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  چکیده
رویه شهرها برای استفاده از یک بعد و جلوگیری از گسترش بیوقفه جمعیت شهری و به تبع آن نیاز به مسکن ایش بیافز

شهری و نیز پدیدارشدن ونقلمحیطی، حملاراضی، مسائل زیستکاربری زمین شهری و رفع مشکالت سیما و منظر ، از 

آنچه در  است.پیشرفته و درحال توسعه مطرح کردهرا در کشورهای سازی مرتبههای فنی از بعد دیگر، ضرورت بلندنوآوری

طراحی چنین فضاهایی باید مورد توجه قرار گیرد، اهمیت دادن به موقعیت بنا و وضعیت فرهنگی و اقلیم آن است، 

س ضوابط و است و معموال ساخت بناهای بلندمرتبه بیشتر براساشدهه آن توجهموضوعی که متاسفانه در کشور ما کمتر ب

اما باید این موضوع را مدنظر داشت که بلندمرتبه سازی نباید با اصول معماری  .استگرفتهسازی صورتمقررات بلندمرتبه

کارگیری معماری همساز با محیط همچون معماری پارامتریک محیط در تناقض قرارگیرد. از اینرو به پایدار و هماهنگی با

مرتبه با محیط پیرامون خویش باشد. کیش های همساز نمودن بناهای بلندراهد یکی از توانو بهره جستن از طبیعت می

گیرد. ها بهرهتواند از این روشهای فراوان محیطی در جزیره میتثنی نبوده و با توجه به پتانسیلنیز از این قضیه مس

به بررسی ضرورت  اینترنتیای و نهتوصیفی و با استناد به مطالعات کتابخا-ازاینرو پژوهش حاضر با روش تحلیلی

ها حاکی از آن است که در پردازد. یافتهکارگیری معماری همساز با اقلیم در ساخت بناهای بلندمرتبه در کیش میبه

کارگیری معماری بسیاری موارد ساخت بناهای بلندمرتبه در مغایرت با پایداری قرار دارد که در راستای حل این مشکل به

 تواند راهگشا باشد. محیط همچون معماری پارامتریک می همساز با
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  مقدمه -1
ماری که در مسائل معنیاز است طراحی و ساخت یک بنای بلند مرتبه، نیازمند توجه به معیارهای گوناگونی است. ازسویی  

خواهدآمد که خود موجب ها باید رعایت شود، مدنظر قرارگیرد و از دیگر سو با افزایش ارتفاع، موضوعاتی پیشهمه ساختمان

 . قرارگیرند بررسی و تحلیل مورد درستی هایی است که باید بهایجاد تهدیدات و فرصت

ای است، موضوعی که باتوجه به ه داشت، مسائل سازههای بلند باید به آن توجی دیگری که در طراحی ساختمانجنبه

 گذارد. کنندگان از فضا، افراد حاضر در منطقه، اقلیم و منظر میبودن مقیاس اثر تاثیر بسزایی بر استفادهبزرگ

 فیتیکی دارای باید قرارگیری محل از نظر صرف شهر، در زیاد تأثیرگذاری قلمرو با و مهم بنایی عنوان به بلند ساختمان

 مدنظر معمولی هایدرساختمان که مواردی بر عالوه ابنیه نوع این در اینرو از .شد با شهری هاینشانه حد در شایسته، و درخور

 .[1]گیرد قرار توجه مورد نیز دیگری موارد باید است،

برداری راهکاری جهت بهره تواندهای گیاهی و جانوری موجود در اقلیم هر منطقه در ساخت بناهای آن میاز گونهاستفاده 

 های یک محدوده باشد.هرچه بیشتر از پتانسیل

جزیره کیش نیز به عنوان یکی از زیباترین جزایر مرجانی خلیج فارس و با اقلیمی منحصر به فرد از این تنوع گیاهی و 

فضایی و محیطی، -اد مختلف کالبدیاست و با توجه به تغییرات اتفاق افتاده در چند سال اخیر در ابعنماندهبهرهجانوری بی

 ها است.سازیخصوص در بلندمرتبههای نوین در معماری باتوجه به اقلیم بهکارگیری روشجوالنگاهی برای به

و در ادامه با  پرداختههای بلندمرتبه و ابعاد مختلف چنین بناهایی ابتدا به معرفی ساختماندر این پژوهش بدین منظور 

 باآوریم، سپس معرفی معماری پارامتریک فراهم میای را برای زمینهه با معماری همساز با محیط، پیشطتوضیحاتی در راب

عماری پارامتریک در ساخت کارگیری مهای آن تحلیلی از دالیل ضرورت بهویژگیشناخت معماری جزیره کیش و 

سازی شده از یک برج پارامتریک در ای شبیهنمونه ،است. و نهایتا در قالب جدولیشدهمرتبه در کیش آوردههای بلندساختمان

 است. شدهزیره کیش ارائهج

 

 های بلند مرتبهساختمان -2
 و ایجاد جدید شهرسازی ظهور و تکنولوژی پیشرفت اقتصادی، مسکن، دالیل کمبود دالیلی همچون مسئلهبا توجه به 

های بلند مرتبه باید شرایطی از قبیل ای احداث ساختمانبر. رسدضروری به نظر می بلندمرتبه هایگیری ساختمانشکل

رعایت شود و معیارهای  های بلندهای خاص و  تعیین حد ارتفاع برای ساخت ساختمانشرایط زمانی و مکانی مناسب، کاربری

ی، روانی و و معیارهای فرهنگی، اجتماع کاربری و عملکردتناسبات و فرم، های بلند همچون معماری در طراحی ساختمان

  توجه نمود. اقتصادی که نقش اساسی در ایجاد محیط مطلوب در طراحی بناهای بلند ارتفاع و مقیاس انسانی

های مختلف دارای تعاریف متفاوتی است از جمله در بعد دیدگاه افراد و متخصصین در رشتهیک ساختمان بلندمرتبه از 

 مسائل اجتماعی و غیره. اما توضیح مختصر آن به شرح زیر است: ای، تاسیسات،معماری، طراحی شهری، از نظر سازه

 هاییساختمان به مرتفع، بنای مفهوم دهد؛می اینگونه توضیح را مرتفع ساختمان سوئیس، معنای زمین طراحی کمیسیون

 که جایی و [2]دشو بلندتر و کند تجاوز ناحیه آن بناهای در ارتفاع رایج نظم از توجهی قابل طورهب که شودمی اطالق

 مفید تواندنمی عمل در تعریف این باشد بلندتر و نکرده تبعیت موجود هایبلندی ساختمان از ندارد وجود نظم و مندیقانون

 قبیل این موارد این در آیند شمار به مرتفع توانندمی طبقه ۵ یا و ۴ بناهای طبقه، 2 و1 هایدر توسعه تعریف این طبق .باشد

 تعریفی چنین بنابراین ایست(  مقایسه یا نسبی تعریف این )یعنی بنامیم بلند و مرتفع مطلق طور به توانیما نمیر هاساختمان

 .دادارائه بناها ارتفاع تعیین با ارتباط در مشخصی الگوی توانمی که است داده نشان تجربیات. جامع نیست

 هادهکده و شهر حومه هایساختمان:طبقه سه تا یک

 اقتصادی هایبلوك و خانواری چند قبول، مورد شهری بناهای :طبقه شش تا چهار

 هاپایتخت در موجود هایساختمان:طبقه نه تا شش
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 از را آن و شد معنی تروسیع مرتفع بناهای واژه شود آنها نگاه به تعجب با آنکه بدون بلندتر بناهای به هاچشم کردن عادت با

 :دارد قرار آن در نیز اکنون هم که داد قرار گروهی منطقی در نظر

 معمولی هایساختمان :طبقه شش تا یک

  مرتفع استاندارد بدون هایساختمان :طبقه نه تا هفت

 .[2]مرتفع های ساختمان :بیشتر و طبقه ده

 در. مفید است مرتفع ساختمانهای از مرتبه بلند هایساختمان تشخیص جهت شهری طراحی در و است تکنیکی واژه یک این

 تجربه.اند کرده را انتخاب خراش آسمان نام به متر 3۸1 ارتفاع با امپایراستیت نظیر پیکر غول و بلند خیلی هایساختمان مورد

 ساختمان هر ولیکن شودمی نظر گرفته در مرتفع ساختمان عنوانهب متر ۸۸ از بیش ارتفاع با هایساختمان که است داده نشان

 .گیرندنمی قرار چارچوب این در وغیره سیلوها ها،کارخانه نظیر صنعتی هایساختمان مثال .آیدنمی حساب به مرتفع بلندی،

 اینگونه مرتفع بناهای تعریف در آسمان قانون. وابسته تعاریف باشند تا بلند ساختمان تعریف توانندمی بهتر مستقل های تعریف

 طول از اندازه این باشد زمین سطح از باالتر فوت ۲2 بنا اطراف همه در طبقه اش باالترین که است بنایی بلند ))بنای آورد: می

 بین اسکاندیناوی و اروپایی کشورهای بیشتر در نشانی آتش تجهیزات امکانات حد.آمده است بدست نشانی آتش گروه نردبان

در محل  ۴1-133۸های ی سالرسد، در فاصلهمی ۴4ی سازی در ایران به اوایل دههی بلندمرتبهسابقه .[2]است(( متر 2۵ تا 22 ارتفاع

توان از آن به عنوان اولین ساختمان بلند شد که میای بنام پالسکو ساختهطبقه 11خیابان فردوسی و جمهوری اسالمی، ساختمان تجاری 

 تعداد حداقل سوزی شآت برابر در هاساختمان محافظت اجرایی دستورالعمل طبق ایران، در حریق نظر از .[3]در ایران نام برد

 .[۴]است شده تعریف طبقه ۸ مرتفع ساختمان طبقات

 

 معماری همساز با محیط -3
طور ههایی که بها بویژه ساختمانامروزه اهمیت و ضرورت توجه به شرایط اقلیمی در طراحی و ساخت همة ساختمان

های هماهنگ باشد. از یک سو ساختمانحائز اهمیت می گیرند از دو نظرانسان و موجودات زنده قرار می مستقیم مورد استفادة

گونه های با طراحی اقلیمی از نظر آسایش حرارتی انسان کیفیت بهتری دارند شرایط محیطی اینبا اقلیم و یا ساختمان

پذیری ع و دلها فضاهای متنوها بهتر است و تنوع و تغییر روزانه و فصلی نور حرارت و جریان هوا در این ساختمانساختمان

کند از سوی دیگر هماهنگی ساختمان با شرایط اقلیمی موجب صرفه جوئی در مصرف انرژی مورد نیاز برای کنترل ایجاد می

های هماهنگ با اقلیم را در توان شرایط داخلی ساختمانها میشود. در برخی اقلیمها میگونه ساختمانشرایط محیطی این

برای دستیابی به  های مکانیکی حرارتی در حد آسایش انسان تنظیم کرد.و بدون نیاز به سیستم طور طبیعیهتمام طول سال ب

برای تداوم مبارزه با محیط در احداث  باشدها مهمترین عامل میهای تامین آسایش در ساختمانکارگیری راههشرایط آسایش ب

 ها شرایط و مواردی باید رعایت شوند.ساختمان

 محیط با متناسب اختمانس طراحی     .1

      محیط با متناسب مواد و مصالح انتخاب     .2

ساخت و ساز باید متناسب و متاثر از اقلیم مناطق مختلف و با توجه به معماری سنتی منطقه باشد. لذا اقلیم شناسان باید با 

های طبیعی زندگی ارائه دهند . ا و محیطهشناخت هر چه بیشتر و بهتر اقلیم رهنمودهای مناسب برای آسایش را در ساختمان

باید با شناخت هر چه گسترده تر خصوصیات معماری گذشته و رابطة آنها با شرایط اقلیمی حاکم طراحی نو ارائه داده شود و 

ی و روستائ، های شهریوضع موجود را با توجه به گذشته و حال و آینده به شکل مطلوب سازماندهی کرد. در طراحی ساختمان

رافی سمت شیب توپوگ وضع و جغرافیایی هایعرض به نسبت و باشد نظر مورد طورکاملهب محل هوای و آب باید  صنعتی

 .[۵]شودزمین در جهات جغرافیایی و مقدار دریافت انرژی خورشیدی در فصل تابستان و سرمای زمستان طراحی مناسب ارائه 
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 معماری پارامتریک -9
است و از منظر ها و از شهرسازی تا معماری و طراحی داخلی حضوریافتهدر همه مقیاسنظر شوماخر  معماری پارامتریک از

 .دهدمیمند و سیالیت یکپارچه را نمایشزیباشناختی، پیچیدگی نظام

گیری از تغییرات تدریجی فرم در فضای معماری پارامتریک در جستجوی سازگاری با محیط پیرامون خود است و با بهره

زیست سازگاری پیدا کند و به سمت معماری کرده تا با محیطسازد. معماری پارامتریک تالشطراحی این موضوع را ممکن می

کند استفاده می وفورها در داخل بهعنوان پوشش فضاها در خارج و با جدارهها بهمعماری پارامتریک از پوسته پایدار حرکت کند.

های آزاد آورد. صفحات با فرمها را در نرم افزارهای طراحی فراهم میراحی و ویرایش این پوستههای فراوانی برای طو پتانسیل

 .ترین منابع طراحی در معماری پارامتریک هستنداصلی

ه بر روی صفحات های تصویرشدها، عکسها، بافتهای پارامتریک استفاده از الگوهای تکرارشونده نقشهدر بسیاری از پروژه

توانند تکرارشوند تا سطوح را بسازند عنوان پایه ساخت اجزایی که میشوند. این الگوها بههای داخلی دیده میا و پوستهآزاد نم

 کاربرد فراوانی در ساخت و تولید دارند.

معماری به عنوان یک موضوع پیچیده و چند بعدی باید بتواند فرصت و امکان پردازش اطالعات متنوع را داشته باشد و 

ی از هایدر جدول زیر نمونه .استآوردهعماری پارامتریک پایگاه مناسب سنجش و پردازش اطالعات در حوزه طراحی را فراهمم

 است.شدهگیری از معماری پارامتریک آوردهبرج های درحال اجرا با بهره

 

 : نمونه برج های معماری پارامتریک1جدول 

 
 ماخذ: نگارندگان
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 ۵ 

 جزیره کیش-5
سال پیش،  1۵نسبت به ست که ترین نقاط ایران در زمینه ساخت و ساز، جزیره کیش ایکی از پررونقحاضر در حال 

ه طبقه بود 11 بلندترین ساختمان، برج ای که در گذشتهبه گونهاست. پیشرفت کرده در این جزیره بسیارساخت و سازها 

 .طبقه صادر شده است ۵4حال ساخت است و حتی مجوز برج  در نیزطبقه  2۲و  طبقه 22 تا هایساختمانکه امروزه درحالی

، داشتن های آزاد جهانیدسترسی به آبراههای گردشگری به دلیل از این رو کیش به عنوان مرکز تجاری و دارای جاذبه

ی پایدار که ا، موقعیت استراتژیکی مناسب و توجه به الگوهای توسعهیتفریح اماکن و هتل ساخت برای زمین توجیهی هایخنر

های معماری به کار رفته در ویژگیانتخاب گردید.  هدف موردنظرباشد، به عنوان می مقالهدر ارتباط با موضوع مورد بحث در 

 کیش به شرح زیر است:

 

  ها به صورت حیاط مرکزی و نیمه درون گرا: ها به صورت حیاط مرکزی و نیمه درون گرا: ساختمانساختمان  

ی این اطراف یک حیاط مرکزی قرار دارند. فرق عمده ها درگرا هستند و اطاقها نیمه دروندر این کرانه اکثر ساختمان

ها ی مشابه در مناطق فالت مرکزی ایران در این است که با وجود آن که این ساختمانهای حیاط مرکزی با ابنیهساختمان

ای وسیع رو به فضای ههای بلند و مرتفع و ایوانها با فضای خارج کامال بسته نیست و پنجرهباشند، ولی ارتباط آنگرا میدرون

 .کوچه و یا میدان در طبقات دوم و خصوصا سوم ساختمان دارند

 

  حداکثر استفاده از سایه و کوران هوا :حداکثر استفاده از سایه و کوران هوا :

های رو به حیاط از یک طرف و کردن پنجرهتاق و کاستن از شدت گرما، با بازی هوا در داخل ای دو طرفهاستفاده از تهویه

های شود، اهالی در ایوانهای رو به کوچه از طرف دیگر، همچنین هنگام عصر و غروب که از شدت آفتاب کاسته میپنجره

 برند.نشینند و از جریان بادی که بین دریا و ساحل وجود دارد لذت میخارجی رو به دریا می

 

  ره ها بلند و کشیده ره ها بلند و کشیده ارتفاع اتاق ها زیاد و پنجارتفاع اتاق ها زیاد و پنج

رسد. دلیل این ها نیز در این منطقه از سایر مناطق اقلیمی ایران بیشتر است و ارتفاع آن گاه تا چهار متر یا بیشتر میارتفاع اتاق

ا یابد و بتر اتاق کاهش میامر بدان جهت است که گرمای هوا در فضای داخل صعود کرده و در نتیجه دمای هوا در ارتفاع پایین

  شود.های زیر سقف در دو طرف اتاق، هوای گرم تهویه میوجود پنجره

 

  ایوان ها وسیع و مرتفع ایوان ها وسیع و مرتفع 

شود. در فصول گرم که مدت آن ایوان در این منطقه از سایر نواحی بزرگتر است و فضای بسیار مهمی در ساختمان محسوب می

شود، زیرا در ایوان هم تهویه به خوبی صورت انجام می های روزمره در داخل ایوانحدود نیمی از سال است، اغلب فعالیت

های گیرد و هم در زیر سایه قرار دارد. غالبا در دور تا دور حیاط مرکزی و همچنین در یک و یا دو سمت خارج بنا ایوانمی

 وسیع و مرتفع وجود دارد.

 

  عدم وجود زیر زمین در مناطق نزدیک به ساحل عدم وجود زیر زمین در مناطق نزدیک به ساحل   

شود و های زیرزمینی و رطوبت بسیار زیاد، زیرزمین احداث نمیاورت با دریا و باال بودن سطح آبدر بندر بوشهر به دلیل مج

باشند و ی خدماتی دارد و آشپزخانه، انبار آذوقه و احیانا انبار کاال در این طبقه میی همکف نیز بیشتر جنبههمچنین طبقه
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طبقات فوقانی، این است که کوران هوا در این طبقات بهتر انجام  ی مسکونی دارند. مزیت دیگرطبقات اول و دوم بیشتر جنبه

 .ها محفوظ استهای فوقانی از دید عابران در کوچهمی شود و از لحاظ محرمیت ، پنجره

 

  های غالباً مسطحهای غالباً مسطحطاقطاق

باشند. در فصول های مسطح میها دارای بامهای قوسی رایج نیست و اکثر قریب به اتفاق ساختماندر این سواحل، احداث طاق

گرم در شب هنگام، به دلیل خنکی نسبی هوا بر روی بام و تابش حرارت از زمین و بام گرم به آسمان نسبتا سرد، اهالی بر روی 

باشد تا ساکنان بر روی بام از دید اطراف محفوظ باشند و در عین حال خوابیدند و جان پناه اطراف بام اغلب مشبک میبام می

 .بر روی بام استفاده کنند از کوران هوا

  

  های عربی و هندیهای عربی و هندیالهام گرفتن از قوسالهام گرفتن از قوس

های عربی و هندوستان، تزیینات ساختمان جا الزم به ذکر است که به لحاظ تبادل تجاری بین بنادر این سواحل با کشوردر این

ربستان و هندوستان دارد. به عنوان ی عهای شبه جزیرهها و بازشوهای ساختمان، شباهت بسیار زیادی با ساختمانو فرم قوس

بادگیرهای بندر لنگه، قشم و های شهر صنعا در یمن و های قدیمی بوشهر و بندر لنگه شبیه ساختمانمثال ساختمان

های عباس کامال شبیه بادگیرهای سواحل جنوبی خلیج فارس و مساجد چابهار شبیه مساجد هند و پاکستان است. قوسبندر

های فالت های ساختمانهای رایج در عربستان و هندوستان است و با قوسبازشوها در این سواحل، شبیه قوس دایره باالییمن

 باشد.مرکزی ایران که به صورت جناغی است، متفاوت می
  

  استفاده از مصالحی که دارای جرم حرارتی کم با رنگ روشن هستند استفاده از مصالحی که دارای جرم حرارتی کم با رنگ روشن هستند 

کنند بهتر ای جرم حرارتی کمی هستند و حرارت را در خود ذخیره نمیدر مناطق گرم و مرطوب، استفاده از مصالحی که دار 

باشد. به است. زیرا از لحاظ اقلیمی، مشکل اساسی گرمای بیش از حد است و ذخیره نمودن حرارت روز برای شب صحیح نمی

د و حرارت کسب شده در دهچوب حرارت را به کندی انتقال می همین دلیل چوب بهترین نوع مصالح در این مناطق است، زیرا

دهد. ولی در ماند و با وزش نسیم نسبتا خنک در شب، چوب حرارت خود را از دست میطی روز، بر روی سطح چوب باقی می

ی ساختمان با مصالح بنایی که شود و بدنهشود که از چوب فقط برای بام و در و پنجره استفاده میاین سواحل مشاهده می

باشد. این مطلب به این خاطر است که در این د و ضخامت دیوارها غالبا زیاد میشویار زیاد است، اجرا میدارای جرم حرارتی بس

باشد. لذا اهالی مجبور به استفاده از مصالح سواحل پوشش گیاهی بسیار اندك و چوب درختان برای کارهای ساختمانی کم می

ها و دریاها و در مناطقی که نی وجود دارد، های کنار رودخانهها و مردابباشند. در کنار هوربنائی که به وفور وجود دارد، می

، 13۵۵کنند. بر اساس آمار رسمی سال شود و افراد تنگ دست در این سرپناه ها زندگی میها با حصیر ساخته میاغلب خانه

درصد  14ها سنگی و د خانهدر ص ۸4درصد حصیری و در بندر لنگه  13/1۲ی خشتی و درصد خانه 1۸/14در بندر عباس 

اند و سنگ های رسوبی و مرجانی های رسوبی دریا احداث شدههای سنتی با سنگاند . در بندر بوشهر اکثر خانهحصیری بوده

 دهد.ی سنتی را تشکیل میدریا مصالح عمده دیوارهای ابنیه
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 تحلیل -6
 هاتحلیل یافته : 2جدول 

 هاتحلیل یافته

 چرا کیش

در طول تاریخ همواره مورد توجه حاکمان و پادشاهان جزیره کیش ه دلیل موقعیت استراتژیک ب

دوران درخشان حکومت سلسله هخامنشیان بر  با همزمانایران و حتی سایر کشورها بوده است. 

 به کیش جزیره فارس، خلیج در دنیا تجاری هایکشتی معتبرترین و بزرگترین تردد  ایران، به دلیل

 نیز ایران به اسالم ورود از پس شکوفایی و رونق این. گردید تبدیل دریایی تجارت و مبادالت زمرک

نخستین طرح توسعه جزیره زیبای کیش بعنوان قطب تجارت و گردشگری ایران در سال . دش حفظ

با توجه به موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد، جزیره کیش  13۴۸تدوین گردید. در سال  13۴۲

 13۵1المللی توریستی، تجاری انتخاب شد. با ثبت سازمان عمران کیش در سال  ان مرکز بینعنوهب

عملیات ساخت و ساز در کیش از روستای ماشه و همزمان با آن ساخت مجهز ترین فرودگاه 

مرکز  13۵1المللی برای فرود بزرگترین هواپیمای کنکورد جهان آغاز گردید. نهایتاً در سال بین

ی توریستی تجاری کیش افتتاح شد. بدین ترتیب بسترهای الزم جهت تبدیل کیش به المللبین

عنوان هجزیره کیش ب 1311قطب تجاری خلیج فارس مهیا گردید. پس از پیروزی انقالب، در سال 

، 131۵با بازگشایی بازارهای کیش در سال  .شد معرفی کشور  «منطقه آزاد اقتصادی» نخستین 

حول و رونق اقتصادی در جزیره کیش آغاز شد و از آن زمان تاکنون رشد روز ای جدید از تدوره

های مختلف اقتصادی  های شگرفی در حوزهساز پیشرفتافزون ورود گردشگر به جزیره کیش، زمینه

های صنعتی و بازرگانی  ها، مراکز تجاری، بندرگاه ها، توسعه فرودگاه، فعالیتاز جمله احداث هتل

یکی در حال حاضر   .استها، فضاهای سبز و ... بودهو واردات، فضاهای تفریحی، جاده برای صادرات

سال پیش،  1۵نسبت به ست که ترین نقاط ایران در زمینه ساخت و ساز، جزیره کیش ااز پررونق

بلندترین  ای که در گذشتهگونهبهاست. پیشرفت کرده در این جزیره بسیارساخت و سازها 

در حال  نیزطبقه  2۲و  طبقه 22 تا هایساختمانه در حالی که امروزه طبقه بود 11 ساختمان، برج

از این رو کیش به عنوان مرکز تجاری و  .طبقه صادر شده است ۵4ساخت است و حتی مجوز برج 

 توجیهی هایخنر، داشتن های آزاد جهانیدسترسی به آبراههای گردشگری به دلیل دارای جاذبه

ای ، موقعیت استراتژیکی مناسب و توجه به الگوهای توسعهیتفریح اماکن و هتل تساخ برای زمین

باشد، به عنوان نمونه مورد طراحی نامه میپایدار که در ارتباط مستقیم با موضوع مورد بحث در پایان

 انتخاب گردید. 

 چرا برج

و مراکز تفریحی یکی  ادامه دارد. ساخت هتل با سرعتی بیش از پیش توسعه در کیشدر حال حاضر 

 ندان برابر، در مقابل دبی قد علمشود و قرار است این جزیره در رقابتی نه چپس از دیگری آغاز می

 است. نه توسعه که چگونگی توسعه است،و نگین خلیج فارس باشد. اما آنچه مهم کند

بار باشد. بسیار زیان تواند در آیندهمیکیش  نامتعادل شهرسازی و توسعهدر های بصری ناهماهنگی

بایست به تبعات رشد لجام گسیخته آن نیز توجه نمود، اما در شرایط کنونی که رشد و از اینرو می

های است و همانگونه که بیان گردید ساخت و ساز نسبت به سالتوسعه درکیش رو به فزونی نهاده

ستای مبارزه با مشکل کمبود سازی به عنوان یک راه حل در رااست، برجقبل رشد بسیاری داشته

سازی موجود پیش مند و طبق قوانین ساختمانکه قاعدهزمین در آینده مطرح گردید. که در صورتی

گوی نیاز تمام استفاده کنندگان، چه توان مرکز توریستی و گردشگری و اقتصادی که پاسخرود، می

حائز اهمیت این است که باال رفتن  نکته گذاران و گردشگران باشد، ایجاد نمود.ساکنین، سرمایه
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شده کاال و خدمات در بیش از حد قیمت زمین و مسکن در کیش، اکنون سبب شده قیمت تمام

گذاران و گردشگران به کیش و به تبع آن گسترش شدت افزایش یابد. هجوم سرمایه کیش به

ها را گاهاضی، نیاز به سکونتو سازها و رونق اقتصادی این منطقه، عالوه بر باالرفتن قیمت ارساخت

که که در حال حاضر این گسترش ساخت و سازها رو به فزونی است، است. از آنجایینیز بیشتر کرده

گردد که واحدهای مسکونی بیشتری پوشش داده شود و در نتیجه بتوان سازی موجب میبلندمرتبه

 جمعیت بیشتری را در یک فضا اسکان داد.

چرا معماری 

 ریکپارامت

 

 و هناقابلیت هنا، و پس از بیش از یک دهه مطالعه و بررسی بر پایه شنناخت فرصنت 13۸1در سال 

جزینره زیبنای کنیش،  :گردیند ابنال  ذینل شرح به کیش انداز چشم سند ای،منطقه هایمحدودیت

 -آموزشنی -محیطی است امن، آرام و پاك، برترین مقصد گردشگری برای خانواده ها، قطنب علمنی

تنرین مکنان بنرای هنای ننوین و مناسنبوریاگینری از فننیقاتی، الگوی توسعه پایندار بنا بهنرهتحق

انداز ذکنر شنده، کنیش بنه لحناظ بنا توجنه بنه سنند چشنم  .گذاری در منطقه خلیج فارسسرمایه

توان با به کنارگیری از باشد، که در این راه مینوین می هایوساز به دنبال به کارگیری فناوریساخت

های نوین، هوینت را بنه لگوهای بومی و ایده گرفتن از عناصر طبیعی موجود و ترکیب آن با فناوریا

این جزیره القا نمود. در این راه الگو گنرفتن از گیاهنان و جنانوران و طراحنی همسناز بنا محنیط در 

ر انی کشنوکه کیش به عنوان یکی از مهمترین جزایر مرجبناهای معماری بسیار موثر است. از آنجایی

های کارگیری الگوی معماری پارامتریک و ایده گرفتن از ساختار مرجانتوان با بهآید، میبه شمار می

الزم به ذکر است که در معماری پارامتریک از  ساحلی موجود طراحی بناهای مورد نظر را انجام داد. 

شنود و وفنور اسنتفاده می ها در داخنل بنهعنوان پوشنش فضناها در خنارج و بنا جندارهها بنهپوسته

آورد. ها را در نرم افزارهای طراحی فراهم منیهای فراوانی برای طراحی و ویرایش این پوستهپتانسیل

گینری از تغیینرات معماری پارامتریک در جستجوی سازگاری با محیط پیرامون خود است و بنا بهره

کنرده تنا بنا اری پارامترینک تالشسازد. معمتدریجی فرم در فضای طراحی این موضوع را ممکن می

های سنتی در طراحی همساز با محیط و استفاده که روشزیست سازگاری پیدا کند. از آنجاییمحیط

بایست تغییرات روی فرم را در شرایط باشد و میگویی نمیاز الگوهای جانوری و گیاهی قادر به پاسخ

اسنت کنه سنریعتر انجنام ل اسنتفاده شدهمختلف سنجید، از معماری پارامتریک و طراحنی دیجیتنا

گیرد و کنترل بر جزئیات پروژه نیز بهتر و جامع تر است. از اینرو در طراحی به روش پارامترینک می

های طراحی ارائه شده و نهایتنا هاپر و مایا، الگوریتمافزارهای تخصصی همچون گرسبا استفاده از نرم

 گردد.  طرح سه بعدی پیشنهاد می

 نگارندگان ماخذ:

 
های بومی جزیره شده از یک برج پارامتریک متناسب با ویژگیسازیای شبیهنمونه در جدول زیربا توجه به موارد گفته شده، 

 کیش به نمایش گذاشته شده است.
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 ۸ 

 

 شدهسازینمونه شبیه : 3جدول 
 

 
 ماخذ: نگارندگان
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 گیرینتیجه -7
راهبردهای منطقی جهت برخورد با رشد روزافزون جمعیت و محدودیت زمین  سازی در حال حاضر یکی ازبلندمرتبه 

های بلندمرتبه نهایت بتوان در طراحی ساختمانمناسب ساخت و ساز است. اما آنچه نباید از نظر دور داشت این است که 

همچون کیش که از موقعیت ای کارگرفت. این موضوع به خصوص در جزیرههمسازی با محیط اطراف و احترام به طبیعت را به

یابد. از اینرو مناسبی برای تبدیل شدن به یک منطقه گردشگری پایدار و مدرن برخوردار است، اهمیتی دوچندان می

های گیاهی و های معماری بومی کیش و گونهبا الگوگیری از ویژگیپایدار همچون معماری پارامتریک کارگیری یک معماری به

از آنجا که معماری پارامتریک در جستجوی سازگاری با محیط پیرامون خود تواند راهگشا باشد. ه میجانوری، در این زمین

 گیری از تغییرات تدریجی فرم این امکان را بوجود می آورد. است، با بهره
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