
 

هاي فها  ب  بيان   تعبيري ارراررا از مرار با شراا   نياز بشرر ب  ررراها پ اد د دمد     رايري بعمام

پ  هاي غيربوما   الگوي مصرفا جران ايشرفا  دليل هجوم فرههگ   . امر ز  ب شد  اجاماعا تبد ل 

 بومادر مهاطق    پر فرههگ نوگرا ا   تجددطلبا جاي فرههگ اصريل   ررهاا را گرفا  اررا. ازا  

جراي مرانرد  از ايشررريهيران  اصرررو    عواعرد ارزشرررمهرد معمراري بر   رفا نظرگ  مخالف برد ن در

هاي فرههگا ما را دره   تهرا احسرا  امهياپ رارا امهدي   حر  ک  ن دمد   ها ا اد درراتامان

با ر ش مباها بر انجام   ا   اژ هش. انداي نبرد شررتسررا بلت  از لکاف کيسيا ررراتا ني  برر 

ها باالتر پ چرار عامل ک  مقاد ر دننظراناز صاحب نسر ۲۰اررشهام    تکليل عامل کيوپ از مجموع 

الگوي ذهها در ميان    چرارتوان در افا ک   ها ما. با برررررا ااررر شررد  از  ک ارررا شررهارررا ا

نگا  متمل ه  در بازشررهارررا عهاصررر    چرارماخصررصرري  معماري  جود دارد ک  حاکا از  جود  

ها  ها در معماري جد د ارررا.  افا کالبدي تتهولوژ ک در معماري رررهاا   عابليا کاربسررا دن

در معماري ا ران   باالتص اصرسران از اهميا ز ادي برتوردار   دهد ک  اعلي پ بوم   فضراما  نشران

تواند بر ز مشرتت  فرا ان  نايج  دن مااررا.    شرد   در معماري معاصرر ب  فراموشرا ررهرد بود  

 رتما ر حا   جسما   مصرف باالي انرژي در راتامان باشد.

 :اهداف پژوهش

هاي شررر اصرسران   نکو  احيا   کاربسرا مجدد  تان شرهاتا الگوهاي تتهولوژ ک کر    بوما   .1

 .ها در کالبدي نودن

اي رراتاارنيافا   نظران ايرامون مواروعا  مورد بک  در عالب مصراحب دراء صراحبشرهاررا ا   .۲

  .هاي موردنظرد ري   مؤلس جمع

 :االت پژوهشؤس

  ررراتا مسرراک  جد د    تواند در طراحاکاررفا  در معماري بوما ماکدام معيار   اصررو  ب  .1

 کار ر د؟ب 

  ؟کار بردهاي کالبدي معماري بوما را در معماري مست  جد د ب توان مؤلس چگون  ما .۲

 

 3 ، کاظم یزدی* 2 ، هوتن ایروانی 1 افشین رئیسی دهکردی 

 reisi_afshin@yahoo.comدانشجوي دکاري رشا  معماريپ  احد اردراانپ دانشگا  دزاد ارتماپ اردراانپ ا رانپ  1
 houtaniravani@yahoo.comاپ اردراانپ ا رانپ )نو سهد  مسئو ( ارااد ار گر   معماريپ  احد اردراانپ دانشگا پ دزاد ارتم* ۲
 yazdi.kazem@gmail.comارااد ار گر   معماريپ  احد اردراانپ دانشگا پ دزاد ارتماپ اردراانپ ا رانپ  3

 مقاله پژوهشی 

 47شماره  

 19 دوره

 204الی   189صفحه  

 ۲7/۰6/14۰۰اررا  مقال :         تار   

 ۲۲/۰8/14۰۰تار   دا ري:                

 1۰/۰9/14۰۰تار   صد ر اذ رش:       

 ۰1/۰9/14۰1تار   اناشار:                

 پ هاي کالبديلس  ؤم

 معماري بوماپ 

 اصسرانپ

 هاي تار خاپ تان 

 مست  جد د. 

 , هوت ,  ار ان , ا ي, افشريدهترد اسريرئ

شاتص   يها(. مؤلس 14۰1, کاظ . )ي د 

شرررر اصررسران در  ابوم  يمعمار  يکالبد

هر . مطرالعرا  هد رمسرررت  جرد  اطراح

 .۲۰4-189(,  47)19,  اارتم

dx.doi.org/10.22034/IAS 
.۲۰۲1.31۰341.1774 

)/4.0tivecommons.org/licenses/BY/http://crea(  

 های شاخص کالبدی معماری بومی شهر اصفهان در طراحی مسکن جدیدمؤلفه

dorl.net/dor/20.1001.1 
.1735708.1401.19.47.20.8 

 

 

تبيي  چارچو  مسروما کاربسرا مولس  هاي کالبدي تتهولوژ تا نرسا  در معماري  "با عهوان    "افشري  رئيسرا دهتردي"مقال  برگرفا  از رررال  دکاري ** ا  

دزاد   نام  " احد    "نام دانشرگا "در دانشرگا     "  مشرا ر  دکار کاظ    دي  "ا ر اناهوت    "اررا ک  ب  راههما ا دکار   "بوما شررر اصرسران در طراحا مسرت  جد د

 . در حا  گذراندن ارا "اردراان  احدارتما 

https://orcid.org/0000-0002-7217-1971
https://orcid.org/0000-0002-7060-9685
https://orcid.org/0000-0002-2525-1725
mailto:reisi_afshin@yahoo.com
mailto:yazdi.kazem@gmail.com
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_141237.html
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_141237.html
http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_141237.html
https://dorl.net/dor/20.1001.1.1735708.1401.19.47.20.8


های شاخص کالبدی معماری بومی شهر اصفهان در طراحی مسکن جدیدمؤلفه  19۰   

 افشي  رئيسا دهترديپ هوت  ا ر اناپ کاظ    دي 

 مقدمه

جو د. تتهولوژي رررهاا برارررا  ر  ش  گون  تتهولوژي رررهاا   مدرن برر  ما تار خا دنپ از د   ۀمعماري در جهب

تتهولوژي ررهاا تهرا  تو  فرههگ بوما تررري  شرد    تتهولوژي مدرن بيانگر بيهش علما جد دي از جامع  اررا. 

هاي صرهعاا   انسراياوهاي دموزشرا توررع   از طر ق تدا م رريسرا  اررااد شراگردي   تتهولوژي مدرن از طر ق ررازمان

هاي ررهاا   مدرن در معماري ني  دگرگون شرد   کارگيري   دتالا تتهولوژيب  ۀبردنپ نکود. عت  که  ايشررفا ما

در هو ا   مکاواي فضرا   عهاصرر معماري اررا. تتهولوژي در فرههگ ليا پ    رراز تيييراتا  تتهولوژي مدرن زميه 

کهد ک  نبا د  اب اري تتهيتا براي رررريدن ب  اهداف عملا ارررا. تعار ف جد دتر از تتهولوژي ب  ا   امر اشررار  ما

ماهيا تتهولوژي را   1(. ها دگر1۲۵: 1377تتهولوژي را مکد د کرد   دن را با اب ار   ماشرري   تا دانسررا )  د ارد:  

معهاي عا  د ر عتسپ عسسرر  کاا پ تاکر   جهگاپ رررد   چارچو  ارررا. ازنظر نامد ک  در دلمانا ب ما  ۲گشررال

ها دگر گشرال ماهيا تتهولوژي اررام ماهياا ک  تصروصريا تعرارا نسربا ب  انسران دارد   انسران در چارچو  دن  

عوض ا هت  مانهد  ونانيان نخسراي پ طبيعا را مظرر  جود بداند دن را  گيرد. بهاب  عقيد  ا  انسران معاصرر در  عرار ما

عدر ه  تابع انسران نيسراپ  (. ب  عقيد  ها دگر ماهيا تتهولوژي دن43۲:  1379پ  مي داند )ارر مهبع ذتير  انرژي ما

ن کرد.  توان دگرگوشررو     تقد ر دن را ه  نمابلت  موجود اا مسرراقل ارررا. ما هيت  عا بر گشررال ررروار نما

گشرال را گسرارش دههد. ها دگر مخالف تتهولوژي نيسرا   براي انسران عصرر حاارر    ۀتوانهد دامهدانشرمهدانپ فق  ما

تتهولوژي ررنوشا عصر ماراپ   البا  مهظور از ررنوشاپ چي ي نيسا  "کهد.  امتان گر  ي از دن را ايش بيها نما

ب  دن  ا   با ر اررا ک  با د ماهيا تتهولوژي را شرهاتا   نسربا ها دگر بر  اما.  "مگر ناگر  بودن مسريري تيييرنااذ ر

نوا ا  ک  در جرا ه دنيا ا  مبيهدشراعري ما    حل را در ههر عبل از مدرن   دنياي شرعرتر برتورد کرد.  ي را دعيق

  (.Gilland, 2002:9)با طبيعا بود  ارا 

هاي مخالسا دتيل  اا دار ارررام در ررراتا مسررت  اا دار مؤلس شررود معماري  مسروم د گري ک  در ا هجا مطرح ما

هاي اباتاري ااررخگوي نيازهاي اجاماعاپ اعاصرادي   مکيطا  حلمعماري اا دار با سراا با را  3اررا. ب  با ر   لسرون

رتري ممت   ثؤصرور  مها را ب هاي گوناگون از رراتامانبرداريحا    د هد   ک جامع  باشردم  تا با نظ  فضرا ا برر 

د گر ا هت  ب  کالبد تود ظاهري بخشررد ک  گو اي دن چي ي باشررد ک  در ا رررا   مکاوا ش با د دي    /رررازدما

رررازتر   معمار عصررر جر ان  4پراجرز  چارد ر  ۀبهابر عقيد (.۲17:  139۰تردمهدان  عابل شررهاتا باشررد )گلهر ر فردپ  

ب رررراندن ب  مهابع  يبد ن دررر  يامر ز  يازهايب  ناررر   هدف دن اارررا ک     ااز طراح  انوع  دار اا اطراح  حاارررپ

در اررراساد  از مهابع    ز اد  ير اذانعطاف ي  مصرررف ک  انرژ  پا اا داردر طراح  يدي. نتا  کلارررا  هد  د  يهانسررل

 لس  برايؤمعماريپ شررش م  ۀنگار دمر تا ا در حوزارداز   تار  نظر   ۵جيهتس چارل  (.۲3: 1389)اد اردپ    باشرردام

 باشهد.ک  ب  شرح ز ر ما ارا درنظر گرفا  اا دار معماري

 م کاهش دهد را  فسيلا هايروتا ب  راتامان نياز ک  شود راتا   ايگون ب  با د  بها  انرژي: حسظ -1

احداث   مکل در موجود انرژي طبيعا مهابع   اعلي  با ک  شوند طراحا ايگون ب  ها با دراتامان  :اعلي  با  هماههگا -۲

 م باشهد داشا   هماههگا

 
1 Martin Heidegger 
2 Gashtel 
3 Robert R. Wilson 
4 Richard Rogers 
5 Charles Jencks 



 14۰1  دذرپ 47پ شمار  19د ر   191 
189  -  ۲۰4  

امتان   حد  تا  را جد د مهابع از  اراساد   مي ان  ک   شوند طراحا  شتلا  ب   با د جد د: بهاها  مهابع از  اراساد   کاهش  -3

 م کههد عمل  جد د  مهبع عهوان ب  تود جد د بهاهاي  راتامان  براي تود عمر اا ان در     داد  کاهش

 برتوردار اي   ژ اهميا از راکهان جسما   ر حا نيازهاي برا ردن اا دار معماري  در  راکهان: نيازهاي د ردن -4

 مارا

 م باشد داشا  رهخيا تود  اطراف مکي  با   گيرد  عرار زمي  در مت ما با  بها با د  را ا: با هماههگا -۵

تجس    شودما رال   ز سا مکي   شدن  راتا ب  مهجر ک   کامل  ۀار ر  ک  در  با د اا دار اصو  تمام  گرا ا:لک-6

 (. ۲۵: 1386 زاهديپ( ابد 

ر  تاکهون ب  انجام نررريد  اررام دمد  گو اي دن اررا ک  اژ هشرا مسراقل با عهوان   مواروع ايشعملهاي ب بررررا

 گيرند.  ها ا از اژ هش را دربرماتوان  اد کرد ک  بخش  ا  ا جهب هاي همسو مااما از برتا اژ هش

  م"هاي تشرک ا رانهاهاي مسرتونا بوما در اعلي اصرو  تطبيقا معماري اا دار ب"  (پ در مقال 14۰۰زر     همتاران )

هاي طراحا شررد  ب  ررربک بوما در  ررريماي اا دار مسررت  بوما رررطت حرارتا نماي داارتمان"( 1397ت اعا )

اکرما    پ"رراتا بر الگوهاي ز سراا در مسرت  اعوام ترکم ثير تتهولوژي  أت"(  1396فر )کا    عد ررام   "اوتراجا ا

(  1396اررغاما   ررادا  )  پ"رراتااري دن با معماري اا دار  ۀ تردي نو ب  معماري بوما در رابطر "(  1396  داميار )

عهاصرر باارزش معماري بوما مهطق  رريسراانپ بر مبهاي  "(  139۵موالنا ا   ررليمانا )  پ"تتهولوژي   معماري بوما"

  -الگوهراي طراحا مسرررت  مطلو  ا رانابراز تعر ف  "(  139۵دصرررسا   ا مرانا )  پ"هراي اعليما معمراري ارا ردارلسر ؤم

فهرا ري هاي بوما      "(139۵دباد   همتراران )کتناري تليرل  پ"هاي ررررهاااررررتما معراصرررر با ارز ابا کيسا تان 

م    "هاي بوما در کيسيا فضرراهاي مسررتونانقش تتهولوژي"(  139۲اور )معماري همسرراز با اعلي م جعسري   مرد ي

نقش  "پ الراشرررد   همتراران در مقرالر   "گرا  معمراري بوما در معمراري معراصرررر   دجرا "(  139۲دبرادي )جعسري نجف

  ۀنقط  .(۲۰17)  "هاي مخالف بياباناهاي انرژي کارا در اعلي هاي رراتا   مار ا  بوما در توررع  رراتامانفها ري

ههگ   متان توامان    هاي انجام شرد  در ا   اررا ک  در ا   نوشراار مواروع طبيعاپ فرافاراق مقال  حاارر با اژ هش

دمي  انسران    ها ا ک  مباها بر رابط  مسرالماد   ررعا بر ارراخراپ ااانسريلشروبا ر  ترد معماري اا دار بررررا ما

 طبيعا ارا تواهد شد.

گسررارش کم ا مسررت  در جرا اارررخگو ا ب  نياز ر زاف  ن جمعياپ ايامدهاي مهسا ب  دنبا  داشررا  ک  مهجر ب  

هاي  انگار "دها ب  نيازهاي ر حا   معهوي انسران شرد  اررا. هاي تان  در جرا اارر از کيسيافراموشرا بسرياري  

تواند در تان   از مساهي  تتهولوژ ک بوما ارررا ک  در ماهيا   اصررالا تان  تدا م ک  ما"بهياد  پ اصرريل   اا داري

ا رانا مشررود اررا. معماري ررهاا ا راناپ نماد   بازتا  بهيادي فرههگ جامع پ ارتبان دن با رررزمي  تود   در عي   

هاي دن در با نيازهاي عصرر جد د  گاريتوان با ناررازک  چگون  ماحا  بازتا  گوناگونا فرههگا جرانا ني  اررا. ا  

اي با د ب  دن  ر  انپ معماران   ماخصررصرري  چهدرشررا هاپ طرحاي بهيادي ارررا ک  جوامعپ د لار بر  شررد مسررئل 

 اردازند.  

نام رند در شرکا هواايمارازي داگت  در ا اال  ماکد  دمر تا ابداع شد.  اي ب مپ در ار ژ   19۵۰ر ش دلسا در ده   

هاي عل   ب  دليل اهميا دن ب  را ر حوز   کار گرفا  شدپ اما بعدا  ودي ک  ا   ر ش در ابادا براي مسائل نظاما ب با  ج

در   چهد فتر برار از  ک فتر ارا."ر ش دلسا بر ا   فرض اراوار ارا ک     (.Woudenberg: 1991) ني  را   افا  

 ,Helmer) ا هد  ل  مشخصپ ب   ک اجماع درا مائ ک مس  ۀدنپ  ک گر   از ماخصصان اس از ابراز نظرا  تود دربار
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از:  .(1977 عبارتهد  ر ش  ا    از  اراساد   کاربردي  درار     جمع  موارد  در  ک   گذشا   کهونا    اطتعا   د ري 

ر  ي مکلا  احامالا اتاصاص  افا م اناخا  برنام   ۀشد  نيساهدم برررا اهميا  عا ع تار خام ارز ابا بودجشهاتا 

مهطق  برنام    برنام ر  ي مجامعايم  دانشگاها   گسارش  موافق    هاي  ارائ  دال ل  مد م  ترکيب راتاار  ک  هام 

هاي اجاماعا   اعاصادي ايچيد م تشخيص  مخالف براي  ک اناخا  بالقو م شرح   بس  ر اب  علا   معلولا در اد د 

 .Linstone, H)هاي فردي  هاي اهداف اجاماعا   ارزشهاي  اععا انسان   ادراک ا م تعيي  ا لو اوايت انگي    ت

A. & Turruf, 2002). 
عهوان مورد مطالع  صرور  گرفا  اررا. مطالع  موردي  ا  مطالع  موردي   اناخا  شررر اصرسران ب   ۀا   اژ هش بر اا 

عميق  ک موردپ  ک مواررروع تاص  ا  ک اد د     ۀمطالعي تکقيقا اررررا ک  ب ها»موردکا ي«پ  تا از انواع ر ش

هراي  اژ هش( در اژ هش بر  ر ش »مطرالعر  موردي«پ برتتف  1397اردازد. ازنظر رررررمرد   همترارانش )تراص ما

اردازد. همچهي  مانهد  پ اژ هشررگر ب  دررراتاري مايير مسرراقل   مشرراهد  اثر دن بر مايير  ابسررا  نمادزما شررا

اي با حج   ررريع   معرف جامع  دربار  تعدادي از ماييرها ب  ژ هشررگري ک  در تکقيق ايما شررا با اناخا  نمون ا

هراي مخالف  کهرد. اژ هشرررگر »مطرالعر  موردي«پ  رک »مورد« اناخرا    دن را از جهبر اردازدپ عمرل نمابررررررا ما

  باحد مرز مشرخص   ماشرتل از عهاصرر   عوامل  تواند  ک » احد«  ا رريسراکهد. ا   »مورد« ماشرمار بررررا مابا

هدف کلا در هر مطالع   »:  نو سررهدهدف »مطالع  موردي« ما  ۀدربار م ا   اژ هشررگرانه  باشرردماعدد   مرتب  ب 

ر  مطالع  موردي  گرا ارا. ازا  ها از د دگا  کلمورديپ مشاهد  تسضيلا ابعاد »مورد« تکا مطالع    تسسير مشاهد 

شرود ک   شرود. »مورد« چهان اناخا  ماها انجام مابيشرار ب  ر ش کيسا   با تاکيد بر فرا هدها   درک   تسسرير دن

تواهد   اررعيا  ا حالا کلا تکا مطالع پ  ا ملالا از اد د )هاي( مهظور نظر باشررد ک  اژ هشررگر ما  ۀکههدنما ان

 (. 89: 1397  ها ب  درک عميقا درا  ابد )ررمد   همتارانپدربار  دن

 

 های آنمعماری بومی و شاخصه.1

با طبيعا ارا  ۀ معماري بوما نما انگر رابط انسان  براي تعامل  با طبيعا ارا. متان بساري  ا   تعامل را    مانسان 

هاي نامطلو   ا ب  بيانا  دهد. بهابرا   تهش فرههگ   طبيعا ارا ک  مهجر ب  ا جاد متانفرههگ   طبيعا شتل ما

هاي طبيعا از  هاي اا داري ارا. فرا هداي متان ارا ک  فاعد کيسياگون د. نامتان ني  تود ب  شود گر نامتان ما

کهش ک  ارزشرو    ف ههگا  ها    ب هاي  د گر  روي  از  حيط انسان  مسئل   ملاب   رخا  مساقلپ  شاتص    ها ا 

اند شا نامطلو  ارا   نيازمهد بازنگري در مسروم طبيعا   فرههگ  ا   تهشپ نوعا د گان .   (wylie 2007)برانگي ند

چگونگا تعامل  رو ا ميان فرههگ   طبيعا ارا    ل پ ناه ئا هک مس  .(Moore 2011:468)ا   د  ارا    ۀ  رابط

مؤلس مسالما ميان  مت دمي   افاراق  مر   عوامل  از  فرههگ  اا دار.  مست   ب   درايابا  جرا  طبيعا  از  ناهاي  ها   

 ارا انسان موجودي عبار  د گرپب رازد.  هاي فرههگا جامع  ارا ک  در متان نسوذ کرد    تود را نما ان ما  ژگا

 تتامل هايگام ۀمرحلب مرحل  طبيعاپ از دمدن بير ن با امدمد  ارفا ق   طبيعا بر فرههگ  طر ق از ک  طبيعا

 ارا. با  مدرن رريد  مامدن عقتناۀ  ب  جامع ررانجامپ بربر اپ   ددمهشا مرحل  از   گذاشا  رر اشا فرههگا را

 (. 11۲-111:  138۰)دشوريپ   از طبيعا ا  جدا ا باع    انسان ردهاياا در عموم براي شد فرههگ ناما د دپ ا  

هاي  توج  ب  معماري بوما   ر ش  ۀها   الگوهاي معماري مدرن   اسامدرنپ نکودر طا عرن اتير با ايدا ش ربک 

توان دموزها ا  تر   معها ماگرا ا را در گسارد نظر بود  ارا. بوم کاربسا دن در معماري جد د مورد مهاعش    اتاتف
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گرا ا در با رهاي عميقا  هاي فرههگا بوما ارا. بومدن  ا ادام  ررومپ با رها   ارزشدانسا ک  در اا بازدمدنپ بازد ر

هاي فرههگا ر ش  دارد. گرا ش  نرادن ب  هو ا عوما تو ش   بازگشا ب  رهاچون مقا ما در برابر فرههگ غيرپ ارپ

اند شمهدان اسا مدرن همچون رابر     هاي نظريگرا ا معماران ايشگام نسل د مپ از طر ق دموز گرا ا   بومب  تار  

پ  8پ دلوار دلاو7ها   کارهاي اجراشد  معمارانا نظير لو ا کان   چارل  جهتس صور  نگرفاپ بلت  از طر ق ار ژ   6 ناوري

هاي رهاا   با  راتامان  ۀ .  ي بر مبهاي رازشد  حس  فاکا ب   عوع ايورا  مباح  مطرح9رر جيم  ارارليهگ

کار گرفا.  هاي رهااپ ريسا  ترو   مطبوع غيرفعا  را ب شا رهگپ دجرهاي فشرد  د وارها   فرم حياناراساد  از ت

دنجارا تود  مردم  متانپ   ژ   هر  معماري  ک   بود  بردن  د   پ ي  مصالتپ  مهطق   هر  فرههگا    ز را  ميراث   هوا 

ارد. ا  از ترو   طبيعا هواپ مصالت بوماپ  گذشهاتاا تاص تود را دارد ک  بر بيان معماري   ژ  دنجا تأثير مار ان

  .(87:  138۲کرد )فاکاپ  هاي ذتير  انرژي از ابادا تا اناراي کارها ش اراساد  ما راز رهااپ تتهيک هاي راتار ش

  تما ب   جود رازش في  ولوژ ک ميان انسان   طبيعا در معماري بوما   نقش راتاارها    هاي عرن بيساد دگا 

گيري ا   نوع از معماري در مقا س  با معماري معاصر  مکيطا   فرههگ در شتلهاي ز سامسائل اجاماعاپ بکران

الگو اپ  اشار  ما اصالا  بومام  معماري  مدلا  اصالا  الگو اپ    اصالا  داردم  ا   د دگا   جود  ب   ر  ترد  د   کههد. 

رهاا گذشا  دانسا    بر حسظ   احياي اج اي معماري  معماري بوما را مهطبق بر حسظ   احياي بهاهاي تار خا    

کهد.  کيد ماأهاي راتامانا مست  رهاا تشرر   مکد د ا  ۀ عهوان ميراث بوما   ا جاد تعاد  ميان رشد   تورعب 

ر  ترد اصالا مدلاپ تتش در ا جاد معماري جد د بر مبهاي درکپ در افا صکيت  ا الگوبرداري از فلسس    تتهولوژي  

 هاي رهاا   بوما ارا.  هران در معماريا

اي ناتوددگا  در معماري ررهاا مورد ارراساد   عهوان  د ع در نگا  مدلا ب  معماري بوماپ اصرو  تجربا معماري دن ب 

  1۰اردازان همچون د و س شرود. برتا نظر  گيرد   از ا   طر ق امتان اناقا  ررها ب  حا    د هد  فراه  ماعرار ما

مکيطا  هاي ز سررادرررا مردم در زمان بکرانک  معماري بوما ب  دليل رررادگاپ ارزانا   عابليا اجرا ب   معاقدند

تر معماري بوما را ه  داراي الگو   ه   هاي اا داري در معماري با نگاها ماعاد نگرش  پکاردمد اررا. در حا  حاارر

هاي اصريل ب  صرور  کد   رابط    ن  شرتل ظاهري  داند. معماري بوما حا ي الگوداراي مد  براي معماري معاصرر ما

 اررط   نخوردگا  ا ارتبان باکار ر د   ا   تاصريا در معماري بوما از درراتواند  ا با دپ در هر زمان ب اررا ک  ما

 (. 89: 1391گيرد )ناري عما   داميارپ  ماصور در دن با ناتوددگا  انسانا  ا طبيعا   في  ولوژي انساناپ نشا  ما

ا   معماري مواد ررازند    مصرالت از    شرود. در ابسراگا ب  طبيعا  تا از اصرو  او ا در معماري ررهاا مکسرو  ما

نخورد     شرتل دررامهدي از مواهب طبيعا ب د د. عدم ارراساد  از تتهولوژي ايشررفا پ برر دررا مامکي  ز سرا ب 

  اصوال  مهدي از عوامل طبيعا را دارد.  گرا ا ارا   حداکلر برر شدن با باد   دفاا    ررما   گرما از م ا اي بومهمرا 

  ۀبا سرا ب  حل دن بهردازند   رابططور هم مان ماگيرند ک  ب معماران در موعع رراتا بها در مقابل مسرائلا عرار ما

 (.۲37: 139۰کههد )گلهر ر فردپ  طور رهاا حسظ مادمي ي با طبيعا ب مسالما

بادپ ز رزمي  ررردا    گودا  باغچ  براي ارراساد  از  تان پ بادگيرپ چرارصرس  براي ارراساد  از جر ان همچهي پ تيش

تر   عسرما تان  در هر فصرلپ ا وان  مهدي از مهارربنشري  براي برر نشري    تابسراانتهتا   رطوبا زمي پ زمسراان

هاي ارررا مشربک با شريشر  رنگا براي ارراساد  از نور    بپ اهجر   صرس  براي ارراساد  از هواي دزاد در اها  ررا   مهارر 
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 افشي  رئيسا دهترديپ هوت  ا ر اناپ کاظ    دي 

 

: 138۵االررتما   طاهباز:  گيري از طبيعا   فضراي ررب  حيان )اعاماد شري دري براي برر دري   اهجهاي رر اتاق

 ک  ايداراپ معماري بوما ا رانپ با تتي  بر مهابع طبيعا   انرژي شتل گرفا  ارا. (. چهان1۰

ک پ عراردادن فضراي باز در مرک  تان پ  ها اشرار  نمود. چهانتوان ب  چهدکارکردي بودن دننقش الگوها ما  در بررررا

  ج ئيرا بهرد   ارداتا  بر   مهردي از عوامرل طبيعاپ د ال ر  نمودن برامپ ارررراسراد  از ترابشگيري بر مبهراي برر جررا

اي  شرهارراپ عملترد شرا سرا عليماپ نيارشپ ز با اهاي رنگا از الگوها ا اررا ک  در ابعاد ات  يها همچون شريشر 

(.  همچهي  برتا ب  اهميا  جود حيان  4۵پ 139۰م اردالن   بخايار  139۲کار  م نقر ۲7پ 1384داشرا  اررا )ايرنياپ  

 ,Soflaei et. alند )اکرد اعلي  اشررار   ترد  ۀکههدعهوان عهصررر تسررريلهاي عد ما بافا مرک ي ا ران ب باز در تان 

هاي الگوهاي   ژ  ررراتا  شررد  از چگونگا طرح دنپ مواد    (. عابليا1389م عارررما ررريچانا   معمار انپ  ۲۰16

ها شرهاتا  شرد   يد. در ررطت معشرواناسرا  دن ب  گر   تاص از مردم حاصرل ما ۀمصرالت ب  کار رفا  در دن   نکو

رررد   در ررطت مساهي  نماد    نظر ما هاي ز سرا شرهاتاا انسران بهاي مکي پ عملتردي از  ژگاتشرخيص عابليا

عملتردي از عرف   تجرب  اجاماعا مردم هسررراهد. از دنجا ک  ادراک عابليا مکي  ب  مي ان ز ادي ب   ا   عابليا ها

اررا   تر  ژگيرا   انگي ش هاي انسرانا فرذ  ا گر   بسراگا داردپ فرا هدهاي بهياد   رفاار انسران نيازمهد تبيي  دعيق

 (94: 1396هاي دن براي مردم ارا )لهگپ  دن درک برار مکي    عابلياحاصل     ک

هاي رررياررراپ اعاصرراديپ فرههگا   اجاماعا  ها ا را در زميه گرا اها   کلر  ر د تتهولوژي ب   ک جامع پ چالش

چون    ها بکران فرههگا   بکران هو ا   معهاررررا. چراک  در مقا سررر  با عهاصرررريتر   دنکهد ک  مر مطرح ما

رراز اررا. معماري بوما در ررازگاري با اعلي   تر   عهاصرر هو اعوميا   نظا ر دن فرههگ  تا از مر رررزمي پ نژادپ 

ها راهگشرراي رررريدن ب  الگوهاي مهاررربا در فضرراهاي  هر مهطق  ب  راهتارها ا درررا  افا  ارررا ک  شررهاتا دن

د رد ک   فرم معماري مسرت  را در مهاطق مخالف اد د مااي از  معماري جد د اررا. شررا   اعليما مکيطا نوع   ژ 

ملاب   ک عامل در نا در معماري فراتر از ابعاد فهاپ نقش بسريار مر    بهيادي  مخاص همان متان اررا. تتهولوژي ب 

 دادن ررراتامان را با توج  ب  حوز  نسوذ تتهولوژي در شررتل  پدرنايج   مکهدمعماري ا سا ما  ۀگيري   تورررعدر شررتل

توان در چرار حوز  اعاصررادي تتهولوژيپ  ها با  تد گر ما  رابط  دن(  هاانسررانپ طبيعاپ اب ار   فرا رد (هاي دن  مؤلس 

 بهدي کرد.ز سا مکيطا تتهولوژيپ اجاماعا فرههگا تتهولوژي   کيسا تتهولوژي درا 

 ابا ب  دهد   براي دررراهدف عرار مال  حسظ زمي  را  ئهاي ارررارررا   فراگير جراناپ مسرر اا داري با  جود شررعار

جرانا فتر کهيدپ اما  "بيهران پ عابل اجرا   حمرا ا از گوناگونا ک  در طبيعا موجود ارررراپ با شرررعار  هاي  اععراهترار

 .(1384)حاجيلوپ    کهدهاي مکلا را توصي  مار  ترد  "اي عمل نما يدمهطق 

دپ در د هد     ا در متانا د گر ب  دليل تييير عوامل فرههگا  که ک رريسرا  معابر ک  ب  توبا در  ک متان کار ما

ها  ها   رريسرا د ريهاپ ف با سرا ب  ااانسريل دن فرا هد  اجاماعا   في  تا احاماال  ناکاردمد تواهد بود. بهابرا   ما

 شد  ب  کار گرفا.  ها را در  ک مکل داد توج  نمود تا در صور  امتان باوان دن

بردن تلسا پ زند پ اا دار  اررفا  در معماري ررهاا عابل باز افا   تجد داذ ر بود    با توليد مجدد   ازبي کمصرالت ب 

هاي  هاي طبيعا برر  برد    از رروتاهاي بوما از انرژي(. تتهولوژي139۲اورپ  ملمو  هسراهد )جعسري   مرد ي

ها نياز نيسررا    جا ا در دنکولوژ تا دارد. توليد   جاب کههد. اررراساد  از مصررالت بوما فا د  افسرريلا اررراساد  نما

هاي مکيطا  مکيطا باز افا شروند. مسرت  ارراوارتر   ايوندها را با   ژگاتوانهد بد ن هيت اثر نامطلو  ز سراما

با  ق ها ا مطابهاي بوما در جرا رراتا  تان تتهولوژي  پاي برتوردار اررا. درنايج فرههگا داشرا    از اهميا   ژ 
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رراز    هاي بوما   ارراساد  از مصرالت دررافرههگ   هو ا مکلا   بوما مؤثر بود پ شرهاتا  جو  مخالف تتهولوژي

 بوما ب  حسظ فرههگ   هو ا مست  امر ز کمک شا انا تواهد نمود. 

ارد برتوردار ارا ک   توج   عابل  از چهد   ژگا مر     بوما   رهاا  معماري  با معماري مدرنپ  اتا   در رهجش 

تواند رودمهدي فرههگا   اعاصادي فرا انا را در اا داشا  باشد: راتاار   ههدر  بهاپ ههدر پ توج  ب   هاپ مابدان

با  ماهارب    فضا اپ  تهوع  هو اپ  ا جاد  توانا ا    مصالتپ    ج ئيا پ  بودن  طبيعا  طبيعاپ  با  رابط   بودنپ  مقيا  

 از جمل  ا   م ا ا هساهد.  راز بودن مصالتپ رادگا   مشارکا در تورع پدرا
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 . جامعۀ مورد مطالعه۲.1

اصررسران در طو  حيا  تود بارها مورد هجوم عوامل تخر با عرار گرفا  ارررا   هموار  مردم ا   مرز بوم رررعا در  

لکاف تيييرا  فرههگا موجب تکوالتا  معاصرر شرررهاي ا ران ب د رۀ  (. در ا ا ل 1391اند )تاناپ  بازررازي دن نمود 

(. با ا    جود  139۲   تيييرا  مصررون نماند )عباد انپ  (   ررراتاار کالبدي بها از ا138۵بهياد   گشررا )بمانيانپ  

هاي تار خاپ بخشا از صسکا   (. تان 1394ثابا باعا ماند  ارا )عارما ريچاناپ    ً مکاوا   الگوي اصلا دن عموما

ها   ر اب   زر   هو ا مردمان ا   رررزمي  اررا   بخش اعظما از رراتاار هر بها  ا شررر ماشرتل از الگو ا از نسربا

هاي  (. تا عبل از رررد  معاصرررپ ررراتاار کالبدي تان  بر مبهاي حيان مرک ي     ژگا74:  1381ارررا )التسرراندرپ  

گرم   تشرک ا ران شرتل گرفا    داراي رراتااري مرک ي بر اررا  د  مکور عمودبره  بودند معماري مهاطق نيم 

دها فضرا ا دن راتااري  از بي  رفا    ررازمان  معاصرر ا   رراتاارد رۀ  (. در دغاز  1394)عاررما رريچانا   همتارانپ  

 (. 1393گرا ب  تود گرفا )کياناپ  بر ن

اصررسران  هاي معماري بوما  شررد  ب  عهوان نمون هاي ثباها مطابق ب  صررور  هدفمهد   از ميان تان اناخا  نمون 

هاي  هاپ معيارهاي مشرارکا   متملا با هدف نيل ب  مؤلس گيري رراتاار دنها ا ک  در شرتلاناخا  شرد  اررا. نمون 

ها از شرريو  مقا سرر  مکاواي معها ا در ررراتاار  لع  نمون طاکالبدي تتهولوژي بوما عابل بازنما ا هسرراهد. براي م

با ارراهاد ب  مي ان کاربسرا ا   معيارها در طراحا   اتنپ برش   حج  ارراساد  شرد پ ررهس  ۀفضرا ا از طر ق مطالع

 شود. مست  امر زي تور  ماخصصي پ ارز ابا ما

 
 هاي مورد مطالع . مهبع: )نگارند ( مشخصا  نمون    :1جد  

 قدمت نام خانه شهر ردیف  قدمت نام خانه شهر ردیف  قدمت نام خانه شهر ردیف 

 ۀد ر دهدشاا اصسران  4 عاجار  ۀد ر برشايان  اصسران  1

 عاجار 

 صسوي  ۀد ر چرما اصسران  7

د ر   بخردي  اصسران  ۵ نامعلوم  باجيلا  اصسران  ۲

 عاجار 

 عاجار  ۀد ر کر ما  اصسران  8

شي    اصسران  3

 االرتم 

د ر  

 صسوي 

دکار  اصسران  6

 اعل 

د ر  

 عاجار 

صيسور   اصسران  9

 عارما 

 د ر  عاجار 

 

احيا   کاربسرا مجدد   ۀهاي شررر اصرسران   نکوبررررا الگوهاي تتهولوژ ک کر    بوما تان   پهدف از ا   مطالع 

انجام    پهاي شرراتص مسررت  بوما شرررر اصررسران در ا   مطالع ها در کالبدي نو ارررا. لذا برررررا برتا نمون دن
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اي ررراتاارنيافا   نظران ايرامون موارروعا  مورد بک  در عالب مصرراحب صرراحب  يگيرد. در اژ هش حاارررپ دراما

برفا ارا ک  در ا      ۀنظران برارا  تتهيک گلولاناخا  صاحب ۀد. شيوشهاي موردنظر اراخراپ د ري   مؤلس جمع

کهد )مکمداورپ  ک  »اشرباع نظري« حاصرل شرودپ تکليل ماها را تا زماناا لي  را برداشرا    داد  ۀر شپ اژ هشرگر نمون

هاي  مؤلس شررد    نظر دربار  موارروع اژ هش مصرراحب در ابادا با  تا از اررراتيد صرراحب پبر ا   ارررا  (.43:  139۲

کالبدي عابل کاربسررا تتهولوژي بوما در طراحا مسررت  از مصرراحب  اررراخراپ   فرررررا گرد د. رررهس بر مبهاي  

عميق   رراتاارنا افا     ۀها مصراحب  شرد. د ر ا   دلساپ شرامل مصراحبافراد بعدي ني  شرهاررا ا   با دن پايشرهراد  ي

 هاي کالبدي معماري بوما انجام شد.  از ماخصصي  در زميه  مؤلس  نسر 1۵با  (  ۲)جد   شمار 

 
 . مهبع: )نگارند ( هاي مؤثر کالبدي تتهولوژي بوما مست  شرر اصسران برارا  دراي ماخصصانمؤلس    :۲جد  

 فراوانی مؤلفه شماره فراوانی مؤلفه شماره

 17 گيري بها جرا 8 18 ههدر  راد   1

 19 مراتب فضا ا رلسل  9 17 توانا ا کالبدي  ۲

 14 جو ا در مصرف انرژي صرف  1۰ 16 ارتبان ار   تالا  3

 1۵ نورگيري مهارب  11 16 تهوع فضا ا  4

 14 ها بانرا   1۲ 16 حيان مرک يپ گودا  باغچ   ۵

 14 ا وان   مراابا  13 18 مصالت بوما  6

 13 انبار رردا    د  14 16 تهاربا  انسانا  7

 

اي مهاج از  بهدي مساهي  براررا  مساهي   اررط رراتاار افا  با ماخصرصري پ جد   طبق نيم  ۀناا ج حاصرل از مصراحب

اند   بر مبهاي دن   مساهي   نسر از ماخصرصري  شررکا داشرا  ۲۰(. در د ر د م  3د ر د م دلسا اررا )جد   شرمار 

هاي د ر د م ماخصرصري  شرتل  نام عهوان ارررشاي ب گ  ه  ۲۰اي  نام کلا حاصرل از مطالع  موردي اب ار ارررش

 گرفا  ارا. 

 
 . مهبع: )نگارند ( اي حاصل از د ر د م دلسابهدي مساهي   ارط طبق    :3جد  

 ایمفاهیم واسطه شماره

 راتاار ههدرا  1

 راتاار فضا ا  ۲

 شهارا راتاار بوم 3

 راتاار انسانا  4

 

 اعتبارسنجی .  2.2

ها ا دارند. در ارز ابا کيسيا مقيا پ اژ هشرگران هموار  اا ا ا  ه  تسا  کيسيا باشرد  ازنظر گيريماييرهاي انداز 

 ک    .رراتا  ب  ر ا ا   اا ا ا مهاررب ررؤاال  دن بسراگا داردمکقق  شرهام دههد. اعابار اررر   ر ا ا را متک عرار ما

کارگيري اب ار ارررشرهام پ اژ هشرگر از  ز ب ر  الزم اررا ايش ادزمون با د اا ا باشرد تا باواند داراي ر ا ا باشرد. از  

 ابد. اا ا ا بر احاما  مشابرا ناا ج    -شوند ک  متمل  تد گر مکسو  ما  -ب  ر ا ا   اا ا ا دن  طر ق علما نسبا
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اي از اشرابا  ارراپ اما  در صرور  ارراساد  از مقيا   تسران در شررا    تسران داللا دارد. هر مقياررا داراي درج 

صرور  عدر  رابط  د   در طراحا مقيا  تو پ ررريدن ب  حداکلر اا ا ا اررا. اا ا ا مقيا  معموال  ب هدف نرا ا  

(. اهميا ر ا ا بد   رربب اررا ک   ۵9:  1397شرود )گيسوردپ  ررازي ماارز ابا مسرااقل  ک بررراتا   احدپ کما

در ادام  ب  برررررا هر ک در    (Stefik, 1995).ارزش رررازد  تواند اژ هش را باگيري نامهارررب   ناکافا ماانداز 

   ها تواهي  ارداتا.چگونگا اردازش داد 

 روایی و پایایی .  2.3

شرتل کما   مکاررب  شراتص نسربا ر ا ا مکاوا ا ال شر   مهظور بررررا ر ا ا ارررشرهام  از ر ا ا مکاوا ا ب ب 

عسرماا  شرود تا هر د ا  را براررا  طيف رر در« از ماخصرصري  درتواررا ما يارراساد  شرد  اررا. براي تعيي  »ررا

ها مطابق فرمو  ز ر  د. ررهس اارر که»ارر رتا ندارد« بررررا   »ارر ري اررا«پ »مسيد اررا  لا ارر ري نيسرا«  

 د:  شومکارب  ما
 

CVR =
𝑛𝐸 −

𝑁
2

𝑁
2

 

En  اند. تعداد ماخصصيها ک  ب  گ  ه  »ار ري ارا« اار  داد 

N   تعداد کل ماخصصي  

 

شرود )تاکاپ  اذ رفا  ماتر باشردپ اعابار مکاواي د ا   شرد  جد   ب ر  ئاراشرد  از مقدار عدد  اگر مقدار عدد مکاررب 

در«   يدر«پ ارر ب »ررا ينسر بود  ارراپ براررا  جد   »ررا  ۲۰کههدگانک  تعداد شررکا(. با توج  ب  ا  1391

د ک  اب ار گردد ري داد  در ا    کرتوان بيان  تک ررؤاال  ماباشرد. با مکاررب  ا   ارر ب براي تک  ۵6. ۰با د بيش از  

 دار ارا. اژ هش از ر ا ا مهاربا برتور

مورد بررررررا عرار گيرد.    (χ2)براي انجرام تکليرل عرامرل کيو الزم اررررا ترا معهرادار بودن دزمون برارتلرا   تيرد   

دادن تکليل عاملا اررررا. در دزمون بارتلا فرض  بودن تيد    دزمون بارتلا حداعل شررررن الزم براي انجامدارمعها

ارند. رد فرض صرسر حاکا از دن اررا ک  ماتر س همبسراگا  صرسر ا   اررا ک  ماييرها فق  با تودشران همبسراگا د

: 1389دادن تکليل عاملا  جود دارد )دال ر   زهراکارپ  دار اررا   حداعل شررا   الزم براي انجامداراي اطتعا  معها

اي از ماييرها در ماتر س همبسرراگا در تکليل عاملاپ دزمون  بودن مجموع (. ر ش د گر براي برررررا مهارررب۲71

دهد   گيري بود    همبساگا ج  ا بي  ماييرها را ارا   ماا  اررا ک  شراتص کسا ا نمون اما لتي  )کا-مير-کي ر

دهدک  د ا  ار انس ماييرهاي اژ هش تکا تأثير شرراتص در دامه  صررسر تا  ک عرار دارد(. بد   صررور  نشرران ما

ک  کا ام ا   (. درصرورتا193:  139۰زاد پ  صريري   حاجاهاي اهرانا عرار دارد  ا تير )ا ار انس مشرارک برتا عامل

ها  باشرررد داد  69. ۰تا   ۵. ۰ها براي تکليل عاملا مهاررررب نخواهد بود   اگر مقدار دن بي  باشرررد داد  ۵. ۰کمار از  

ملا  ها براي تکليل عاهاي موجود در بي  داد باشرد همبسراگا  7.  ۰تر از  ماورر  بود    اگر مقدار ا   شراتصپ ب ر 

برد رد شرد  ارراپ   9۵۲ .۰ا  در ا هجا  امپ کا4(. طبق جد   شرمار   1397مهاررب تواههد بود )رررمد   همتارانپ  

باشرد تکليل عاملا   ۵۰. ۰تر از بهابرا   حج  نمون  کافا اررا. در دزمون کر  ا بارتلا ني  اگر معهاداري دن کوچک 

  تلاپ ا   اناظار ني  برد رد  شد  ارا.از دزمون بار ۰۰. ۰مهارب ارا ک  با در افا نايج   
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 . مهبع: )نگارند ( مقدار دزمون کا ام ا    کر  ا بارتلا براي کسا ا حج  نمون : 4جد  

 9۵2. 0 اولکین )کی ام او(  –میر  –میزان اندازه کیزر 

 آزمون کرویت بارتلت

 ۲31.  113۲8 تا د  برهجار 

 19۰ درج  دزادي 

 ۰۰۰.  ۰ معهاداري 

 

   ارزیابی.  2.4

هاي ررراتاار ههدررراپ ررراتاار فضررا اپ ررراتاار  در مؤلس  دمد درررا با اررراساد  از تکليل معها اپ معيارهاي ب

ند. مي ان شدبهدي  هاي موردي دررا هاي دلسا با ماخصرصري    نمون شرهاررا   رراتاار انسرانا حاصرل از مصراحب بوما

نسر از کارشرهارران   ماخصرصران دشرها ب   1۵هاي مذکور تورر    ک از مساهي  در مؤلس  دزما ا هرثيرگذاري   راررااأت

  9 پ7 پ۵  پ3 پ1شرد  ب  ا شران   امايازدها بر مبهاي  د. نظرا  در جدا   ارائ شر معماري بوما شررر اصرسران نظرررهجا  

مايراز نظر را  مشرررخص  انجرام ارذ رفرا کر  در مجموع براي هر مسروم   نقش دن در مؤلسر  مورد ارررررشپ ميرانگي  ا

با اماياز بيشرارپ در نرا ا با    مورد تأکيداررا. با توج  ب  مسروم    -حداعل   حداکلر-  9تا   1ها از اماياز  گرد د. ميانگي 

شرد  مورد بررررا عرارگرفا    مشراهدا  با توج  هاي معرفاهاي با ميانگي  باالتر در نمون بهدي نظر ا پ مؤلس جمع

 گذاري گرد دند.  ها ارزشب  فرا هد امايازد

 های پژوهش یافته.  2.۵

 معماري   مرما برر  گرفا  شد. در نظررهجا برررا ناا ج  ۀدر ا   اژ هشپ در د  گام ازنظر ماخصصي  حوز

ماخصص   ۲۰ماخصص   در برررا عوامل راتااري کالبد معماري بوما  1۵حاصل از تکليل مکاواي ارهاديپ 

 (.۵شمار  اند )جد   شرکا داشا 

 

 اطتعا  مربون ب  د  گر   ماخصصي  در د  مرحل . مهبع)نگارندگان( -۵جد  

 تحصیالت 

 گام پژوهش 

 شهاتا عوامل راتااري  هاي کالبدي معماري بوما بهدي مؤلس  طبق 

 رطت تکصيت  رطت تکصيت 

 دکارا  کارشهارا ارشد  دکارا  کارشهارا ارشد 

 متخصصین 
 8 ۵ 9 3 معماري 

 4 3 3  مرما 

 کل
3 1۲ 8 1۲ 

1۵ ۲۰ 

 

تر مساهي  انجام  بهدي دعيقمساهي  حاصرل از د ر ا   دلساپ شرامل مصراحب  عميق   رراتاارنا افا  ک  ايش از طبق 

 .  دهدارائ  ما 1ها ا ب  شرح نمودار شمار   گرفاپ شاتص
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 فرا انا مساهي  حاصل از د ر ا   دلسا )مهبع: نگارندگان(  (1نموار شمار   

 

 

   دلفی  پیمایش  –پاسخ به فرضیه مرحله دوم 

  راتاار  فضا اپ راتاار  ههدراپ   راتاار  شامل)  کلا  مساهي   تأثير  تکا  مشارکا  ذهها  الگو ار   ماخصصي   ميان  »در

  مساک    طراحا  در   کاربسا  عابل  بوما  معماري  تتهولوژي  اصلا  معيارهاي   ۀزميه  در(  انسانا  راتاار      شهارابوم

ها    هاپ نگراناهاپ رليق عهوان دزمونا توانا براي درک ارزشعامل کيو ک  از دن اراساد  شد پ ب    .دارد«   جود  امر زي

هاي  کههد  ماتر س داد بيانپ 6شود. جد   شمار  هاي فردي ب  ههگام برررا الگو ار  ذهها افراد شهاتا  ماد دگا 

دهد  هر عامل ارا   نشان ما  ۀدههدها بعد از چرتش   ماييرهاي تشتيلشد پ بار عاملا هر ک از دنچرتش داد 

  معهاداري  از  نشان  ±  3.  ۰اند. بار عاملا ب رگار از   ک از ماخصصي  تاثيرگذار بود ک  در ا جاد هر الگوي ذههاپ کدام

  موارد  ب  توج    با .  شودما  تبيي    عامل   دن    ريل    ب    مايير   ار انس   از   درصد   9  ک    دهد ما  نشان   عدد   ا   .  دارد  مايير  دن

  6ماخصص   عامل د م از    8دهد از  دههدگان را تشتيل ماشد    جد   بار عاملاپ عامل ا   ک  گر   ا   اار ذکر

ها اس از چرتش  ارا. تکليل داد ماخصص تشتيل شد     ۲ماخصص   عامل چرارم از    4ماخصص   عامل روم از  

نسرپ چرار عامل ک  مقاد ر   ژ     ۲۰دهد ک  با توج  ب  د دگا  افراد نمون پ از مجموع  ا  نشان ماا اااف ار ا در نرم

 ها باالتر از  ک ارا شهارا ا شد  ارا.دن

 

 )نگارندگان( ها. مهبع:  هاي چرتش داد  شد    بار عاملا دن ماتر س داد  - 6جد  

 شماره متخصصین
 عوامل 

1 ۲ 3 4 

۲ ۰.873 ۰.3۵6 ۰.13۰ ۰.119 

16 ۰.863 ۰.334 ۰.116 ۰.1۲9 

13 ۰.861 ۰.33۰ ۰.۰87 ۰.1۰9 

18 ۰.8۵7 ۰.319 ۰.118 ۰.1۲۲ 

۲۰ ۰.8۵6 ۰.3۵۰ ۰.13۰ ۰.111 

11 ۰.846 ۰.316 ۰.1۲۲ ۰.۰96 

7 ۰.84۵ ۰.34۲ ۰.۰7۵ ۰.134 

8 ۰.798 ۰.۲66 ۰.۰1۰4 ۰.۰61 

1۲ ۰.349 ۰.87۲ ۰.۰96 ۰.۰98 

۵ ۰.374 ۰.86۵ ۰.۰6۲ ۰.1۲4 

0

5

10

15

20
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17 ۰.38۰ ۰.8۵8 ۰.11۲ ۰.۰1۵1 

4 ۰.41۲ ۰.8۵۰ ۰.۰99 ۰.1۲7 

1۰ ۰.39۲ ۰.837 ۰.۰1۲1 ۰.1۲۵ 

1۵ ۰.38۲ ۰.8۲۲ ۰.۰9۲ ۰.119 

9 ۰.119 ۰.۰۵9 ۰.87۰ ۰.۰81 

6 ۰.111 ۰.118 ۰.86۵ ۰.۰8۲ 

3 ۰.۰96 ۰.۰76 ۰.8۲6 ۰.1۲1 

14 ۰.۰9۲ ۰.۰74 ۰.79۵ ۰.197 

1 ۰.197 ۰.168 ۰.۲4۵ ۰.884 

19 ۰.173 ۰.۲17 ۰.۲44 ۰.874 

 

چرارم   (پ49. 1۵)(پ روم ۵4. ۲6هاي د م )( ارا   عامل86. 33شد  مربون ب  عامل ا   )بيشار    ار انس تبيي 

. 84دهد در حد د % ارا ک  نشان ما 93. 84هاي بعدي عرار دارند. درصد تجمعا کل عوامل % ( در رتب ۰3. 9)

هاپ  دن تسترا  فردي ک  ممت  ارا ناشا از دگاها ۰7. 1۵دههدگان مشارک بود    حد دا  % تستر اار  93

دههدگان  از تستر اار  93. 84جود داشا    توانسا  % ها   رغبا فردي باشد. بدان معها ک   اععيا بير نا  گرا ش

 (. 7)جد   شمار    ها را شتل دهد.را ب  تود جلب کهد   نظر ا  مشارک دن

 

 عامل )ههدراپ فضا اپ انسانا   بوما( )مهبع: نگارندگان(   4شد  براي  مقدار کل  ار انس تبيي -7جد  

ل
ام

ع
 

شده   مجموع مجذورات بارهای استخراج مقادیر اولیه 

 قبل از چرخش 

مجموع مجذورات بارهای استخراج  

 شده بعد از چرخش 

درصد  ار انس  

 تراکما 

درصد  

  ار انس 

درصد  ار انس   ارزش   ژ  

 تراکما 

درصد  

  ار انس 

درصد  ار انس   ارزش   ژ  

 تراکما 

درصد  

  ار انس 

 ارزش   ژ  

1 11 .۲77 ۵6 .383 ۵6 .383 11 .۲77 ۵6 .383 ۵6 .384 6 .773 33 .864 33 .864 

۲ ۲ .844 14 .۲1۲ 7۰ .۵49 ۲ .84۲ 14 .۲1۲ 7۰ .۵94 ۵ .3۰8 ۲6 .۵4۰ 6۰ .4۰4 

3 1 .716 8۰۵81 19 .176 1 .716 8 .۵11 79 .176 3۰ .89 1۵ .489 7۵ .893 

4 1 .1۵۰ ۵ .749 84 .9۲۵ 1 .1۵۰ ۵ .749 84 .9۲۵ 1 .8۰6 9 .۰3۲ 84 .9۲۵ 

 

 گیری نتیجه 

ر  اارر  گسا. در اارر  بد   ارررش  گيري دنپ ب  شررح ايشتوان در تت  نايج هاي مطر ح  اژ هش را ماارررش

ناا ج    "کار ر د؟تواند در طراحا   ررراتا مسرراک  جد د ب کاررفا  در معماري بوما ماکدام معيار   اصررو  ب "ک   

د هد    راند  شرد پ در معماري بوما ا ران ب  چشر  ما  ها ررخ حاصرل  گو اي دنهد ک  چرار رراتاار بهياد   ک  از دن

در طراحا   رراتا مسراک  جد د عابل الگوبرداري هسراهد. از د د ماخصرصرانپ الگو ار  ذهها مشرارکا تکا تأثير 

شرهاررا   انسرانا( در زميه  معيارهاي اصرلا تتهولوژي معماري  مساهي  کلا )شرامل رراتاارهاي ههدرراپ فضرا اپ بوم

کاربسا در طراحا مساک  امر زي  جود دارد. با ا   ر  ترد   با ر ش اژ هشا مباها بر انجام اررشهام     بوما عابل

هرا براالتر از  رک اررررا عرابرل  نسرپ چررار عرامرل کر  مقراد ر دن  ۲۰  تکليرل عرامرل کيوپ مشرررخص شرررد کر  از مجموع  

دههدگان  تستر اارر  93. 84%   دهد در حد داررا ک  نشران ما 93. 84ررا. درصرد تجمعا کل عوامل %  شرهاررا ا
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ها   رغبا فردي باشرد.  هاپ گرا شدن تسترا  فردي ک  ممت  اررا ناشرا از دگاها ۰7.  1۵مشرارک بود    حد دا  %  

ها  دههدگان را جلب   نظر ا  مشارک دناز تستر اار   97. 84بدان معها ک   اععيا بير نا  جود داشا    توانسا  % 

الگوي ذهها در ميان ماخصرصري  معماري  جود دارد ک  حاکا   4توان در افا ک   ها مااارر را شرتل دهد. با بررررا 

ها در  نگا  متمل ه  در بازشررهارررا عهاصررر کالبدي تتهولوژ ک در معماري رررهاا   عابليا کاربسررا دن 4از  جود 

 معماري جد د ارا. 

هاي کالبدي معماري بوما را در معماري مسرت  جد د ب  کار  توان مؤلس چگون  ما"ارررش اسري  جو اي دن بود ک   

توان در د  رررراتارار  هراي کرالبردي معمراري بوما را مادارد کر  مؤلسر در ارارررر  بردانپ نايجر  اژ هش اظررار ما  "؟برد

هاي ررهاا    نمون  از تان   9د   ب  کار برد. بررررا شرهاتاا   فضرا ا در طراحا   اجراي مسرت  جد د لکاف کربوم

هاي برشررايانپ باجيلاپ شرري  االرررتمپ دهدشررااپ بخرديپ دکار اعل پ  تار خا   با ارزش شرررر اصررسران شررامل تان 

گان  ز رمجموع  چرار مولس  رراتااري ههدرراپ    14دهد ک  کلي  عهاصرر  ج ماپ کر ما   صريسور عاررما نشران ما

اند   از ا   نظر انطباق کلا با د دگا  ماخصرصري  در  شرد اررا   انسرانا بخوبا درا   موارد رعا اشرهفضرا اپ بوم

هاي  هاي کالبدي عابل اناقا  در معماري جد د  جود دارد. در ميان عوامل نامبرد  ررراتاارتر   مؤلس تصرروص مر 

نسررربا باالتري برتوردارند. ا    افا   هاي بيشرررار از اهميا  شرررهاررررا   فضرررا ا ب  دليل برتورداري از مؤلس بوم

دههد  ا   اررا ک  اعلي پ بوم   فضرا در معماري ا ران از اهميا ز ادي برتوردار بود    در معماري معاصرر ب  نشران

تواند بر ز مشرتت  فرا ان ررتما ر حا   جسرما   مصررف باالي انرژي در  شرد  ک  نايج  دن مافراموشرا ررهرد 

هاي تتهولوژ ک کالبدي معماري بوما در معماري معاصرر شررر اصرسران در نمودار  سرا مؤلس رراتامان باشرد. کارب

 نشان داد  شد  ارا. ۲شمار   

 
 گارندگان( ن هاي تتهولوژ ک کالبدي معماري بوما در معماري معاصرشرر اصسران )مهبع:چارچو  مسروما کاربسا مؤلس    (۲شمار     اردنمو
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