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 چکیده:
گذار ودگرگون کننده ودگرگون    ریست تاث  ییوهم به روز مولفه    لیوکهن هاوفرهنگ ها هم اص   نی اد ی صرف و محض، وتوجه به اصول بن  

  ی ازطرح ها   یمطلوب به مجموعه ا  ییکارساز و پاسخگو   تواندیخلق شده توانسته است و م  یبنا  یشونده، با توجه به نوع تصرف عملکرد 

کننده    فی و فرهنگ تعر  میاقل  دکهی نما  نییتب  ،ویر یارائه داده ومنجر به شکل گ  زیران  تی هو  نییکه تع  آنچنانرابدهدو  یمعمار  یفرآورده ا

  ی ادآور یذات انسان قدرت    یها  شهی را به تعمق درآوردوبه ر  یمعمار  یفضا  1توانسته اند باشنده  ر ی گذشته وقابل تقد  یهستند.ارزش ها

معما  مانیا   نایقیو طرح  شود.موضوع  متصور  عملکرد  دیوشا   یر را  به  اشاره  آن  به  ووابسته  آمده  بوجود  باستان   یمیاقل  یبوم  ،یسازه    و 

،وا  انگ  نیمحوردارد  ،وآن زمان خالق  ن  زهیوآن  را درک کن  یتوان ی. هدف مشخص است ، )مدهدیم  هی زهد یرا  به    یتوانی( )میبا جذب آن 

را به   تواندکارسازباشدوکودکیخاص م ییقلمرو طی مح کیدر   دکانکو  یستی ( که توجه به همز یوفقط و فقط به آن فکر کن ین یبنش یآرام

  ست یبتواند کارساز و سازگارباتنوع ز   نکهی ا  طلبدتایخاص رام  ییپارامترها   ازبهیتصرفها ن  نگونهیا یطراح  نیب  نیدهد.درا  هی هد  شی وطن زندگ

باشد.لذادرا نما  لوممطلوب شخص مع  یزندگ  یرابرا   یدتاسرپناه یآ  یراستا کوشش بعمل م  نیبوم  به    یقالب   نکهیدتاا یودرخورآن رهنمون 

آموزش و پرورش است که   هی اجتماع یرفتارها گرید ییست و از سو یخاص منطقه ا میاقل شرویو پ رویپ ییفردشود، ازسو  یندگمحصول ز

  ی ف یمنجربه بازتعر  یا منطقه  میداردوچالش اسکان کودکان محروم بادرنظرداشتن موءلفه اقل قاوجودی که درآفر یا ژهیو یای باتوجه به جغراف

اقل ها   یومعمار  میاز  سکونتگاه  ا  لیقب  نیازا  ییو  در  لذا  مطالعات   نیخواهدشد  روش  به  تجرب  یعمل  یراستا  تحل  یو  پراش  هم  و   یلیو 

،ل  یبررس   انسی کووار است  دارا  تاموضوعیونها  کنیشده  پ  یطی مح  طیشرا   یبحث  به  وباتوجه  است  پا  ،ی خاص  یشامدها یخاص  با    ی ایبنا 
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 مقدمه  -1
آن   یها و کهن ها  نیسرزم  یتمام  یبرا  یو اجتماع   یمدن   نیآنها درقوان  یکودکان و نظم حقوق  اتیبه شاءن ح  ربازتوجهیازد

ها که    نیسرزم  ی تمام  یو کمترکردن و بودن معضالت برا  جادیازا  یریجلوگ  یبرا  کنیاصل بوده است ل  یمهم ودارا  یموضوع 

ا به  م  جادیمنجر  قانون    شودیمسئله  بن  ما   و ازلحاظ  همچن  هیبن  ا  ،توجهی شرع   تیمعنو  نیو  اجتناب   ن یبه  را  مهم 

آورده  را بوجود  یها شده است محتمل اختالالت  یزندگ ردرسبکییکه باعث تغ یوتکنولوژ یکنون طی.باتوجه به شرادینمایرمیناپذ

غ  ازطب  رمعقولیو  آس  شیخو  عتیو  منجربه  است  ممکن  و  زندگ  یریپذ  بیخارج شده  مختلف  روابط    جهیدرنتبشود    یوجوه 

مناسب کودک منجر به   یو عدم سرپرست  نیفقدان والد  نیگرددوهمچنیم  انی نما  یو فروپاش   افتهی خانواده کاهش    کیمتعادل در

ازسو  ینامطلوب  ی امدهایپ  شد.رفتارطرح  پ   رویپ   ییخواهد  ا  2  میاقل   شرویو  منطقه  اقل  یخاص  چند  و  مطرح   میست  را  بودن 

اصول خرد    یمحوربرمبنا  عتیآموزش و پرورش است انسان محور و طب  ستیو بهز  هیاجتماع   ی رفتارها  گرید  یی از سو  دوینمایم

تاا  تواندیکه م  ییایرو  گرویکودک واشخاص د  یبرا  عتیو طب و  خوشبخت گردد. همانطورکه مشخص   نکهیکمک کننده باشد 

و تنوع   ی از انواع سوخت ها و منابع انسان  ی عیست با داشتن منابع ومعادن و مخازن طب  یمیچند اقل  یی قاره    قایاست قاره آفر

 یماریانواع ب  وعیا شب  نیوهمچن   شودیقاره در جهان محسوب م  نیرتریفق  یستیز  ایمه  طی، برخالف شرا  م یاقل  ستیز  یگونه ها

ا  ازین  لیروبه رو ست و به دل  یورها شدگ  یبدسرپرست  ای و    یسرپرست  یکودک ب  یبا مسئله جد  رحاصله،یها و مرگ م  نیبه 

و ثروتمند    گانهیب  یکشورها  ی با فقر روبه رو اند ، موجب سوء استفاده گ  زیمشکالت که دولت ها ن  نیط و برطرف کردن ایشرا

ها و سنن و   ردرفرهنگییکه خواسته ها و منافع خودشان برآورده شود وتغ  یی  وهیآنها به ش  تی کودکان و ترب  نیشده و جذب ا

درآن واحد و هم    کنیکند و طلب کرده است ل  ی م  یریمختلف بناها را نشانه گ  ی تم ها و گونه ها  ی و حت  ی انی اد  یها  شهیاند

م  محصول  و  پروژه  موضوع  م   یعمارزمان  مطرح  دوصورت  به  ماد  یبرا  یکی  شودیآن  مهندس  یانسان  باقواعد  توامان    ی که 

دانستن  ی کیماتیکال   یوهایوآلترنات ها   ی ها  یو  اقل  یعل   یمعمار  ی علم  ا  م یالخصوص  م  تباطدرار  یمنطقه  رشد    د ی نمایو 

است و از    ی میاقل  یای بنا با پا  یکهن است که باز هم ازجهات  ی و باستان محور را دارد و به دنبال آن انگاره ها  یفلسف  گرجنبهیود

به دنبال چ  گریجهات د رعا   ییو دخل و تصرف است و فلسفه معنا  یستیتوامان  به  لذا ملزم  ارائه   کیتکن  تیدارد  اصول و  و 

 چپ و راست مغز(.  هی... )ناح باشدیم ییفضا   کیماتیوکال یمیو چند اقل یم یهمچنان اصول اقل  ییوهایآلترنات

بودن و تعامل کهنن و  نیادیبرمولفه  بن  دیحل مسئله ذکر شده آن ، عالوه بر تاک  یمتناسب برا  یطرح و ارائه طرح  نیهدف از ا

مداخلنه کنننده  یکنه فاکتورهنا  زینن  یموجود در عصر امروز  یبا مولفه ها  ستیو هم به روز ، مسئله را با  لیفرهنگ ها هم اص

مسئله موضوع طنرح ، طنرح و  انیفرد شود.هدف از پژوهش و ب  یبه محصول در خور زندگ  یبقال  نکهیباشد ، مدنظر قرار داد تا ا

ان رهنا گشنته بنا ندادن و درنظرنداشتن به این مهم , اجتماع کودکن  تیکهن است ، به طبع اهم  یبر خلق فضا  دیمداخله و تاک

سایر اشخاص  نیبه شخص کودک و همچن یجبران ناپذیر  یها  بیمطمعنا آس  یحساس از دیدگاه  جامعه شناس  یانسان  یویژگ

جهت مطالعه در  یضرور یامر زیخواهدداشت .عالوه  بر آن توجه به انسان که گوهره  آفرینش است را ن  یرا در یک جامعه درپ 

بازگشت کنودک  یکودک طرد شده  مطرح است و کوشش به ارتقاء وافزایش اعتمادبه نفس برا  یلذا زندگ  داندیموضوع را م  نیا

مهنم و هندف سنودمند و  نینبه ا دنیرس یبرا ردلذایگیرنظرمدر یک اجتماع را د  یعیطب  یهویت به زندگ  یت شده  و دارایترب

گنذار و راهگشنا سنت و  ریتناث اریبنوم بسن ستیز طیبا شرا یو همانند ساز  یمنطقه ا  میاقل  ژهیو  یایمطلوب آن شناخت جغراف

و آمنوزش و  یانسان اتیادب یاست و دارا تی، درنهایت هدف ترب ابدیتوسعه  نکهیبازخورد مثبت است تا ا یدارا زیدرنگاه  دیگر ن

 یکه این چالش و کمبنود رابنرا  یلیکودک طرد شده  به هردل  یبرا   یمنطقه ا  میبوم و اقل  ستیز  طیهماهنگ با شرا  یسرپناه

شنخص کنودک بنه وطنن  یامنروزو  یبندو یبا شناخت آرمان ها و نگرش هنا  جهیشده  بوجود آورده  است و درنت  نییفرد تع

پاسخ   یرویاها... لذا برا  یو در آن سو  ی،کهن و علمای  ردیگ  یصورت م  نهیزم  نیدر ا  ییوتالش ها  شودیمرجوع م  خویش  یزندگ

مطرح است که توانسته است کارساز   یو تفکر به سواالت پژوهش  یآگاه  ریمس  نیشده درا  جادیبه موضوع و به طبع حل مسائل ا

 – اسنت مشنخص فضنا باشننده – اسنت مشخص هدف – ندینمایرا روشن م ریبه هدف مس  دنیرس  یکه برا  ییباشد. مولفه ها

مشنخص اسنت سنواالت  رروشننیمس نینکنه درا ییهنا تیفعال تمامی  –مشخص است و ضوابط قانونمند هستند    میاقل  طمحی

 یکنه برمبننا  یمعمنار  ناننهیکارآفر  دگاهینشده درتکاپوسنت... ازد  فیتعر  یروژه دربازه زمانهدف پ   یست که در راستا  یپژوهش

و ثبات خواهد شند ) الوسنون ،  یمنجر به نف تایست و نها  یی  نهیگز  داتیتول  یمسئله که دارا  5تفکرخالق است و فرموله شدن

. هنرآن کنس کنه   شودیمطرح م  میو منجربه پاسخ خواهد شد آنگاه تصم  کندیرا طرح م  ی( ، سواالت  184  -367-252:    2008
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و  یادینبن یوهنایست و توجنه بنه آرمنان هنا و آلترنات یمذهب ی، فطرت شخص معمار ذاتا شخص کندیم یو معمار  تمعمار اس

و بنه شندت  یکه عرف اسنت ، مهندسن یی اءیو انتظام و اش ارشیاز قواعد و ن  یمحصول را با فنون  نکهیادارد تا    یشناخت فلسف

استفاده از دسنتور زبنان هنا و کهنن الگوهنا در عصنر حاضنر و   یونگو چگ  یتوجه و شناخت تعامل  نیب  نی. در ادیبنما  یمهندس

 یو معمنار  ژهینو  یاینجغراف  نیندر ا  یمنیاقل  یگوناگون  نیمطرح است و همچن  یتصرف عملکرد  نیگونه بناها و با ا  نیساخت ا

 یبنه آرامن یتوانیم( )یبا جذب آن را درک کن یتوانی. )مباشدیمدنظرم ییایو جغراف یمیاقل یها تهیوار نیهمخوان و همساز با ا

 .  گرید  یها  یرچگونگی( و سا  یوفقط و فقط به آن فکر کن ینیبنش

 پیشینه پژوهش-2

بر حسب بننا  یمعمار یمورد یبناها یو بررس  باشدیو متمایز م  ژهیو  یاییجغراف  تیموقع  یبا توجه به اینکه موضوع پروژه  دارا

در اینن جسنتار وجنود   یی  نهیشیقرار گرفته است ( لذا به نظر پ   ریست )که در ادامه پژوهش و متن مورد تفس  یمیاقل  یایبا پا

در ینک جامعنه سنابقه  یسرپرسنت یاین قشر از اشخاص و کودک بن  یبرا  یو سکونت  یتصرف  یبا این ویژگ  یندارد. طبعا بناهای

اهداف آن متفناوت اسنت کنه   دیپروژه و شا  ییایجغراف  یریقرارگ  تیداشته است اما از دیدگاه  محل و موقع  یو اجرای  یاتیعمل

و مسنتند  یاسنتعاره  ین رمسنتندیغ  یها لمیو ف بآورد. اما  از لحاظ سایراسناد موجود ، کت  یمحتمل ابهام و ایهام را بوجود م

منبع  میکه اقل نیو نماد ادینیاصول  با ارزش بن  یست و دارا  یوجود داشته است در نهایت این بحث بصورت توسعه ی  یقیحق

 امنانسننت تو یی شهیر هیو بن ما نیادیذکرشده اصول بن یشود. با توجه به مولفه ها  یالهام است و با علم و احساس مطرح م

بنوده  یگروهن یکنه دررسنانه هنا یو بصر یبصورت سمع یفرهنگ یو المان هاو هم به روز و توجه به اصل واعتقاد   لیهم اص

سناخته شند  یشمس 1393درسال  یابوالقاسم طالب یکه با کارگردان رانیخانه ا میتی لمیاستفاده شده است.)همانند ف  زیاست ن

 میتن ییکنایهنرمنند نقناش و شناعر آمر یبا کنارگردان بیو غر بیعج یبا بچه ها نیپرگر  زهیخانه دوش میتی لمیف نیو همچن

 (.دینما  یساخته شده است ، اشاره م  یالدیم 2016برتون درسال 

 

 پژوهش  روش-3

ساده  ، ازمدارک و   قییک تحق  یو حت  شودیکارم  یخاص  ی که در موضع ها  یعلم  قاتیپژوهش ها و تحق  یبه طبع در تمام

عالوه  بر    زیشده  است.در این طرح ن   زاستفادهیوسایر روشها ن  یوتجرب  ی دانی م  یگفتگوی  یو روش ها   یمستندات کتابخانه ی 

ها تحل   یروش  متد  از  الذکر  آنال  یلیفوق  ن  زگونهیو  پراش  ل  زیهم  است  استانداردها  ی دارا  کنیاستفاده  شده   و    یضوابط  

درهم  یانسان ستودنر  نیست.  ش  یاستا  که  برا  یی  وهیست  م  یکه  مطرح  پژوهش  تحل  ی ارائه  بصورت  آنال  یلیشود   زگونهیو 

اطالعات و داده ها و    نیاز ا  یاز موضوعات مربوط است و مفهومات که توسط آگاه  یاز مطالب و گردآور  فیوتوص  یکیماتیکال

  یو معمار  ی بوم  یها  شهی مشابه و سودمند با توجه به اند   ریغ   یمثمره ثمر،  طرح  ی بیها  و ترک  یاستاندارد ها و الزامات طراح

ورناک  یبوم نvernacular)  4  ولریو  را  ،    لیدل  نیبهم  د،ینما  زارائهی(  و درآن  و درآنجا  است  و محض  است که متن صرف 

 است. طرحاحساس و احترام م

 

  بحث و یافته ها-4

اقلیم   جا  دراین  است؛  قرارگرفته  یی  ویژه  جغرافیایی  موقعیت  در  موضوع  بحث  و  نقد  و  تحلیل  است  مطرح  همانطورکه 

  که دارد اصلی  و  یی  ریشه یی جنبه طرح موضوع این نیز در  کودک بایست کارکند تا معماری آن پدید آید دراین بین واژه 

شکل  را  بنا   ومعماری  بدیع   طرحی  پیدایش   به  منجر حال  تا  است  ازگذشته  ملحوظ   –  داده  معماری  های  تایپ  آرکی 

در اینجا شخص خردسال شخصی ست بسیار آزرده خاطر و بدلیل مشکالت بوجودآمده دارای اختالالتی ست و    میشود.

فاقد تعادالت وضعیت و طبیعت موجود ، بهمین دلیل طرح معماری در این طرحواره همراه با چرایی ها و چگونگی هایی  

حی را ارائه دهد که باشنده موجود در فضا و محیط  را  همراه خواهد بود. او میخواهد طر  6متغییرویا میان تصرف بودن

با    –با خلقت خود درمحیط اطراف    –با اجتماع خویش    –با اشخاص و شخص    –فضا و موقعیت فضا ، بتواند با خویشتن  

خالق خویش ، محسوس وغیرمحسوس شود ، خود را توسعه دهد رشد کند و زندگی خود را با تاکید براصول  خردگرایانه  
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(  بصورت  اصلی نماد گرا و الهام از الگوهای    4-5:    1388ت گرایانه )تئوری های یادگیری هستند( ) کامل نیا ،  و طبیع

گذشته برای خود و اشخاص و رویایی که میتواند به این بن قانون کمک کند ، نزدیکتر بنماید وتا اینکه و آنکه خوشبخت  

 شود .

 موءلفه های اصلی بسترمعماری -4-1

معماری و اجزای تشکیل دهنده آن و مولفه های کارساز دراین زمینه برای اهدافی معین شکل میگیرند تااینکه   به طبع 

دراین رابطه سه مولفه اصلی وجود دارد که هم ازجنبه علمی مطرح کننده آن معماری ست و هم از جنبه  –ساخته شوند 

زندگی انسان مطلوب تر و رضایت مندی متقابل فرد و بنا  محتوایی و معنایی تاثیر چشم گیری خواهند گذاشت که فضای  

 . (128 -133:  1386حجت ،( سه بستر اصلی معماری هستند  –باورها  –تاریخ  –و اقلیم توامان ایجادگردند. جغرافیا 

 

 

 

  

 

 

 ( که در برنامه پروژه معماری و دست یابی به اهداف معماری نقش بسزایی خواهند داشت.  84- 88:  1387)حجت ،

بنیان و شناسنامه ملت ها را    7 تاریخ و باورها به معماری هویت وکرامت و جاودانگی میبخشند ؛ چرا که تاریخ اصل ارابعه

برای ملت ها نمایان خواهند کرد که به معماری جلوه خواهد داد.   نمایش میدهد و باورها سنت و اعتقادات فرهنگی را

  –جغرافیای معماری علم اقلیمی معماری است که در ایجاد و روند طراحی علمی معماری مهم ترین بخش را ارائه میدهد 

باشد. تاثیرگذار  توانسته است سودمند و  بنای آن   اجزای تشکیل دهنده معماری و  بیان هم   چرا که در تمامی  انطورکه 

گردید موضوع بحث و به طبع پژوهش آن ، تحلیل وبررسی ساخت خانه هایی است که جهت سرپناه و اسکان کودکان  

این خصوصیات عملکردی در جغرافیای سرزمینی خود  با  را  بناها  بیشترین  آفریقا ست که  محروم و رها گشته در قاره 

موردی از این ساختارهای تصرفی در این جغرافیای ویژه و منطقه ای     نمونه ی  3جای داده است قبل از مطالعه و تحلیل  

پرورشگاه یا داراالیتام که از قدیمی ترین و اولین نمونه های ساخته شده اینگونه از کاربری های معماری    2، به بررسی  

رومعیار اصلی انتخاب نمونه   ازایناست پرداخته میشود که اشاره به اصل مهم و قابل ستایش تاریخ گرایی و بنیادین دارد  

ها توجه به قدمت تاریخی و سنت و فرهنگ و تجربیات محلی بومی اقلیمی )معماری ورناکیولر( وعلم مهندسی امروزی 

که با توجه به اقلیم و فرهنگ هر اجتماعی بتواند مسیرو بوده که در بعضی از تمدن ها ، مورد مطالعه قرارگرفته است ،  

 سازماندهی بنماید تا اینکه توسعه یابد. هدف را 

این یتیم خانه  بناهایی ست که دارای کاربری هماهنگ و مرتبط وفعال است  ازقدیمی ترین  یتیم خانه صهیون درواقع 

اورشلیم   یوچانان  آبراهام  میالدی توسط خاخام  1899درسال   المقدس  که (.  https://fa.wikipedia.org)  درمرکزبیت 

https://fa.wikipedia.org/
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باستانی   برزن  محله  در  که  اطرافش  محیط  معماری  سبک  به  است  مقدس  است(  مشخص  توپولوژی  )وضعیت  یی  تپه 

و   مراقبت  بنا  این  است درواقع  ترساخته شده  مدرن  به شیوه یی  آن  ازسبک های  ترکیبی  دارد  اسرائیل وجود  بخاریوم 

نفر میباشند وگروه    220میالدی درحدود    2012مطابق با آخرین آماردرسال  محافظت از یتیم های صهیونیستی را که  

بندی شده اند را برعهده دارد که درواقع گسترش و ترغیب اندیشه های صهیونیست برای رسیدن به اهداف خویش دراین  

درون گرا ست و  فرقه یهودییت میباشد.ساختمان دارای بنایی ست که درحول حیاط مرکزی و بصورت درون گرا و نیمه  

عالوه برفضاهای اصلی و فرعی عرف موردنیازدریک یتیم خانه ، ساختمان دارای زمین بازی   –جنبه چند عملکردی دارد  

باز درفضای  است.    -وورزش  شده  دهی  سازمان  و  چیدمان   ، میباشد  ساکنان  دسترس  در  که  وحش  باغ  و  کتابخانه 

 (.1)شکل

 

 

 

 

 

 

 2020تحلیل : نگارنده ،  ( https://fa.wikipedia.org) مآخذ :  – توپولوژی ازمحله باستانی بخاریومنقشه هوایی و .  1شکل 

نئوموریش   اسپانیایی  سبک  و  نئوگوتیک  معماری  سبک  دارای  اند  شده  ساخته  بخاریوم  محله  در  که  بناهایی  معموال 

بازشوها و تکرر طاق نماهای نیم بیضی سنگی نئوموریش اسپانیایی که ریشه در معماری شام از  هستند مخصوصا وجود  

مکاتب معماری اسالمی دارد ، و تفکیک کننده فضاها هستند به چشم میخورد.وجود سنگ های مسطح و صیقلی با رنگی  

د خصوصا  و  ساختمان  نماهای  در  نماید  منعکس  را  خورشید  مستقیم  نور  تشعشعات  خورشید که  مزاحم  نور  جبهه  ر 

استفاده شده و میزان سبزینگی و درختان همیشه سبز و خزان پذیر جهت این مهم و مطلوبیت فضاها استفاده شده است.  

 ( . ) اقلیم و فرهنگ و امنیت تعریف کننده هستند(. 2)شکل 

 

 

 

 
 بنای تاریخی بخاریوم ، سمت چپ –. یتیم خانه صهیون ، سمت راست  2شکل 

 2020تحلیل : نگارنده ،  ( https://fa.wikipedia.org )مآخذ : 

 

https://fa.wikipedia.org/
https://fa.wikipedia.org/
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همانطورکه مطرح است بنای اولیه و اصلی این یتیم خانه قدیمی ترین   -یتیم خانه حاج علی اکبرصنعتی کر

شمسی فعالیت اسکان کودکان   1318تا  1295های پرورشگاه و یتیم خانه ایران در شهرکرمان واقع شده است و درسال  

بی سرپرست و طرد شده را آغازکرد بانی پرورشگاه حاج علی اکبر صنعتی نژاد معروف به حاج اکبر کراست ، این بنا   

درحال حاضر دارای کاربری مجموعه یی موزه درشهرکوهستانی و نیمه کویری کرمان فعالیت میکند اما درمجاورت بنای  

پرورشگاه که درحال حاضرکاربری موزه را دارد بنایی ست که برای ادامه نیت مرحوم حاج علی اکبرخان یتیم  تاریخی 

خانه یی با سردر شاخص امروزی ساخته شده و دارای کاربری خانه کودکان بی سرپرست است که درمجموعه پروشگاه  

 (.  4) شکل  –(  3) شکل قرار گرفته است. 

 

 

 

 

 

  

 

 

تابلوها و سایرصنایع    –اشیاء قدیمی  –جموعه بناهایی که درپرورشگاه وجود دارند موزه های مختلف از مجسمه سازی م 

دستی ست که نگهداری میشوند و همچنین سایر عرصه ها و ریز فضاهایی که الزام به استفاده در کاربری یتیم خانه بوده  

است ، و فقط یادآورخاطرات و برای مشاهده و عالقه مراجعه کنندگان می باشد.مجموعه بنا دارای طرح تشریفاتی و  

محوری میباشد در واقع سبک معماری پهلوی اول مشاهده میشود که ترکیبی از معماری سنتی و   تقارن ورسمی ست و م

زیست بومی ایران و ایرانی اسالمی وفرهنگ غرب کالسیکی ، شباهت زیادی با باغ ملی رضاشاهی میدان توپخانه تهران 

مجموعه یی و خطی است و باغ منظرودارای  دارد که سبک معماری آن ملی است.طرح معماری دارای فضایی باز بصورت

حیاط های متعدد که مسیر دسترسی به هریک از بناها را تعریف می کند بودن و کاشت درختان مختلف فضایی متناسب  

و مطلوب را باتوجه به نیاز اقلیمی برای فضاها و کاربری ها فراهم آورده است. ساختمایه و مصالح بکاررفته بصورت محلی 

نماها ازآجرتراش دار و پخته و دردیوارها ازآجر و خشت استفاده شده است و پایه های دیوار بصورت سنگی و ست ، در

( . )اقلیم و فرهنگ و امنیت تعریف   5مقاوم است و تزئینات نمادین نشان دهنده کرامت و جاوودانگی بنا است. ) شکل 

 . کننده هستند(

 

 تصویرهوایی ازموقعیت پرورشگاه حاج علی اکبرصنعتی نژاد درکرمان .  3شکل 

 2020تحلیل : نگارنده ،  ( https://fa.wikipedia.org) مآخذ : 

 

 

https://fa.wikipedia.org/
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 نگاهی اجمالی به جغرافیای ویژه و چند اقلیمی در قاره آفریقا -4-2

مناطق   در  )ژئومورفولوژی(  معماری  اثر  خاستگاه   و  بوم  زیست  و  )مورفولوژی(  هوایی  آب  شرایط  از  آگاهی  و  شناخت 

زندگی انسان تاثیر شگرف و  بسزایی بر شکل گیری یناهای مطلوب و برنامه ریزی استراتژیک  مدیریتی طرح و ساخت  

خواهد داشت که مسیر را نیز روشن کرده است. قاره آفریقا دارای سازه و معماری بنا ، ازصفر تا صد عملیاتی  بناها    –بنا  

شرایط محیطی جغرافیایی خاص میباشد از این رو تنوع در زیست بوم و اقلیم منطقه ای گوناگونی در این مناطق دیده  

اقلیمی    –میشود   پرف  8کوپن های  و  توده های کم فشار  از  ترکیبی  و  و مرطوب  و گرم و خشک  از سرد  و  متنوع  شار 

مناطق گرمسیری و حاره ای استوایی ست که در بعضی از نقاط آن دارای تابستان های بسیار گرم و زمستان های سخت  

و طاقت فرساست چرا که در نیمکره جنوبی کره زمین ، فاصله خورشید در تابستان به این ناحیه نزدیکتر و در زمستان 

 قرار خواهد گرفت.  دورتر است و می تابد، که مورد تشریح و تفسیر 

   الگوهای تابستانی و زمستانی  وشناخت مدارها  -4-3

از   زمین  کره  در  واقع  )قطب    5مدارهای  پایین  و  شمال(  باالی)قطب  بسمت  قدر  چه  هر  که  است  شده  تشکیل  مدار 

که   ند  طولی  مدارهای  درواقع  که  قطبی(  )مدارهای  شد  خواهد  کاسته  آن  طول  از  شویم  نزدیک  زمین  در  جنوب(کره 

امتداد طول کره زمین با یکدیگرموازی میباشند.دو مداری که درباالی مداراستوا و در پایین مداراستوا قراردارند ، بترتیب 

منطقه   ، مدار  دو  این  مابین  در  شده  واقع  ناحیه  که  میشوند  نامیده  الجدی)بزغاله(  )خرچنگ(وخط  السرطان  خط 

( در این ناحیه خورشید تقریبا به صورت 2: ف  1373د ، ) شاملویی،   گرمسیری و حاره یی یا بین المدارین گفته میشو

میکند که درنهایت برروی مدار استوا بصورت عمودیت و دارای اقلیم های گرم و خشک کویری و گرم و    عمودی تابش 

 پرورشگاه حاج علی اکبرصنعتی اسکان کودکان بی سرپرست . 4شکل 

 2020تحلیل : نگارنده ،  ( https://fa.wikipedia.org) مآخذ : 

https://fa.wikipedia.org/
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زاد اقیانوسی  مرطوب استوایی ست.که هر چه از آب های آزاد اقیانوسی دورتر باشند خشکتر و هرچه نزدیکتر به آب های آ

 .   (6. )شکلباشند مرطوب استوایی خواهد بود

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         

 

                                       

همانطور که مطرح شد ناحیه یی که مابین مدارالسرطان و مدارالجدی وجود دارد بین المدارین یا منطقه حاره یی  

گرمسیری گفته میشود که هرچه به مداراستوا نزدیکتر گردد برشدت کوپن  گرمسیری آن افزوده شده  و درکورست 

درمناطق حاره یی ویژگی های اقلیمی آب و هوایی آنها تغییر منطقه استوایی قرارخواهدگرفت.درفصول مختلف سال 

خواهد کرد ودرزمستان و تابستان جریان های هوایی متفاوتی در این مناطق ایجاد خواهد شد که به دلیل تغییر چرخش 

یت مورد کره زمین و زاویه ی آن نسبت به مدار نور خورشید است ؛ ازاین مورد ذکر شده هرچه قدر به مداراستوا موقع

نظر نزدیکتر گردد درطول مدت سالیانه تغییر و تفاوت فصلی کمتری خواهد داشت. جریان هوا و سرعت آن و وجود موج  

پرفشار و کم فشار درقطب ها و شدت نورخورشید و زاویه آن نسبت به موقعیت مورد نظرکه تابش است؛ ازعوامل 

  6:  1384را و در نتیجه دمای هوا را تغییرخواهد داد. ) کسمایی ، تاثیرگذار در این موارد است که رطوبت نسبی و مطلق 

 (.  7) شکل ( .9تا 

 

 

 درآفریقا مطابق با فرهنگ و اقلیم منطقه ای -4-4

  ، همانطورکه مطرح گردید بناها و موضوع پژوهش و مطالعه دارای شرایط خاص است و با توجه به پیشامدهای خاصی 

پاسخگو نیازهای  افرادی خاص در واریته های اقلیمی جغرافیایی منطقه مورد نظر است. در این بین یکی از بزرگترین و  

آفریقا به دالیلی مطرح است اسکان کودکانی است که محروم و    اصلی ترین چالش هایی که از گذشته تا به حال در قاره

رها گشته از دیار و خانواده های خود هستند از این رو توجه به بناهایی که در مورد این مسائل صحبت میکنند را دراین 
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ودک های شبانه  مدارس ابتدایی و مهد ک  –پرورشگاه ها    –دهکده های ضروری ونگهداری  –قاره در اولویت قرارداده است  

نیز در محیط آموزشی و نگهداری درکناریکدیگرودرمحیط ، زندگی   روزی که درمواقعی سرپرست وخانواده های کودک 

می کنند و این یتیم خانه ها هریک روش نگهداری متفاوتی دارند. همانطورکه مشخص است قاره آفریقا با داشتن منابع  

ها   سوخت  انواع  از  طبیعی  مخازن  و  جهان  ومعادن  در  قاره  فقیرترین  زیستی  مهیا  شرایط  برخالف   ، انسانی  منابع  و 

بد   یا  و  سرپرستی  بی  کودک  جدی  مسئله  با  میرحاصله،  مرگ  و  ها  بیماری  انواع  شیوع  با  وهمچنین  میشود  محسوب 

با فقر  سرپرستی ورها شدگی روبه رو ست و به دلیل نیاز به این شرایط و برطرف کردن این مشکالت که دولت ها نیز  

روبه رو اند ، موجب سوء استفاده گی کشورهای بیگانه و ثروتمند شده و جذب این کودکان و تربیت آنها به شیوه یی که  

کند   می  گیری  نشانه  را  ادیانی  های  اندیشه  و  سنن  و  ها  وتغییردرفرهنگ  شود  برآورده  خودشان  منافع  و  ها  خواسته 

از زنده سازی فرهنگ کهن و غنی در آفریقا با تاکید بر آموزه های نمونه  هرچند با تمامی این تفاسیر توجه به حفظ و ب

برای در نظرداشتن اصول بنیادین و دفاع از تاریخ گرایی در بناهایی با این سبک و  های کهن و انگاره های آن و جاویدان  

                                                                                                                                               گذار و تاثیرپذیر میباشند.    شیوه کارکردی مدنظراست لذا در این باره شناخت اقلیم و بناهای همساز با اقلیم تاثیر

 فرهنگ به مثابه یک اصل  -چکیده ای از فرهنگ و معماری منطقه  -4-5  

های  سرزمین  از  یافته  نفوذ  و  فرهنگی  های  تعدد  دارای  آن  بدوی  های  تمدن  و  آفریقا  قاره  است  مطرح  که  همانطور 

مختلف است که این مناطق را در سلطه و حکومت خود قرارداده است و جنبه سیاسی و چیرگی فرهنگی را بدنبال داشته  

الفت ها و مبارزاتی را دراین مناطق بوجود آورده است ) که نتیجه آن رشد و گسترش فرقه ها و نگرش های مذهبی و مخ

( . که این مهم  تاثیرفراوانی برروی بناهای مورد نظر دارد لیکن تفکرات ماندالیی و ارزشمند کهن    9( و ) شکل  8شکل  

یاد رفته است.   از  بناها نداشته و  را برروی  با  های آن تسلط خود  اکثرا اسالم و مسیحیت است و  فرقه های  دین مردم 

( شغل  66-561: ص    2009، ) گروتر ،    9مختلف و همچنین عقاید فرهنگی رازگونگی و سنن جادوگرایانه و پرسش آور

غالب اصلی مردم کشاورزی ست و زمینهای کشاورزی هم اکثرا بصورت ملی و تحت اختیار دولت ها است ؛ نقطه اتکاء  

-تمام دنیا دارد ؛ محصوالت همچون منابع نفتی و همچنین کاکائواین تمدن ها که بیشترین تولیدات و صادرات را به  

روغن نخل و انواع چوب است چرا که از این گونه های درختی دراین موقعیت جغرافیایی اقلیمی بسیارمشاهده  -نارگیل

احیه کره  نوع پرنده نادردراین ن  60میشود درنهایت غنی ترین تنوع زیستی جانوری و زیست بوم جنگلی ست که بیش از  

 زمین هستند که به اکوسیستم زندگی خود ادامه میدهند. 
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 (  https://fa.wikipedia.org)  مآخذ : –کلیسای اوانجلیکل ، سمت چپ    –. سردر شاخص کلیسا ، سمت راست  8شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1975،   ( https://fa.wikipedia.org ) : مآخذ  –مدرسه پاتریک لومومبا .  9شکل

 اقلیم به مثابه یک اصل   –چکیده ای از اقلیم و معماری منطقه  -4-6

مناطق حاره ای  در همانطورکه مشخص است قاره آفریقا دارای منطقه جغرافیایی ویژه ای است این سرزمین ها

خشک کویری وگرم ومرطوب  دارای اقلیم های گرم و وگرمسیری کره زمین واقع شده اندکه بین المدارین گفته میشود.

و هرچه نزدیکتر به آب های آزاد اقیانوسی باشند   خشکتر آبهای آزاد اقیانوسی دورتر باشندکه هرچه از استوایست 

 (.  10.) شکلمرطوب استوایی خواهد بود

 

https://fa.wikipedia.org/
https://fa.wikipedia.org/
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 2019مآخذ و تحلیل : نگارنده ،  –مرطوب  و  خشک  اقلیمی  کوپن  . دیاگرام  10شکل 

 

اقلیم گرم و مرطوب و استوایی است که بناها با این   اما بیشترین وسعت منطقه ای در این نواحی مختص آب و هوایی 

اقلیم گرم مرطوب   گذشته های کهن آن است.خصوصیات محلی و جغرافیای ویژه بومی شکل گرفته اند الهام ازطبیعت و  

از دوفصل دیگر    شناخته خواهد بیشتر  و زمستان  پاییز  باران در فصول  بارش های  اقلیم گرم و مرطوب معموال  در  شد 

هوای  دمای  دارندوکاهش  مستقیم  ارتباط  و  با محیط همساز  معماری  بناهای  ها  ازاقلیم  نوع  این  در  بود.معموال  خواهد 

بنا خواهدشدوگرماباعث  داخل وکوران   باعث فشردگی  امری مهم قلمدادخواهدمیشود. سرما  وگردش جابجایی هوادرفضا 

  ، ) کسمائی  میشود   بنا  وکاهش    116-117:    1384کشیدگی  بنا  بودن  باز  موجب  نیز  نسبی  رطوبت  افزایش  وجود   )

ن رو خصوصیات کالبدی بناهایی  ازای  –رطوبت نسبی و خشکی بودن اقلیم موجب بسته بودن بنای معماری خواهد شد  

از دیدگاه بومی سازی ها و آنچه که    –( .  11) شکلکه در اقلیم گرم مرطوب استوایی واقع میشوند به شرح زیر میباشد  

در سنت ساخت هر اقلیم وجود دارد هماهنگی بنا با محیط اطراف خویش است و طبیعت مورد الهام قرار خواهد گرفت  

بن تا  است  آورد  بوم  پایدارکه  سبزو  اند    10ا  ساخته شده  صنعتی  نیمه  و  صنعتی  بصورت  که  هایی  اکثرساختمان  گردد. 

حداکثر دو طبقه ند ، با مصالحی مصنوعی چیدمان شده و برروی سکو و پیلوتی وبصورت منفرد و جدا از هم هستند این  

نمای ساختمان بصورت روشن و شفاف و بدلیل وجود باران های    –بناها دارای گونه بندی با کاربری عمومی شهر هستند  

اسیدی از اندودهای گروه سیمانی تخته ماله یی روشن در این بناها و نمای آنها پرداخت شده است .اما درمورد بناهای  

از محیط پیرامونی اطراف است و با مصالح زیست بوم منطقه منطب الهام گرفته شده  اینگونه نیست و  ق است و طبیعی 

بناها بصورت سیار هستند و درجا ساخته شده و به راحتی سهولت برچیده و مرمت میشوند این از خصوصیات بناهای  

 (.  102-103-147-148-174-175:   2009) گروتر،  ارگانیکی ست و طبیعت محور است  Folk فولک
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 2019مآخذ و تحلیل : نگارنده ،  –. معماری همساز با اقلیم  11شکل 

را  زیادی  الهامات  اند  توانسته  روز، کهن های گذشته  به  و هم  است  اصیل  ، هم  است  الهام  منبع  و  کانون  تنها  طبیعت 

با توجه به   گویا و    –ازطبیعت درون ) جنبه فلسفی و به طبع معنایی دارد که بایست کشف گردد ( و برون داشته باشند  

شرایط و محیط اطراف خود سازگاری داشته اند که چندین سال استواری را به معرض ظهور رسانده و با زیبایی و آراستن 

هم اکنون نیز این نگرش ادامه دارد و مسائل زیادی را در این    –تمام ، خویش را به نسل های بعد خود هدیه کرده اند  

ساختاری موجودات ) هم در ساختاروکالبد و هم در مفهوم و معنا ( و ساختمان   11خصوص و استفاده از بیونیک های  

 های صفر انرژی حل و فصل کرده است.

 الهاماتی ازطبیعت ، کهن و تکنولوژی های اقلیمی   –  بررسی و گزارش طراحی بنا-4-7

این یتیم خانه درباماکو درپایتخت    -یتیم خانه فالتوجیگییاسو  -طراحی اقلیمی برحسب علم و تکنولوژی و ایجاد توسعه  

کشورجهان  ترین  ازفقیر  کشورمالی  طبیعی  مخازن  و  منابع  وجود  با  است  مطرح  که  همانطور  قرارگرفته،  کشورمالی 

ار در این قاره بویژه در این کشور به شدت مشاهده میشود محسوب میشود که با فقر دست و پنجه نرم میکند کودکان ک

فاتوماتوگوندورو   را نقص میکند. خانه  اندیشه مخالفت و آن  این  پیداکردن    1978درسال    –که حقوق بشربا  با  فاتوماتو 

کودک    30نوزادی یتیم درخیابان فعالیت خود را آغازمیکند پس ازچند مدت خانه وی با نگهداری و پناهندگی حداقل  

شهردارشهرفرنسس که درجنوب کشورفرانسه واقع شده است داستان    2010یتیم ، تبدیل به یتیم خانه میشود. درسال  

اصل مهم تکنولوژی    3فاتوماتو را متوجه و بررسی میکند و یتیم خانه یی را درباماکو باشیوه یی خاص در اقلیم مربوطه با  

طبقه و دارای   2رایی و نیمه درون گرایی کشورمالی درآفریقای غربی درهمراه با سبک معماری سنتی و بومی و درون گ

برای   نورمستقیم خورشید  گابیون کردن درمعرض  و  و دیوارهای سنگی  بومی  مینماید. مصالح سنتی  بنا  حیاط مرکزی 

ازنفوذ تشعشعات به دیواراصلی است و سقف و بام محافظ ایجاد تهویه و گردش هوا و عدم تابش ن ور مزاحم جلوگیری 

و   بدوی ست  و  انسانی  آجر   ، آجر  باز هم  و  آجر  و  اقلیم در منطقه است. سنگ  با شرایط  میباشدکه همخوان  خورشید 

 (.12بعنوان عنصری مقدس از آن یاد میشود. )شکل 
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همانطورکه مطرح شد این ساختمان به سبک معماری بومی در آفریقای غربی کشورمالی و بصورت حیاط مرکزی همساز  

کالس ها و تراس واقع شده ند که محل فعالیت ودرس  1طبقه است که در طبقه  2این بنا  –با اقلیم ساخته شده است 

بلوک توالت و دوش   –اداری  –خانه هایی برای کودکان وکارمندان ودارای عرصه های پزشکی  -تکلیف کودکان میباشد

رت محلی و ارگانیک بوده که برای کاهش هزینه های  آشپزخانه وسالن سرویس نیزمیباشد. ساخت بنا بصو –حمام 

اصل   3ساخت وانتخاب نوع سیستم سازه وشرایط زیست محیطی ست که لحاظ شده است طراحی کل این پرورشگاه بر

  –محلی و ارگانیکی –علم و تکنولوژی های اقلیمی –استواراست که آسایش و راحتی و درنتیجه مطلوبیت را ارائه میدهد

 (.  13) شکلگ ، آمیخته شده اند. سنت و فرهن

 

 

 

 

 

 

 

 2019تحلیل: نگارنده ،  -  F8 architecture – orphelinat)) ،2015 مآخذ :  -  Falatow jigiyaso . یتیم خانه 12شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019تحلیل : نگارنده ، -  F8 architecture – orphelinat) ، )2015: مآخذ  –. پالن طبقه اول و دوم از راست به چپ 13شکل  
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یتیم خانه ای الوارپوشیده   -طراحی اقلیمی برحسب علم و تکنولوژی و ایجاد توسعه  – Nakuru مسکن و پروژه

میباشد ، همانطورکه مطرح است یکی ازچالش های اصلی درآفریقا عدم وجود مسکن مناسب برای اسکان دهی افراد  

مشکالت خانوادگی  -بیکاری  -بیماری  -موردنیاز میباشد که یک چالش طراحی برای کاربری های سکونتگاهی است .فقر

گ پذیری و... ازموارد اصلی ، ایجاد مسئله بی سرپرستی و بد سرپرستی و کودکان  فرهنگ زدایی و فرهن –مرگ ومیرو  –

رها گشته و محروم میباشد ازآن گذشته مشکالت اقتصادی وعدم وجود تکنولوژی های مهندسی ساخت وفقدان منابع  

ه مطرح شده سازمان  انسانی متخصص در این زمینه باعث افزایش این معضالت شده است لذا برای پاسخ به نیاز و مسئل

میالدی ساخت سازهای نوآورانه را مطرح میکند در واقع طراحی کاربردی و کارساز با   2008بشردوستانه کودکان درسال 

توجه به ساختارطبیعی و گونه شناسی منطقه ای  و نمادهای کهن را ارائه کرده است عالوه برنمونه های کارشده و بیان  

      (. 14که یتیم خانه ای الوار پوشیده میباشد را مثال زد. ) شکل    Nakuruگاه شده ، درغرب کشورکنیا پرورش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arch Daily.com)) : تعریف کننده بنای معماری هستند. مآخذ  –ساختمایه های بومی  –آمودهای فرهنگی  –. اقلیم  14شکل 

 2019،  تحلیل : نگارنده،  2015

نیز درآن  برون گرایی  اصل  است که  اقلیمی منطقه سازمان دهی شده  به شرایط  توجه  با  بصورت خطی  طرح معماری 

طبقه همکف و اول و   2ته شده است که بلوک اصلی دربلوک ساخ  2مشاهده میشود همانطورکه مطرح شده ساختمان از  

فضاهای استراحت و خواب و فضای کنترل کننده کودکان درشب که در طبقه اول    –دارای ریزفضاهایی موردنیازشامل  

تعبیه شده است و در طبقه همکف بلوک اصلی فضاهای آموزشی و سرویس های بهداشتی و مدیریت است.دربلوک فرعی  

ا سازمان دهی شده  و  بندی  تقسیم  مرتبط  سایرریزفضاهای  و  آشپزخانه  و  غذا خوری  های  سالن  ست.)شکل  )کوچکتر( 

طبیعی  15 تهویه  همچنین  و  نورخورشید  تابش  کنترل  جهت  که  است  مجهز  چوبی  کلبه  یک  همانند  پرورشگاه   .)

بازشوهایی رو به تابش خورشید اما بصورت منافذ کرکره ای چوبی و زهوارها ، و رو به مسیر جریان باد ، ساخته شده اند  
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عمودی کناری ولوالهای  ای  لنگه  لوالهای    که در طبقه همکف دو  با  ای همراه  لنگه  )باالیی( تک  اول  درطبقه  و  است 

 (. 16باز و بسته میشوند.) شکل   تحتانی افقی است که توسط ریسمان های کششی ازجنس ابریشمی و کنف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . Arch Daily.com  ،2015)):  پالن طبقه همکف و اول یتیم خانه ، مآخذ –. به ترتیب ازراست به چپ 15شکل 

 .2019تحلیل : نگارنده ،

 

 

بعنوان یکی از قدیمیترین ساختمایه های بومی  –.استفاده ازچوب و فرآورده های آن دربناو بازشوها و منافذ نورگیر   16شکل 

اقتباس یافته ازطبیعت،و شرایط محیطی دارای دوام و مقاومت کششی باالیی میباشد که ریسمان های ابریشمی به این مهم افزوده 

 .2019،  تحلیل : نگارنده. Arch Daily.com   ،2015)) :  است. مآخذ

خانه   یتیم  و  و       Nakuruپرورشگاه  دراقلیم  است  شده  ساخته  موردنیاز  کودکان  اسکان  جهت  ای  خانه  هدف  با  که 

موقعیت بیان شده همانند دیگر بناها با سایرکاربری های دیگر به دالیلی که مطرح گردید با توجه به اندیشه ساختمان  

خودکفایی و  جوش  خود  است  گردیده  بنا  ارگانیکی  محلی  گرفتن    های  شکل  و  دهی  سامان  پارامترهای  مهمترین  از 

)شکل ازبناهاست  های  17اینگونه  ساختمایه  و  متریال  و  میشود  ساخته  ساخت،  مدیریت  کوتاه  زمانی  درمدت  .که   )

بکاررفته درتوده بنا و جزئیات نمادین درفضاها از محیط پیرامونی استفاده ی فیزیکی و الهام یافته ی ماوراءیی ست، که  

د و محتوا بنا را با توجه به آرمان های کهن درتناسبات شکل داده است. )اقلیم و فرهنگ و امنیت وهمچنین استفاده  کالب

 علمی از شرایط بوم آورد و اینجایی بودن ، تعریف کننده هستند(. 
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محلی است که بعنوان پایه و تکیه گاه  درصد خاک رس از مصالح اینجایی و   20. استفاده ازکیسه های خاکی پرشده از  17شکل

بناست ، خاک در محل است و بصورت قطعات بزرگ آجر و بازهم آجر در پایه بنا ، دلیل فنی و تکنیکی و منشاء آغازین و بن کهن 

 .2019،  تحلیل : نگارنده .2015،   (Arch Daily.com) :   در اقلیم را دارد. مآخذ

این بنا    -طراحی اقلیمی برحسب علم و تکنولوژی و ایجاد توسعه  –  Kenema روزی درپرورشگاه و مدرسه شبانه    

ساخته شد. این   2014با توجه به شیوع بیماری ابوال در آفریقا و همه گیری این بیماری درسیرالئون کنما درسال 

این بنا به این صورت است   ساختمان دارای کاربری یتیم خانه و مدرسه یی برای جامعه دختران میباشد.گزارش طراحی

که به دلیل حضور دختران دراین مجموعه خانواده ها و یا بازماندگان وآشنایان نزدیک تر به کودک مستقردرهمین 

بنا بیشترحالت مدرسه شبانه روزی را دارد تا اینکه یک یتیم خانه لحاظ گردد. فرم و طرح  -مجموعه اسکان داده شده اند

عه ای و خطی و دارای سقف های مسطح سرگشاده و دوپوش با استفاده از خرپای فلزی است معماری بنا بصورت مجمو

 (. 18پوشش سقف باالتر از محصوریت دیوارها ست که محدود است اما مسدود  نمیباشد. )شکل

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

Arch Daily.com )    2019تحلیل : نگارنده ،  ،  2015   :) مآخذ   - swawou . مجموعه آموزشی و 18شکل 

  سکونتی  



 بهرام احتشام کردکندی ...... و  می ، برحسب اقل قایسرپرست درآفر یکودکان ب یسکونتگاه یها ته ی، با وارازمندانیبه ن یپاسخ معمار 

 

 
 
 

از   عرصه خدماتی و سرویس    –عرصه مدیریت وپذیرش    –عرصه کلی تشکیل شده است . عرصه آموزشی    3ساختمان 

عرصه مدیریت و پذیرش    –دهی.عرصه آموزشی شامل کالس ها و سالن همایش کودکان ودانش آموزان برای کارگروهی  

اداری   ورودی    –شامل  و  است    –پذیرش  اتاق کامپیوتر  و  آشپزخانه    -سایت  و سرویس دهی شامل    –عرصه خدماتی 

ه درداخل مجموعه فضاهایی وجود دارد برای آموزش و یادگیری بچه سرویس های بهداشتی میباشد. درمحوطه پرورشگا

ها در زمینه زراعت و کاشت گیاهان و کشاورزی است در این رابطه یکی از شغل های غالب در منطقه با توجه به در نظر 

ا کرده  توسعه  ایجاد  و  هدفمند  که  میباشد  زراعت  و  کارکشاورزی  منطقه  در  موجود  اقلیمی  شرایط  ست.     گرفتن  

                                                           (.                                                                                                                            19)شکل

             

 

 

 

 

 

 

 

رروی پایه ها تکیه کرده است و بیرون زدگی دارد که ایجاد سایه میکند همراه با . سقف مسطح همراه با سازه فلزی ب 20شکل 

تحلیل :  ( Arch Daily.com):  راسته های کم عرض کوران و تهویه در نتیجه خنکی و دمای هوا را به حد مطلوب میرساند. مآخذ

  .                                                                                                                          2019 نگارنده، 
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شکاف ها و دهانه هایی   –. محوطه شنی درمجاورت کالس ها است که متمرکز و برای فعالیت کار گروهی و عملی میباشد  21شکل

درب ها و بازشوهای پنجره ازجنس چوب بامبو ساخته و بافته شده است. مآخذ  –برای ورود و خروج و همچنین تهویه طبیعی دارد 

:  (Arch Daily . com ( 2015 2019،  تحلیل : نگارنده. 

شد و دیوارها ساخته شده اند و بتن  مصالح اصلی بنا ازجنس آجر محلی و مالت ماسه سیمان و ماسه سیمان آهک میبا

درنهایت مصالح بوم آورد است که بصورت علمی    نیز استفاده شده که در برابرخوردگی و مقاومت حرارتی باالیی دارد .

 (.22ساخته و استفاده شده است. )شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چیدمان آجری در کالس های آموزشی و نوعی از  -. آجرمحلی و آجردرمحل ، آجر انسانی و عنصری مقدس است  22شکل 

 .2019، تحلیل : نگارنده. 2015( Arch Daily.com) دیوارهای مجاورخارجی مشاهده میشود. مآخذ :

یکی دیگرازاهداف بسیارمهمی که در این نوع کاربری ها مورد توجه است آموزش و یادگیری مهارت و حرفه یی است که  

ر آن محیط ، به آن مهارت اشتغال دارند و کسب تجربه و امرمعاش انجام میدهند  در آن محیط جغرافیایی اکثر ساکنین د

، لیکن با توجه به شناخت منطقه و چند اقلیمی بودن و مطالب مطرح شده ، اشتغال به مهارت کشاورزی وکشتزار و کار  



 بهرام احتشام کردکندی ...... و  می ، برحسب اقل قایسرپرست درآفر یکودکان ب یسکونتگاه یها ته ی، با وارازمندانیبه ن یپاسخ معمار 

 

 
 
 

لی و بومی را می طلبد که بر  از مشاغل غالب در منطقه و درآفریقا است لذا اشتغال های محلی و بومی ساختمان های مح

                   (.23پایه اقلیم است  اما با آگاهی با علم و دانش امروزی ست ، تا اینکه توسعه یابد. )شکل

 نتیجه گیری-5

) می دانی که آسمان ابری  نتیجه ای که بتواند در خورمطالب بحث مدنظرقراربگیرد ، میتواند اینگونه تفسیر شود که ،  

ست و باران می بارد و پرسه زنان در خیابان نیازبه چتردارند که خیس نشوند و تو از غرایز و نیازهای خود میگذری تا به  

ه دهی و پرسه زنان احساس آسایش و سپس آرامش بکنند. موضوع مسئله پرسه زنان در خیابان چترهای ایده آل هدی

لیکن   این موضوع پاسخ به معماری است و پاسخ به نیازمندان است ،  – باران است که منجر به خیس شدن شده است ...( 

ست که اصالت و توجه به شاءن و بطن و عالمت های رفتاری این کودکان با مشخصات نامبرده مطرح و به آن اشاره شده ا

آرمان هایش حفاظت گردد و با تعامل داده ها و اطالعات به روز و آموخته هایی که دریافت میکند تربیت و عالم شده و  

برای ادامه زندگی اش به اجتماع وطنی خود برگشت داده می شود ، لذا دراین راستا اقلیم بایست کار کند تا معماری آن 

اری روزی بنا می گردد و روزی مخروبه و عملکرد خود را ازدست می دهد توجه به اصول  بنای معم  ازآنجا که  پدید آید 

بنیادین و انگاره ها و الگوهای کهن آن می تواند بعنوان ارزش ذاتی و قابل تقدیر فرض گردد و مورد استفاده  نیز قرار 

  بنا   ماندگاری  و  پایداری  برای   مهندسی  اقلیم  علم  موضوع  نخست  وهله  بگیرد. لیکن شرح موارد زیر مطرح است که ، در

بنیادین  ریشه  اصل  به  توجه  –  می شود  مطرح نماید  جاودان  را  بنا  که  است  معماری  بنای  دهی  کرامت  برای  و    –  می 

  انسانی   که  باشد   تغییرپذیر  نیاز   برحسب  میتواند  و نیز  میگیرد  نشات  بنیان  و  ریشه  از  که  است  باور و فرهنگ  دیگر  موضوع

، نوعی    باور فرهنگی  و همچنین  -  را  هویت  و  ، تاریخ  بنیاد  -  می نماید  مطرح  را  ، جغرافیا  اقلیم  لذا  -  پذیراست  جامعهو  

طبیعت تنها کانون و منبع الهام است که کماکان    .کرد  خواهد  تعریف  را  معماری  فضای  باشنده  رازگونگی ست و اعتقادات

اصیل هم   ، است  کرده  مطرح  را  اقلیم  همواره  را    و  زیادی  الهامات  اند  توانسته  گذشته  های  کهن  روز،  به  هم  و  است 

ازطبیعت درون ) جنبه فلسفی و به طبع معنایی دارد که بایست کشف گردد می تواند به فطرت انسان نیز اشاره بنماید (  

باشند   برون داشته  اند که چندین سال    –و  اطراف خود همساز و سازگاری داشته  به  شرایط و محیط  توجه  با  گویا و 

هم    –استواری را به معرض ظهور رسانده و با زیبایی و آراستن تمام ، خویش را به نسل های بعد خود هدیه کرده اند  

از بیونیک های ساختاری موجودات ) هم    اکنون نیز این نگرش ادامه دارد و مسائل زیادی را  در این خصوص و استفاده

در ساختاروکالبد و هم در مفهوم و معنا ( و ساختمان های صفر انرژی که پایداری اقلیمی ست و اشاره به طراحی اقلیمی  

کهن و راز و تکنولوژی ها ی اقلیمی  برحسب علم و تکنولوژی و توسعه آن را دارد و مسائلی را نیز حل و فصل کرده است. 

مانند هستند ،     معماریه  با معمار و علمی ساختن معماری بومی که بناهای فولک  -ساختن  بنا با معمار  -و هم     و هم 

و هم به روز، که توسعه    -ساختن  بنا با معمار ، هم اصیل ، که تجربه شود     -همراه  با کهن و فرهنگ و زیبایی های آنها  

                                                                                     یابد 

 پی نوشت -

فضای معماری با باشنده آن    –انسان بعنوان استفاده کننده ازفضای معماری و مصرف کننده ازفضا محسوب میشود     -1

 (.  34-79-124-161-198:   2009) شولتز ،  تعریف و درک میشود و درباره منابع درک انسان به تفصیل سخن میگوید
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ساخت   -2 و  معماری  طراحی  های  جنبه  در  ها  موءلفه  ترین  اولویت  و  مهمترین  از  آن  اصول  رعایت  و  اقلیم  اصل 

از    ، پیشرو ست  پیرو و  اقلیم بصورت  لیکن   ، پذیری دارد  انعطاف  نا  پذیری و  انعطاف  قابلیت  اثرمعماری است ، چرا که 

پذیربودن ، پیرو قواعدی ست و دارای ض انعطاف  از  جهت نا  ابطه ای که مورد آزمایش قرارگرفته و عملیاتی شده است. 

جهت انعطاف پذیربودن ، قابلیت تغییر و تنظیم دارد در واقع میکرو اقلیم های پدید آمده که چه بصورت طبیعی ایجاد 

آوانگارد است. )   پیشرو ست و  باشد، میتواند فراگیر باشد و  انسان ساخت  ،  گردد و چه بصورت عناصر معماری  نگارنده 

1398 .) 

چپ همگرا )درون گرا( و منطقی ست و    –ناحیه چپ و راست مغز به ترتیب بیانگر و دارای استدالل و خالقیت است     -3

 (.   84-85:  2009(. )گروتر، 177تا169-189-190:  2008راست واگرا )برون گرا( و هیجانی ست و... )الوسون ،  

  Folkبومی گرایی است توجه به نگرش های خود جوش محلی در معماری ست که بناهای بومی ارگانیکی فولک     -4

است که خانه زاد است و همواره با مصالح موجود در محیط پیرامونی ساخته میشود که تجربیه گذشته و علمی روز باشد  

 (.  1398) نگارنده ، 

ن است این مرحله ممکن است تالش چشمگیری را طلب نماید در واقع برای  تشخیص وجود مسئله و تصمیم به حل آ -5

ممکن است کوتاه باشد و یا زمان زیادی را طلب نماید. فرموله    –رسیدن به کاری خالقانه برای شروع کار ضروری ست  

که مهارت است مسیر را    کردن در واقع راه های فهم مسئله  طراحی را  با تحلیل و ارائه برنامه اجمالی در فعالیت طراحی

 (.  184-252-367:  2008مشخص میکند .) الوسون ، 

میان تصرف بودن قابل تغییر بودن عرصه ها و ریزفضاها در واقع انعطاف پذیری و آزادی فضاها آنچنان که کاربری و    -  6

د برحسب نیاز انسان در آینده تغییر  عملکرد بنا ثابت باشد اما بهره برداری و استفاده باشنده فضا متغییر بوده و یا میتوان

-227:    2009( .ازدیدگاه زیبایی شناسی )فضا مابین مطرح است( )گروتر ،42تا39-88تا   85:    1389) پورمختار ،    نماید. 

226 .) 

  سازی،   گره  سازی،  رسمی  از  عبارتند  که  کرد  تقسیم  اربعه  اصول  نام  به  اصل  چهار  به  را  ایرانی  معماری  استاد لرزاده  -  7

  که  بودند   توانا  ساختمان  کاری  سفت  پایان   از  پس   معماران  آن،  از  پیش   و   قاجاریه  دوره  بناهای   در .  مقرنس  و   بندی   یزدی

  لرزاده .  شد  می  مشخص  مرحله  این  در  پرکار  و  زیبا  تصاویر  خلق  در  معماران  قابلیت  و  کنند  تزیین  را  بنا   متعدد   های  گوشه

 را   استادکاران  و   یافت  تسلط  نیز   اروپا   نوزدهم   قرن  معماری  و   ایران  باستانی   معماری  تزیینات  به  خود  اربعه  اصول  بر   عالوه 

  آرایه   کرد  سعی  بلکه  نپرداخت  عمومی  بناهای  در  جامعه  بر  مسلط  با معماری  مقابله  به  وی.  کرد  می  هدایت  زمینه  این  در

  و  یافت   موفقیت  راه  این   در  و   بگنجاند   شدند   می  اجرا  و   طرح  کالسیک  هندسه  با  که  بناهایی  در  را  ایران  در   معماری  های

  .شدند   مند  بهره  او  هنر  از  عمومی   بناهای   از  تعدادی  و   مذهبی   بناهای   و   مساجد   و   سلطنتی   های  کاخ   کلیه  کم   کم

(https://www.irna.ir/news) . خبرگذاری جمهوری اسالمی ایران 

8-w. koppen    و  نباتات انواع  رشد  برمبنای جهانی مقیاس  در  که  ست اتریشی  شناس  اقلیم  و  دانشمند – کوپن 

 فصل اقلیم این در – استوایی و بارانی اقلیم - 1 .است کرده معرفی اقلیم 5 در را جهان اقلیمی مختلف تقسیمات گیاهان

 کمبود  بدلیل – خشک گرم  – 2 .کمترنیست سلسیوس  درجه 18 از سال ماه سردترین معدل دمای و  ندارد وجود سرد

 سال از ماه 1 تقریبا و است کوتاه زمستان – مرطوب گرم اقلیم - 3 است هوا بسیارخشک تبخیر، و هوا رطوبت و بارندگی

 سال ماه گرمترین در  و درجه 18 و - 3 بین هوا دمای سال ماه در سردترین اقلیم این در بندد می یخ زمین یا و برف

https://www.irna.ir/news


 بهرام احتشام کردکندی ...... و  می ، برحسب اقل قایسرپرست درآفر یکودکان ب یسکونتگاه یها ته ی، با وارازمندانیبه ن یپاسخ معمار 

 

 
 
 

 یخ  زمین و برف بصورت بارندگی زمستان از زیادی های ماه - برفی سرد اقلیم – 4 .میباشد سلسیوس درجه 10 از  بیشتر

 – 5 .میباشد سلسیوس  درجه  - 3 از  کمتر  سال سردترین ماه در  و  10 از بیش  ماه گرمترین در  هوا  دمای معدل  و – میزند

 هوا دمای معدل سال ماه ترین گرم و در ندارد وجود گرم فصل اقلیم این در استوایی بارانی اقلیم برخالف -قطبی اقلیم

 (. 81 – 82 - 83 : 1384 ( )کسمائی 39 – 38 ،: 1388 میباشد. )رازجویان سلسیوس درجه 10 از کمتر

 به  همچنان  که  وضوح  عدم   و  ایهام  و دارای  سحر  با  همراه  رمزگونه  های  واکنش   و  رفتارها  ست  ،  شهودی  ماندالیی  -  9

 (. 1398) نگارنده ، .است کرده  طلب را هایی پرسش  و شرح  - است رازگونگی دنبال

یکی ازموارد ماندگاری بنا با توجه به سنت و فرهنگ هر منطقه استفاده از اصول حاکم برطبیعت است که پایداری   -10

میکند   مطرح  را  پایا  بنا  و  مینماید  ایجاد  را  بنا  دریافت   –اقلیمی  را  الزم  پایداری  بنا  که  است  قواعدی  دارای  صرفا 

استفاده بهینه از سوخت های فسیلی و حداکثراستفاده از    –امونی  مینماید.دراین خصوص استفاده از محیط طبیعی پیر

اشاره به بناهای    -پایدار  -سبز  –بومی سازی ها و استفاده از مصالح اینجایی و ... اکولوژیکال    -انرژی طبیعی برگشت پذیر

، نگارنده   ( شد.  خواهد  شامل  نیز  را  امروزی  انرژی  صفر  های  ساختمان  که   ، دارد  اقلیمی  های 1398  پایای  خواسته   )

 (.  5:   1388) رازجویان ،  –سالمتی  -آسایش  –زیبایی  –معماری با الهام از یک  شعار باستانی .  استواری 

، گویا بیشتر جنبه ی مدل   –11 الهام گرفته شده است  از طبیعته  الگوبرداری و شباهت سازی  با  معماری زیست فنی 

کالبد موجودات در طبیعت را دارا ست که بیشتر محور تکنولوژی در معماری    سازی سازه ای و برداشت شده از ساختار و

نگارنده ،    (را مطرح می کند و نمونه ای از مسائل مختلف را حل کرده است و دارای پایداری و زیبایی و اقتباس میباشد  

 (.2014(.) گالبچی و خرسندنیکو ،  1398
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