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 چکیده

 حلم را نمایشگاه افراد، از برخی است شده تحول و تغییر دستخوش اعصار و قرون طی و تاریخ طول در نمایشگاه مفهوم اصوالً

 تانباس روزگاران در. کاالست عرضه برای محلی صرفاً نمایشگاه که هستند عقیده این بر وهیگر. کرده اند تعریف کاال ستد و داد

 مروزها.. می شد فراهم بالقوه خریداران به خدمات یا کاال عرضۀ امکان آن در خالل که می دانستند جشنی یا فستیوال را نمایشگاه

 یک ییبرپا خالل در افراد از برخی بلکه نیست کاال فروش و خرید رایب محلی دیگر صرفاً  و شده خارج آن ابتدایی شکل از نمایشگاه

 تراعاتیاخ و ابتکارات و نوآوریها بسا چه و هستند خاصی مسأله مورد در تحقیقی یا استثنایی موقعیتهای پیداکردن بدنبال نمایشگاه

قیق شناخت و عرضه محصوالت ویژه هدف کلی تح است. افتاده اتفاق نمایشگاه یک از محقق ی صنعتگر یک بازدید از پس

وین نمنطقه)تخم آفتاب گردان( و ترویج محصوالت کشاورزی و جلوگیری از تخریب بی رویه اراضی کشاورزی و استفاده از انرژی های 

 از نوع مطالعاتو  یاین تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیل و پاک)تجدیدپذیر( در منطقه و جذب گردشگران داخلی و خارجی است.

و  باشدمی و تجزیه و تحلیل آن هاکه مبتنی بر مطالعه، کارهای انجام شده، تحقیق ها و پایان نامه های به روز  استعملی و کاربردی 

 محیط ینهزم در بشر های نگرانی ها با نگاهی نوین و در قالب یک طرح کاربردی ارائه گردد.تالش شده تا در انتهای کار ماحصل یافته

 یرغ و پذیر تجدید معدود منابع از و استفاده صنعتی توسعه با که گردید مشهود هنگامی جهانی و ای منطقه ملی، دابعا در زیست

ضی تخریب بی رویه ارا با دیگر سوئی از و و تکنولوژی صنعت با سو یک از توسعه، نهاد. فزونی به رو مسکون کره ، تجدید قابل

 دارد.  ارگانیک ارتباطی زیست محیط های کشاورزی و آلودگی

 کلمات کلیدی

 پاویلیون، محیط زیست، توسعه پایدار،  شهرخوی.

 مقدمه -1

 از آگاهی آغاز که میالدی 1970 از پس ویژه به اخیر های دهه در

بحران  و منابع فسیلی های محدودیت و صنعتی انقالب مخرب تاثیرات

 در زیست محیط از حفاظت های جنبش بود محیطی زیست های

از  ها حرفه و ها رشته در تمامی. کردند آغاز را خود کار ادنی سراسر

 زیست محیط حفظ در را خود سهم تا شد خواسته مختلف متخصصین

 داشته موثری بسیار نقش توانند می میان معماران این در. نمایند ایفا

بر  معماری تاثیرگذاری های شاخص از یكی انرژی منابع مصرف. باشند
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 گونه به بنا هر احداث دیگر سوی از و تاس محیطی زیست مشكالت

 می قرار تاثیر الحاقی تحت و زاید عنصر یك عنوان به را زمین پهنه ای

 بر بنا وری بهره و بنا اجرای بنا، طراحی فرآیند سه در معماران لذا دهد

 هیچ به پایدار معماری مفهوم درك .گذارند می تاثیر زیست محیط

 پایداری و معماری ی جداگانه یممفاه درك از جدا و منفك عنوان

 فقط نه و زندگی برای انكار قابل غیر ای باید وسیله را معماری. نیست

 و دانست مصرف و عملكرد تفكر، از ای مجموعه بلكه ساختن

 ی استفاده بلكه فیزیكی ی استفاده جهت فقط نه ساختارهای معمارانه

در  تعادل و اجتماعی زندگی هنر عنوان به حتی و روانی، و روحی

 تداوم و همگنی که تعادل این سیستماتیك هماهنگی و موجودیت

 تغییری فرایند پایدار باشد.توسعه داشته محیطی طبیعت از را خود

 سمت گیری ها، گذاری سرمایه هدایت ، منابع از استفاده در که است

 آینده و حال نیازهای با که است نهادی تغییری و تكنولوژی توسعه

 آن از ریو اجالس پایداردر توسعه از که تعریفی شد مهمترینبا سازگار

 نیازهای که است ای توسعه  باشد می قرار این به است شده ارائه

 برآورده آینده های نسل افكندن نیاز مخاطره بدون را بشر کنونی

 سخن شود به توجه فردا های نسل و زیست محیط به آن در و ساخته

 که است شده بیان چنین پایدار توسعه ومبراتلند مفه گزارش در دیگر

 ظرفیت به رساندن آسیب بدون را فعلی نیازهای که توسعه از نوع این

باشد. هدف از طراحی  می پاسخگو آتی نسل به متعلق های آینده

مجموعه نمایشگاه این چنینی در شهر استفاده از پتانسیل تجاری، 

حصوالت کشاورزی و رونق کشاورزی و اقتصادی، وبه نمایش گذاردن م

بومی منطقه بوده که تخم آفتاب گردان شهرستان خوی از زمره 

محصوالت شاخص این منطقه است و سعی بر این است تا هم 

محصوالت بومی منطقه و سایر نقاط کشور و دیگر همسایه ها در این 

مجموعه عرضه شودو از تخریب به رویه اراضی کشاورزی خوداری شده 

یر و نوین جایگزین منابع فسیلی باشد)چوپانی، و منابع تجدیدپذ

پاویلیون یا  یك تعریف مورد در کارشناسان(. 1388؛ محمدحسین

 طول در نمایشگاه مفهوم اصوالً. ندارند نظر وحدت یكدیگر با نماشگاه

 از برخی است شده تحول و تغییر دستخوش اعصار و قرون طی و تاریخ

 این بر گروهی. کردهاند تعریف کاال ستد و داد محل را نمایشگاه افراد،

 در. کاالست عرضه برای محلی صرفاً نمایشگاه که هستند عقیده

در  که میدانستند جشنی یا فستیوال را نمایشگاه باستان روزگاران

.. میشد فراهم بالقوه خریداران به خدمات یا کاال عرضۀ امكان آن خالل

 محلی دیگر صرفاً و شده خارج آن ابتدایی شكل از نمایشگاه امروزه

 یك برپایی خالل در افراد از برخی بلكه نیست کاال فروش و خرید برای

 مورد در تحقیقی یا استثنایی موقعیتهای پیداکردن بدنبال نمایشگاه

 از پس اختراعاتی و ابتكارات و نوآوریها بسا چه و هستند خاصی مسأله

 است تادهاف اتفاق نمایشگاه یك از محقق ی صنعتگر یك بازدید

 تسهیل و مبادالت رونق برای بیشتر نمایشگاه پیشرفته درکشورهای.

 های نمایشگاه اصلی ی وظیفه. شود می برده کار به تجاری ارتباطات

 نیز توزیع نظام بهبود و تقویت اصالح، باال، موارد بر عالوه المللی، بین

 قیممست دسترسی برای صرفاً را نمایشگاه برپایی برخی که چرا است؛

 سازمان های نمایش ها، نمایشگاه. دانند می نهایی ی کننده مصرف به

 که عرضه محصوالت کشاورزی هستند علمی، هنری، آثار از ای یافته

 را تجارت و افزایش را تولیدات انگیزانند، می بر را مردم ی عالقه

 را مولد های فعالیت از متنوعی انجام یا پیشرفت یا دهند، می گسترش

 دهند. یم نشان

 اهداف تحقیق -1-1

شناخت و عرضه محصوالت ویژه منطقه)تخم آفتاب گردان( و ترویج 

محصوالت کشاورزی و جلوگیری از تخریب بی رویه اراضی کشاورزی و 

استفاده از انرژی های نوین و پاك)تجدیدپذیر( در منطقه و جذب 

 گردشگران داخلی و خارجی.

 قروش تحقی -2

توصیفی انجام پذیرفته و تحقیق حاضر به صورت تحلیلی و 

همچنین با شیوه استاللی، به منابع و متون معتبر کتابخانه ای، 

 استنادی و شبكه جهانی اینترنت نیز ارجاع شده است. حوزه مطالعه

طراحی پاویلیون زیست محیطی با رویكرد توسعه این پژوهش، 

و ی است. جامعه آماری نیز، اداره جهاد کشاورز پایدار)شهرستان خوی(

منابع طبیعی خوی می باشد. در تحقیق حاضر براساس برداشت های 

انجام شده از مشاهدات عینی، عكس برداری، بررسی طرح تفصیلی 

فزار ااستفاده شده و برای کنكاش و بررسی دقیق تر با استفاده از نرم 

اقدام به برادشت و شبیه   3d maxو   atucadهای نقشه کشی 

ر و در تفسیر و تحلیل تطبیقی در ادامه کاسازی از منطقه شده است 

 تحقیق بیشتر از این نرم افزار استفاده شده است. 

 پیشینه پژوهش -3

 و ای منطقه ملی، ابعاد در زیست محیط زمینه در بشر های نگرانی

 منابع از و استفاده صنعتی توسعه با که گردید مشهود هنگامی جهانی

 نهاد. فزونی به رو مسكون کره ، تجدید قابل غیر و پذیر تجدید معدود

 تخریب با دیگر سوئی از و و تكنولوژی صنعت با سو یك از توسعه،

دارد، مباحثی از کتاب  ارگانیك ارتباطی زیست محیط های آلودگی

محمد حسین چوپانی تحت عنوان آالیندهای زیست محیطی و 



 نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان          

 ، تهران، ایران1396، اردیبهشت ماه، 3

3 

 

 جمهوری اساسی (است. درقانون1389حفاظت از محیط زیست)

 در باید بعد های نسل و امروز نسل که زیست محیط ظتحفا اسالمی،

 می تلقی عمومی وظیفه باشد داشته به رشدی رو و اجتماعی حیات آن

 محیط آلودگی با که آن غیر و اقتصادی های فعالیت رو این از . گردد

 .است ممنوع کند پیدا مالزمه آن جبران غیرقابل یا تخریب زیست

 محدود زیست محیط در تغییرات شپذیر برای ها اکوسیستم ظرفیت

 ولی است با تغییرات مقابله توانایی دارای خود طبیعت چه اگر و است

 تخریب حد در طبیعی بازسازی سرعت که است شده مشخص امروزه

 بازگشتی غیرقابل بصورت تخریب محیط فرآیند نتیجه در و نبوده ها

 .است پیشروی حال در

(، در بررسی ارتباط فرم و 1393احمد عطر کار روشن و همكاران)

 به عملكرد نمایشگاه های بین المللی مبتنی بر تكنولوژی، رسیدن

 یبكارگیر باز، اقتصاد سوی به حرکت مستلزم جهانی گسترده بازارهای

ای ه خواسته و نیازها به مدبرانه نگاه و صادراتی جهش های استراتژی

 از ته و یكیباشد دانس می مختلف بازارهای در گوناگون مشتریان

 فنی های قابلیت و ها توانایی شناسایی و معرفی مهم بسیار سكوهای

 .باشند می خدماتی، نمایشگاهها و تولیدی واحدهای

 ویژگی های معماری برون مرزی )با نگاه ویژه به معماری پاویون

 (، تحقیقی از آژنگ بقایی و محمد امینهای ایران در سایر کشورها

 ده که به معماری و چگونگی تشكیل پاویون ها(، بو1394رشید فرخی)

 معماری برون مرزی در این نوشتار به معنای معماریپرداخته است. 

ن بناهای خارج از مرزهای هر کشور است که از نمونه های آن می توا

به بنای سفارت خانه ها، کنسولگری ها و غرفه های هر کشور در 

ای ن کشور، اشاره داشت. بننمایشگاه های جهان در خارج از مرزهای آ

نمایشگاه های اکسپو آخرین دستاوردهای هنری، فرهنگی و فنی خود 

اس را عرضه می کند و معموالً مهم ترین رویدادهای حرفه ای را انعك

ه و داده و نماینده جریان معماری روز جهان است و موقعیتی جهت ارائ

ن وامل مهم نشاتبادل اطالعات به صورت بین المللی است و یكی از ع

دهنده هر سرزمین است که تاریخچه ای دیرین دارد؛ بناهای 

یا  نمایشگاهی و خصوصاً اکسپوها نماینده یك کشور بیگانه در پایتخت

در شهرهای مهم کشور میزبان هستند و زمین آن ها خاك کشور 

 بیگانه محسوب می شود.

مقاله مقایسه تطبیقی طراحی معماری پاوین های مطرح 

چین؛ نوشته محمد امین حاجی زینعلی و نسیم  2010کسپوی درا

(؛ نمایشگاههای بزرگ جهانی نقش انكارنشدنی در توسعه 1394خانلو)

وتكامل مفهوم فضا وکاربرد علم وفناوری در معماری داشته اند این 

نمایشگاه ها، در قرن نوزدهم ، زمینه ساز تحوالت شگرف معماری پس 

معماری نمایشگاه ها همپای علوم پیشرفت  از خودشدند . در آن دوره

کرد وبه نوعی معماری آینده را رقم زد وآرمانهایی همچون پیوستگی 

فضایی ، شفافیت وگشودگی را تحقق بخشید وپس از آن در قرون 

بیستم وبیست ویكم معماری نمایشگاه نشان دهنده پیشرفت فناوری 

ف آن بوده است که است .این نمایشگاه همواره در راستای تحقق اهدا

همانا معرفی ملتهای مختلف ودیدگاه هایشان به جهانیان است اکسپوی 

چین با موضوع تاریخی مفهومی وبا شعار )) تفاهم تبادل  2010

همزیستی وهمكاری (( برگزار گردید وکشور های شرکت کننده موظف 

به ارائه طرحی بودند که به سواالت ذیل پاسخ دهد :چه نوع شهری 

ی بهتری را پدید می آورد؟ چه نوع زندگی شهر را بهتر می سازد زندگ

؟ چه نوع توسعه شهری زمین را به خانه ای مناسب برای انسان تبدیل 

می کند ؟ که در مقاله مقرر است با مقایسه تطبیقی وبه روش استدالل 

منطقی طرحهای ارائه شده از سوی کشورهای مختلف به تحلیل 

دی پرداخته می شود. می توان در ادامه به مفاهیم طرحهای پیشنها

میالن اشاره کرد که پریا مشك آبادی و سحر  2015نمایشگاه اکسپوی 

طوفان به الگوها، روش ها و ایده هایی برای طراحی پاویون ایران در 

ایتالیا پرداخته اند. هدف از این مقاله نیز ارائه ی -میالن 2015اکسپو 

های طراحی و ایده های مورد نظر در  الگوهای معماری ایرانی، روش

راستای اهداف اصلی اکسپو )تغذیه زمین و انرژی برای حیات( برای 

پاویون ایران می باشد. و سعی بر آن دارد تا الگوهای به کار رفته در 

معماری ایران از لحاظ شكل، هندسه، تزئینات، سازه، فضا، مفهوم، بوم و 

؛ طراحی الگویی، نمادین، انتزاعی و ... و نیز روش های طراحی از جمله

مفهومی را توصیف نموده و ایده های مورد نظر را بیان دارد. ضمن 

مقایسه ایده ها به این نتیجه می توان رسید که روشی خالقانه و در 

عین حال متفاوتكه با استفاده از معانی و مفاهیم عمیق ایرانی شكل 

ر واقع ترکیبی از الگوها، نمادها گرفته باشد، مبنای انتخاب قرار بگیرد. د

و انتزاع عناصر معماری ایرانی باشد و مخاطب )بازدیدکننده( با آن 

ارتباط خوبی برقرار کرده و بتواند مكانی نوستالژیك، فضایی بدیع با 

 حجم و مصالح متفاوتی را تجربه کرده و به خاطر بسپارد.

هشی (، در پژو1394سكینه شفیع خانی و مهدی اخترکاوان)

زده و هویت و معماری ایران را مورد نقد و  2020گریزی به اکسپو 

بررسی قرار داده اند. احساس هویت ملی می تواند نیرویی برای همیاری 

و اعتالی فرهنگی قرار گیرد. در عرصه معماری تالش بر دستیابی به 

فضای همگن، هم سویی آن با تكنولوژی های جدید، تقابل مداوم آن با 

ههای نو درعرصه معماری و سازماندهی فضایی تالش ما را در اندیش

ارائه معماری با هویت دو چندان میكند. مطالعه دقیق مبانی نظری و 

بررسی شیوه های معماری و اندیشهای معاصر با لحاظ کردن هویت، 

تكنولوژی و نیازهایجامعه انسانی توجه به سیر مطالعات و تجربیات 

ی مناسب برای برون رفت از مشكالت معماری پژوهشی می تواند راهحل
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امروز ارائه دهد، امروز استفاده از عناصر تاریخی به شكل هوشمندانه به 

معنای هویتدار بودن مطرح شده است که به شكلهای مختلف قابل 

مشاهده است. هویت معماری نیز با ارزش نهادن به آثار معماری گذشته 

رف به تاریخ و سنت نمیتواند مان به دست می آید، گرچه گرایش ص

راهكار مناسبیبرای هدف مورد نظر لحاظ شود. این پژوهش، سعی در 

نشان دادن هویت فراموش شدهای دارد که در قالب یك پاویون برای 

خود را به منصه ظهور میرساند. با وجود نقاط مشترك  2020اکسپو 

نوز درك بین هویت معماری و فرهنگ، رابطه بین آنها مبهم است و ه

کاملی از تدوین یك هویت ملی پایدار و یك هویت فرهنگی در معماری 

کشور وجود ندارد و این مطالعه یك افق جدید برای درك درست از 

نیروی قدرتمند معماری به عنوان واسطه در دگرگون کردن هویت 

فرهنگی و ملی ایران و گشودن یك مسیر جدید برای تحقیق و 

فعلی در به اثبات رساندن هویت معماری ایران استدالل از تالش های 

 ارائه می دهد.

 پاویلیون و نمایشگاه -4

 پاویلیون -1-4

 فرانسویبه   (pavillion)، (pavilion) انگلیسیبه  پاویون

(pavillon)  ، معماری »و « سازه ساده و مستقل »دارای دو معنای

عمارت ، کوشك، غرفه، اقامتگاه موقت، خیمه .است« کالسیك

پاویون  .فرنگی، عمارت تابستانی، و سرایه در این گروه قرار دارندکاله

کمی از اقامتگاه  ته باشد که درفاصلهای داشممكن است اشاره به سازه

ای میان آرامش است. بزرگ یا کوچك، معموالً رابطهاصلی مستقر شده

ای وجود دارد. پاویونی که مزیت چنین سازه و لذت و مورد استفاده

 عمارت کاله فرنگی ،کنداستفاده از چشم اندازی خوب را فراهم می

(Gazebo) مكن است شامل یك باغ چنین پاویونی م .شودنامیده می

 آالچیقتابستانی و یا یك  کوشكکوچك خارج ساختمان باشد، مانند 

هایی به خصوص در قرن هجدهم میالدی رایج چنین پاویون .کلبهیا 

در زبان ایتالیایی باشند که   casinaتوانند معادل کلمهاند که میبوده

به یك  باشد. چنین مكانی اکثراًمی  casinoبرگردان آن به انگلیسی 

 .استکوچك کالسیك و محل نمایش و سرگرمی شباهت داشته معبد
شنا ممكن  استخریك  ، به وسیله(poolhouse) خانه استخرییك 

پاویون است دارای چنان شخصیت و جذابیتی شود که بتوان آن را 

تواند یك ساختمان به مراتب نامید. در مقابل پاویون همچنین می

باشد که در واقع کاخی بزرگ  کوشك سلطنتی در برایتونبزرگتر مانند 

به سبك شرقی است. به هر حال مانند همنام کوچكتر خود فاکتور 

اصلی در ساخت آن ایجاد لذت و محیطی آرام برای تمدد اعصاب 

های ساختمانی در مجاورت زمین پاویون ورزشی اغلب به .باشدمی

شود که برای تعویض لباس و نفس تازه کردن استفاده ورزشی گفته می

برای تماشاگران به منظور محافظت در  ایوانیشود و اغلب دارای می

ها استفاده ویون دورتادوری نیز در استادیومبرابر آفتاب است. پا

به منظور ایجاد تمایز بین  بیس بالهای شود، به خصوص در زمینمی

 سكوهای معمولی، نشیمن گاه مسقف که در قسمت گرانتر محدوده

تن از جایگاه اصلی قرار داردو نشیمنگاه ارزانتر که قسمت بدون نشس

یك مفهوم اصلی دیگر پاویون، در یك  .شودسقف ورزشگاه را شامل می

شود که در دیده می سبك کالسیكمحدوده از ساختمانهای متقارن 

ها ممكن است به یك پاویون آن یك بلوك مرکزی وجود دارد، جناح

ها به منظور تاکید بر خاتمه منتهی شوند که در برخی سبك

اند. درست مانند نقطه در انتهای یك مهم قلمداد شده کمپوزیسیون

 Place) des پاریسقدیمی ترین میدان شهر  در .کامل جمله

Vosges)است، ساخته شده 1۶12تا  1۶05لهای که در پاریس در سا

های دوقلو مراکز طرفین شمال و جنوب میدان را مشخص پاویون

  Pavillon de la Reineو  Pavillon du Roi اند. آنهاکرده

شوند، هرچند که هیچ شخصیت سلطنتی ای تا به حال در نامیده می

 سه گانه های سرپوشیدهگذرگاه است. به وسیلهاین میدان زندگی نكرده

کنند که امكان دسترسی ها عمل میهای مجاور دروازهآنها، مانند اتاقك

های دروازه به سبك دهند. اتاقكبه فضای مسلط بر میدان را می

هایی از یك قرن قبل از آن ساخته فرانسوی در قالب چنین پاویون

است که برای در مناطق روستایی، پاویون بنایی معمارانه .شدندمی

 .استگرفته مورد استفاده قرار می شكار

 نمایشگاه -2-4

 کند:فرهنگ معین، نمایشگاه را این گونه معنی می

 جای جلوه دادن الف ـ محل نمایش دادن،

وعات های بازرگانی، محصوالت کشاورزی، مصنب ـ محلی که متاع

 ها یا آثار باستانی را به معرض نمایش گذارند.کارخانه

 معادل این کلمه در زبانهای التین، عبارت است از:

 EXHIBITION انگلیسی = 

AUSSTELLUNG (MESSE) آلمانی = 

EXPOSITION فرانسه = 

 رود.به کار می TRADE FAIRدر ادبیات بازرگانی، معموالً واژه 

و مناسب برای ارائه کاال اعم از صنعتی،  نمایشگاه فضایی است خصا

تجاری و باالخره فرهنگی و هنری، که هر یك از موارد مصالح و 

ابزارهای مورد نیاز خود را می طلبد. این مصالح و ابزار در اختیار اندیشه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B4%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B4%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B4%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B4%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A7%DA%86%DB%8C%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A7%DA%86%DB%8C%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D8%B4%DA%A9_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D8%B4%DA%A9_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B3_%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B3_%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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ای است که هدف صاحب کاال را برآورده کند و بنابر بر نیاز به معرفی 

ید دارد. نمایشگاه که سابقه ای طوالنی در بهینه کاالهای مورد نظر تاک

کلیه تمدن ها و اقوام و ملل داشته و دارد، در گذشته به نام بازارهای 

مكاره در جوامع شرقی بوده و هست؛ با این تفاوت که در گذشته اهداف 

و اندیشه های تبلیغاتی با امكانات جغرافیایی و شرایط اقتصادی آن 

ده خویش به کار می رفت و حاال ابزارهای زمان و ابزارهای ممكن و سا

امروزین که بی تردید هم از نظر شكل و هم از نظر عمل با گذشته 

متفاوت هستند، استفاده می شود. به عنوان مثال در کشورهایی از قبیل 

مصر و عراق و ایران در گذشته بازارهای مكاره در میدان های بزرگ 

رخی از روزهای هفته برگزار می شهر و در زیر چادرهای رنگارنگ، در ب

شود که نامش به همان روز اختصاص می یافت مثل چهارشنبه بازار و 

جمعه بازار. اما امروزه نمایشگاه های طوالنی تر و متنوع تر و یا اندیشه 

های زیربنائی محكم تر با اهداف معین طراحی می شوند و همه ساله در 

شده پایان می یابند. مثال در تاریخی معین شروع و در تاریخی تعیین 

اروپا بیش از چهل سال است که نمایشگاه بین المللی میالن در ایتالیا 

در ماه اکتبر شروع می شود و به مدت پانزده روز ادامه دارد. بالفاصله 

بعد از آن نمایشگاه هانوفر در آلمان شروع به کار می کند که آن هم 

زمانی این دو نمایشگاه با هماهنگی  پانزده روز ادامه دارد. تعیین تقویم

یكدیگر برنامه ریزی شده تا عالقمندان و بازرگانان که از دور دست به 

اروپا می آیند در یك زمان یك ماهه کلیه نیازهای خود را در دو کشور 

 اروپایی و رقیب بیابند.

  گلخانه -3-4

( ساختمانی است با پوشش قابل نفوذ Greenhouse)  گلخانه 

 د ونموور که با کنترل عوامل اقلیمی و نهاده های موثر بر رشنسبت به ن

گیاه گیاه امكان تولید مطلوب تولید محصول کشاورزی را فراهم نموده و

یی در تعریف آمریكا را درمقابل خسارات عوامل نامساعد حفظ می کند.

ور گلخانه به ساختمانی اتالق می شود که با پوشش شفاف برای عبور ن

شد ونموگیاهان پوشانده شده است. این ساختمان طبیعی جهت ر

معموالً بطور مصنوعی گرم می شودوبا دیگر ساختمانهای مناسب 

( و بسترهای Cold framesپرورش گیاهان نظیر شاسی های سرد)

 متفاوت است.  (Hot bedsگرم ) 

در برداشت عامیانه در کشور ما که در   برداشت سنتی از گلخانه: 

گلخانه ساختمانی است   ازجامعه گلكاران وجود دارد.نزد بخش بزرگی 

که قابلیت عبور نور را داشته باشد و گیاه داخل خود را از خسارات 

طبیعی حفظ کند. در این تعریف عامل کنترل عوامل اقلیمی تقریبًا گم 

بوده و گلخانه های موجود سنتی ما نیز از توانایی کنترل عوامل اقلیمی 

 سبی، شدت نورتقریباً بی بهره اند.نظیر دما، رطوبت ن

 محیط زیست -5

محیط زیست عبارت ترکیبی از دانشهای متفاوت در علم است که 

ای از عوامل زیستی و محیطی در قالب محیط زیست و شامل مجموعه

است که بر زندگی یك فرد یا گونه ( غیر زیستی )فیزیكی، شیمیایی

 انسانروزه این تعریف غالباً به ام. پذیردگذارد و از آن تأثیر میتأثیر می

ای توان محیط زیست را مجموعهشود و میهای او مرتبط میو فعالیت

، همچون هوا، آب، اتمسفر، صخره، گیاهان زمین از عوامل طبیعی کره

تفاوت محیط زیست . کنند خالصه کردو غیره، که انسان را احاطه می

مجموعه عوامل در این است که تعریف طبیعت شامل  طبیعتبا 

شود که منحصراً در نظر گرفته طبیعی، زیستی و غیر زیستی می

های کنششوند، در حالی که عبارت محیط زیست با توجه به برهممی

. )چوپانی، شودمیان انسان و طبیعت و از دیدگاه بشر توصیف می

 (.1388؛ محمدحسین

 هابومعوامل مؤثر در ایجاد زیست -1-5

اع وع شرایط اقلیمی، نوع خاك، اختالف ارتفتنوع آب و هوایی و تن

 .هاو نا همواری

 هابومعوامل تخریب زیست -2-5

 :توان بهها میبومترین عوامل از بین رفتن و تخریب زیستاز اصلی

سوزاندن و قطع درختان به منظور تهیه زغال و هیزم، قطع درختان 

ویه ربرای تولید الوار و مصالح ساختمانی و صنعتی و گسترش بی

 .ها اشاره کردشهرها و کارخانه

 اکولوژی -3-5

ه در محیط زیستی عوامل غیر زنده مانند خاك ، آب ، گازها و غیر

یر غموجودات زنده با هم و با محیط  .به همراه جانداران وجود دارند

ها برای بقای سازند. این ارتباطزنده خود ارتباطی متقابل برقرار می

شناسان محیط زیست هنگام بررسی ، محیط زیست بسیار الزمند. کار

دهند. هر منطقه زیستی شامل مناطق زیستی را مورد مطالعه قرار می

نشی موجودات زنده ویژه عوامل غیر زنده است اکوسیستم نام دارد و دا

 .شودامیده میناکولوژی  پردازدها میکه به بررسی اکوسیستم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA


 نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان          

 ، تهران، ایران1396، اردیبهشت ماه، 3

6 

 

 

های کشاورزی به دست زمینو فرسایش خاک : 3الی  1تصاویر شماره 

 .انسان

عبارت اند از: مسمومیت و  خاكهای انسان بر ترین آثار فعالیتمهم

شوند. های زراعی میتخریب و کاهش توان زمینفرسایش که موجب 

عواملی  ای طبیعی است که به وسیلهپدیده فرسایش خاكبه طور کلی 

گیرد. با این حال، و تغییرات دما انجام می های سطحیروانابچون باد، 

های زراعی، زمین آبیاریهای انسان از جمله زراعت مفرط، فعالیت

 زداییجنگلراتع، ها در م، چریدن بیش از حد دامکشتیتكمحصوالت 

باعث از بین رفتن تعادل موجود میان روند تخریب و  زاییبیابانو 

؛ )چوپانی، محمدحسینشوندایجاد خاك، و در نهایت آلودگی آن می

1388.) 

 توسعه پایدار -6

 معنای. است آورده ماندنی و بادوام معنای به را پایداری دهخدا

 باشد مداومت می نظر دم نیز بحث این در که پایداری واژه کنونی

 آنچه.»  یعنی توسعه در پایداری مفهوم«  تولید و تجدید به بخشیدن

.»  نظر از از همچنین عبارتست« :  یابد تداوم آینده در توان می که

 وارد بدون آتی و فعلی های نسل برای شدنی مصرف چیزهای و منابع

 که است یا توسعه پایدار توسعه زیست چایلد محیط به خسارت آوردن

 وارد زیست محیط به خسارتی اینكه بدون طوالنی زمانی دوره در بتواند

 پایه بر آن در که است علمی فلسفه یك پایدار تداوم یابد. توسعه کند

تعیین  هایی حل راه جوامع مسائل از مند نظام و سیستماتیك تحلیلی

 خواهد همراه به جهانی نظام در را صلح و عدالت ، برابری که شوند می

 پایدار آن توسعه نیز توسعه زیست محیط جهانی کمیسیون.داشت

 می تعریف گونه این را: منابع از استفاده در که است تغییری فرایند

 هدایت ، منابع از استفاده در که است تغییری فرایند پایدار کند توسعه

 است نهادی تغییری و تكنولوژی توسعه سمت گیری ها، گذاری سرمایه

 توسعه از که تعریفی باشد مهمترین سازگار آینده و حال نیازهای با که

 توسعه  باشد می قرار این به است شده ارائه آن از ریو اجالس پایداردر

 نسل افكندن نیاز مخاطره بدون را بشر کنونی نیازهای که است ای

 فردا های نسل و زیست محیط به آن در و ساخته برآورده آینده های

 چنین پایدار توسعه براتلند مفهوم گزارش در دیگر سخن شود به توجه

 آسیب بدون را فعلی نیازهای که توسعه از نوع این که است شده بیان

باشد.  می پاسخگو آتی نسل به متعلق های آینده ظرفیت به رساندن

 در اجرایی و علمی مختلف های حوزه در پایداری موضوع امروزه

 منابع اقتصاد پایدار، ، پایدار کشاورزی: است مطرح جهان سرتاسر

 روز مباحث جمله از پایدار معماری و پایدار شهرسازی پایدار، انسانی

 از حاضر حال در و است مطرح پایداری نیز معماری در .باشند می

 کردن کمترین وارد. شود می محسوب یعلمی رشته این مهم موضوعات

 های انرژی از دهاستفا زیستی، تنوع به توجه زیست، محیط به تخریب

 یا حفظ و بازیافت و قابل بومی مصالح از استفاده تجدیدشونده، و پاك

 اقتصادی مسائل به عنایت همچنین و تاریخی ی ها بافت سازی باززنده

 معماری توجه مورد که است جمله مواردی از جامعه هر در فرهنگی و

 (.1391است)قبادیان، پایدار

 ابتدا که است الزم پایدار، ریمعما مفهوم بهتر درك منظور به

 توسعه از تعریفی .شود ی پایدار ارائه مفهوم توسعه از روشنی تعریف،

 است برونتلند گزارش در مندرج تعریفی، شده، پذیرفته عموما که پایدار

 نسل نیازهای که است ای توسعه پایدار آن گونه آن توسعه طبق که

 برآوردن در آینده نسل یتوانائ از نظر صرف و مصالحه بدون را حاضر

 پایدار، توسعه اصلی (. هدف51:1379 گلكار،تا می ننماید) نیازهایشان

 و حفظ همه، برای زندگی سطح ارتقای و بهبود اساسی، نیازهای تامین

 شده ذکر سعادتمندتر و تر امن ای آینده ها و اکوسیستم بهتر اداره

 و دارد جامع فهومیم پایدار توسعه که گفت توان می نهایت در و. است

 مفاهیم کاربرد. شود می مربوط انسان زندگی های تمام جنبه به

کرده  باز پایدار معماری بنام را تازه مبحثی معماری، در پایداری

 در پایدار طراحی در معماری کیفیت (. بهبود1383 است)سفالیی،

 نكته. است آسایش هم آن و گیرد می صورت هدف یك به نیل راستای

 که است آن گیرد، می قرار توجه مورد معماری نوع این در کهمهمی 

 یك سیستم صورت به و هم با مرتبط آسایش، در دخیل عوامل تمامی

 می گفته ای معماری به پایدار، معماری .شود می گرفته نظر در واحد

 قرار نظر مد را اقلیم با سازگاری و محیطی زیست مالحظات که شود

 و طراحی طبیعی منابع از موثر برداری بهره حداکثر بر اساس و دهد

منفی  اثرات از که است آن بر سعی پایدار معماری در. شود ساخته

 مفهوم (. این1381احمدی، شود)زهرا کاسته زیست محیط بر معماری

 هر در اگر اصل این اساس بر دارد اکولوژیكی، اصل یك در ریشه

 یا برداری بهره تمحیط زیس فرآوری طبیعی توان اندازه به محیطی

 باقی پایدار طور به) اکولوژیك منابع( سرمایه اصل شود انجام وری بهره

 همیشه تولیدی توان آن به اندازه محیط از ما استفاده و. ماند می

 در که معین زیست، محیط آن در انسان استفاده میزان. است پایدار،

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erosion.jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erosion.jpg?uselang=fa
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%AE%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%AE%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%B7%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%DA%A9%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C


 نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان          

 ، تهران، ایران1396، اردیبهشت ماه، 3

7 

 

 تمام اندازه به که خاطر این به است های محیط ظرفیت و ها توان خور

(. 1387دارد)مخدوم، نیز را پیشینه یا حداکثر بازده پس است، تولید

 تا را شناسی زیبایی به انسان تمایل پاسخده محیط یك برای جستجو

 شده هدایت شده فناوری تثبیت نیازهای وسیله به و باالبرده زیادی حد

 رایب معیارهایی اجتماعی و اقتصادی فرهنگی، تكنیكی، پایداری. است

 بسیاری های تنش. بود فردا خواهند های ساختمان مورد در قضاوت

 های حل راه در تنوع به لزوما و گردند مرتفع باید که دارند وجود

 می منجر رو پیش مسائل محیطی حل برای شده اختیار

 (.1389شود)ادوارد،

 پایدار در ساختمان توسعه طراحی اصول -1-6

 ای، منطقه محلی کم) محیطی اثرات هدف با طراحی 

 جهانی(

 ماندگاری برای طراحی 

 مجدد استفاده برای طراحی 

 پذیر تجدید انرژی از استفاده حداکثر 

 کفا خود های طرح 

 کاربران اختیار تحت انرژی مدیریت 

 اقلیم با طراحی 

 سالمتی برای طراحی 

 معرفی شهرستان خوی و محدوده طرح -7

یران شهرستان خوی در دشتی پهناور و وسیع در شمال غربی ا

واقع شده و طبق تقسیمات کشوری جزو استان استان آذربایجان غربی 

. و این شهر بعد از مرکز استان اولین شهر بزرگ استان استاست 

 1۶5کیلو متری از ارومیه و  135کیلو متری از تهران .  780فاصله 

کیلو متری تبریز قرار گرفته است. شهرستان خوی از شمال به 

لدران . از جنوب به شهرستان سلماس از شرق به شهرستان ماکو و چا

شهرستان مرند و از غرب به مرز ایران و ترکیه محدود است. این 

شهرستان در جلگه ای مصفا و زیبا در شرق فالت آسیا صغیر ) ترکیه ( 

متر از این  9۶0متر و حداقل  1130قرار دارد حداکثر ارتفاع آن حدود 

ی از دریاچه نیلگون ارومیه نیز پست شهرستان از جلگه های مجاور حت

ها تر است به همین سبب به خوی چوخوری شهرت یافته است .سال

پیش به دلیل نوع خاك مزارع خوی پنبه در آن کاشته و بهره برداری 

شد. و این مزارع سبب به وجود آمدن نساجی در خوی شد. ولی کم می

شهرستان  )گونه باخان( داد. آفتابگردانجای خود را به  پنبهکم مزارع 

رتبه نخست را در کشور به خود  عسلاز نظر تولید و کیفیت  خوی

هزار کندوی مدرن و بومی  193است.در این شهرستان اختصاص داده

درصد عسل  ۶5عسل، معادل هزار تن  ۶وجود دارد که در حدود 

درصد عسل تولیدی  20و  آذربایجان غربیدر استان  1387تولیدی 

گل مزارع شهرستان خوی مزرعه  بسیاری از  شود.کشور را شامل می

شهرستان خوی دارای کیفیت  گل آفتابگرداناست و تخمه  آفتابگردان

گل باالیی بوده و این شهرستان یكی از مهمترین تولید کنندگان تخمه 

 فرودگاهشود طرح آید. گفته میدر سراسر کشور به شمار می آفتابگردان

 است.طراحی شده گل آفتابگرداناین شهرستان از نمای باال به شكل 

 

حدوده سایت مورد نظر برای طراحی موقعیت و  م -4تصویرشماره 

 طرح مورد نظر، مأخذ: نگارنده

 

موقعیت و  محدوده سایت مورد نظر برای طراحی  -5شماره تصویر

 طرح مورد نظر، مأخذ: نگارنده

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
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 نمایشگاه زیست محیطی ،پاویلیونطراحی  -8

 انگلستان صنعتی انقالب از پس امروزی شكل به نمایشگاه برگزاری

 از یكی صورت به امروزه و یافته تكامل بیستم قرن آغاز در و شد آغاز

 بلق سال 2377 به نمایشگاه تاریخ.است آمده در یمهم  بازرگان ارکان

 واحلس و آسیا غرب در آنها. برمیگردد ها فینیقی زمان یعنی ، میالد از

 یناول ها فینیقی. بودند شده متوطن لبنان امروزی و سوریه مدیترانه

 یکاالها برای نمایشگاه تشكیل به مختلف های شهر در که بودند قومی

 آن نمایشگاههای. نمودند آنها مبادرت ریدخ و فروش برای نه خود

 یدگیپیچ و وسعت به زمان مرور به اینكه تا. بودند ساده و محدود زمان

 صنایع و گسترش الملل بین تجارت توسعه با و شده افزوده آن

 حساسیت و اهمیت از روز به روز نمایشگاهها تكنولوژی، وپیشرفت

 شته؛بازارهای گذ به نسبت اه نمایشگاه امروزه. شدند برخوردار بیشتری

 اصلی کانون بازار زمان، آن در. است شده چشمگیری تغییرات دچار

 نآ های نمایشگاه البته. رفت می شمار به خدمات ارائه و کاال فروش

 یدگیپیچ و وسعت به زمان مرور به اینكه تا. بودند ساده و زمان محدود

 و صنایع سترشگ و الملل بین تجارت توسعه با و شده افزوده آن

 حساسیت و اهمیت از روز به روز ها تكنولوژی، نمایشگاه پیشرفت

 تشكیل اولیه هسته محلی، های بازار تكامل. شدند برخوردار بیشتری

 لیالمل بین نمایشگاه به تدریج و کرد فراهم را منطقه های نمایشگاه

 ،صنعت و دانش سریع تحوالت و اروپا در رنسانس آغاز با. آمد بوجود

 ازاریب یافتن به منظور و شد اضافه تولیدات و کاالها برحجم رفته رفته

 قرار بیشتری توجه مورد نمایشگاه برگزاری کاالها، آن فروش جهت

 ردای  ویژه جایگاه از نمایشگاه الملل، بین تجارت توسعه با و گرفت

 مفهوم به نمایشگاهی صنعت اما. گشت برخوردار مختلف جوامع میان

 .شد آغاز 18 قرن اواسط از وزیامر مدرن

 انواع موضوع برگزاری نمایشگاه -1-8

بندی نمایشگاهها بر حسب موضوع برگزاری به ترتیب زیر طبقه

 شوند:می

 الف ـ نمایشگاههای عمومی:
"Universal Irade Fairs - General Irade Fairs" 

وجه تسمیه این نوع نمایشگاهها این است که عموم کاالها )اعم از 

ای( در اینگونه نمایشگاهها در معرض نمایش گذاشته فی و سرمایهمصر

شود که به جای هر نوع کاال تنها االمكان سعی میشوند. البته حتیمی

( Multi-branch Irade Fairsطیف مشخصی از آنها ارایه گردند. )

مثالً، در نمایشگاهی ممكن است فقط کاالهای مصرفی نمایش داده 

رت سازمان برگزار کننده این نمایشگاه، فهرستی از در این صوشوند، 

( Nomenclatorکاالهای مجاز را با ذکر دقیق مشخصات آنها )

 الملل،نماید. چنین نمایشگاههایی ممكن است در سطح بینمنتشر می

منطقه، کشور و یا بخشی از یك کشور برگزار شوند. در هر حال در 

تكنولوژی مورد تبادل قرار  کاالها، خدمات ونمایشگاههای عمومی،

 گیرند. می

 نمایشگاههای تخصصی : ب ـ
 Specialist (or Specialized) Irade Fairs" " 

در نمایشگاههای تخصصی بر خالف نمایشگاههای عمومی تعداد 

تولیدکنندگان کمتر و دامنه اقالم کاالها نیز محدود است. 

ندگان نمایشگاههای تخصصی برای کاالی بخصوص، مصرف کن

شوند، موضوع بخصوص و یا تكنولژی بخصوص برگزار می بخصوص،

مثالً ممكن است نمایشگاهی صرفاً جهت نمایش خودرو سواری برگزار 

 Irade Fairs forشود که این عمل برحسب نوع کاال است. )

Specific Customers هم اکنون در کشور ما به منظور توسعه )

ایشگاههای تخصصی توجه بیشتری صادرات کاالهای غیرنفتی به نم

شود. اما اینگونه نمایشگاهها به لحاظ این که زمان زیادی از عمر می

اند که گذرد هنوز جای خود را آنطور که باید و شاید باز نكردهآنها نمی

الزم است با تقویت روابط عمومی و انجام تبلیغات قوی، پای بازرگانان 

المللی کردن گشوده شود تا با بین خارجی نیز به اینگونه نمایشگاهها

شان افزوده گردد. نمایشگاههای صنایع بر اثربخشی و بازدهی آنها،

صنایع تهویه مطبوع، صنایع ساختمانی، صنایع  کفش و چرم،

آالت کشاورزی و از این قبیل در شمار نمایشگاههای تخصصی ماشین

 و بازرگانی،آیند. شایان ذکر است که با پیشرفت صنعت به حساب می

اینگونه نمایشگاهها روز به روز جنبه تخصصی بیشتری به خود 

گیرند. در نمایشگاههای تخصصی بیش از نمایشگاههای عمومی می

گردد و از این رو بیشتر مورد توجه و استقبال قرارداد منعقد می

 Heim”گیرند، تا جایی که نمایشگاه صنعتگران و بازرگانان قرار می

Textile “لمان با موضوع صنعت نساجی برای چند سال آینده به آ

نماید. قسمتی از جدول قبلی فهرست مشارکت رزرو جا مبادرت می

المللی تخصصی و جمهوری اسالمی ایران را در نمایشگاههای بین

جداول زیر به ترتیب برنامه نمایشگاههای تخصصی صادراتی و داخلی 

ماخذ: مرکز توسعه صادرات دهند.}نشان می 1372ایران را در سال 

 { 1372ایران، تقویم نمایشگاهی، تهران 

 نمایشگاههای اختصاصی : ج ـ
"Solo Exhibition" 

اینگونه نمایشگاهها بطور اختصاصی محصوالت یك کشور را در کشور  

مثالً ، ممكن است دولت جمهوری اسالمی گذارند؛دیگر به نمایش می
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رابطه تجاری بین ایران و چین الزم  ایران تشخیص دهد که برای بهبود

است صنعتگران و بازرگانان ایرانی محصوالت و فعالیتهای خود را بطور 

اختصاصی در نمایشگاهی در یكی از شهرهای چین معرفی نمایند که 

در این صورت نمایشگاه اختصاصی ایران در چین برگزار خواهد شد. 

کنند. نیز پیدا مینمایشگاههای اختصاصی گاهی جنبه فرهنگی قوی 

 {1372}ماخذ: مرکز توسعه صادرات ایران، تقویم نمایشگاهی، تهران 
 

 د ـ نمایشگاههای اکسپو :
"Expo Exposition" 

ی یا ها جنبه نمایشی و فرهنگی دارند و از بعد بازرگان این نمایشگاه

نمایند. در نمایشگاههای کامالً خنثی هستند و یا ضعیف عمل می

علم و یا تكنولوژی جدید به نمایش   یك طرز فكر،اکسپو معموالً

ترین نوع نمایشگاه شوند )اینگونه نمایشگاهها پیشرفتهگذاشته می

شوند و غیر مستقیم و در دراز مدت در اختیار تجارت قرار محسوب می

حیط با موضوع انسان، م 1985دارند( .نمونه نمایشگاههایی که در سال 

در ارتباط با وسایل حمل و  198۶در سال زیست و مسكن در ژاپن و 

در خصوص زندگی سنتی در کانادا  1987نقل در استرالیا و در سال 

اند. در برگزار شدند که از مشهورترین نمایشگاهها از این نوع بوده

را در شهر  "Expoqz"سالهای اخیر نیز کشور کره جنوبی نمایشگاه 

"Taejon" تشار نمایشگاه مذکور با ان برگزار نموده است. برگزارکننده

در ” ،“ فراز و نشیبهای جاده توسعه”بروشور و طرح شعارهای : 

و “ جستجوی تكنولوژی نوینی برای محافظت از بشر و محیط زیست

نماید. موضوع نمایشگاه را تفهیم می درباره خود، جهان و آینده،

 .نمایشگاههای اکسپو دارای سابقه برگزاری در ایران نیستند

 هـ ـ نمایشگاه عرضه مستقیم کاال :
"Order Irade Fairs" 
ه یكی دیگر از انواع نمایشگاه، نمایشگاه عرضه مستقیم بوده است ک

ع اند. این نوامروزه در سطح دنیا تقریباً از زمره نمایشگاهها خارج شده

ورد نمایشگاه اخیراً برای جبران نارسایی سیستم توزیع در کشور ما م

می گرفته است. چنان که در اسفند ماه هر سال در محل دائتوجه قرار 

نمایشگاهها به فروش پوشاك مبادرت شده و مشابه آن در اماکن 

گردد و نام نمایشگاه هم بر آنها عمومی )مانند ورزشگاهها( برگزار می

شود. در اینجا الزم به ذکر است که با این عمل خودبه خود گذاشته می

جا  مومی به مثابه محلی برای خرید و فروش کاالنمایشگاه در اذهان ع

افتد که نتیجه سوء آن متوجه نمایشگاههای عمومی و می

 گردد.نمایشگاههای تخصصی صادراتی می

 

برخی نکات الزم برای برپایی غرفه های یک  -2-8

 نمایشگاه

معموالً نمایشگاه ها از قبیل آنچه که در سازمان نمایشگاه های 

عمری بیش از چند روز ندارند، لذا در انتخاب ایران برپا می گردد 

مصالح و ابزار ساخت نمایشگاه الزم است از ساده ترین و سبكترین آنها 

یاری گرفته شود و بهتر است که مصالح و ابزار مورد نیاز، از اجناسی 

باشند که یك بار مصرف نبوده و استعداد مصرف طوالنی داشته باشند. 

داخلی و طراحان صنعتی برای نمایشگرها و  اینجاست که باید معماران

یا ابزارهای در ارزش گذارنده کاال دقت الزم را در طراحی اعمال کننده 

و حتما در نظر داشته باشند که کاربرد آنها به صورت چند منظوره و 

چند عمل آنها از نوع ؟ باشد یعنی باز و بسته شدن آنها با استفاده از 

ام گیرد تا بتوان برای کاربردهای آینده هم پیچ و مهره های خاصی انج

از آنها بهره گیری کرد. هدف یك نمایشگاه در یك اقتصاد سالم گذشته 

از یافتن خریدار با مشتری باید ارتقاء سطح توقع و سلیقه عمومی 

جامعه باشد. به این معنی که ضمن رقابت سالم با سازندگان و 

فرهنگ خریدار مورد توجه  آفرینندگان دیگر، کوشش برای ارتقا سطح

قرار گیرد. برای رسیدن به این نسخه برداری از اجناس خارجی تا حد 

ممكن پرهیز شود و در عوض واحد تحقیق در مورد کاالهای تولید 

افزایش یابد. عالوه بر این برای نمایشگاه ها و یا غرفه هایی با مساحت 

نابر نیاز همان محدود، انتخاب نمایشگرهای فكر شده و طراحی شده ب

کاالی خاص و در ارزش گذاشتن آن با نورپردازی های حساب شده و 

همچنین پاسخگویی مناسب از طرف گردانندگان نمایشگاه به 

مخاطبین نیز موجب موفقیت بیشتر خواهد بود. برای نمایشگاه های در 

طراحی عبور و مرور جمعیت و عبور آنها از مقابل  -1سالن های بزرگ 

محاسبه نیاز اکسیژن هوای الزم در فضای  -2به شكل فكر شده. کاالها 

عمومی که عدم آن باعث خستگی و دل زدگی بیننده از نمایشگاه می 

در طراحی  -3شود )آنچه که در اغب نمایشگاه های ما اتفاق می افتد( 

حرکت بینندگان ضمن مجبور ساختمان آنها به ادامه مسیر تعین شده، 

گریز از مسیر مارپیچ موجود باشد. در آرایش  همیشه راه خالصی و

نمایشگاه ها حتما از گل و گیاه طبیعی بهره گیری شود و در پالن کلی 

هر سالن باید فضای استراحت و رفاه از قبیل کافه تریا، فضاهای 

استراحت مزین به گل و گیاه طبیعی و احیانا آب و موسیقی موجود 

یكی و ذهنی توام را بزداید و باشد تا خستگی ناشی از فعالیت فیز

بیننده اوقات بیشتری را در نمایشگاه بگذراند. فضاهای بهداشتی و 

دسترسی به آب آشامیدنی موجب وطالنی شدن امكان بیننده در 

نمایشگاه خواهد شد. وظیفه هر صنعتگر و یا سازنده و شرکت کننده در 

ن مهم با نمایشگاه احترام به بازدید کننده و مخاطب خویش که ای
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 تاج، برپایی غرفه ای زیبا و رعایت نكات زیر ممكن می شود)خسرو

 (.1381مجتبی؛ 

  در دسترس قرار دادن کاال برای بیننده و ارائه هر گونه

 الزم  پاسخ

 در اختیار گذاردن بروشور حاوی کلیه اطالعات راجع به کاال 

 و کلیه امكانات دسترسی اقتصادی به آن.

 رد آن کاال و سابقه آن در گذشته و آموزش اطالعات در مو

 تغییر و تحول آن تا امروز

 نتیجه گیری -9

مفهوم توسعه پایدار یك تغییر مهم در فهم رابطه انسان، طبیعت و 

معماری با یكدیگر می باشد. می توان گفت که توسعه پایدار، معماری 

ا پایدار یا سبز، با توجه به شعار اولیه شان، حفاظت از محیط زیست را ب

تغییر رویكرد نسبت به طبیعت مورد نظر قرار می دهند ولی راه 

کارهای ارائه شده از آنچه امروزه در محیط ساخته شده متجلی می 

اما آنچه مسلم است  شود، نوعی برخورد گسسته و جدا از طبیعت است.

آن است که همه این روشها جهت برقراری چندین اصل از جمله حفظ 

کاهش استفاده از منابع و نیز  ،حیط و اقلیمهماهنگی با م ،انرژی

انرژی باد ، زمین گرمایی و  باشد.کنین میسابرآوردن نیازهای  

خورشیدی در کشور ما از منابع بسیار خوب برخوردار بوده .که هر یك 

از آنها می تواند در جهت کاهش مصرف سوختهای فسیلی موثر باشد 

که از طریق حفر چاههای  در خصوص استفاده از انرژی زمین گرمایی

عمیق و پمپاژ آب داغ یا بخار داغ داخل زمین به سطح زمین تولید 

شده و برای گرم کردن خانه ها و تولید الكتریسیته و همچنین انرژی 

باد , انرژیهای ناشی از جزر و مد دریا بستر بسیار مناسب می باشد در 

بزرگترین و  خصوص انرژی خورشیدی نیز با توجه به اینكه خورشید

تنها منبع تامین کننده انرژی کره زمین می باشد و انرژی صادره از آن 

به صور مختلف و به منظور تامین انرژی مورد نیاز سوختهای 

غیرفسیلی مورد استفاده قرار می گیرد لذا با استفاده از سیستمهای 

فتوولتائیك بطور مستقیم به انرژی الكتریكی تبدیل می شود لذا 

در دسترسی به انرژی الكتریكی حاصل از برق خورشیدی یكی  سهولت

از کاربردهای آن می باشد که در مجموع استفاده از انواع انرژیها در 

 گسترده بازارهای به رسیدنطرح مربوطه و کل کشور توصیه می شود. 

 های استراتژی بكارگیری باز، اقتصاد سوی به حرکت مستلزم جهانی

 های مشتریان خواسته و نیازها به دبرانهم نگاه و صادراتی جهش

 مهم بسیار سكوهای از یكی. باشد می مختلف بازارهای در گوناگون

 و تولیدی واحدهای فنی های قابلیت و ها توانایی شناسایی و معرفی

 به سازه و معماری فضای گیری شكل. باشند می خدماتی، نمایشگاهها

 به پردازی نماد و شناسی یمعن. است بصری بیان با همراه همزمان طور

 پس. است معماری فضای زیبایی ، اساس و سازه فرم که ایست گونه

 پیوند. کند ایجاد را جدیدی زیباشناسی ساختار تواند می روش این

 در خالقیت حاصل که آورد پدید می را خاصی تندیس سازه و فرم بین

 و عماریم تلفیق. است ساخت در ای ویژه های آوری فن و فرم ، سازه

 ، تكنولوژی ، زیبایی شناختی های ارزش هنر، از است ترکیبی سازه

 عنوان به توان می را ای سازه طراحی.  اجرا و عملكرد آنها رفتار مصالح،

 از فرم »نظر  در فضا بعد سه در مصالح کردن مرتب از فرایندی،

 قبل از اهداف از بعضی که بطوری گرفت، « کند می پیروی عملكرد

 توان می بطورکلی .نماید تأمین ممكن حداکثرکارایی در را شده نتعیی

 بازتاب برای مكانی نمایشگاهی، فضای که آنجایی از: گرفت نتیجه

 سایر از متمایز آن عملكرد و و نقش بوده تكنولوژیكی دستاوردهای

 آن، معماری فرم در تكنولوژی از استفاده.باشد می شهری عملكردهای

 ی مولفه دو ، سازه و می گردد. معماری تلقی رناپذی اجتناب امری

 این تقابل و تعامل روند، می بشمار ابنیه ساختار گیری شكل در اساسی

 توسعه و تولید فرایند. گردد  آنها متوازن رشد و یكدیگر با مؤلفه دو

 تكنولوژی ساختار با ابنیه جدید نسل خلق به ساختمانی های فناوری

 می به نظر نمایشگاهی فضاهای خصوص رد. است شده موجب پیشرفته

 توجیه با معماری، نبوغ با سازه اجزای شدن یكپارچه و هماهنگی رسد،

فضای  یك ساخت و طراحی.گردد می تلقی اساسی نیاز آن عملكردی

 توان به بخشی تجلی برای فرصت اولین عنوان به نمایشگاهی

 متمایز و اوتمتف کامال فضاها این دهی فرم.شود می مطرح تكنولوژیكی

 در سازه از استفاده: مثال عنوان به باشد می ، رایج های ساختمان از

 فوالد، مدرن مصالح از ،استفاده تزیینات عنوان به ساختمان نمای

 پدید را خاصی تندیس سازه، فرم و بین پیوند گفت، بتوان شاید. شیشه

 در ای ویژه های آوری فن و فرم ، سازه در خالقیت حاصل که آورد می

 .است ساخت

 مراجع
چوپانی، محمدحسین؛ آالینده های زیست محیطی و حفاظت از  [1]

محیط زیست، ناشر: آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی گاز 

 . 1388ایران، چاپ اول، بهار 

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی،  ضوابط طراحی فضاهای  [2]

 .1389، سال 203شهری، نشریه 

زه؛ حمد؛ امیرنژاد مژدهی، مهرداد؛ غالمعلی زاده، حمعطر کارروشن، ا [3]

ژی، ارتباط فرم و عملكرد نمایشگاه های بین المللی مبتنی بر تكنولو

دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصادی 

 .1393شهری، سال 



 نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان          

 ، تهران، ایران1396، اردیبهشت ماه، 3
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بقایی، آژنك؛ رشید فرخی، محمدامید؛ ویژگی های معماری برون  [4]

اولین  ه معماری پاویون های ایران در سایر کشورها(،مرزی)بانگاهویژه ب

کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، 

معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران، تهران، انجمن توسعه و 

 .1394ترویج علوم و فن بنیادین، سال 

حاجی زینطی، محمدامین؛ نسیم، خانلو؛ مقایسه تطبیقی طراحی  [5]

چین، سومین  2010اویلیون های مطرح در اکسپوی معماری پ

کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، 

 .1394معماری و مدیریت شهری، سال 

، 2020شفیع خانی، سكینه؛ اختر کاروان، مهدی؛ مقاله اکسپوی  [6]

و  هویت و معماری ایران؛ دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم

 .1394نبول،استا -ترکیه  تكنولوژی،

 ،ایران در پایدار معماری و اقلیمی معماری(. 1391.)وحید قبادیان، [7]

 5ش طراح، مجله

 ی حاشیه شهرهای در پایدار شهری طراحی(. 1379.)کوروش گلكار، [8]

 زیبا های هنر کویری،

 معماری تجارب و مفاهیم پیرامون کنكاشی(. 1383.)فرزانه سفالیی، [9]

 45ش معماری، و شهرسازی مهفصلنا آبادی، پایدار

 در مرکزی حیاط ی گمشده نقش بازخوانی(. 1381)زهرا احمدی،  [10]

 و شهر نشریه تهران  ،2 شماره بومی، پایدار، معماری به دستیابی

 معماری

 محیط در پایدار توسعه و علمی های مولفه(. 1378.)مجید مخدوم، [11]

 تهران تهران،دانشگاه ، توسعه و زیست محیط همایش زیست

 رایشوی.) پایدار معماری سوی به هایی رهنمون(. 1389.)برایان ادوارد، [12]

 مهرازان تهران، ایرج، تهرانی، شهروز ترجمه( دوم

 1372مرکز توسعه صادرات ایران، تقویم نمایشگاهی، تهران  [13]

 ی نشریه نما، نمایشگاه، مدیریتی مسایل مجتبی، تاج، خسرو  [14]

 1381اسفند  ،1نمایشگاهی،چاپ صنعت تخصصی،

 گالبچی، محمود؛ ضرورت بهره گیری از فناوری های نوین ساختمانی، [15]

 3-1دومین سمینار ساخت و سازپردیس دانشكده فنی دانشگاه تهران، 

 .1385خرداد 

مشتاق، فاطمه؛ انرژی پاك در جهت توسعه پایدار در طراحی   [16]

امه معماری، اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا، برن

 .1394معماری و شهر سازی، سمنان، سال  ریزی،

 بحرانی، سارا؛ سجادی، پریسا؛ کارآفرینی زیست محیطی)سبز( گامی  [17]

 به سوی توسعه اقتصادی پایدار، اولین کنگره بین المللی در مسیر

 .1394توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، سال 

 احمدی، محمدعلی؛ یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم  [18]

های کشاورزی سیستم های مدیریت زیست محیطی اقتصادی برای 

 دستیابی به توسعه پایدار، دومین همایش یافته های نوین در محیط

 .1394زیست و اکو سیستم های کشاورزی، سال 

ترکی، نگین؛ خاك زند، مهدی؛ بررسی تأثیرات زیست محیطی،   [19]

یدار، اولین اقتصادی و فرهنگی اجتماعی گردشگری در جهت توسعه پا

 .1394همایش ملی توسعه پایدار شهری، سال 

 


