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فصل۳

ديباچهديباچه

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 11 الی 22 كتاب است.
ــ جلسه های تدريس: 5 و 6  و 7 . 

روند  طول  در  تأثيرگذار  گوناگون  عوامل  تبيني  و  معماری  طراحی  روند  آموزش  فصل  اين  اصلی  هدف   
طراحی معماری می باشد. در طول فصل هنرجويان به تدريج با مفهوم روند طراحی آشنا شده و روش تعامل با 
يك طرح معماری به مثابه حل يك مسئله را فرا می گيرند. سپس عوامل ده گانه مؤثر در طراحی معماری را به 

ترتيب فراگرفته و با اجنام پروژه های فصل آموخته های خود را تثبيت می منايند.

پيش نياز ورود به بحث / ارتباط با ديگر درس هاپيش نياز ورود به بحث / ارتباط با ديگر درس ها
دو فصل نخست كتاب.

هدف های رفتاری : پس از پايان اين فصل انتظار می رود كه هنرجويان:
 از توانايی حتليل و تبيني مبانی عقلی و نيازهای منطقی و كمی و كيفی طرح برخوردار گردند.

 يك «سازمان ذهنی» و «ساختار عقالنی» دارای ابتدا و انتهای معلوم و مسيری با مختصات معني در 
ذهن هنرجويان شكل گرفته و يك نظام فكری با چهارچوب مشخص برای هنرجويان به وجود بيايد تا در ادامۀ 

كتاب با جزئيات مختلف و ايستگاه های مختلفی كه در مسير طراحی با آن روبروست آشنا گردند.
طراحی  نتيجه  در  هريك  تأثير  نحوۀ  و  ميزان  و  بشناسند  را  معماری  طراحی  در  مؤثر  مختلف  عوامل   

معماری را بازگو منايند. 
را  معماری  طرح های  در  مختلف  ويژگی های  با  متعدد  فضاهای  وجود  علت  و  فيزيكی  برنامه  مفهوم   

بياموزند. 

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٢٢٢٢٢٢٢
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کليد واژگانکليد واژگان
زمني ،ابعاد  جغرافيايی ،حتليل  و  اقليمی  فيزيكی ، عوامل  طراحی ، برنامه  درطراحی ، روند  مؤثر  عوامل   

انسانی

پروژه های فصلپروژه های فصل

امتيازصفحه کتابعنوان پروژهرديفآموزهفصل

سوم

١٥٣گردآوری اطالعات اقليمی منطقه خود٥٥
١٧٣مقايسه تکنيک ساخت و مصالح در دو ساختمان قديم و جديد٥٦
٢٢٢مصاحبه در مورد ويژگی های خانه خوب٦٧
٢٢٦ترسيم جدول برنامه فيزيکی يک خانه٦٨

منابع به كار گرفته شده در فصل كه به هنرآموزان در صورت نياز، می تواند اطالعات بيشتری بدهد: 
مباحث مربوط به تأثير عوامل اقليمی بر طراحی معماری

آموزش  مـركز   « آن  بـه  توجه  عـدم  از  ناشی  مشكالت  و  اقليم  بـا  همساز  معماری   »  : منونه  عنوان  به 
علمی   ــ  كاربردی،گروه بني املللی ره شهر، نشريه شماره 123بهار1390

مباحث مربوط به نحوه حتليل معمارانه زمني 
 : تــرجـمـه  گـرافيك »،  پـالن   » (1388) : واكـر  ،  تئودور  ؛    داويس  ،  ديـويد  دلـبـرت   : نـمـونـه  عـنـوان  بـه 

محمد باباشمسی ، نشر راه كمال.
جست و جو در اينترنت با كليد واژگانی مانند : 

Climatic Design        طراحی اقليمی
Human Dimensions ابعاد انسانی
Site Analysis حتليل سايت

اهميت فصل کنونی
 مطالب مطرح شده در اين فصل به دليل مشتمل بودن بر عوامل مؤثر در طراحی و نياز هنرجويان به آن 
در فصل های آينده از اهميت فراوانی برخوردار است. به ويژه مطالب مربوط به برنامه فيزيكی و حتليل آن و 

همچنني ابعاد و اندازه های استاندارد كه در مراحل مختلف طراحی مورد نياز هنرجويان می باشد. 



پروژۀ  از  بازديد  و  پيشين  آموزه های  مرور  الف) 
جلسۀ قبل 

صورت  در  و  گرديده  بررسی  فردی  به صورت  پروژه ها 
است،  شده  انجام  بقيه  از  بهتر  که  پروژه ای  هنرآموز،  صالحديد 

توسط هنرجو برای سايرين توضيح داده شود.

ب) تدريس مباحث 
ويژه ای  اهميت  از  فصل  اين  در  شده  مطرح  مطالب 
برخوردار است و با اندکی تأمل در اهداف رفتاری پيش بينی شدٔه 
برای فصل می توان به حساسيت مواد درسی اين فصل پی برد. 

چرا که هنرجو در اين فصل با يکی از مراحل مهم و اصلی يعنی 
الزم  و  می شود  آشنا  آن  بر  مؤثر  عوامل  و  معماری  طراحی  روند 
است در پايان تدريس فصل، از توانايی تحليل و تبيين مبانی عقلی 

و نيازهای منطقی و کّمی و کيفی طرح برخوردار گردد.
از نظر آموزشی و شيوهٔ مناسب تدريس، در اين فصل توجه 

به چند نکته ضروری است:
اين فصل به  مطالب  آموزش  در  هدف اصلی ای که  الف) 
هنرجويان دنبال می گردد، آموزش و تبيين «روند طراحی» است.

به بيان ديگر، اين فصل به طور کلی سعی بر تفهيم مسائل و 
عواملی دارد که فرد در طول روند طراحی با آن روبه روست دارد. 

عوامل مؤثر در طراحى معمارى و تبيين صورت عقالنى طرحعوامل مؤثر در طراحى معمارى و تبيين صورت عقالنى طرح

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 11 الی 14 كتاب است.
  

          برنامۀ پيشنهادی                                                                                                                زمان پيشنهادی (دقيقه)
45 الف) مرور آموزه های پيشني و بازديد از پروژۀ جلسۀ قبل (ح غ) 

   ب) تدريس مباحث : 
45             1ــ 3ــ ضرورت تفكر، سنجش منطقی و صورت عقالنی طرح 
45               1ــ 2 ــ3ــ تعيني اهداف 
 60 ـ 2 ــ3 ــ تعيني برنامۀ فيزيكی طرح               2ـ
45 ـ  3  ــ بررسی عوامل جغرافيايی و محيطی   ـ 2 ـ              3ـ

آموزة چهارمآموزة چهارم

كتاب است. اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات11 الی 14

برنامۀ پيشنهادی                                                                                                                زمان پيشنهادی (دقيقه)          
45 الف) مرور آموزه های پيشني و بازديد از پروژۀ جلسۀ قبل (ح غ) 

   ب) تدريس مباحث : 
45 3ــ ضرورت تفكر، سنجش منطقی و صورت عقالنی طرح 1ــ   
45 1ــ 2 ــ3ــ تعيني اهداف    
60 2ــ2ــ3 ــ تعيني برنامۀ فيزيكی طرح   

45 ـ 3 ــ بررسی عوامل جغرافيايی و محيطی              3ــ2 ـ

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٢٤٢٢٢٤٤٤



٢٥٢٢٥٥

لذا با توجه به اين نکته که آموزش يک روند در اين فصل مطرح 
و «ساختار  ذهنی»  نوعی «سازمان  که  بود  اين  پی  در  بايد  است، 
عقالنی» دارای ابتدا و انتهای معلوم و مسيری با مختصات معين 

در ذهن هنرجو شکل گيرد.
به عبارت بهتر، در پايان تدريس اين فصل الزم است يک 
نظام فکری با چهارچوب مشخص برای هنرجو به وجود بيايد تا 
ايستگاه های مختلفی که در  در ادامٔه کتاب با جزئيات مختلف و 

مسير طراحی با آن روبه رو می شود آشنا گردد.
موفق،  طراح  و  معمار  يک  بارز  ويژگی های  از  يکی  ب) 
اين  است.  نگر»  «جامع  فکری  ساختار  و  ذهن  از  برخورداری 
مسئلٔه مهم يکی از عواملی است که معلم می تواند در طول تدريس 
اين فصل به تدريج آن را در ذهن هنرجو ترسيم کند. توجه به اين 
نکته که «طراحی معماری» يک «مسئله» است و برای برخورد با 
آن بايد نگرشی جامع داشت و معمار موفق تر کسی است که «هنر 
حل مسئله» را بهتر بداند يکی از روش های موفق تدريس «مدل 
پيچيده تر  مسائل  کردن  ساده تر  پی  در  روش  اين  است.  سازی» 
پيچيده  مسئلٔه  برای  مدل  يک  ساخت  طريق  از  ساده تر،  به مسائل 
معماری  طراحی  که  هنرجو  ذهن  در  نگرش  اين  پرورش  است. 
و  است  مدل سازی  نوعی  خود  است،  معما  و  مسئله  يک  همانند 
باعث می شود برخورد شخص هنر آموز با فرآيند طراحی معماری 
همانند حل يک مسئله باشد و وی برای تقويت مهارت خود در 

اين زمينه در واقع بايد به سراغ آموختن « هنر حل مسئله» برود.

دارا  را  طرح  بر  مؤثر  گوناگون  عوامل  گرفتن  درنظر  توانايی  بايد  موفق  معمار 
باشد.

فرايند طراحی معماری مسئله ای با «چندين عامل مؤثر» می باشد و برای موفقيت 
مسئله  خواسته های  همان  که  طراحی  بر  مؤثر  عوامل  تمامی  می بايست  طراحی  در 

می باشند مورد توجه قرار گيرند.

ج) پس از جا افتادن اين نکته که فرآيند طراحی همان «حل 
مسئله  اينکه  چگونگی  و  نوع  شرح  به  نوبت  است،  مسئله»  يک 
مورد نظر دارای يک يا چند عامل تأثيرگذار است می رسد. فرآيند 
برای  و  است  مؤثر»  عامل  «چندين  با  مسئله ای  معماری  طراحی 
همان  که  طراحی،  بر  مؤثر  عوامل  تمام  بايد  طراحی  در  موفقيت 
که  اينجاست  گيرند.  قرار  توجه  مورد  هستند  مسئله  خواسته های 
اهميت مسئلٔه «پرورش ذهن جامع نگر» در هنرجو معلوم می گردد. 
روند  در  مؤثر  عوامل  تمام  بتواند  که  است  کسی  موفق  طراح  يک 
طراحی را با هم ببيند و مورد توجه قرار دهد و تأثير هريک را در 
از  هريک  تغييرات  اثر  بتواند  و  نمايد  ارزيابی  مسئله  نهايی  جواب 
متغير های طراحی را در نتيجٔه نهايی پيش بينی و در نهايت کنترل 

کند.

د) اکنون با تبيين نوع مسئله و آشنايی ذهن هنرجو با اين 
مدل و نحؤه برخورد با فرآيند طراحی معماری، می توان به راحتی 
طراحی  فرآيند  به  را  رياضی  مدل  و  مسئله  يک  ويژگی های  ساير 
تعميم داد. در واقع در اين مرحله ذهن هنرجو قابليت درک هرچه 
طراحی  فرآيند  به  آن  تعميم  و  رياضی  مدل  يک  ويژگی های  بهتر 



را داراست. برای نمونه می دانيم که در يک مسئله، هرچه تعداد 
مجهوالت افزايش يابد، تعداد جواب ها نيز به همان نسبت افزايش 
می يابد و از آنجايی که طراحی معماری نيز يک معادله با چندين 
متغير مؤثر است، لذا جواب ها و راه حل های متعددی نيز خواهد 
داشت. اما يک معمار الزم است در ميان اين پاسخ های متعدد به 
دنبال گزينه يا گزينه های بهينه و مورد قبول باشد.درست همان طور 
جواب ها  برخی  همواره  مجهول  چندين  با  معادالت  حل  در  که 

قابل قبول و برخی ديگر غير قابل قبول اند.

گزينه يا گزينه های بهنيه و  معمار بايد در ميان اين پاسخ های متعدد به دنبال  يک 
مورد قبول باشد.

در  متعددی  متغيرات  همواره  که  مطلب  اين  درک  با  هـ) 
که  نکته  اين  فهم  می شوند،  مطرح  معماری  طراحی  مسئلٔه  يک 
تغييرات هريک از اين متغير ها در نتيجٔه نهايی و در پاسخ مسئله 
چه تأثيراتی خواهند داشت برای هنرجو دور از دسترس نيست. 
در  رو  پيش  متغير  هر  برای  اهميت  درجٔه  گرفتن  درنظر  واقع  در 
فرايند طراحی، همانند ضرايب در معادالت رياضی، باعث تغيير 

در طرح نهايی ارائه شده خواهد شد.
پاسخ يک مسئلٔه معماری که همان طرح ارائه شده است، 
در  مؤثر  متغيرات  و  عوامل  همٔه  از  وزن داری  ميانگين  واقع  در 
وزن  يک  متغير  هر  برای  می تواند  معمار  است.  معماری  طراحی 
(ضريب) معين کند که طرح نهايی وی در پايان به متغير های مهم تر 
با وزن بزرگ تر نزديک خواهد بود. برای مثال اگر يک معمار به 

لذا در اينجا باز هم توجه به مقولٔه «جامع نگری» در طراحی 
معماری مورد تأکيد واقع می شود. عوامل متعددی وجود دارند 
که بر طراحی مؤثر واقع می شوند و معمار اين وظيفه را دارد که 
با توجه به شرايط و عوامل هر طرح ميزان تأثير هريک از متغير ها 
مسئلٔه  به  متعدد  مناسب  پاسخ های  از  است  الزم  و  کند  تعيين  را 

طراحی، يک پاسخ بهينه را انتخاب و ارائه نمايد.
 با روشن شدن مطالب ياد شده بيان تعريفی جامع و مختصر 

از معماری می تواند راهگشا باشد: 
معماری ساماندهی فضا برای تأمين نيازهای مادی و 

معنوی انسان است.
در  فصل،  اين  آموزشی  کلی  اهداف  به  اشاره  از  پس 
ادامه به بيان روش ها و سناريوی تدريس اهداف جزئی، که همان 
هدف های رفتاری هستند، پرداخته می شود. اين مطالب، در واقع 
«روند  طول  در  هنرجو  و  طراح  که  هستند  ايستگاه هايی  همان 
و  فيزيکی  برنامٔه  قبيل  از  عواملی  روبه روست؛  آنها  با  طراحی» 
مفهوم آن، عوامل جغرافيايی و اقليمی، موقعيت بنا و...، که در 
ادامه به تشريح شيوه های مناسب آموزشی هريک با رعايت سلسله 

مراتب مطرح شده در کتاب، پرداخته می شود.

ميانگين  واقع  در  است،  شده  ارائه  طرح  همان  که  معماری،  مسئلۀ  يک  پاسخ 
وزن داری از همۀ عوامل و متغيرات مؤثر در طراحی معماری است.

از  وی  نهايی  طرح  دهد،  اختصاص  بيشتری  وزن  «اقليم»  متغير 
جنس معماری اقليم گرا و هم ساز با اقليم خواهد بود.

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٢٦٢٢٢٦٦٦



٢٧٢٢٧٧

١ـ٣ـ ضرورت تفـکـر ، سنجش منطـقـی و صورت 
عقالنی طرح 

برای شروع بحث در کالس با اين عنوان و آغاز تدريس 
اين فصل، با توجه به اينکه موضوع اصلی فصل آموزش «روند 
آغاز  را  تدريس  سؤال  چند  با  می توان  است،  معماری»  طراحی 

کرد.
اهميت  از  مسئله  کدام  معماری،  طراحی  آموختن  برای  ــ 

بيشتری برخوردار است: صرفاً طراحی يا روش و روند طراحی؟ 
ــ آيا روش طراحی برای موضوعات مختلف متفاوت است؟ 

يا يک روش و قالب برای طراحی تمام موضوعات وجود دارد؟ 
کلئه  طراحی  بايد  معماری  طراحی  آموختن  برای  آيا  ــ 
موضوعات ممکن را بياموزيم يا بايد به دنبال آموختن روند طراحی 

بود؟ 
برای مثال اگر در درس، طراحی خانه و کتابخانه و مدرسه 
طراحی  کشتی  اسکلٔه  يا  بيمارستان  يک  نمی توانيم  آموختيم،  را 

کنيم؟ 
با شرکت دادن هنرجويان در بحث و خواستن پاسخ از آنها 
می توان به اين نتايج رسيد که همان طور که هر کاری روش معلوم و 
معينی دارد، طراحی معماری نيز از يک نظام روشمند تبعيت می کند 
و می توان به اين مسئله نگاهی نظام مند (سيستماتيک) داشت که 

در قالب ساختاری معين، مسير طراحی دنبال می شود.
برای تبيين مفهوم «صورت منطقی و عقالنی» طرح بايد به 
اين نکته توجه داشت که تمامی عوامل تشکيل دهندٔه اين مفهوم، 

يعنی:
١ــ اهداف

٢ــ ويژگی های کيفی
٣ــ ويژگی ها و ابعاد کمی 

٤ــ اصول طراحی، مورد توجه قرار گيرند.
ـ ٣    ـ تعيين اهداف  ـ ٢  ١

اولين عامل مؤثری که در کتاب به آن اشاره شده و از اهميت 
پروژه  اهداف  تعيين  است،  برخوردار  معماری  طراحی  در  ويژه ای 

است. برای تفهيم اين مطلب و اهميت آن به هنرجو، الزم است ابتدا به 
تأثير نگرش و تفکر طراح در نتيجٔه طراحی معماری اشاره نمود. تفاوت 

در نگرش ها می تواند باعث تفاوت در نوع طراحی معماری گردد. 

١ــ مانند نظام اقتصادی،  فرهنگی، سياسی و …

نظام  يک  و  است  متعدد  کالن١  نظام های  شامل  جامعه  هر 
کالن به خرده نظام های گوناگون تقسيم می شود. معماری هر جامعه 
نيز يکی از اين خرده نظام هاست و بايد از ارزش ها و فرهنگ کالن 
جامعه تبعيت کند. نوع جهان بينی و نگرش طراح نسبت به مسائلی 
همچون انسان، طبيعت و ارزش ها می تواند تأثير به سزايی در طراحی 
داشته باشد و باعث تعيين اهداف طراحی شود. در واقع نقطٔه آغاز 
طراحی همين مسئله يعنی تعيين اهداف است که مستقيماً در نتيجه و 

محصول کار طراح تأثير می گذارد.

برای روشن تر شدن مفهوم، مثال مقايسه ای زير نيز می تواند 
راه گشا باشد:

ــ از هنرجو خواسته می شود دو طرز تفکر و نگرش نسبت 
به انسان را باهم مقايسه کنند.

تفاوت در نگرش ها می تواند باعث تفاوت در نوع طراحی معماری گردد.



در جهان بينی و نگرش مدرن که انسان را صرفاً در نياز های 
مادی خالصه می کند و قائل به نياز های ديگری برای وی نيست يا 
محصول کار چنين طراح  اهميتی به ديگر نياز ها نمی دهد، طبيعتاً 
و معماری طبق گفتٔه نظريه پردازان مدرن « ماشينی برای زندگی١» 

لوکوربوزيه ١ــ 

بافت سنتی خانه های شهرهای کويری ايران نمونۀ بارزی از تطابق طرح معماری با نيازهای واقعی انسان است و همين تطابق باعث پايداری اين بناها 
تا مدت های مديد شده است.

مجتمع مسکونی Pruit Igoe که به دليل تطابق نداشتن با نيازهای واقعی ساکنين و وجود مشکالت فراوان آنها، تنها پس از ١٦ سال از ساخت 
به طور کامل تخريب گرديد.

خواهد بود.
معماران  مسکونی  خانٔه  طرح های  از  فراوانی  نمونه های 
مدرن وجود دارد که می توان تصاويری از آنها را برای دانش آموز 

ارائه نمود.

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٢٨٢٢٢٨٨٨
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ما  سرزمين  گذشته  غنی  معماری  تفکری،  چنين  برخالف 
ايران، با نگرشی کامالً متفاوت نسبت به انسان و تأکيد بر نيازهای 
واقعی وی و نوع رابطٔه او با طبيعت باعث شکل گيری محصول 
معماری کامالً مختلفی بوده است. برای تأييد اين مطلب می توان 
سرزمين  جای  جای  در  سنتی  مسکونی  خانه های  از  نمونه هايی 

پهناور ايران از قبيل يزد، شيراز و … را مثال زد.
٢ـ٢ـ٣ـ تعيين برنامۀ فيزيکی طرحـ تعيين برنامۀ فيزيکی طرح 

بايد  هنرجويان  برای  فيزيکی  برنامٔه  مفهوم  تبيين  جهت 
تعيين  مرحلٔه  برخالف  مفهوم  اين  که  داشت  ياد  به  را  نکته  اين 

جزئی تر  صورتی  به  داشت،  مسائل  به  کلی  نگرشی  که  اهداف، 
بايد  مرحله  اين  در  معمار  واقع  در  و  می پردازد  طراحی  مسئلٔه  به 
اجزای تشکيل دهندٔه طرح را تعيين کند و مشخصات هريک از 
فيزيکی  برنامٔه  يک  تهئه  برای  همچنين  نمايد.  معين  نيز  را  اجزا 
بسيار  استانداردها  مطالعٔه  و  برنامه ريزی  مفهوم  با  آشنايی  موفق، 
کارکرد های  اوالً  است  الزم  معمار  مرحله  اين  در  راه گشاست. 
مورد نياز طرح را شناسايی کند و سپس با توجه به نوع فعاليتی که 
در فضا انجام خواهد گرفت به تبيين ويژگی های کّمی و فيزيکی 

کالبدی فضا بپردازد.

معمار در اين مرحله بايد اجزای تشکيل دهندۀ طرح را تعيين کند و مشخصات هر يک از اجزا را نيز معين نمايد.

معمار بايد با توجه به نوع فعاليتی که در فضا انجام خواهد گرفت به تبيين ويژگی های کّمی و فيزيکی کالبدی فضا بپردازد.



 در حقيقت طی مرحلٔه تهئه برنامٔه فيزيکی نوعی رفتار شناسی 
نيز بايد صورت گيرد و براساس رفتارهای انسانی پيش بينی شده، 

فضاهای مورد نياز اين رفتار ها شناسايی و طراحی گردند.
برای کمک به درک مفهوم برنامٔه فيزيکی می توان با طرح چند 

سؤال از دانش آموز و مشارکت دادن آنها در بحث بهره جست.
خانه به چه  يک  در  سؤال می شود که  دانش آموزان  ــ از 

فضاهايی نياز داريم؟ 
ديگر  عبارت  به  چيست؟  فضا ها  اين  ذکر  برای  ما  دليل  ــ 
دانش آموز  ذهن  دادن  توجه  برای  چيست؟  برای  فضاها  در  تعدد 
به علت اصلی تعريف فضاهای مختلف، به منظور داشتن فعاليت های 
با  فضاها  تعداد  ديگر  تعبير  به  می شود.  مطرح  سؤال  اين  مختلف، 
صورت  معماری  طرح  يک  در  است  قرار  که  فعاليت هايی  تعداد 
گيرد نسبت مستقيم دارد و هرچه فعاليت ها متنوع تر باشند به تعداد 

فضاهای بيشتری نياز خواهيم داشت. 
ــ هر فضا بايد چه ويژگی های کّمی و فيزيکی داشته باشد 
يا  باشد  داشته  بايد  مساحتی  حدود  چه  خواب  اتاق  مثالً  چرا؟  و 

آشپزخانه و ساير فضا ها. 
نيز  متفاوت  فيزيکی  برنامٔه  دو  با  متفاوت  بنای  دو  مقايسٔه  ــ 
می توانند راه گشا باشند. برای مثال برنامٔه فيزيکی يک کتابخانه و يک 

درمانگاه چه تفاوتی با هم دارند؟ اين تفاوت ها به چه دليل است؟ 
معلم در پايان اين سؤاالت با يادداشت کردن پاسخ دانش آموزان 
بر روی تخته می تواند نسبت به مفهوم برنامٔه فيزيکی ساختار ذهنی 

مناسبی در هنرجو ايجاد نمايد. 

با  متفاوت  بنای  دو  مقايسۀ 
متفاوت  فيزيکی  برنامۀ  دو 
باشند.  راه گشا  می توانند  نيز 
فيزيکی  برنامۀ  مثال  برای 
درمانگاه  يک  و  کتابخانه  يک 
اين  دارند؟  هم  با  تفاوتی  چه 

تفاوت ها به چه دليل است؟

صورت  معماری  طرح  يک  در  است  قرار  که  فعاليت هايی  تعداد  با  فضاها  تعداد 
گيرد نسبت مستقيم دارد.

ويژگی های فضافضای مورد نيازرفتار

تأمين مساحت کافی جهت فضای کارآشپزخانه١ــ تهيه و آماده کردن غذا
کف سازی قابل شست وشو

تأمين نور طبيعی و مصنوعی کافی
.
.
.

نمونه جدول:

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٣٠٣٣٣٠
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ـ ٣ ـ٣  ـ بررسی عوامل جغرافيايی و محيطی  ٣ 
يک  معماری  طراحی  مسئلٔه  شد،  اشاره  قبالً  که  همانگونه 
مسئلٔه جامع و همه جانبه است و اين موضوع بايد در مراحل گوناگون 
تدريس اين فصل به هنرجويان گوشزد شود. طی فرايند تدريس، به 
هر سر فصل جديدی که بر می خوريم، خود تأکيدی بر همين مطلب 
عوامل  اين  از  يکی  نيز  محيطی  جغرافيايی و  عوامل  بود.  خواهد 
است که تأثير مهمی در فر آيند طراحی معماری دارد. متفاوت بودن 
قسمت های مختلف يک کشور از لحاظ جغرافيايی محيطی باعث 

متفاوت بودن نوع معماری بنا ها در هر ناحيه شده است.
طراحی  بر  جغرافيايی  عوامل  تأثير  برای  دليل  بهترين  اين 
از  می توان  هنرجويان  ذهن  به  مسئله  تقريب  برای  است.  معماری 
تصاوير و نقشه های خانه های سنتی ساخته شده در مناطق مختلف 
کشور استفاده نمود. برای مثال هنرجو وقتی تفاوت ميان يک خانٔه 
سنتی در يزد و يک خانٔه سنتی در گيالن را مشاهده می کند می تواند 
به تأثير عوامل محيطی بر طرح معماری پی ببرد. سپس از هنرجويان 
خواسته می شود تا علل اين تفاوت ها در نوع طراحی را ذکر کنند 
و عواملی را که به ذهن آنان خطور می کند يادداشت نمايند. غالب 
اين عوامل همان عوامل محيطی يا اقليمی خواهند بود که در بخش 
بعد به آن اشاره خواهد شد. البته اين عامل و عامل بعدی مشترکات 

زيادی دارند و به نوعی در هم تنيده اند.
و  جغرافيايی  عوامل  تأثير  در  می توان  که  ديگری  نمونٔه   
محيطی بر فرايند طراحی معماری بيان نمود، سازگاری سرپناه های 

بومی مناطق مختلف با عوامل محيطی و جغرافيايی خود است. 
بر همين اساس در مناطق سرد، از فرم هايی استفاده می شود 
نيز  آنها  بازشوهای  تعداد  و  هستند  کمی  جانبی  سطح  دارای  که 
که  می شود  استفاده  مصالحی  از  همچنين  است.  محدود  بسيار 
عايق حرارت به شمار می آيند. برای مثال در مناطق قطبی ساخت 
سرپناه با استفاده از قطعات يخ که به وسيلٔه برف بندکشی می شوند، 
انجام می شود در داخل بنا نيز از پوست حيواناتی مانند خرس به 
استفاده  انسان  بدن  و  يخی  ديوارٔه  ميان  عايق  و  دوم  جدارٔه  مثابٔه 
می شود.  با اين روش ها شرايط داخل، نسبت به دمای ٤٠ تا ٥٠ 

درجٔه زير صفر خارج، تا حد قابل توجهی مناسب تر می شود.

متفاوت بودن قسمت های مختلف يک کشور از لحاظ جغرافيايی و محيطی باعث 
متفاوت بودن نوع معماری بناها در هر ناحيه شده است.

سرپناه سازگار با مناطق قطبی



در مناطق معتدل وضعيت مناسب تر است، زيرا در نيمی از 
گرم  سال هوا مساعد است و نيمٔه ديگر آن نيز به دو بخش نسبتاً 
يک  هر  برای  شده  اتخاذ  تدابير  که  می شود،  تقسيم  سرد  نسبتاً  و 
از اين دو بخش، مانند کنترل باد در فصل های سرد و تأمين سايه 
بوميان  چادر  اول  نمونٔه  هستند.  ساده  نسبتاً  گرم،  فصل های  در 
آمريکای شمالی است. سازٔه اين بنا از الياف گياهی ساخته و با 
باال  چادر  پايينی  لبٔه  تابستان  در  می شود.  پوشيده  بوفالو  پوست 

در  آن  مشابه  که  است  مغولستان  بوميان  چادر  دوم  نمونٔه 
ترکمن صحرای ايران وجود دارد. اين چادر با استفاده از الياف 
گياهی، پوست حيوانات يا بافته هايی نمد مانند، ساخته می شود و 

کارکرد آن مشابه نمونٔه اول است.

سرپناه سازگار با مناطق معتدل (آمريکای شمالی)

زده می شود تا جريان باد به داخل راه يابد و هوای گرم داخل از 
روزنٔه موجود در سقف خارج شود. دود ناشی از پخت وپز غذا 
پايين  بر  عالوه  زمستان،  در  می شود.  خارج  روزنه  همين  از  نيز 
که  حصاری  از  استفاده  با  نيز  آن  اطراف  چادر،  لبه های  آوردن 
از  چادر  تا  می گردد،  محصور  می شود،  ساخته  گياهی  الياف  از 

بادهای زمستانی حفظ شود.

معتدل،  مناطق  در  که  می دهند  نشان  شده  ارائه  نمونه های 
ساختمان بايد قابليت تغيير و تحول داشته باشد و در واقع بتواند 
خود را با دو موقعيت متفاوت گرم و سرد تطبيق دهد. به عبارت 

ديگر بايد انعطاف پذير باشد.

سرپناه سازگار با مناطق معتدل 
(مغولستان و ترکمن صحرا)

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٣٢٣٣٣٣٢٢
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است.  سايه  تأمين  نکته  مهمترين  وخشک  گرم  مناطق  در 
است.  ضروری  نيز  مناسب  تهوئه  تأمين  برای  منافذی  پيش بينی 
نمونٔه ارائه شده در اين قسمت مربوط به مناطق صحرايی است. 
پشم  از  بافته هايی  با  آن  روی  و  است  چوب  از  بنا  اين  اسکلت 

شتر يا بز پوشانده می شود. اين پوشش خود به خود حالت عايق 
دارد و برای شب ها و همچنين ساير زمان های سرد بسيار مناسب 

است.

سرپناه موقت سازگار با مناطق گرم و خشک

سرپناه های دائمی در مناطق گرم وخشک هندسه ای بسيار 
اين  دارد.در  محدود  بازشوهای  و  ممکن  سطح  حداقل  فشرده؛ 
به  و  آفتاب  تابش  برابر  در  حفاظت  حرارتی،  تبادل  کنترل  مناطق 
دما  نوسانات  کاهش  موجب  که  حرارت،  انتقال  انداختن  تأخير 

می شود، در اولويت قرار دارند.
در مناطق گرم و مرطوب عمده ترين مشکل ريزش باران و 
طراحی  چتری  شکل  به  ساختمان ها  بنابراين  است.  آفتاب  تابش 
می شوند تا افراد را از تابش مستقيم آفتاب و ريزش باران محافظت 
کنند. در عين حال، اين بناها برای فرار از رطوبت و گرمای سطح 
زمين، روی ارتفاع قرار می گيرند و دارای سازٔه چوبی و پوششی 

از الياف گياهی هستند.
سرپناه دائمی سازگار با مناطق گرم و خشک

سرپناه دائمی سازگار با مناطق گرم و مرطوب



حل  راه  محلی،  شرايط  با  ساختمان  هم سازی  از  غير  به 
ديگری که در برخی مناطق به چشم می خورد، مهاجرت در داخل 
فضای  به  ساختمان  از  بخشی  مناطق  اين  در  است.  ساختمان 
کوچ  و  می يابد  اختصاص  تابستانی  فضای  به  بخشی  و  زمستانی 
يا مهاجرت در داخل بنا و ميان اين دو بخش اتفاق می افتد. اين 
فضاها، گاه در جهت های مختلف جغرافيايی، يعنی بخش زمستانی 

در قسمت شمالی زمين و بخش تابستانی در قسمت جنوبی آن و 
گاه در دو طبقٔه مختلف به اين صورت که زمستان نشين در طبقٔه 
تابستان نشين در طبقٔه باال، که بيشتر در  پايين و مجاور زمين و 
معرض جريان هوا قرار دارد، طراحی می شوند و نقل وانتقال ميان 

اين دو فضا، بسته به فصل انجام می شود.

طبقۀ اول ــ زمستان نشين

طبقۀ دوم ــ تابستان نشين

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٣٤٣٣٣٤٤٤



٣٥٣٣٥٥

الف) مرور آموزه های پيشين
ابهامات  هنرآموز  صالحديد  به  بنا  و  جلسه  ابتدای  در 
پرداخته  مباحث  تدريس  به  سپس  و  داده  توضيح  را  هنرجويان 

شود.

ب) تدريس مباحث
٤ـ٢ـ٣ـ بررسی شرايط اقليمی و زيست محيطی 

معماری  فرايند طراحی  در طی  عواملی که  ديگر از   يکی 
اثرات زيادی بر طراحی دارد و توجه به آن از الزامات يک طرح 
برای  است.  اقليمی  شرايط  می آيد،  شمار  به  شده  حساب  و  فنی 

عوامل مؤثر در طراحى معمارى و تبيين صورت عقالنى طرحعوامل مؤثر در طراحى معمارى و تبيين صورت عقالنى طرح

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 15 تا 18 كتاب است.
  

          برنامۀ پيشنهادی                                                                                           زمان پيشنهادی (دقيقه)

الف) مرور آموزه های پيشني (ح غ)                                                           15 
   ب) تدريس مباحث : 

             ــ بررسی شرايط اقليمی و زيست محيطی                                                  40
            ــ بررسی و جتزيه و حتليل زمني                                                           60

             ــ بررسی مصالح، فناوری (تكنولوژی) و سازۀ ساختمان                40 
          7 ــ مطالعۀ ابعاد انسانی و فضای معماری                                                      60 

    ج) توضيح پروژه های جلسۀ آينده                                                                                     25 

آموزة پنجمآموزة پنجم

18 كتاب است. اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 15 تا
 

برنامۀ پيشنهادی                                                                                           زمان پيشنهادی (دقيقه)          

مرور آموزه های پيشني (حغ)الف) مرور آموزه های پيشني (ح غ)                                                           1515 الف)
ب) تدريس مباحث :   ب) تدريس مباحث : 

 ــ بررسی شرايط اقليمی و زيست محيطی                                                  4040
 ــ بررسی و جتزيه و حتليل زمني                                                           6060
4040 و سازۀ ساختمان  ــ بررسی مصالح، فناوری (تكنولوژی) و سازۀ ساختمان                 ــ بررسی مصالح، فناوری(تكنولوژی)
6060           77 ــ مطالعۀ ابعاد انسانی و فضای معماری                                                     

2525  ج) توضيح پروژه های جلسۀ آينده    ج) توضيح پروژه های جلسۀ آينده                                                                                    

آموزش مطلب پيشنهاد می شود با کمک دانش آموزان تک تک 
عوامل اقليمی مانند بارش باران، دما، شدت و جهت تابش آفتاب، 
تخته  روی  بر  را  و …  هوا  رطوبت  باد ها،  وزش  جهت  و  شدت 
نوشته شود و از آنان بخواهند راه کارهای استفادٔه بهينه از عوامل 
ياد شده را در طراحی معماری ذکر کنند. برای نمونه يک طراح 
چه  به  را  خود  ساختمان  منطقه،  در  باران  زياد  بارش  مقابل  در 
يا  کند.  فراهم  را  ساکنين  آسايش  شرايط  تا  کند  طراحی  شکلی 
نحؤه برخورد معمار با تأثير وزش باد بر ساختمان چه خواهد بود. 
از هنرجويان خواسته شود با کمک معلم نمودار های سادٔه صفحٔه 

١٤ را تحليل کنند. 



به  می شود  پيشنهاد  پروژه  اين  انجام  برای  پروژۀپروژۀ١: 
سازمان  سينوپتيک  ايستگاه های  از  که  شود  توصيه  هنرجويان 
صورت  در  حتی  يا  آورند  عمل  به  بازديد  خود  شهر  هواشناسی 
امکان با هماهنگی مدرسه يک بازديد علمی از اين ايستگاه داشته 
با  نزديک  از  می توانند  محل  آن  در  هنرجويان  که  چرا  باشند. 
همچنين  و  شوند  آشنا  آنها  ثبت  نحؤه  و  اقليمی  عوامل  تک  تک 

باعث  می توانند  طرح  بر  مؤثر  اقليمی  عوامل  تمامی 
شکل گيری ايده های معمارانه شوند و در صورت شناخت و 
بررسی دقيق می توانند از يک عامل محدود کننده به فرصتی 

برای ايده پردازِی طراح تبديل گردند.

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٣٦٣٣٣٦٦٦



٣٧٣٣٧٧

همچنين  کنند.  تهيه  را  پروژه  در  آنها  از  شده  خواسته  اطالعات 
جامع تر  مطالب  ارائٔه  توانايی  و  موضوع  بر  بيشتر  تسلط  برای 
و  کسمايی  آقای  نوشتٔه  معماری  و  اقليم  کتاب  می شود  پيشنهاد 

نمونه ای از نمودار مسير حرکت خورشيد در فصول مختلف سال و زوايای گوناگون تابش که حاوی اطالعات مفيدی در مورد طراحی و جهت گيری ساختمان است.

نمونه ای از يک چارت سايکرومتريک که در آن غالب اطالعات مورد نياز از شرايط اقليمی هر منطقه جهت استفاده در طراحی و بهينه سازی و تنظيم شرايط 
محيطی درج گرديده است و می توان نمونه ای از آن را برای آشنايی بيشتر هنرآموزان به آنها معرفی نمود.

و  شود  مطالعه  قباديان  آقای  سنتی  ساختمان های  اقليمی  بررسی 
در صورت امکان بخش هايی از آنها در ضمن معرفی به هنرجويان 

بررسی گردد. 



٥ـ٢ـ٣ـ بررسی و تجزيه و تحليل زمينـ بررسی و تجزيه و تحليل زمين
روش  که  بنا،  موقعيت  تحليل  يعنی  عامل  اين  آموزش  در 
مفيد قياس بين دو زمين متفاوت با شرايط مختلف و تأثير هرکدام 
در  شده  ذکر  عوامل  تک تک  است،  زمين  آن  معماری  طرح  بر 
ويژگی های يک سايت، اعم از شکل و مساحت، ميزان و جهت 
دو  هر  در  و...  اطراف  منظر  و  اطراف،  ديد  شيب،  کاربری های 
در  آيا  نمونه  برای  می گيرند.  قرار  بررسی  مورد  مختلف  سايت 
زمين  يک  در  که  می کنيم  طراحی  همان گونه  مسطح  زمين  يک 
شيب دار؟ جهت شيب چه تأثيری در طراحی ما دارد؟ آيا طراحی 
مسجد  يک  مجاورت  در  که  زمينی  با  مدرسه  مجاور  زمين  يک 
و  طراحی  در  تأثيری  چه  خاک  جنس  است؟  يکسان  دارد  قرار 
از  ديگری  متعدد  پرسش های  و  دارد؟  سازی  ساختمان  فناوری 

اين دست می توانند مطلب را برای هنرجويان روشن تر نمايند.
مساحت،  و  شکل  از  اعم  سايت،  يک  ويژگی های  در  شده  ذکر  عوامل  تک تک 
تحليل  در   … و  اطراف  منظر  و  ديد  اطراف،  کاربری های  شيب،  جهت  و  ميزان 

زمين ذکر می گردند.

معموالً در تحليل يک زمين به بيان وضع موجود با استفاده از انواع اشکال گرافيکی و نمودارهای با بيان تصويری قوی استفاده می شود و در 
صورت نياز از تصاوير وضع موجود نيز بهره گيری خواهد شد. پس از بيان وضع موجود نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهديدهای طراحی و 

راهکارهای عملی طراحی معماری بيان می گردد.

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٣٨٣٣٣٨٨٨



٣٩٣٣٩٩

فعاليت های پيشنهادیفعاليت های پيشنهادی 
توپوگرافی يك سايت كه در آن معابر دسترسی و كاربری های اطراف نيز مشخص شده ــ نقشۀ توپوگرافی يك سايت كه در آن معابر دسترسی و كاربری های اطراف نيز مشخص شده  1ــ نقشۀ 

و  اقليمی  عوامل  تأثير  ازنظر  را  سايت  كه  بخواهند  آنان  از  و  شود  تكثير  هنرجويان  تعداد  به  و است  اقليمی  عوامل  تأثير  ازنظر  را  سايت  كه  بخواهند  آنان  از  و  شود  تكثير  هنرجويان  تعداد  به  است 

سايت  حتليل  اسكيس  يك  ديگر  عبارت  به  كنند.  حتليل  و  جتزيه  نيز  را  زمني  و  بررسی  سايت زيست محيطی  حتليل  اسكيس  يك  ديگر  عبارت  به  كنند.  حتليل  و  جتزيه  نيز  را  زمني  و  بررسی  زيست محيطی 

برگزار شود كه هنرجويان به طور عملی با نكات مطرح شده در كتاب درگير شوند. برگزار شود كه هنرجويان به طور عملی با نكات مطرح شده در كتاب درگير شوند. 

 2ــ نقشۀ توپوگرافی يك سايت به تعدادهنرجويان تكثير گردد و از آنان خواسته شود برای جلسۀ ــ نقشۀ توپوگرافی يك سايت به تعدادهنرجويان تكثير گردد و از آنان خواسته شود برای جلسۀ 

آينده ماكت زمني شيب دار مورد نظر را با فوم يا مصالح دخلواه ديگر بسازند و تأثيرات فيزيكی شيب آينده ماكت زمني شيب دار مورد نظر را با فوم يا مصالح دخلواه ديگر بسازند و تأثيرات فيزيكی شيب 

زمني را در طراحی معماری به صورت ملموس درك كنند.زمني را در طراحی معماری به صورت ملموس درك كنند.

با ارائه يک نمونه واقعی و تحليل 
شناسايی  و  زمين  مؤثر  عوامل 
يافتن  و  موجود  وضع  توضيح  و 
استفاده  جهت  طراحی  راهکارهای 
زمين،  قوت  نقاط  و  فرصت ها  از 
به طور  هنرجويان  می شود  باعث 
يک  تحليل  با  ملموس  و  عملی 

سايت آشنا گردند.

با انجام اين فعاليت هنرآموزان با يکی از مهم ترين عوامل 
می شوند  آشنا  زمين  شيب  يعنی  معماری  طراحی  در  مؤثر 
و  مسطح  زمين  يک  با  هميشه  طراحی  در  که  می آموزند  و 

هموار روبه رو نخواهند بود.

٦  ـ٢ـ٣ـ بررسی مصالح ، فناوری  (تکنولوژی)و 
سازۀ ساختمان 

مسئلٔه فناوری ساخت و مصالح ساختمان از عواملی است 
نوع  هر  انتخاب  و  شود  لحاظ  معماری  طراحی  روند  در  بايد  که 

مصالح و فناوری ساخت در نهايت اثر چشم گيری بر طرح معماری 
هوشمندانٔه نوع فناوری که به  انتخاب  ساختمان خواهد داشت. 
کار خواهد رفت و مصالح مورد استفاده اثر به سزايی در موفقيت 
پروژه خواهد داشت. تأثير اين دو مسئله بر هم ( طراحی معماری 



و فناوری مصالح ساخت) يک تأثير رفت و برگشتی است و بايد 
تصميم نهايی با مشورت وهماهنگی کامل مهندس طراح و مهندس 
گرفتن  درنظر  با  طراح  ابتدا  که  معنا  اين  به  شود.  اتخاذ  سازه 

در اينجا تذکر اين مسئله به هنرجويان الزم است که طراحی 
يک کار گروهی است و مهندس معمار مهم ترين نقش را در مديريت 
گروه طراحی ايفا می کند. هنرجو بايد بياموزد که برای موفقيت در 
کار طراحی معماری بايد از توانايی ارتباط برقرار کردن و مشورت 
جمله  از  طراحی  گروه  با  جمعی  تعامل  و  دادن  مشورت  و  گرفتن 
بزرگتر)  پروژه های  (در  شهری  سازه،  مکانيک،  طراحی  مهندس 
برخوردار باشد. لذا توصيه می شود در برگزاری فعاليت ها و مباحث 
کالسی نيز همواره اين نکته مد نظر قرار گيرد و سعی شود هنرجويان 
فعاليت خود را حتی االمکان در قالب کارهای گروهی ارائه دهند.

ذکر نمونه هايی از فناوری های متفاوت و متنوِع ساخت در 
مناطق مختلف کشور، می تواند اثر آموزشی مطلوبی در اين بخش 
داشته باشد، زيرا با توجه به گوناگونی اين فناوری ها در مناطق مختلف 
هنرجويان  برای  مفيدی  آموزشی  نکات  می توانند  هرکدام  ايران، 
دربرداشته باشند. همچنين اشارهٔ گذرا به فناوری های نوين ساختمان 

برای موفقيت در کار طراحی معماری الزم است از توانايی ارتباط برقرار کردن و مشورت گرفتن و مشورت دادن و تعامل جمعی با گروه طراحی 
از جمله مهندس سازه، مکانيک، طراحی شهری (در پروژه های بزرگتر) برخوردار باشد.

مالحظات سازه ای طرح خود را ارائه کند و با مشورت مهندس 
در  ساختمان  بهينه سازی  جهت  در  تغييراتی  است  ممکن  سازه 

طرح انجام شود.

طراحی يک کارتيمی است و مهندس 
مديريت  در  را  نقش  مهمترين  معمار 

تيم طراحی ايفا می کند.

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٤٠٤٤٤٤٠



٤١٤٤١١

در عصر حاضر و امکاناتی که آنها در اختيار طراحی قرار می دهند تا 
طرح هايی ابتکاری و بديع تر ارائه نمايند نيز مناسب به نظر می رسد.

صفحه خط الرأس
ستون گردنبندی

تير عرضی

تير عرضی
بلوک

شيار يا نوک
صفحات بااليی

اتصال سقف
داربست نهايی

تير عرضی شياردار
تير عرضی خرک

تير عرضی

صفحات بااليی
داربست

برای درآوردن 
قرنيز ميخ شده

اتصال
سقف

تير نگهبان
تير عرضی خرک

اتصال سقف

صفحات بااليی

بلوک ميخکوبی 
شده،برای سقف 

تمام شده.

بتن پوششی

بلوک

تيرچه

مقطعTشکل

انواع گوناگون پوشش سقف، با توجه به فناوری و روش های ساخت هر 
منطقه و دورۀ زمانی و استفاده از فناوری های بومی يا پيشرفته



٧ـ٢ـ٣ـ مطالعه ابعاد انسانی و فضای معماریـ مطالعه ابعاد انسانی و فضای معماری 
هر ساختمان و بنای معماری در نهايت به منظور استفادٔه 
انسان طراحی می شود. لذا توجه به کلئه جنبه ها و خصوصيت های 
در  و...  احساسی  اجتماعی،  روانی،  فيزيکی،  از  اعم  انسان، 
بايد  هنرجو  است.  برخوردار  بااليی  اهميت  از  بنا  يک  طراحی 
بداند که ساختمان در نهايت فقط ترکيبی از بتن و فوالد و مصالح 
ساختمانی نيست بلکه قرار است در آن انسان از آسايش همه جانبه 
برخوردار باشد. لذا توجه به روحيات انسان در طراحی و درنظر 
گرفتن ابعاد انسانی در طراحی معمار از اصلی ترين وظايف معمار 
رعايت  بايد  راستا  اين  در  که  نکاتی  برخی  است  مناسب  است. 
بخواهيد  آنان  تذکر داده شود و از  هنرجويان  مثال به  گردد برای 

خودشان هم نکاتی به مطلب اضافه کنند. نمونه هايی از قبيل: 
ــ حريم های شخصی و خانوادگی و رعايت آنها و تفاوت 
(تفاوت  اجتماعی  کالن  کاربری های  با  فضاهای  در  حريم ها  اين 

فضای شخصی و جمعی)؛ 
ــ نحؤه ارتباط و تأثير ساختمان بر حواس مختلف انسان، 
اعم از المسه، بويايی، شنيداری و...؛ ( آيا فضا بر اين حواس 

انسان می تواند تأثير داشته باشد و چگونه؟) 
ــ احساس فضايی که از هر بنا به انسان متبادر می گردد و 
تفاوت احساس در فضاهای مختلف ( برای نمونه آيا حسی که قرار 
گرفتن در فضای يک مسجد به انسان دست می دهد با حس ناشی از 

حضور در يک ايستگاه مترو يا کتابخانه عمومی يکسان است؟) 

ج) توضيح پروژه های جلسۀ آينده
پروژۀ ١: همان گونه که پيشتر نيز ذکر شد، برای انجام اين 
ايستگاه  از  علمی  بازديد  يک  می توان  امکان  صورت  در  پروژه، 
که  می گردد  پيشنهاد  و  داد  ترتيب  منطقه  هواشناسی  سينوپتيک 
جمع آوری اطالعات پروژه به صورت گروهی و ارائٔه آن به صورت 
انفرادی انجام گيرد و نتيجٔه کارها در جلسٔه آينده به صورت يک 

شيت مرتب و ارائه گردد.
پروژۀ ٢: گروه ها طبق روال گذشته تشکيل شوند و نتيجٔه 
کار در دو شيت (يک شيت ساختمان قديم و يک شيت ساختمان 
جديد) و مقايسه ها به صورت گرافيکی با نقشه و کروکی و تصاوير 

الزم ارائه شود.

در طراحی فضاهای گوناگون بايد ابعاد مختلف انسانی مورد توجه طراح قرار گيرد.

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٤٢٤٤٤٤٢٢٢
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پروژۀ  از  بازديد  و  پيشين  آموزه های  مرور  الف) 
جلسۀ قبل

در  مطرح شده  مطالب  مورد  در  پاسخ  و  پرسش  از  پس 
جلسٔه قبل و ارزيابی پروژه ها، تدريس مباحث آغاز می گردد.

ب) تدريس مباحث
٨   ـ٢ـ٣ـ مقياس انسانی در فضای معماری 

يعنی  ساختمان  کاربر  برای  آسايش  تأمين  راستای  در   
انسان،  اصلی ترين نکته ای که بايد مد نظر قرار گيرد ابعاد کالبدی، 
فيزيکی و حرکتی انسان است. بررسی رفتارهای گوناگونی که از 
انسان در حالت های مختلف سر می زند و ابعاد بدن وی در هريک 
کارگيری  به  و  انسانی  مقياس  شناخت  در  متعدد،  حاالت  اين  از 
به جای آن در طراحی معماری از مباحث مهم است. می توان با 
درخواست انجام چند فعاليت ساده ذهن هنرجويان را با اين مقوله 

عوامل مؤثر در طراحى معمارى و تبيين صورت عقالنى طرحعوامل مؤثر در طراحى معمارى و تبيين صورت عقالنى طرح

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 18 تا 22  كتاب است.
  

                                                  برنامۀ پيشنهادی                                                      زمان پيشنهادی (دقيقه)
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طی  بگويند  که  شود  خواسته  آنها  از  مثال  برای  ساخت.  آشناتر 
يک روز و از زمانی که وارد مدرسه می شوند تا زمانی که خارج 
می گردند چه رفتار هايی ممکن است انجام دهند و برای اينکه آنها 
بتوانند به راحتی اين فعاليت ها را انجام دهند، چه راهکارهايی در 
طراحی رعايت شده است؟ آيا نشيمنگاه هر ابعادی می تواند داشته 
روی  بتوان  راحتی  به  تا  باشد  بايد  مقدار  چه  ميز  ارتفاع  باشد؟ 
آن مطالبی در دفتر يادداشت کرد؟ طول و عرض نيمکت تابع چه 

اندازه هايی از بدن و رفتار انسان هستند؟
کتاب  و  نويفرت  معماری  استاندارهای  کتاب  مطالعٔه 
Time Saverو  کتاب  و  معماری  فضای  در  انسانی  مقياس 
نيز   Metric Handbook Planning and Design Data
تدريس  در  را  او  هنرآموز،  اطالعات  افزودن  بر  عالوه  می توانند 
نمودار های  از  بسياری  حتی  نمايند.  کمک  بخش  اين  مطالب  بهتر 
به کار رفته در اين کتاب ها را می توان به کالس درس آورد و عالوه 



بر َاشکال کتاب از آن شکل ها نيز برای تدريس مطلب به هنرجويان 
استفاده کرد.

مطرح کردن بعضی سؤاالت در کنار تدريس نيز مناسب به 
نظر می رسد.

ــ برای اينکه بتوانيم فضايی را جهت استفاده معلولين و 
افراد کم توان حرکتی، مناسب طراحی کنيم چه اقداماتی در زمينه 

شناخت مقياس انسانی بايد انجام دهيم؟

منابع مطالعاتی مناسب جهت افزايش آگاهی در زمينۀ ابعاد و استانداردهای انسانی در طراحی معماری و امکان ارائه نمودارهای آن برای هنرآموزان

يک  طراحی  در  رفته  به کار  مقياس های  آيا  ــ 
دبستان با يک آسايشگاه سالمندان يکسان است؟ 

به  می توان  را  کتاب ها  اين  در  رفته  کار  به  نمودارهای  از  بسياری 
اشکال کتاب از آن شکل ها نيز برای  کالس درس آورد و عالوه بر 
تدريس مطالب به هنرجويان استفاده کرد. همچنين می توان از هنرجو 
به صورت يک فعاليت کالسی خواست تا ابعاد ميز و نيمکتی را که 
برای  می گيرند  آن  از  که  را  نتايجی  و  کند  بررسی  هستند  آن  روی 

سايرين توضيح دهد.
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٩ـ٢ـ٣ـ بررسی الزامات فنی و تأسيساتی 
اشاره شد، طراحی يک ساختمان يک  همان گونه که قبالً 
فعاليت گروهی است که چندين تخصص بايد به صورت هماهنگ 
کمک  طراحی  فرايند  انجام  در  معمار  هدايت  و  مديريت  تحت  و 
است  ديگری  مهم  تخصص  دو  برق  و  مکانيک  مهندسی  نمايند. 
که در اين زمينه ايفای نقش می کنند و هر يک به فراخور دانش و 
مهارت خود بخشی از طراحی فنی ساختمان را با توجه به طرح 
معماری انجام می دهند. لذا يک طراح که مسئوليت اصلی را در 
انجام فرايند طرح معماری برعهده دارد الزم است خودش نيز تا 
کاربرد  و  برق  و  مکانيک  دانش های  اصول  و  مفاهيم  با  حدودی 
آنها در ساختمان آشنا باشد تا طرح وی از نقطه نظر تأمين امکانات 
از  خالی  الکتريکی  و  مکانيکی  تأسيسات  استقرار  جهت  الزم 

اشکال باشد.
هنرجو بايد بياموزد که در طراحی معماری بايد، عالوه بر 
عوامل مذکور، گذشتٔه اين الزامات تأسيساتی را نيز درنظر بگيرد و 
پيش بينی های الزم را جهت تأمين مکان مناسب برای سيستم های 
تأسيساتی انجام دهد. همچنين به عنوان يک طراح فضا بايد در 
بازار  در  موجود  و  ممکن  تأسيساتی  گوناگون  فناوری های  بين 
يکی را انتخاب کند و مورد استفاده قرار دهد. برای نمونه يک 
معمار بايد با مشورت مهندس مکانيک اين تصميم را اتخاذ کند 

که سيستم تهويه و سرمايش و گرمايش مورد استفاده در طرح وی 
از چه نوع خواهد بود و در صورت انتخاب هرکدام چه اقداماتی 
در طرح معماری بايد اتخاذ شود، (برای نمونه در صورت استفاده 
خود  به  مخصوص  دودکش  نيازمند  طبقه  هر  پکيج،  سيستم  از 
کنيم  استفاده  مرکزی  گرمايش  سيستم  از  که  درصورتی  و  است 

تنها به يک دودکش نيازمنديم). 

در تدريس مطالب اين قسمت شايسته است به برخی از فناوری های نوين تأسيسات 
از  استفاده  با  فعلی،  متداول  سيستم های  با  آن  مقايسۀ  و  کاربردها  و  ساختمان 
نمودارها و تصاوير به صورت کلی، اشاره گردد تا در ضمن دادن اطالعات جديد 

به هنرآموزان، مباحث کالس متنوع و غير يکنواخت گردد.

تابستان

زمستان



١٠ـ٢ـ٣ـ جمع بندی 
به  فصل  اين  در  شده  مطرح  مطالب  تمام  که  آنجايی  از 
می دهد  تشکيل  را  فرآيند  يک  مجموع  در  و  است  پيوسته  هم 
در پايان تدريس فصل جمع بندی و يادآوری سر فصل مطالب 
ذهن  در  مطلب  تثبيت  در  به سزايی  نقش  می تواند  شده  ارائه 
که  نکته  اين  مجدد  ذکر  با  پايان  در  باشد.  داشته  هنرجويان 
جامع نگر  ذهنی  از  بايد  معماری  طراحی  در  موفقيت  برای 
گرفت  درنظر  باهم  را  مؤثر  و  متعدد  عوامل  و  بود  برخوردار 
مطلوب  کيفيت  از  شده  توليد  معماری  محصول  پايان  در  تا 

باشد. برخوردار 
و  مطالعه  آينده  فصل  موضوع  که  مطلب  اين  به  توجه  با 
بررسی اجزای پروژه است، کلئه مطالب مطرح شده در اين فصل 
و جمع بندی آن بايد به صورت پيش نياز آموزشی فصل آينده، با 
ساختاری معين و طبقه بندی شده در ذهن هنرجو شکل بگيرد تا 
بتواند از آنها در جهت هرچه کامل تر کردن دانِش طراحی استفاده 

نمايد.

ج) توضيح پروژه های جلسۀ آينده
به  توجه  با  فصل،  انتهای  در  شده  مطرح  پروژٔه  دو  هر 
برخوردار بودن از جامعيت، از اهميت ويژه ای برخوردار هستند. 
طرح  بر  مؤثر  عوامل  تحليل  و  خانه  فيزيکی  برنامٔه  تهئه  خصوصاً 
آموخته های  ارزيابی  برای  خوبی  ابزار  می تواند  مسکونی  خانٔه 

هنرجويان باشد.
تهئه  شامل  که   ،٣ پروژٔه  می شود  پيشنهاد   :  ٣ پروژۀ   
يک مصاحبه است، به صورت انفرادی و نتيجه کار در جلسٔه بعد 

به صورت يک گزارش به هنرآموز ارائه شود.
پروژۀ ٤ : با توجه به مطرح بودن مبحث برنامٔه فيزيکی در 
اين فصل به صورت يکی از عوامل مؤثر بر طراحی معماری و در 
فصل آينده به صورت يکی از بخش های اصلی درس، اين تمرين 
توضيح  جدی  طور  به  بايد  و  است  برخوردار  ويژه ای  اهميت  از 
داده شود و برای جلسٔه آينده در قالب يک جدول به کالس ارائه 
شود تا بر مبنای آن در جلسٔه آينده به توضيح برنامه فيزيکی يک 

خانه پرداخته شود.
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