداري و تجاري بناهاي از بسياري همچنين و 7(0270)

 (02۵3،ي)صارم
 

 متاثر از پسامدرنیسم در معماری غربالتقاط گرایی  -7

متاثر از جریانات معماري پسامدرن در غرب، معماري التقاطي خاص این دوران به وجود آمد. در واقع  02۳0در اواسط دهه 
تعدادي از معماران در تالش براي طرح معماري منطبق با جریانات روز که پاسخگوي گرایش هاي سنت گرایانه داخلي باشد، 

معماري ایراني و معماري پسامدرن غربي را به گونه اي التقاطي با هم ترکيب کردند که حاصل آن به وجود آمدن طيف عناصر 
 متنوعي از این نوع معماري بود:

گروهي از ساختمان ها از معماري پسامدرن نئوکالسيک و معماري دوره قاجار  :( التقاط گرایي با تاکيد بر معماري دوره قاجار0
یرفتند. در واقع گروهي از معماران و طراحان در جستجوي زباني مشترک ميان مفهوم فرم در معماري نئوکالسيک و تاثير پذ

معماري ایران با رعایت تقارن، هندسه، تناسب، اشکال منظم هندسي در پالن ها و رعایت تقسيمات سه بخشي )پایه، بدنه، تاج( و 
نگ در نماها به خلق معماري ترکيبي دست زدند. ساختمان دفتر کار نمایندگان مجلس استفاده از عناصر تزئيني معماري هر دو فره

 بارز مصادیق از 9(027۵، دانشکده مهندسي دانشگاه امام خميني در قزوین و اداره جهاد کشاورزي در اصفهان )۵(02۳۵در تهران )
 (02۵3،ياني)المپون .هستند گرایش این

در گروهي از ساختمان ها تلفيق معماري مدرن و معماري سنتي ایران مورد توجه  :ن تاریخ گرا( التقاط گرایي متاثر از پسامدر3
قرار گرفت. گاه ساده گرایي معماري مدرن و به وجود آوردن ترکيبات حجمي واضح و قدرتمندانه با رعایت ویژگي هاي محيطي 

فرهنگي شهر کرمان و مجموعه مسکوني جلفا در مدنظر قرار مي گرفت که حاصل آن شکل گيري ساختمان هایي چون مرکز 
بود.و گاه با تکرار عناصر سنتي ایران چون قوس ها، بادگيرها، گنبدها و نيم گنبدها و استفاده از ترکيبهاي آجرکاري 00 اصفهان

 مجموعه در که شد مي شتال بناها در التقاطي نهایت در ولي ایراني و متنوع روحيه ایجاد به 00متنوع بعضاً در کنار قابهاي فضایي

 خود 00 کاشان در دخترانه دبيرستان و 02 (027۳، مرکز فرهنگي دزفول )03(0272) ونک تفریحي – ورزشي مجموعه چون هایي
. هستند برخوردار اي ویژه اهميت از اثر چند گرا تاریخ پسامدرن از متاثر معماري زمينه در که است ذکر به الزم.ساخت نمایان را

طراحي سيد هادي ميرميران از  به 0۳ (0272) رفسنجان در ورزشي مجموعه و 07 (0272) ایران هاي فرهنگستان مجموعه طراحي
نمونه هایي هستند که در آنها با تکيه بر الگوها و مفاهيم بنيادین معماري گذشته ایران به خلق معماري با هویت ایراني تالش شده 
 است. مثال در مجموعه ورزشي رفسنجان با بهره گيري هنرمندانه از الگوها و اشکال معماري کویري ایران )طرح یخچال هاي
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 قدیمي( و انطباق آنها با عملکرد و شيوه هاي ساخت امروز، بنایي ماندگار و هماهنگ با اقليم کویري ایران به وجود آمده است.
 (02۵0،ياني)المپون
تعدادي از ساختمانها فقط فرمهاي معماري پسامدرنيسم غربي را در ایران منعکس کردند که در این  :( پسامدرنيسم تقليدي2

 هواپيمایي شرکت و 07اري از ساختمانهاي مسکوني، تجاري اداري در تهران و دیگر شهرها همچون برج اداري آرميتارابطه به بسي
 و زمينه با مفهومي ارتباط و هستند غربي هاي نمونه از کاملي نسبتاً تقليد فرمي لحاظ به که کرد اشاره ميتوان اهواز در 0۵ایر ایران

راً متاثر از معماري پسامدرن هستند ولي باطناً اصول اوليه معماري پسامدرن ظاه اینکه وجود با و نميکنند برقرار خود اطراف محيط
 (0273 ،ي)هاشم را نفي مي کنند.

 از که امر شکل عاميانه معماري پسامدرن در شيوه معماري بساز و بفروش شدیداً رواج یافت. این :( پسامدرنيسم عامه گرا0
 به بخشيدن رونق براي ابزاري به را معماري این ترکيبي زبان گرفت، نشأت ضوابط و قوانين نقصان و ساخت فن در تحول عدم
دیل کرد و حاصل آن رواج یافتن معماري پرزرق و برق و بي تب شهرها در مسکن و زمين سوداگران پرستانه منفعت و کاذب بازار

دنيا الگوبرداري مي کند. بسياري از بناهاي مسکوني بویژه ارزشي است که به گونه اي ناشيانه از بيشتر سبک هاي معماري 
ساختمانهاي بلندمرتبه مسکوني در تهران همچون برج کوه نور و بسياري از برج هاي احداث شده در منطقه الهيه و فرمانيه در این 

 (02۵7،ي)صارم طيف قرار مي گيرند.
 

 ظهور گرایش های خاص -8
ایرانيان براي تعریف جایگاه صحيح معماري اسالمي ایراني در جهان پسامدرن، دیدگاههاي در ارتباط با دل مشغولي تازه 

مختلفي در معماري مطرح شدند. در واقع تاثيرات فزاینده ادبيات، مربوط به فلسفه زباني، ساختارگرایي و پساساختارگرایي بود که با 
 (027۵،ي)هاشم فکري را در جامعه معماران ایراني برانگيخت. تمدن غرب، نوعي التهاب09به چالش گرفتن الگوهاي پوزیتيویسم

کاربردي مجرد از محيط از گرایش هایي است که در این رابطه به وجود آمد و مهم ترین ویژگي هاي آن از قرار زیر -نگرش علمي
 هستند:

 

 ایجاد گفتگو میان معماری ایران و معماری جهان -9
دستاوردهاي تمدن غرب به عنوان الگو نگریستند و تقليد نسبتا مطلق، از طرح هاي غربي اصلي اگر در عصر پهلوي ایرانيان به 

ترین ویژگي معماري متجدد ایراني بود و اگر در طي سال هاي پس از انقالب، معماران ایراني در تالش براي کسب هویت 
معماران در حال شکل گرفتن است که با تحليل هاي فرهنگي به احياگرایي و التقاط گرایي رو آوردند، اکنون گرایشي در بين 

گسترده و نقدهاي دقيق در جهت شناخت واقعي فرهنگها قدم برمي دارد و راه چاره را در باز شدن افکار به سوي جهان مي 

 با معاصر» رايب آنها از و نگرد مي بيند.بدین مفهوم که دستاوردهاي تمدن غرب را نه به عنوان الگو بلکه به عنوان ميراث بشري
ژیک عصر تکنولو امکانات و فکري اطالعات از گيري بهره با راه این در و ميکند استفاده «شدن جهاني» یا «بودن خود زمانه مردم

به نظر مي رسد این دوران  ستعاري معماري ایراني مي پردازد.امروز و الهام از اصول جاودانه معماري ایراني، به بيان انتزاعي یا ا
از روند معماري معاصر ایران، که جستجوگر جوهره اصولي و بنيادین آثار جاویدان معماري ایران در بياني تازه و نو در شکل جدید 

شاید بتوان مجموعه ورزشي رفسنجان، پارک  (0270 ،ي)هاشم گيري هاي کالبدي است، ميتواند آثاري شاخص تر از قبل ارائه کند.
ي اسالمي ایران در برلين، اقامتگاه اجالس سران کشورهاي اسالمي در سعدآباد، سفارت جمشيدیه باغ فردوس، سفارت جمهور

را سرآغاز هایي براي این جریان به حساب آورد.  30 جمهوري اسالمي ایران در استراليا و مجموعه مسکوني جلفا در اصفهان
 (02۵0،ي)فالمک یران باشد.جریاني که انتظار ميرود در سال هاي آتي اصلي ترین گرایش معماري معاصر ا

 

 1330خانه  یهنر-یمجموعه فرهنگ -01
 ي: گروه معماريمعمار دفتر / 39پالک  ،يسوم غرب ،یيوفا ابانيمهاباد، خ ،يغرب جانیآدرس: استان آذربا /0220نام: خانه 

 فاطمه حسنلو، عاطفه پرنده/سواران، ي کان دي: گل نسا متحد، مجيطراح ميت سواران/ يمسئول: محمد کان معمار سواران/ يکان
: دفتر ساتيو تاس سازه /يفرهنگ ،ي: بازسازنوع مترمربع/ 370: ربنایز مساحت مترمربع/ 337: نيزم مساحت /0299-029۵: خیتار

 زهی: رتبه سوم جازهیجا : شراره مسرور/کارفرما سواران/ يکان ي: دفتر معمارنظارت : شراره مسرور/اجرا سواران / يکان يمعمار
 .0000 ،يمعمار در بخش بازساز

 300 يبیسال و با مساحت تقر 70از  شيبا قدمت ب يمهاباد از خانه ا نيدر  شهر کردنش 0220خانه  يهنر-يمجموعه فرهنگ
خود دارد،  نهيشيدر پ يو سابقه متفاوت داديخود ادامه م اتيبه ح يمسکون يبا کاربر نیاز شيخانه تا پ نیمربع، آغاز شد. امتر
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دهد  يشده است که نشان م دايپ یيسرنخ ها ،يش ساخته شده است اما در مراحل بازسازيسال پ 70 يمیاز ساختمان قد يشبخ
 وهيش ريياز هفت دهه گذشته، با توجه به تغ شيب يسال است. ط 000از  شيمربوط به ب وارهاید يموجود در برخ يخشت ها

خانه جهت  دیجد ياضافه  کردند. کاربر  ای فاز قسمتها را از ساختمان حذ يخود برخ يازهايمالکان به منظور برآوردن ن ،يزندگ
 کیکه توسط  يبخش خصوص يگذار هیو سرما تیجهت گسترش فرهنگ و هنر کردستان با حما دیجد یيحفظ بنا و  خلق فضا

 (www.evolo.ir) گذاشته است. اتيپا به عرصه ح گریبار د شوديم يخانم  راهبر
و متفاوت از  دیجد يفیبود تا فضاها تعر يها در روند طراح يکاربر فیخالقانه فضاها وتعر يبند ميقوت پروژه تقس نقطه

سکونت داشته و با  يو جنبه يگذشته، در فصل زمستان کاربر يهاکه در دوران رخانیگذشته خود داشته باشند. به عنوان مثال، ژ
شد. تمام المان  اياح يگالر ياصل يارتفاع به عنوان فضا شیه انبار شده بود اکنون  با افزاب لیدداده و تب يکاربر رييگذر زمان تغ

 ایاز فضا و  نهيدر استفاده به ليو پله ها( صرفاً به عنوان تسه بانیاضافه شده است )مثل سا ایکه از بنا حذف )مانند انبار(  یيها
از  يبيبود تا ترک يمتنوع و ناهمگن م دیها با يبوده است.  کاربر يجو التنزو تیو کنترل و هدا يمياقل طیجهت پاسخ به شرا

مجموعه به دو بخش کافه و بخش  نیا نیمنطقه باشند بنابرا نیامروز ا يازهاين يکند وپاسخگو جادیمتنوع را ا يعملکردها
 يمرکز اطيمتر  به ح 02به طول  يداالن .  با عبور ازپردازنديم تيبه فعال گریکدیکه در ارتباط با  دیگرد ميتقس ي/ هنريفرهنگ
 رينظ ريثابت و متغ ياز فضاها يبيکند و ترک يدهنده عمل م سیو سرو ریانعطاف پذ يکه به عنوان هسته مرکز ميرس يخانه م

 يفضا رخان،یبه ژ بيبنا به ترت يرا گرداگرد خود جمع کرده و  مخاطب را از هسته مرکز يجمع منينش يو فضا يقيسِن موس
 کند. يم تیکافه و تماشاخانه هدا يورود تیو  در نها يگالر يها

، 0220است. با ورود به خانه  يجمع نینو يهاتولد تجربه  يبرا يخانه که به عنوان هسته ا نیدر ا يهنر-يفرهنگ بخش
از زنان خواننده   تیکه با هدف حما يکرد يقيگوش نواز موس يصدا يدنج برا يمحل ،يمرکز اطيبا ح يدر همجوار يقيسن موس

در شهر خود محروم مانده اند، در جوارکافه  نمايهست از داشتن س يسال ستيکه ب يجوانان ينوازنده کرد شکل گرفته است. برا ای
 اختصاص داده شده است. لميف شینما يبا عنوان تماشاخانه برا يکوچک يفضا

فروش آثارشان  ای شیاز هنرمندان در نما تیانه جهت حماخ نیا يسالن اصل 0شهر  نیدر ا يگالر يتوجه به نبود فضا با
دهد.  و در  يانجام م يمانند زنان  زندان  ياجتماع دهید بيآس ياز زنان و گروه ها  يا ژهیو تیاختصاص داده شده است و حما

 اريبا در اخت يمحل جاتیطبخ شده با سبز يکرد يطعم منحصر به فرد غذاها دنيچش يبرا يامکان جادیکافه رستوران ا تینها
 گرید يبرا یيالگو خواهنديکافه م يبه کارکردن خانم در فضا يها و نگاه سنت تیرغم محدود يکه عل يداشتن کارکنان خانم

مرتبط با هنر و  ياشتراک گذاشتن کتابها هجهت ب یيکافه  فضا يکتابخانه کوچک در فضا  نيدختران جوان منطقه باشند؛ و همچن
 يبرا ندهیبنا است که در آ يمجموعه در کالبد سنت نیا يخانه نماد روح مدرن و کاربرد امروز نیرده است. بام  افراهم آو اتيادب

 يپلکان يمعمار ادآوریباشد که  يمنطقه م يمعمار اتيبام برگرفته از ادب يها ياستفاده خواهد شد. شکل ورود دادهایرو يبرگزار
 باشد. يمناطق هورامان م

 را محقق کند: ریکند که اهداف ز شنهاديرا پ يکند روش ساخت يم يسع 0220خانه  پروژه
که پالت مصالح ساختمان به  يبه سود کارفرماست به شکل يکه به لحاظ اقتصاد يساخت ارزان و استفاده از مصالح محل -0

 .آورد يم نیيحمل  را پا يهانهیکند وهز ياحترام م يادا يمیساختمان قد
نداشتن به  ازيو ن يبصر یيبایز جادیها و ا نهیخاص به منظور کنترل هز کي( با سه تکنماني)س الینوع متر کیاستفاده از  -3

 .وهيهر ش يبرا یيمتخصص اجرا يروين
 .دیجد هیگذشته و اضافه کردن ال يها هیال تیحفظ و تقو -2
 شتريب يبه جا میکرد يما سع گر،یبردن آنها. به عبارت د نياز ب يبه جا يمیقد يو استفاده مجدد از بناها يبازساز -0

. با دیگو يآنچه ساختمان از بستر خود م نيو جامعه آن و همچن يمشتر يازهاي. گوش دادن به نميگوش ده شتريصحبت کردن، ب
معاصر  يمدن يزندگ ياتيو به عنوان تجسم ح يخیمهم تار هیال کیرا به عنوان  يضافا يساختارها مي، قصد داشتکار نیانجام ا

 .ميگرفته شده است، بشناسان دهیمهاباد که اغلب ناد
 ((www.archdaily.ir. توجه ویژه به احياگري و معماري گذشته و باز زنده سازي فضاهاي موجود -7
 

 پروژه ارزشمند است نیچرا ا -11
شود و يم دهی( ديسیموقتا فراموش شده )مثل آموزش خوشنو يمربوط به اصناف هنر ياست که هنوز مغازه ها يشهر مهاباد

 خیدر تار شهیکنند که ر جادیرا ا يدیکردند سبک جد يسع يطراح ميدوستداران فرهنگ و هنر است.  ت نيدر ب ينام مقدس "هژار"
مجاور خود تا امروز  شاهد کوچ   يبا شهر ها سهیدر مقا يو اقتصاد يفرهنگ لی، فرهنگ و هنر شهر دارد. شهر مهاباد که به دال
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است، که  رفته رفته با رشد نسل   يادیافراد باسواد و هنرمند ز زانيم يبزرگتر بوده  است و دارا ياز ساکنانش به شهرها يکمتر
 .شودياحساس م شياز پ شيب يو هنر يفرهنگ يبه فضاها ازيجوان ن
از سنت  يخانم شکل کی يبا راهبر "کافه"که  يشهر در

فضا انتخاب شد.  نیا يبرا 0220باشد نام خانه  يم يشکن
 کیزنان در  تيو امن يما مربوط به آزاد يمشتر تیاولو

شهر فضا ایست مردانه  نیبود چراکه کافه ها در ا يجامعه سنت
از این جامعه هستند و مکان   يو زنان فقط بخشي کوچک

نان وجود ز يبرا يهنر ای يفرهنگ يها تيفعال يبرا يصخا
زنان به منظور  يرا برا يدیخواست مکان جد يندارد. او م

از  يدیو لذت بردن از حس جد دیجد يسبک زندگ کیتجربه 
و البته حضور زنان در  ارائه دهد يفرهنگ يتجربه در فضا

از  يتوان احتماالً بازخورد يرا م  يهنر يفضاهاي فرهنگ
دانست.  ياجتماع يآن ها در عرصه ها ورحض

http://www.caoi.ir/fa)/)  

  
 (http://www.caoi.ir/fa)/، 1044  مدارک طراحی –2شكل 

 

  
 الن مجموعهپ –8شكل 

 http://www.caoi.ir/fa)/، 1044) 

  مجموعه حوطهم –0شكل 

http://www.caoi.ir/fa)/، 1044) 
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 (http://www.caoi.ir/fa)/، 1044  مجموعه ضاهای داخلیف –5شكل 

 

 

 

 (http://www.caoi.ir/fa)/، 1044  مجموعهایت پالن س –1شكل 

 

 

 

 

  مجموعه ضاهای ف –7شكل 

http://www.caoi.ir/fa)/، 1044) 

 (http://www.caoi.ir/fa)/، 1044  پرژوهرفته در مصالح به کار –3 شكل 
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 گیرینتیجه -8
با استفاده  خواهديمعاصر م ياست. معمار ميخط مستق ،يکه خط غالب در معمار مينيتا بب ميبه اطراف بکن ياست نگاه يکاف

 يموارد، ساختمان کامالً حول خطوط منحن يعادت دور کند. در برخ نیخود را از ا ميخط مستق يبه جا يخطوط منحن شتريب
 .استدر همان ساختمان به کار رفته ميو هم مستق ينحنموارد، هم خطوط م ریاست. در ساشده يطراح

قابالستفاده خواهند بود و به کمک  زين يدر نقد معمار گفتمان، يانتقاد ليموجود در تحل يالگوها دینمايم ديپژوهش تأک جینتا
 جادیا یيفضاها م،يبر خالف خطوط مستق ياز خطوط منحن ستفادها پرداخت. ينقد معمار يهادستگاه فیبه بازتعر توانيم آنها

معاصر اگر هم از  ي. معمارنديبيمعاصر فرد ساختمان را به اشکال گرد م يدر معمار ن،یبنابرا ستند؛يشکل ن يکه صرفاً مکعب کنديم
تا  آورديگردهم م يزيانگشگفت يها را به روشهامکعب نیا رد،ياگر واحد حجم را مکعب بگ يعنیاستفاده کند،  ميخطوط مستق

را  يرعاديغ يهایبندبا طرح يداخل منينش يفضاها جادیهمانند اشکال گرد، ا زين بيترک نیها خلق شود. ااز حجم يزیمتما بيترک
م و مضامين فرهنگي نباید به صورت مستقيم در مرحله خالقيت در اینجا این نکته مهم باید توجه شود که مفاهي. کنديممکن م

فضایي قرار گيرند و تبدیل به اثر معماري شوند بلکه باید در یک روند خالقيت فکري از یک مرحله تجریدي عبور کنند و به بيان و 
 .کندبه این ایده معمارانه آغاز ميیا ایده معمارانه بدل گردند و پس از آن خالقيت فضایي، تالش خود را در جهت تحقق بخشيدن 

الگو  کیخلق  يبرا يزیدستاو توانديسرآمد، م يمانند معمار يمفهوم يريمطالعات صورت گرفته نشاندهنده آن است که بهکارگ
 يمعاصر باشد؛ مشروط به آنکه موضوع معمار ينقد آثار معمار يبرا یيبه الگو يو بهخصوص شکلده يدرک آثار معمار يبرا

پروژه را با  تيموفق مادر این مورد بسيار موفق و شاخص است.  0220خانه  .رديقرار گ تیگفتمان مورد عنا کیسرآمد بهعنوان 
در  يا دوارکنندهيمکان به نقطه ام نیا ندیگو يکه، همانطور که کاربران م ميدانيم ياتمسفر جادیمحدود، در گرو ا يوجود منابع مال

مکان نادر در  کی نيمالقات روزانه و همچن يبرا يکنند. مکان يشده است و به خاطر داشتن آن در شهر خود افتخار م لیشهر تبد
ارتباط  يبرقرار هیبر پا اياح گرید يفیاست و به تعر يمیجوان و قد ياز نسل ها يبيکه ترک دیجامعه جد کی جادیا يشهر برا نیا

 .شکل گرفته است
 

 پی نوشت:
 ۳7 ص ،0277 بهشتي، شهيد دانشگاه انتشارات همایون، عبدالرضا و پاکزاد جهانشاه ترجمه ،«معماري در زیباشناختي» گروتر، بورگ .0

2. Philip Drew 
 .77، ص 0نک به پينوشت  .2
 .است شده طراحي حجت مهدي توسط شریف صنعتي دانشگاه مسجد. است تهراني محمد خميني امام حرم طراح .0
 سال در مظلوم جهانگير توسط الغدیر مسجد. است شده طراحي 02۳۵ سال در بوربور داریوش توسط مشهد در اسالمي کتابخانه و موزه .7

مان حج و اوقاف به طراحي جهانگير مظلوم و فرهنگستان جمهوري اسالمي به طراحي مهندسين مشاور معمار نقش ساز. شد طراحي 02۳۵
 بناهایي از این دست هستند

به بهره برداري  0277مخابرات یوسف آباد توسط آقایان مجيد احمدیان و على مظاهر در مهندسين مشاور آتک طراحي شد و در سال  اداره .۳
 رسيد

ح کتابخانه ملي توسط سازمان مجري ساختمان ها و تاسيسات دولتي وزارت مسکن و شهرسازي با شرکت پنج گروه برگزیده از طر .7
د و از ميان شرکت کنندگان طرح مهندسين مشاور پيرراز )یوسف شریعت زاده و محسن ميرحيدر( رتبه اول را مهندسان مشاور برگزار ش

 کسب کرد و اکنون در حال بهره برداري است.
 ایرج و الدین زین شيخ حسين آقایان از متشکل طراحي گروه توسط مجلس نمایندگان کار دفتر و قزوین در دهخدا عالمه دانشگاه .۵

 .است شده طراحي باوند مشاور مهندسين در همکاران دیگر و زندیه مجيد تري،کالن
 است. کرده طراحي 027۵ سال در را بنا این بصير ابوالقاسم آقاي .9

 .است بوده تجير مشاور مهندسين از صارمي اکبر علي اثر اصفهان در جلفا واحدي هشت مسکوني مجموعه طراح .00
11. Space Frame 

. مرکز فرهنگي دزفول توسط فرهاد احمدي 02تفریحي ورزشي ونک کار مشترکي از اسماعيل طالیي و شهریار ایزدي است  مجتمع .03
 طراحي شده است

 در کاشان طراحي شده است 0273رستان دخترانه توسط مصطفي مقتدایي در سال دبي .02
 وزارت دولتي تاسيسات و ها ساختمان مجري سازمان توسط 0272 اردیبهشت در ایران اسالمي جمهوري هاي فرهنگستان مجموعه طرح .00

ش جهان پارس )هادي ميرميران( رتبه اول را کسب نق مشاور مهندسين طرح آنان ميان از که شد گذاشته مسابقه به شهرسازي و مسکن
شيخ زین الدین و ایرج کالنتري( و معمار کرد و مهندسان مشاور تجير )علي اکبر صارمي(، ایوان هشت بهشت )داراب دیبا(، باوند )حسين 

نقش )کامبيز حاجي قاسمي و کامبيز نوایي( به ترتيب رتبه هاي دوم تا پنجم را کسب کردند. پس از اعالم نتایج مسابقه به دالیلي، طرح 
 مهندسين مشاور معمار نقش جایگزین طرح اول شد که اکنون در دست اجرا است

 (http://www.caoi.ir/fa)/ ،1400 پالن و فضاهای مجموعه –8شكل 

 (http://www.caoi.ir/fa)/، 1044 سایت پالن و فضاهای مجموعه –0شكل 
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 رفسنجان در جمهوري ریاست اسناد مرکز موزه طرح براي تهران شهرداري عمراني و فني معاونت سوي از اي مسابقه 0272 ماه دي در .07
رتبه اول را به دست آورد. به دليل انتخاب طرح دیگري براي اجرا به پيشنهاد کارفرما از « پارس جهان نقش مشاور مهندسين که شد برگزار

 ایده این طرح براي احداث یک مجموعه ورزشي در همان مکان استفاده شد که هم اکنون به بهره برداري رسيده است
 را به عهده داشته اند. بنا این طراحي شارستان مشاور مهندسين در همکاران و احمدي بهروز .0۳

17. Iran Air 
18. Positivism 

19. Concept 
 

 

 منابع
 -صفحه ) 73شماره  - 02۵0تابستان  هنرشر، ن فرم در تاریخ زیباشناسي، ترجمه کيوان دوستخواه(، 02۵0)ویچ. و.  ،تاتارکيه .0

 ( ۳0تا  0۳از 

 .39-29، صص 3۵و  37، آبادي، شماره «جایگاه معماري ایران در جهان امروز»  (،02۵3) صارمي، علي اکبر، .3
 .۵-0۵، تابستان ، صص 0، معماري و هنر ایران، شماره «فرم در معماري جدید ایران»(، 02۵7)صارمي، علي اکبر.  .2
 اول. چاپ فضاء فرهنگي و علمي موسسه: تهران غرب، و ایران تجارب در معماري گيري شکل (،02۵0) ،منصور فالمکي، .0
، تابستان 3تدوین شکل و دشواري هاي آن در معماري معاصر ایران، هنرهاي زیبا، شماره »(، 02۵۳) ،فالمکي، منصور .7

 . 73-7۵، صص 02۵۳
 .ون، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتيزیباشناختي در معماري، ترجمه جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همای(، 0277) ،گروتر، یورگ .۳
 .ه ضياء الدین جاوید، نشر امتدادپونياني، ویتوریا ماتياگو، دانشنامه معماري قرن بيستم، ترجمالم .7

ي، انتشارات دانشگاه شهيد معماري و شهرسازي در قرن بيستم، ترجمه الدن اعتضاد (،  02۵0) ،ویتوریا مانياگو ،المپونياني .۵
 .بهشتي

 .۵0-7۵ صص ،027۵ تابستان ، 0 شماره اول، سال فرهنگ، و معماري ،«شکل ادراک بحران»(، 027۵) ،رضا هاشمي، .9
 .3-2، بهار ، صص 0، آبادي، شماره «استمداد براي احياي معماري ایران» (، 0270) ،هاشمي، رضا .00

 .3-2، زمستان ، صص07آبادي، سال چهارم، شماره  ،«فرهنگ مسئله»  (، 0273، )هاشمي، رضا .00
 .3-2، صص ، زمستان 09دي، سال پنجم، شماره ، آبا«معماري و فرهنگ»(، 0270) هاشمي، رضا،  .03
 . 30صفحه  7فرم معنادار فصلنامه هنر شماره  ،(02۵7) ي،عل ين،رام .02
 .ترجمه انتشارات فرهنگستان هنر يشناخت یبایيتجربه ز ،(02۵7) یانه،دا ينسنکال .00

15. Forty, A. 2000. Words and Buildings: A Vocabulary of Modern Architecture . London: 

Thames and Hudson. 

16. http://www.caoi.ir/fa/ 

17. www.archdaily.ir 

18. www.evolo.ir 
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 معماری سبزفصلنامه 
 ، جلد دو0011 زمستان (،25)پیاپی:  7سال هفتم، شماره 

 
 

 

 سیر تحول عناصر تزئینی اسالمی بناهای تاریخی 

 و مساجد در دوره ایلخانی

     

 *1باباخانی هادی
 14/90/1499تاریخ دریافت:  

 18/19/1499تاریخ پذیرش: 
 

  80998کد مقاله:  
 

 یده ـچک
 

کرد. تا اواخر  یاطراف آن حکمران یهانیو سرزم یکنون رانیهـ ق بر ا 656هـ ق تا  669از حدود سال  یلخانیسلسله ا
حکومت  رانیاز ا یایمظفر، همچنان بر نواحمانند آل یلخانیدست نشانده ا یهاحکومت ،یقمر یقرن هشتم هجر

و از  یلیو تحل یفیتوص وهیبه ش قیتحق نیاست. ا ماندهیباق زدینطقه م هیدوران مانند ابن نیاز ا یسی. آثار نفکردندیم
 انیها و پا قیانجام شده، تحق یو کارها دهایبر مطالعه، بازد یاستفاده شده است که مبتن یدانیو م یمطالعات کتابخانه ا

از هنر  یقیتلف قت،یحق در توانیدوره را م نیو هنر ا ینی. عناصر تزئباشدیآن ها م لیو تحل هیبه روز و تجز ینامه ها
آثار  رات،یتاث نیاز ا یریگتا با بهره انددهیدانست. هنرمندان کوش رانیقبل ا یهاو هنر دوره یمرکز یایشرق دور، آس

معموالً از سه نوع  ران،یا یدوران اسالم هیابن ناتیگشت. تزئ لیمستقل تبد یکه به مرور به سبک ندیرا خلق نما یعیبد
به عنوان عنصر قالب در  انیموریاسالم تا دوره ت هیاز دوران اول یکه گچبر نهاست،یاز ا یقیتلف ایو  یمصالح آجر، گچ، کاش

 اجرا شده در بنا بوده است. یهابهیها و کتوجود داشته و عمده کاربرد آن در محراب ناتیتزئ

 

 .یلخانیاجد، ابناها و مس ،یمعمار ،یاسالم ینیعناصر تزئ یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 Arch.hb95@gmail.com  ايران ارومیه، ارومیه، واحد اسالمی آزاد دانشگاه معماری، مهندسی کارشناسی - 0
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 مقدمه  -1
های ناشی ها و خرابیو ویرانی رغم حمله مغول به ایراناست که علی« ی ایلخانیدوره» های مهم هنر اسالمی،یکی از دوره

کاری به ویژه در کاشی ای برای ایجاد سبک و تحولی نو در هنر ایران،چینی مغولی خود پایهورود فرهنگ و کاالهای  از این تهاجم،
های ساختاریِ معماری اسالمی خصوصا در ایران است.  های موزائیکی و گنبدهای مدور از ویژگیها، کاشی تاق .و نگارگری شد

عماری کشورهای هند، ترکیه و تاجیکستان تا زنگبار تاثیر پیش از میالد باز می گردد و بر م های قدمت معماری ایرانی به سال
های قدیم و  ها و قصرها از زمان ها، بازارها، پل های متنوعی از قبیل مساجد، آرامگاهها و مجموعه شگرف گذاشته است. ساختمان

ی درونی گسترده بسازند و عبادتگاه از دوران باستان باقی مانده اند. ایرانیان می دانستند که چگونه ساختمانهای بلند دارای فضا
هایشان همواره در تناسب و هماهنگ با عقاید و طبیعت اطرافشان بوده است. معماری مساجد در ایران از منطقه ای به منطقه دیگر 

های مخصوص به هر محل است. این مساجد اغلب  ها ناشی از ساختارهای هندسی، مصالح و سبک تفاوت می کند که این تفاوت
های نمادین استفاده شده است. گنبد مساجد  ارای ساختارهای بسیار پیچیده هستند که در آنها از تنوع رنگها، کاشی کاری و طرحد

با منعکس کردن نور خورشید، همچون یاقوتی فیروزه ای بر بام مساجد می درخشد و مسافرانی که از جاده ابریشم وارد ایران شده و 
شود. مرکزی آناتولی می شکل، مساجد گنبد T الب توجه مسجد شامل مساجد اولیه عباسی، مساجدهای جاز این راه گذرگونه

های اولیه در معماری اسالمی، مساجد با طرح عربی یا ستون دار را در سلسله امویان را ایجاد کردند. این مساجد از یک نقشه سبک
داشتند  های تخت در شبستاند. اکثر مساجد ستون دار اولیه سقفکننمربع یا مستطیل با حیاط بسته و شبستان مسقف پیروی می

 859که به تعداد زیاد ستون و تکیه گاه احتیاج داشت. مزکوایتا در قرطبه/ اسپانیا مانند یک مسجد ستون دار و متکی بر بیش از 
با یک گنبد  15بد مرکزی را در قرن ستون ساخته شده است. مساجد طرح عربی تا سلسله عباسیان ادامه یافت. عثمانیان مساجد گن

بزرگ در مرکز شبستان معرفی کردند. اغلب عالوه بر داشتن یک گنبد بزرگ در مرکز، گنبدهای کوچکتری نیز خارج از مرکز، 
االً باالی شبستان یا سرتاسر نواحی مسجد، در نواحی که نماز خوانده نمی شود، وجود دارد. گنبد مسجد قبةالصخره در اورشلیم احتم

اسالمی دارای  معماری، ر معماریو هن ن معماریبا وجود تفاوت میا .تشناخته شده ترین نمونه مسجد گنبد مرکزی اس
ها شامل هندسه علمی و هنرهای سازد. این مؤلفههای دیگر بناها جدا می شود که آن را از سبک و سیاقهای متفاوتی میشاخصه

 ر معماریای است که در هنشد، شیوهمند میشود. ابداعی که معمار از آن بهرهشخص می های معنویابداعی برگرفته از اندیشه
اسالمی  ر معماریهای دینی در اندیشه زیبایی شناسی اسالم است که در هن پیش از این سابقه نداشته است و این به علت ویژگی

 (.1984)اقبال آشتیانی، متجلی شده است
از آیات قرآن به عنوان اسالمی بیشتر  ر معماریدر هن

گرفت ترین ابداعات هنر اسالمی مورد استفاده قرار میبرجسته
ها، دیوارها و یا  هایی از آیات قرآن بر روی سقفکه نوشته

، گنبد دیلمیدرشد. ها استفاده و به شکل خاص تزئین می ستون
هنگام ورود به مسجد از ضلع جنوبی در روبروی خود با داالن 

ی مواجه می شویم که نسبت به سطح کوچه با نسبتاً وسیع
 پله ای در ارتفاع پایین تری قرار دارد. 19متری و  1.5 تفاوت

در سمت راست داالن، راهروی کوچکی قرار دارد که ما را به 
سمت شبستان هشت وجهی گنبددار هدایت می کند. این 

 980شبستان دارای قدیمی ترین گنبد آجری منطقه با تاریخ 
در واقع  (.1تصویر )سال می باشد 1949قدمتی بیش از  ه.ق با

ای برای هنر پیش از زبان و ادبیات در زندگی انسان وسیله
 .(1988:18.)حجت، رفتبرقراری ارتباط او به شمار می

 
آیات به کار رفته در گنبد دیلمی در  -1تصویر 

 1931، نصراله شهنازیکاشیکاری تزئینی، مأخذ: 

 

 روش تحقیق   -2
بازدیدها و که مبتنی بر مطالعه،  است از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شدهو  یاین تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیل

طی مطالعات مقدماتی و کتابخانه ای بر . باشدمیو تجزیه و تحلیل آن ها کارهای انجام شده، تحقیق ها و پایان نامه های به روز 
د که در زمینه آثار گچبری معماری اسالمی ایران به طور خاص، پژوهش جامعی صورت نگرفته موضوع پژوهش، مشخص گردی

 است. 
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 پیشینه تحقیق -3
های خود باستان شناسان و متخصصان هنر ایران مانند آندره گدار، آرتور پوپ، لطف اهلل هنرفر و محمد یوسف کیانی در کتاب

تزئینات وابسته به معماری پرداخته اند. دونالد ویلبر در زمینه معماری ایلخانی و تزئینات به بررسی معماری ایران و معرفی برخی 
های گچبری دوره ایلخانی پرداخته و اشاراتی به آن، پژوهش هایی انجام داده، و در مقوله گچبری به معرفی برخی تکنیک و شیوه

، بازگوی این هنر در معماری ایران و به اوج رسیدن آن در این دوره ها کرده است، اما نتوانسته به طور جامعنقوش رایج در گچبری
باشد. برخی از محققان ایرانی مانند غالمعلی حاتم در رابطه با معماری عصر سلجوقی و تزئینات وابسته به آن، و مهدی مکی نژاد 

خود، به شناسایی بهتر معماری و هنر ایران در رابطه با تزئینات معماری اسالمی ایران پژوهش هایی انجام داده اند که در نوع 
کمک شایانی می کند. مکی نژاد، نقوش گچبری را به طور کلی به چند گروه نقوش انسانی و حیوانی، گیاهی، هندسی، خط و کتیبه 

با توجه به اینکه  تقسیم کرده که البته این تقسیم بندی در اغلب منابع موجود دیده می شود. متأسفانه تا کنون گچبری دوره ایلخانی
 نقطه کمال و زیبایی این هنر در ایران است، از دیدگاه نقوش، به طور شایسته معرفی و سبک شناسی نشده است.

 

 یافته ها و مبانی نظری تحقیق -4

 منعکس کننده ارزشهای تاریخی و تمدنی مسلمانان: معماری اسالمی -4-1
ای نبود که شریعت اسالم بر آن تأکید کند و شیوه ای مرسوم در راستای مسئلهها و بناها،  کاربرد هنر اسالمی در ساختمان

تربیت دینی به شمار نمی رفت، بلکه هنرمندان مسلمان به منظور دفاع از عقاید خود و حقانیت کالم خدا به ارائه تصاویری از 
ی شد. تصویرسازی در هنرهای اسالمی بویژه احادیث دینی و آیات قرآنی و سیره نبوی اقدام کردند که با هدف دینی انجام م

های مختلف در راستای به خدمت گیری  ها به صورتنوشته ها و یا در کناره صفحات دست معماری اسالمی بر دیوارهای کاخ
تفاده از هنر ها با اس ها و کناره لباس اگر چه اسالم از همان آغاز به تزئین ساختماند. های مسلمانان و تاریخ و تمدن آنها بو ارزش

تأکید کرد، اما هدف تمدن اسالم و هنرهای مسلمانان در ورای این ابداعات فرصتی مغتنم برای ارتقاء فرهنگ دینی، تاریخی و 
های اولیه  توان از سال(.گستره زمانی معماری جهان اسالم را می161: 1965زاده، محمدعلی، ت)محسناجتماعی آنها بوده اس

(. هنر اسالمی تقریباً با روی کارآمدن 41 :1966ز گستردگی عام معماری مدرن دانست)هیلن براند، ظهور اسالم تا پیش ا
ال مرکز خالفت امویان از مدینه به دمشق، پدید آمد. با این انتقال، هنر اسالمی ترکیبی از هـ..ق و انتق 41در سال  «امویان» سلسله

توان به پنج اصل تقسیم کرد: مردمواری، پرهیز اصول معماری اسالمی ایران را می ویژه ایران گردید.ه های همسایه بهنر سرزمین
  یی.نگرارواز بیهودگی، نیارش، خود بسندگی و د

 

 های معماری اسالمیسبک  -4-2

با طلوع اسالم ساخت بناهای مذهبی به خصوص مساجد آغاز گردید. سبک خراسانی اولین سبک  :سبک خراسانی -الف
تا  1معماری اسالمی بوده، چون اولین بناها در خراسان ایجاد شده، لذا به سبک خراسانی معروف است. این سبک در قرون اولین )

تأثیر پالن و نقشه مساجد عربی با ساختمانی ایرانی )پارتی( با فضای ساده )فاقد تزئینات( بنا احداث  هجری( رایج بوده و تحت 4
 (.1961:19 پیرنیا،) .اندشده

ی سلجوقی بوده باشد. که اوج آن در دورهسبک رازی دومین سبک معماری پس از اسالم در ایران می :رازیسبک  -ب
ری )راز( احداث گردیده، به سبک رازی معروف است. از مهمترین تغییرات این سبک حذف فضای چون اولین بناها در شهر  است.

 (0، صمنبع )همان.باشدهای آن و احداث ایوان، گنبد با پالن چهار ایوانی میشبستانی و ستون

یا ایرانی ـ مغول و  آذری، سبکی در معماری اسالمی ایران منسوب به آذربایجان، مشهور به سبک مغول :آذریسبک  -ج
م( است. با ورود مغوالن )ایلخانی( این شیوه معماری آغاز 1996-1156ق/ 654-696 ن)مقارن با دوره حکومت ایلخانان بر ایرا

ی حکومت گردید و تا زمان صفویه ادامه داشته است. چون اولین بناها درتبریز احداث گردید به سبک آذری معروف است. دوره
 :باشدسبک آذری خود به دو شیوه قابل تفکیک می .دانندآغاز سبک آذری میغازان خان را 

 ر: های زیی ایلخانی به مرکزیت تبریز با ویژگیی اول سبک آذری مربوط به دورهشیوه -1-ج
 ساخت بناهای سترگ و عظیم .1
 توجه به تناسبات عمودی بنا  .1
 ساخت ایوان با پالن مستطیل شکل .9
 ایوان سازیتنوع در   .4
 .بری، کاشی زرین فام و کاشی نقش برجستهاستفاده از تزئیناتی چون گچ .5

 ر:های زیی تیموری به مرکزیت سمرقند با ویژگیشیوه ی دوم سبک آذری مربوط به دوره -1-ج
 .ساخت ساقه )گلوگاه( بین فضای گنبد و گنبد خانه .1

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%C2%AB%D8%A7%D9%85%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%C2%BB&action=edit&redlink=1
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 .ایجاد سطوح ناصاف در تمامی بنا .1
 ی(تزئینات کاشی معرق )موزاییک کار استفاده از .9

 (0، صمنبع  د)همانباشی تیموری اوج معماری سبک آذری میدوره

در شهرهای اصفهان  شود. چون اولین بنای صفویه، سبک اصفهانی اطالق میی معماری دورهبه شیوه :اصفهانیسبک 
د)پیرنیا، داننعباس را عصر طالیی سبک اصفهانی میی حکومت شاه ساخته شده و به سبک اصفهانی معروف است. دوره

11:1986.) 
 

 معماری عناصر تزئینی اسالمی بناهای تاریخی و مسجد در دورۀ ایلخانی -4-3

کاری و آجرکاری با ، کاشیگچبریهایی شد و تزیینات در دوره ایلخانان معماری ایران به تدریج دچار تحوالت و پیشرفت
یشرفت فراوانی پهای زیبایی از هنر معماری ایران را به وجود آوردند. در عهد ایلخانی گچبری دوره جلوه مهارت خاص در ابنیه این

های این دوره در محراب مسجد جامع اصفهان، مسجد جامع ارومیه و مسجد اشترجان برتری آن را بر های گچبرییافت و نمونه
های معماری این دوره تأکید فراوان بر ایجاد تزئینات زیبا و هنرنمایی مشخصهگذارد. از های متقدم و حتی متأخر به نمایش میدوره

هایی از این فرومد نمونه دشده است. مسجد اشترجان و مسجها توجه زیادی نمیدر داخل بناها است و به نمای خارجی ساختمان
های بلند نگردیده است. در این شیوه احداث سردریدر مدخل اصلی به نمای خارجی توجهی  باشند که جدای از تزئین سرابنیه می

و مرتفع و دو مناره در دو طرف آن مورد توجه قرار گرفت و این سبک از معماری از زمان ایلخانان توسعه یافت. یکی از مهمترین 
د. آرامگاه سلطانیه از های موجود در سلطانیه زنجان است که قبر سلطان محمد خدابنده در آن قرار دارابنیه این دوره ساختمان

رود. این مقبره زیبا به شکل بنایی هشت ضلعی ایجاد زیباترین بناهای این دوره و از شاهکارهای معماری عهد ایلخانی به شمار می
متر است. در طرح و ساختمان  15/5متر و قطر دهانه آن  51متر طول دارد و ارتفاع گنبد آن از سطح زمین  16شده که هر ضلع آن 

ین گنبد ابداعاتی به کار رفته که در تاریخ معماری ایران بعد از اسالم از اهمیت زیادی برخوردار است از جمله این که بار وارده از ا
شود و عالوه بر آن گنبد مقبره بدون پشت بند و یاشانه و وسیله تقویت کناری های منفردی وارد میگاهسقف و گنبد به روی تکیه

 (.46: 1988(، )پیرنیا، 1)تصویراستدیگری ساخته شده 
های دوره ایلخانی اهمیت زیادی به عمودیت  در ساختمان

و ظرافت اشکال انتخاب شده داده شده است. دردوره ایلخانی 
با  ها شوند و هم چنین ستونتر می تر و مرتفع ها باریک ایوان

تعداد بیشتر و نزدیکتر به هم قرار گرفته و خطوط باریکتر دارند 
و تزینات به کار رفته در دیوراه های ایوان آن منحصر به فرد 

در داخل شبستان دیوارها را نازك  .(4و  9است.)تصویر
ساختند و فقط نقاطی که مقام سنگینی گنبد بر روی آنها بود می

له و گنبد دوره سلجوقی و در ساختند. نوع و شکل قبضخیم می
های مقدس رونق بیشتری زمان ایلخانان ادامه پیدا کرد و قبه

ه.ق در گنبد قابوس 1996گرفت. نمونه این نوع گنبد در سال 
 (.1980به کار برده شد)شهبازی 

 
، مأخذ: سایت سلطانیه زنجان گنبد   -2تصویر

 1011، اینترنتی نمناک

  
ایوان مسجد جامع ورامین و تزئینات داخل   -9تصویر

 1931شکفته، ، مأخذ:  ایوان

ایوان مسجد جامع ورامین و تزئینات داخل   -0تصویر

 1931شکفته، ، مأخذ:  ایوان
 

ها به کار گرفته می شد، اما در قرن پنجم هجری قمری، گچبری در ابتدا بیشتر به منظور پوشاندن سطوح زمخت و تزئین آن
ئینات گچبری معمول در دوره تز. گچبری از حالت تزئینی ساده خود خارج شد و به شکل پوشش تزئینی منحصر به فرد درآمد
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سلجوقی، در عصر ایلخانی به تدریج رو به دگرگونی رفت و پُرکاری و آراستگی زیاد، ویژگی گچبری این دوران شد. به وجود آمدن 
های هندسی، نقوش اسلیمی و های مختلف کوفی، به کارگیری انواع گرههای گچی گسترده با انواع اقالم خط، به ویژه گونهمحراب

های پهن و نیز برجستگی و فرورفتگی زیاد نقوش، موجب تحولی عظیم و خلق ها با گل و برگختایی در البه الی کتیبه
 (.146: 1969(، )پوپ، 5 )تصویرشاهکارهای زیبای گچبری در دوره ایلخانی و به سرحدّ کمال مطلوب رسیدن آن شد

 
 1931شکفته، ، مأخذ:  نقوش گره در تزئینات  -5 تصویر

های کوچکی که فضای فرورفته ای را در محراب ها، دارای ترکیب اصلی و عمده محراب )یعنی طاق نوك تیز بر روی ستون
برگرفته و چند ردیف مزین شده با اسلیمی و کتیبه از سه سمت گرداگرد آن( هستند، که پیش از آغاز دوره سلجوقی مرسوم شده 

تزیینات دوره سلجوقی اند، البته با تفاوت هایی که باعث تمایز تزئینات این دو دوره می شود. از بود. تزئینات گچبری نیز متأثر از 
جمله این تفاوت ها، تمایل بسیار به آراستگی و ظرافت در طرح و برجسته نمایی در اجراست که این خصوصیت در اکثر ابنیه متعلق 

هـ ق( یکی از بهترین این نمونه هاست که احتماالً قدیمی ترین  666میه )به این دوره وجود دارد. تزئینات محراب مسجد جامع ارو
مهارت به کار رفته در اجرای محراب در نوع خود بی نظیر، و طرح و نقش  .محراب گچبری شده پس از استیالی ایلخانیان است

ها و بی نظیر گچبری این دوران که درآنهای شاخص نمونه های دوره سلجوقی است. از دیگرآن، آراسته تر و پیچیده تر از نمونه
هـ ق( و  615هـ ق(، محراب مسجد جامع اشترجان ) 611های بقعه پیربکران )آراستگی و پرکاری فراوان دیده می شود، گچبری

 (.6و  6ویر )تصهـ ق( را می توان نام برد 611محراب مسجد جامع ورامین )
 

  
جامع تزئینات و نوشته های محراب مسجد  -6تصویر 

 1931شکفته، ارومیه، مأخذ: 

تزئینات و نوشته های محراب مسجد جامع  -7تصویر 

 1931شکفته، ارومیه، مأخذ: 
 

های کوفی )که عموماً شامل آیات قرآن و یا احادیث پیامبر )ص( و امامان )ع( بوده و در انتهای کتیبه تزئینی، تاریخ و کتیبه
ت(، از قرون اولیه اسالمی به عنوان تزئین و تبرك در ابنیه کاربرد داشته اند. در قرون اولیه نام بانی و یا هنرمند نگاشته شده اس

اسالمی، کتیبه به چند شکل اجرا می شد: انواع کوفی به رنگ آبی تیره یا روشن و سیاه بر روی اندود گچ دور تا دور بنا نوشته می 
هـ ق( دیده می شود. این شیوه در دوره  418ه بقعه پیر علمدار دامغان )شد؛ دو نمونه ارزشمند آن در مسجد جامع نائین و کتیب

مشّجر( در ابنیه دیده می شود و  های گچبری به شکل برجسته با تزئینات مختلف )کوفی موّرق وسلجوقی تکامل پیدا کرد و کتیبه
ها آراسته تر، ظریف تر و مزیّن به نقوش کتیبه در بعضی از آثار زمینه کتیبه به نقش اسلیمی مزین گردیده اند. در دوره ایلخانی،

 (.1901)شکفته، های متنوع شده که در برخی با برجستگی زیاد اجرا شده انداسلیمی با گل و برگ
کتیبه های کوفی)که عموماً شامل آیات قرآن و یا احادیث پیامبر)ص( و امامان)ع( بوده و در انتهای کتیبة تزئینی، تاریخ و نام 

یا هنرمند نگاشته شده است(، از قرون اولیة اسالمی به عنوان تزئین و تبرك در ابنیه کاربرد داشته اند. در دورۀ ایلخانی، بانی و 
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کتیبه ها آراسته تر، ظریف تر و مزین به نقوش اسلیمی با گل و  برگ های متنوع شده که در برخی با برجستگی زیاد اجرا شده 
 (.119، 1985(،)ایمانی 0و  8 اند)تصاویر

 
 

محراب آستان قدس رضوی، نقوش اسلیمی با  -8تصویر 

 211، 1985ایمانی مأخذ: ، آیات قرانی

ترکیبی  محراب مسجد جامع تبریز خط کتیبه -3تصویر 

دار و موّرق است و هماهنگی مناسبی با از کوفی گره

 211، 1985ایمانی مأخذ: مأخذ:  تزئینات گیاهی دارد
 

در تزئینات معماری اسالمی کتیبه ها در مقام طرح، درخور تحسین اند. دلیل عمدۀ کتیبه های زیبای گچبری، همکاری 
گچکاران و خوشنویسان در کنار یکدیگر است به شکلی که آهنگ و حرکت حروف کوفی و نسخ به صورت عجیبی با گل و بوته 

)قرن هفتم( خطوط متنوع اسالمی محدود و ثابت گردید و اقالم مختلف های متن در هم آمیخته است. با ظهور یاقوت مستعصمی
به شش قلم ثلث، نسخ، ریحان، محقق، توقیع و رقاع منحصر شد که در این بین، ثلث و ریحان بیشتر از سایر اقالم نوشته شده 

 (.914و  195، 1961(،)فضائلی 11و  19)تصاویر  است
 

  
سجد جامع نرم م کتیبه با قلم ثلث و -11تصویر 

 Arktourism.irمأخذ: ه.ق(،  722ورامین)

های کوفی ای از خالقیت کتیبهبخش عمده -11تصویر 

گرفته، کتیبه  ها نشاتی ایلخانی از این اتصالدوره

 Arktourism.irمأخذ: ، محراب مسجد جامع تبریز 
نقوش النه زنبوری از تکرار یک یا چند فرم هندسی 

ضلعی، دایره و ....ایجاد می گردند که  توخالی نظیر مثلث، شش
در کنار هم طرح مشبک می سازند. این شبکه ها گاه به روی 
سطح تخت گچ، گاه بر روی نقوش اسلیمی گل و یا موتیف 
های مختلف ظاهر می گردند شروع این تکنیک را از قرن 

 (.11 چهارم هجری دانسته اند)تصویر
بقعه یا آرمگاه شیخ نورالدین عبدالصمد نطنزی، که دارای 
گنبدی هشت وجهی مخروطی شکل دو جداره یا دو پوسته 
است که جداره بیرونی تشکیل شده از آجر و کاشی های فیروزه 
ای برای تزئینات و جدار داخل آن را مقرنس کاری گچی فوق 

 کیل می دهد.العاده بی نظیری را تش

 
عکس از نصراله مقبره پیر بکران، مأخذ:  -12تصویر 

 1931، شهنازی

هنگامی که از مرکز بقعه به مقرنس کاری زیر گنبد نگاه می کنیم طرح گلی را نشان می دهد که گلبرگ های آن به سمت 
پایین باز شده باشند و در قسمت قاعده گنبد کتیبه ای به صورت گچ بری برجسته به خط ثلث بر روی زمینه گل و بوته، کار شده 



 

06 

 

ره 
ما

 ش
م،

فت
 ه

ال
س

7 
ی: 

یاپ
)پ

25،) 
ن 

ستا
زم

00
11

دو
د 

جل
 ،

 

سوره آل عمران می باشد و در انتهای آن نام خلیفه ابن حسین ماستری  160و بخش اول آیه  168 و 166است که شامل آخر آیه 
بقعه یا آرامگاه دارای ازاره چینی فوق العاده نفیسی بوده که توسط کاشی های هشت پر زرین  ه.ق ذکر گردیده است. 696به تاریخ 

ای چهارپر صلیبی شکل احاطه شده بودند که کاشی های قسمت ازاره فام از دوره ایلخانی تزئین شده و توسط کاشی های فیروزه 
 (.19 )تصویر چینی و محراب بقعه در دوره قاجاریه به موزه ویکتوریا آلبرت لندن انتقال داده شده است

قبل از  –مذهبی دوران قبل ایلخانی  های زرین فام بناهای غیر کاشی
به دو دستة عمومی تقسیم می  –حمله مغوالن در قرن سیزدهم / هفتم 

سانتی  1/19تا  51/0های کوچک زرین فام چند ضلعی با اندازه  شوند: کاشی
طور که در تصویر آمده و ستاره ها و چلیپاهای بزرگ در اندازه  متر، همان

های ستاره ای  های کوچک، کاشی سانتی متر، رایج ترین شکل کاشی 1/91
های تکرنگ لعابی ترکیب می شوند. مثل  هشت ضلعی بوده که با ماشین

پانلی که در موزۀ ویکتوریا و آلبرت لندن وجود دارد. اشکال دیگر را ستاره 
شش ضلعی و در برخی موارد، کاشی های شش گوشه تشکیل می  های

دهند. تصاویر روی آنها معموال حیوانات کوچک یا مردان نشسته می باشند. 
در این نوع کاشی، از خطاطی کمتر استفاده شده، اما دو شیوۀ نقاشی در آن 

های ریز با خطوط باریک به همراه تزئینات گیاهی و  مشاهده می شود. نقش
 زیرهای اسلیمی منحنی مانند حکاکی شده در زمینة لعاب، مانند تصویر  طرح

های خشن  است. و نقش طرح کاشان نامیده شده” الیور استون“که توسط 
تر با خطوط ضخیم تر به همراه طرحهای گیاهی که روی زمینة صاف نقاشی 

 .(به سبک بنائی، 14مثل تصویر )شده اند، 
این کاشی مربوط به نوع بزرگتر کاشی رایج در دورۀ ماقبل ایلخانی 
است. بعضی از کاشی های ستاره شکل هشت ضلعی منقوش، پیکره های 

سانتیمتر. این کاشی ها  1/91اند. اندازه: تقریبا انسانی را به تصویر کشیده
قطعه از این کاشی ها  0به زبان فارسی در حاشیه خود دارند.  غالباً یک رباعی

می باشند. چون تاریخ آنها بین ” ابوزید“تاریخدار و چهار قطعه با امضای 
بوده، مشخص است که به تنهائی در  1119/619تا  1199/699های  سال

نقاشی روی این کاشی صحنه ای سنتی است؛  یک ساختمان نصب شده اند.
ار که روی تخت نشسته و چهار کنیز از او پذیرائی می کنند. حاکمی ریشد

احتماالً صحنه خارج حضور یک ببر خوابیده در جلوی او به همراه نقش پرنده،
 از ساختمان را القا می کند. 

 
بقعه یا آرامگاه دارای ازاره چینی  -19تصویر 

فوق العاده نفیسی بوده که توسط کاشی های 

دوره ایلخانی تزئین هشت پر زرین فام از 

 1931، عکس از نصراله شهنازی، مأخذ: شده

 
زرین فام به سبک کاشیکاری  -10تصویر 

 1965 -1961 رضاعباسی،بنائی، مأخذ: 

 به رغم اینکه نوشته ها در سبک شیار منحنی نگارش یافته و های ریز است. با نقش” الیور واتسون“سبک ، طرح کاشان 
خوانده شده و تاریخ آن، ” مهدی بهرامی“از آنها توسط  تقریباً خراب شده اند با این حال، امکان مشاهده سه رباعی وجود دارد. یکی

 نیز به چشم می خورد. ترجمه یکی از رباعیات فارسی به شرح زیر است:
 زمانه را یادی نیستو غم، جز شادی                                  غم در ره عشق، کمتر از شادی نیست

 با توسن عشق، غیر شادی نیست                                        هر چند بیابان بال ، هست دراز
قدیمی ترین کاشی لعابدار تاریخ که از ترکیب چلیپا و ستاره تشکیل شده، از تزئینات ازاره امامزاده یحیی در ورامین به دست 

نگهداری می ” ارمیتاژ سن پترزبورگ“براساس نوشته های روی سنگ قبر این امامزاده که اکنون در موزه  (،15 ،)تصویرآمده است
کاشی در  159شود، این ساختمان، آرامگاه امامزاده یحیی در ورامین بوده که شرح زندگی آن حضرت مجهول مانده  است. بیش از 

های چلیپای ستاره ای و  سر جهان نگهداری می شوند و از نوع کاشیبدنة بنا وجود داشته که اکنون در موزه های مختلف سرا
سانتیمتر می رسد. لعاب زرین فام آنها تکرنگ بوده و  1/91های هندسی می باشند. اندازۀ کاشی ها به  نقش اصلی آنها گیاه یا طرح

دار بوده  شده اند. برخی از کاشی ها تاریخ ستاره ای آنها با خط نگاره های قرآنی تزئین –بدون هیچ گونه رنگی حاشیه های چلیپا 
 (.914و  195، 1961)فضائلی بر می گردد 1161/661و تاریخ آنها به 

به تاریخ ماهی سنه “ می باشد. و تاریخ آن  1-4اخالص؛ آیات  111و سوره  1-6سورۀ فاتحه؛ آیات  فوق، تیبة حاشیة تصویر
به فارسی ” ماه“واژۀ است. نکتة جالب توجه اینکه ، 1161 – 1169مصادف با سال  669در ماهی از سال ” احدی و ستین و ستمائه

استفاده از زبان فارسی در کاشی این زمان برای تاریخ یا بخشی از آن بوده، در حالی که ، بقیة تاریخ به عربی نوشته شده است. 
که در آغاز هر ” بسم اهلل“و به دنبال آن عبارت  6-6بسیار غیر عادی است. قطعة بزرگتر مربوط می شود به سورۀ فاتحه؛ آیات 

کسی “به معنی ” ومن“و عبارت  –” شندۀ مهربانبنام خداوند بخ“ ”:بسم اهلل الرحمن الرحیم“سوره قرآن به غیر از سورۀ توبه آمده: 
 سورۀ بقره می باشد. 155کوچکتر حاوی آیه قطعة …احتماالً به آغاز بخش دیگر از قرآن مربوط می شود” که
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، نمونه دیگری از کاشی حاشیه ای (16 )تصویراین قطعه اصلی
 قالبگیری شدۀ تخت سلیمان بوده که تصویری از یک اژدهای برجسته را به
سبک چینی با پس زمینه ای از ابرهای چینی به نمایش گذاشته است. تمامی 

های این محل دارای همین  های به دست آمده در جریان حفاری کاشی
نقش می باشند و با شیوۀ رنگ آمیزی الجوردی ساخته شده اند. نمونة لعابدار 

موجود  آنها نیز ظاهراً از همان قالب ساخته شده و در مجموعه های مختلف
گواهی مهم بر تأیید نقوش چینی در دورۀ ایلخانی می باشند. این کاشی،

ایران بوده که شامل اژدها و ققنوس به عنوان نماد امپراتوری چین می باشند. 
مغول های حاکم بر ایران، هنرمندان چینی را در دربار خود به کار می 

ایرانی بوده،  گرفتند. ولی چون سبک استفاده شده در این کاشی کامالً
های چینی آن را ساخته  احتمال دارد که هنرمندان ایرانی به تقلید از مدل

 (.914و  195، 1961)فضائلی باشند
از یک بخش باالیی،این کاشی به سه بخش افقی تقسیم شده است: 

حاشیه تزئینی همراه با نقوش گیاهی و پرندگان مقابل یکدیگر تشکیل شده 
های مذهبی غیر مداول بوده و شاید به  است. این فرم تزئینی در کاشی

همین دلیل چهرۀ پرندگان نامشخص است. بخش بزرگ مرکزی، دارای 
 ون چهره و طرحکتیبة برسته به رنگ آبی بوده و زمینة آن با پرندگان بد

های باریک یک شکل در  ، با طرحیهای اسلیمی پر شده است. بخش پائین
سنه “ خانه های جداگانه تشکیل شده است. کتیبة عربی آن عبارت است از 

قبل از ” ل“حرف  696-1996/698 – 1998سبع و سبعه سبعماته سال 
ستفاده از سال، شاید آخرین حرف از ماه عربی شوال باشد. به رغم اینکه ا

نقش پرندگان کاربرد این کاشی را در بناهای غیر مذهبی را مطرح می کند 
ولی این کاشی متعلق به کتیبه مرقد شیخ صوفی عبدالصمد در نطنز می 

های چلیپا  باشد. شیال بلر اظهار نموده که این کتیبه روی شش رج کاشی
مجموعه های کاشی در  19ستاره ای در دیوار مرقد داشته است. در حدود 

مختلف جهان متعلق به این کتیبه شناسایی شده که حاوی آیاتی از سورۀ 
  (.16 )تصویردهر قرآن می باشند

 
، امامزاده ترکیب چلیپا و ستاره -15تصویر 

 1965 -1961 رضاعباسی،یحیی، مأخذ: 

 
های  لعاب زرین فام با لکهکاشی  -16تصویر 

، تخت سلیمان، مأخذ: الجوردی و فیروزه ای

 1965 -1961رضاعباسی، 

 
آیات قرانی به کار رفته در  -17تصویر 
 رضاعباسی،، مأخذ:  ، تخت سلیمانکاشیکاری

1961- 1965 
 –را شامل می شود. این عبارت با خط ثلث ” به نام خداوند” : “بسم اهلل“این یک کاشی کتیبه ای است که نوشتة آن عبارت 

نگاشته شده و به صورت برجسته و با آبی کبالتی رنگ گردیده است. پس زمینه آن،  –یکی از شیوه های انحنادار خطوط عربی 
هایی که به صورت زرین فام اجرا شده، می باشد. دو کاشی دیگر  اری ها و حلزونیهای گیاهی، برگ نخل ها ، نقطه گذ پیچک

( به نظر می رسند. سایر کاشی ها در موزه 14/181/49و  15/181/49وجود دارد که شبیه برخی کتیبه های موزۀ هنر متروپولیتن )
اقتباس  6-18آیات: به های کاشی ها از قرآن سوره یس،های ویکتوریا و آلبرت لندن و موزۀ فلورانس ایتالیا نگهداری می شوند. کتی

 (.18 )تصویرشده اند. شیال بلر اظهار داشته که این کاشی ها متعلق به دیوار جنوبی آرامگاه عبدالصمد در نطنز می باشند
 

 
 1965 -1961 رضاعباسی،، مأخذ:  ، آرامگاه عبدالصمد در نطنزکاشیکارینی به کار رفته در آیات قرآ -18تصویر 
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 گیرینتیجه -5
آغاز حکومت ایلخانی با تغییر و تحوالتی در معماری ایران همراه بود که عمده آن نتیجه تأثیرات اجتماعی حمله مغول بود. 

کرد، در دوره ایلخانی از دو الیه مجزای بهم پیوسته صورت یکپارچه اجرا میه چه در گذشته آمود و سازه را ب معماری ایران اگر
گذاشت، به همین دلیل و نیز به علت تعجیل در بازسازی استفاده کرد. افزودن الیه دوم یا نما، دست هنرمند را در تزیین بنا بازتر می

تزیین . ترین ماده ساختمانی برای تزیین یعنی گچ روی آوردندترین و سیالکشور ویران شده بدست مغول، هنرمندان به در دسترس
رواج . اندهای ایلخانی با این ماده ساخته شدهترین نوع تزیین معماری بود و عمده محرابان ایلخانی مرسومبا گچ در سراسر دور

خان حکمرانان مغول از جمله غازان تصوف را در این دوره تقویت کرد. اسالم و تدین ایلخانیان به دین اسالم و تمایل آنها به تشیع،
ز دوره ایلخانی به ا .رار گرفته و با پذیرش دین اسالم به ترویج هنرهای اسالمی پرداختندعمیقاَ تحت تأثیر میراث هنری ایران ق

اند؛ در این دوره هنر گچبری به سرحد کمال مطلوب رسید. هنرمندان در این زمان تلفیقی عنوان عصر طالیی هنر گچبری یاد کرده
های گچبری دوره ایلخانی تزیینات و کتیبه ت.اند که شایان توجه اسهاز هنرهای مختلف را در تزیین ابنیه و آثار معماری به کار برد

 های دوره سلجوقی است. تنها تفاوت میان گچبری این دو دوره را گرایش سـلجوقیان به گچبریبسیار شبیه و نزدیک به طرح
ای زرین فام در دوره ایلخانی، هظهور کاشید. انهای دوره ایلخانی دانسته در گچبری استفاده از تنوع رنگی و های تک رنگ

ی برداشتن مضامین ادبی و عرفانی اهمیت بسیاری را در گستره در که با و علم ایرانی است، نمایانگر اوج پیشرفت فرهنگ و هنر
جهت که های روی کاشی از این ها و کتیبهمفاهیم نگاره ی سفال زرین فام وپیچیدگی شـیوه اند.وجـود آوردهه زمان برای خود ب

از دوره  کند.تری را بـه خـود جلب میاند، توجـه خاصها در بافت اجتماعی مطرح شدهنگاره ها وبرای اولین بـار این نوع نوشته
شد، اما اگرچه این خط پیش از این نیز در بناها استفاده میم. های معماری هستیایلخانی شاهد استفاده فراوان از خط ثلث در کتیبه

چنانچه خط کوفی قرابت . تواند تغییر در ماده تزیین باشـدگیری رواج یافت. از دالیل استفاده آن میوره بـه طور چشمدر این د
های پیش از ایلخانی، تزیینِ مرسوم بود. زیرا خط کوفی دارای دور کمتر و زاویه بیشتر بیشتری با آجرکاری داشـت که در دوره

رغـم آن خط کوفی نیز در این دوره منسوخ نشد، و ری بوده و با گچ قابل اجراتر است. علیاسـت و به عکس ثلث دارای دور بیشت
در این « کتیبـه مادر و فرزند»ای را به نام ها پدیدار گردید. ترکیبی از این دو خط، در کنار همدیگر، پدیدهبه طرق مختلف در کتیبه

رغم این تحوالت، برخی علی. ها هستیمنایی و ثلث در برخی محرابدوره به وجود آورد. همچنین شاهد ترکیب سه خط کوفی، ب
ها شاهد آن هستیم و عالوه ها که در برخی محرابسنن پیشین خوشنویسی نیز هنوز مورد استفاده بود؛ از جمله نادیده گرفتن نقطه

دهد، نمایانگر دیدگاه طراحان د ـ نشان میشبر اینکه پایبندی هنرمندان به سنن خط کوفی ابتدایی را ـ کـه بدون نقطه نگاشته می
مختلفی اسـت. از آیات ص و ها نیز، مفاهیم خامفاهیم مورد استفاده در کتیبه .باشدها به خط به عنوان عنصری بصری میمحراب

بیش از سایر جمعه و سوره قرآن، آیه الکرسی، آیات محراب در سوره شریفه بقره، آیات نور در سـوره مبارکـه نور و نیز سوره حمد 
. چهارده ویژگی بصری شاخص در گچبری ایلخانی)آراستگی و ظرافت، های دوره اسالمی مورد توجه بوده استآیات در محراب

اسلیمی و گل بوته ها در کتیبه ها، اقالم غیر از خط کوفی، کتیبه عنصر اصلی تراشیدنی، کتیبه های بنایی و معقلی، کتیبه مادر و 
های کوفی گره دار، تکنیک النه زنبوری، نقوش هندسی گره، ستونچه های پیچ دار، محراب سه گوش، محراب فرزند، کتیبه 

مقرنس، رنگ در گچبری، نقوش تذهیب در گچبری(، شناسایی شدند. این ویژگی ها شامل طراحی بر پایة استفاده از اقالم خط و 
ری به خصوص در محراب ها، آراستگی زیاد نقوش، کاربرد کتیبه مادر و استفاده از کتیبه به عنوان عنصری مهم در نمونه های گچب

فرزند، کوفی های گره دار، استفاده از پیچ تزئینی در ستونچه های گچی، طاق نماهای سه گوش در محراب های گچی، محراب 
گیری از نقوش تذهیب نسخ های گچی مقرنس، نقش گل های شاه عباسی و روزت)چند پر(، و نقش رنجیرۀ خمپا)ماندر(، و بهره 

 خطی در تزینات اند که به عنوان ویژگی های بارز گچبری درورۀ ایلخانی شناسایی و معرفی شده اند.
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