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  چكيده
 است. امروزه گذاشته تاثير معماري فضاهاي چشم اندازهاي طراحي و معماري روي بر ديجيتال، تكنولوژي در كنوني خيره كننده پيشرفت هاي

 هاي محيط و گرفته بهره آن از و دهند وفق تكنولوژي با را ها ساختمان كه هستند آن پي در كنند، مي ايجاد محيط در كه غييراتيت با معماران

 كه است هوشمند زماني محيط يا فضا يك است. معماري عرصه در ساز و ساخت نوين فناوري هاي از هوشمند كنند. محيط طراحي هوشمند

 بنيادين هدف منظور بدين باشد. مي فضا در آنها با كامل تعامل در نتيجه در .هستند موجود آن در حاضر حال در اتيمصنوع يا افراد چه بداند

 مطالعات از بهره گيري با راستا، اين مي باشد. در معماري فضاهاي هوشمندسازي در ديجيتال تكنولوژي از استفاده چگونگي حاضر، پژوهش

 شده، بيان هوشمند معماري و ديجيتال معماري ديجيتال، تكنولوژي مفهوم با رابطه در بررسي هايي ابتدا حتوام تحليل تحقيقش كتابخانه اي رو

 استفاده با و نوآوري و ابداع با ديجيتال معماري كه فرضيه اين اساس بر بعد مرحله است. در گرفته قرار ارزيابي مورد معماري اين مزاياي سپس

 تاثيرات هوشمند، معماري شده ي ساخته هاي نمونه بررسي طريق از منطقي استدالل روش با است، موثر فضاها سازي هوشمند در تكنولوژي از

 از عواملي فرضيه، اين اثبات راستاي در نهايت در گيرد. مي قرار تحليل و تجزيه و ارزيابي مورد مذكور معماري پيدايش در ديجيتال تكنولوژي

 به رسيدن براي كنوني سازهاي و ساخت در آنها از مي توان كه شد خواهد معرفي مي رساند، هوشمند ضاهايف به را ما كه ديجيتال تكنولوژي

  .شد بهره مند هوشمند معماري
  
  
  
  

  طراحي، معماري، تكنولوژي، ديجيتالواژه هاي كليدي: 
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 مقدمه -1
 در موجود عميق گرايش هاي تجلي گاه معماري تاريخ، طول در

 بين همواره بر مي آيد، معماران آثار از كه آنچنان .است بوده جامعه

 محكم پيوندي بوده اند، آن پي در معماران آنچه و گفته جامعه آنچه

 تغييرات از تاثيرپذيري با معماري و داشت وجود خودآگاه نيمه و
 خود به زمان گذر در را زيادي دگرگوني هاي بشري، جوامع اساسي
 محيط با تعامل در همواره ما سنتي شهرسازي و معماري .است ديده

 و جمعيت افزايش علت به معاصر دوران در اما است بوده خود اطراف
 هم از تعامل اين رشته ي شهرها حساب بدون و رويه ي بي رشد

 اطراف محيط با نامتناسب و ناهمگون چهره ي با شهرهايي و گسست
  ).1392آمد (گودرزي و همكاران،  وجود به

 سبب ارتباطات، و اطالعات فناوري شدن فراگير و سريع پيشرفت

 زندگي ابعاد تمامي در آن بكارگيري متنوع و مختلف زمينه هاي ايجاد

 توسعه اطالعات فناوري سريع رشد مزاياي از است. يكي شده انسان

 و كرده اندازه گيري را تغييرات ميتوانند كه است سيستم هايي
 در پيشرفت دهند. نشان شواكن آن مقابل در سپس و بزنند تخمين

 محيط شرايط بهبود باعث ميتواند طراحي شيوه تغيير، كنترل زمينه

محسوس  كاري محيط هاي در خصوصاً تحول اين.شود فيزيكي زيست
ساختمان  طراحي زمينه در رشد چشمگيري شاهد نتيجه در .است تر

 در .شود مي ياد هوشمند ساختمان عنوان با آنها از كه هستيم هايي

 باعث ارتباطي سيستم هاي و اطالعات فناوري تلفيق ها ساختمان اين

 خصوص به هزينه ها در جويي صرفه در بيشتر امنيت و آسايش ايجاد

 كامل تعامل در مي شود. چنين سيستم هايي انرژي منابع مصرف در

 در را زيست محيط به آسيب و تخريب كاهش و بوده زيست محيط با

 ميان پيوستگي و ارتباط هوشمند، مانساخت يك ايده .دارد پي

 پيش را دور راه ارتباط و مديريت نظارت، امنيت، نوردهي، دسترسي،

مي  سيستم ها به را توانايي اين يكپارچگي، عامل مي دهد. قرار رو
 اطالعات تبادل كنند. بدل و رد خود ميان را اطالعات بتوانند تا دهد

 همان كه اطالعات يخروج كه ميشود باعث سيستم ها اين ميان

 اتفاق اين .شود انجام گونه اختالل هر ايجاد بدون است، نهايي نتيجه

 تواناييهاي ميان وحدت را نامش ميتوان كه است چيزي همان درست

 دنياي آميختن هم در .دانست ما فيزيكي دنياي و كامپيوتر دنياي

 دست به دنياي تا ميكند فراهم را امكان اين كامپيوتر با ما فيزيك

 كه است آن بر سعي مقاله اين در .بينديشد كامپيوتري ذهني با آمده

 از استفاده با فيزيكي دنياي با معماري و تكنولوژي تلفيق طريق از

 منابع و متون مرور شيوه بر مبتني محتوا تحليل تحقيق روش

 جهت در ديجيتال تكنولوژي از استفاده چگونگي بيان به تخصصي

شود (ساعتچي اصل،  پرداخته معماري يفضاها سازي هوشمند
1391 .(  

  
 پژوهش انجام . روش1-1

 محتوا و تحليل اي كتابخانه روش مقاله اين در پژوهش انجام روش

 مرتبط ماخذ و منابع مطالعه و بررسي از پس اول قسمت در مي باشد.

 و ديجيتال معماري ديجيتال، تكنولوژي جمله از پژوهش موضوع با
 مي گيرد. در صورت مفاهيم تحليل و بندي طبقه طراحي معماري،

 مطالعات اساس بر منطقي استدالل روش از استفاده با بعد مرحله

 فضاهاي سازي هوشمند در ديجيتال تكنولوژي تاثير شده انجام

  .مي گردد اثبات معماري
  
 ديجيتال تكنولوژي -2
 و ساختمان ها كه مي كنيم زندگي فضايي در ما اطالعات، عصر در

 سيستم هاي هستند؛ دگرگوني و تغيير حال در شهري فضاهاي تمام
 الگوهاي شوند؛ مي حركتي سيستمهاي جايگزين دور راه از ارتباط
 بين از حال در ديجيتالي اطالعات نفوذ دليل به ساختماني متداول
 ديگري از پس يكي آشنا فرم هاي مي باشند؛ شدن منسوخ و رفتن
 همين به اند، گشته احداث زياد طبقات در ادارات مي شوند؛ نابود

 هاي ترمينال به را خود جاي كتاب قفسه هاي كتابخانه ها در ترتيب
 سيستم توسط معموال فضاها امروزه ... و دهند مي اشغال كامپيوتري

 شوند؛ مي اشغال كامپيوتري هاي سيستم و دور راه از ارتباط هاي
 ظواهر جايگزين ايندهايفز بطور مجازي و الكترونيك ديجيتال، ظواهر

  ).1386مي شوند (يوسف پور،  فيزيكي
 از پيچيدهاي جريان چنان در معاصر، انسان اجتماعي زندگي

 يك و خطي صورت به نمي توان ديگر كه گرفته قرار جهاني ارتباطات
 پيچيده، ارتباطات اين جريان در تمدن ها .كرد بررسي سويه

 جهاني يافته اند جهاني عديب و شده متحمل را زيادي دگرگوني هاي
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 كه است معنوي و مادي هاي مقوله جهاني توسعه معناي به شدن

 .است شده مختلف قلمروهاي در جديد توليدات بازسازي به منجر
 مورد در مطرح متناقض حتي و متفاوت ديدگاه هاي و نظريات از جدا

 ويژه به فرهنگ، بر آن شگرف تاثيرات شدن، جهاني فرآيند
 جامعه امروز شرايط .است كتمان قابل غير سوم جهان ايدركشوره

 و جهاني گرا ديدگاه دو ميان سردرگمي كه است گونه اي به ايران
 بسياري در تضاد و سردرگمي .چالش هاست بزرگترين از محلي گرا

 و سنت ميان نوسان و است شناسايي قابل فرد هر وجود در ازموارد
 نهان خود در را عظيم تضادي رمعاص ايراني تجددگرايي و مدرنيته

 خواه جهاني، فرهنگ سوي به اعم طور به فرهنگ ايراني حركت دارد

مي آورد (گوري،  دنبال به را جهاني معماري سمت به كشش ناخواه
1391(  

 مي شود ايجاد وسوسه اين تكنولوژيكي، يكپارچه دنياي با تعامل در 

 تاريخچه و نظريه براي شده اقتباس تحليلي بندي هاي دسته از كه

 عالوه انداز چشم يك صورت به شهر تجسم .شود استفاده انداز چشم

 انديشه تجديد براي مسيرها ترين اميدبخش از يكي عنوان به اين بر

 .است نياز مورد بسيار كه انديشه اي تجديد مي شود، مطرح شهري

 شروع كامپيوتر با كه تكنولوژيكي كليدي مصنوعات مانند درست

 ظاهر مكانيكي و هندسي صورت تجمعات به كمتر و كمتر و شدند

 منطقه حتي يا شهري بندي تركيب صورت به ديگر نيز شهر شدند،

 در آن آيندهي كه مي رسد نظر به .نيست مديريت قابل شهري، بندي
 صورت به را متناقض اغلب و متفاوت ابعاد كه باشد نهفته رويكردهايي

 بصري صورت به كه چيزهايي انندم ميكنند، ادغام هم در يكپارچه

 كه چيزهايي يا شده اند ريزي برنامه دقت به ولي بوده نامنظم

 ميان ارتباط كه آنجا از هستند. خوشايند حال عين در و سودمند

 نيم به حداقل ديجيتال، فرهنگ و اطالعاتي جامعه ظهور و معماري

 در يتالديج تكنولوژي كه دارد آن از نشان .ميگردد باز گذشته قرن

 شهر متقابل تاثيرپذيري درون در و .مي كند ايفا مهمي نقش معماري

 امروزه كه داشت خواهد تاملي قابل جايگاه نيز معماري و تكنولوژي،

 فيزيكي جهان ميان مرز تغيير كشف ديجيتال معماري كار ترين اصلي

 به ادامه در بحث اين شدن تر واضح منظور به لذا است، الكترونيكي و

  ).1386است (شاهچراغي،  شده پرداخته ديجيتال ضيح معماريتو
  

 ديجيتال معماري -3
 يكديگر روي بر آوري فن و طبيعت كه كنيم مي زندگي جهاني در ما

 اين از كه مي كند مجبور را ما جديد الكترونيك عصر گذارند، مي اثر

 نانديشيد ويژه به و است، انتزاعي هنري مثابه به ساختمان كه انديشه
 كه بر فيلتري مبتني صوري تركيب از جزئي مثابه به ديوارها درباره

 » نظر در چونان بايد ديوار .بمانيم باز هندسي، قواعد « گنجينه

 شود گرفته كند مي منتقل و دريافت تلويزيون مانند دقيقا را اطالعات

 كردن جمع حال در بتواند آدم كه باشد اي وسيله بايد فضا و

  كند. گذر آن از است شده داده سازمان آن با ضاف كه اطالعاتي
 از ها رسانه ظهور و سو يك از ارتباطات تكنولوژي سريع پيشرفت

 از برخي در و است شده معماري بر فراوان تاثيرات سبب ديگر، سوي

 ديگر برخي در و معماري فضاي كنترل در ها رسانه از استفاده بناها

 .است شده مطرح مهم مساله كي عنوان به بنا براي فرم ايجاد در

 كننده مغلوب چنان اخير دهه دو در تكنولوژيك تحوالت باالي سرعت

 شده سبب و داشته پي در معماري در گوناگوني تبعات كه است بوده

 بناها ساخت و طراحي امر در گوناگوني هاي گرايش معماران است

 كند. پيدا

 تكنولوژي پيشرفت و ارتباطي تكنولوژي از ناشي هاي گرايش از يكي

 دستيابي جهت در جرياني ايجاد ديجيتالي، معماري و اي رسانه چند

 بوده هوشمند هاي ساختمان طراحي آن بالتبع و هوشمند معماري به

 كمك با ساختمان داخل فضاي ساختمان، اين در كه طوري به است

 كنترل ديجيتال معماري و تكنولوژي طريق از خودكار هاي سيستم

 مي فراهم ساكنانش براي راحت و كارآمد زيستي محيط و شود مي

 كنترلي و دفتري كارهاي ارتباطات، توان مي ها سيستم اين با .كند

 مديريت عهده به جامع اي رايانه شبكه يك از استفاده با را ساختمان

 مقابل در دائما ساختمان هوشمند معماري در واقع در .سپرد هوشمند

 سريع طور به اطالعات دهد، مي نشان واكنش محيط متغير شرايط

 و وري بهره افزايش با و شود مي كنترل كار محيط شود، مي متبادل
 روند به توجه با .شود مي ايجاد اقتصادي صرفه ها، هزينه كاهش

 فضاهاي هوشمندسازي به دستيابي

 1دياگرام  در كه (همانطور ديجيتال تكنولوژي طريق از معماري
 و معماري كامل معرفي به بعدي سمتق در شود) مي مشاهده

  .است شده پرداخته هوشمند ساختمان
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 (منبع:نگارندگان) ديجيتال تكنولوژي طريق از هوشمند ساختمان به دستيابي روند - 1دياگرام 

  
 هوشمند معماري -4

 گرم چون اساسي مشكالتي وجود دليل به جهان، تمام در امروزه

 هاي هزينه و انرژي رويه بي فمصر آب، و هوا آلودگي زمين، شدن

 اهميت معماري تكنولوژي هاي از بهره گيري آن، باالي اقتصادي
 به آن از ناشي پيامدهاي و صنعتي است.انقالب كرده پيدا زيادي
 گسستگي هم از موجب ديگر عوامل كنار در بزرگ رويدادي عنوان
 از بسياري در صنعتي گرديد. انقالب سازه مهندسي و معماري ارتباط

 غرب در شگفت انگيز پيشرفت هاي موجب فني و علمي زمينههاي

   معماري سرنوشت بر فناوري، و علوم بر افزونش روز تناسب به و شد
 تاسيسات و راهها سرپناه، به مردم مبرم گرديد. نياز تاثيرگذار نيز

 افق هاي به پرداختن و هوشمند رايانه هاي هواپيما، ارتباطات، شهري،
 را خود تاثير منطقي، روندي در بايد فضا به سفر و وردستد ناشناخته

 به مسلح نوين، انساني سازنده اصوال و بگذارد معماري رويكرد در
 تاثيرات از باشد. يكي پيشرو فلسفي رويكرد با و جديد ابزاري

 همانطور .باشد مي هوشمند معماري آمدن پديد معماري بر تكنولوژي

 معماري بين مقايسه اي اختصار به شود مي مشاهده 1جدول  در كه

 هوشمند معماري آن از پس است، شده آورده هوشمند معماري و

  .است شده داده توضيح
  

  هوشمند معماري و معماري بين مقايسه -1جدول 

 در فناوري قابليت هوشمند( معماري  معماري
  معماري)

 و فرد توان و مهارت به توجه با
 فني تالزاما و طرح موجود، امكانات

 ساير و ساخت طريقه و روش آن،
  .مي كند بيان را الزم جزئيات

 آن، روش و توليد و ساخت ابزار
 ...و عمل شيوه و ماشين توان مصالح،

  .مي كند بيان را

 مادي و معنوي نيازهاي به توجه با
  .مي كند سازماندهي را فضا انسان

 وسيله به فضا سازماندهي زمينه در
 به ساخت شيوه و مصالح فن، و ابزار

  .مي كند كمك معماري
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 و خالقيت به توجه عين در معماري
 از هم، سودمندي و كارايي به زيبايي،
  .ميكند توجه روز فن و دانش طريق

 روز دانش و علم از استفاده با فناوري
به پاسخ در ... و ساخت ابزار و توان و

 و خالقيت و شناسانه زيبايي نيازهاي
  .ميكند مكك معماري به كارايي

 نگارندگان مأخذ:

 يكپارچه صورت هاي به كه شده ساخته اشكال به هوشمند معماري

 كه خارجي، يا داخلي از اعم پديده ها، به پاسخ و پيشبيني به قادر كه

 .دارد اشاره مي گذارد، اثر آن ساكنان و ساختمان عملكرد بر

 هوشمند طراحي - 1

 دهوشمن تكنولوژي از مناسب استفاده - 2

 ساختمان ها از نگهداري و تعمير و هوشمندانه استفاده - 3

 عملكردي پارامترهاي كه معنا بدين است؛ پويا هوشمند معماري

مي  پويا تغيير و متغير شرايط و تقاضا نياز، به توجه با را خود اصلي،
 به قادر زندهاي سامانه مانند همچنين هوشمند معماري يك .دهند

 و پويايي .است جديد شرايط در تجارب از هاستفاد و اندوزي تجربه
 و پذيري واكنش محيط؛ با سازگاري و پذيري انعطاف بودن؛ فعال

 هاي راه از يكي باشد. لذا مي آن ديگر خصوصيات از بودن پاسخده

 بالتبع و هوشمند معماري از استفاده انرژي مصرف سازي بهينه نوين

  .است شده ادهد توضيح ذيل در كه است، هوشمند ساختمان آن
  
 آن مفاهيم و طراحي معماري ساختمان ديجيتال -4

 در و ساختمان مورد در بار اولين براي 80دهة  آغاز در هوش كلمه ي

 هوشمند ساختمان شد. مفهوم گرفته كار به امريكا متحده ايالت

 مورد نيز علمي مراجع از برخي در اطالعات فناوري توسعه بر مبتني

 30از  بيش شده، انجام تحقيقات به توجه ت. بااس گرفته قرار توجه

 برخي كه است شده ارائه هوشمند ساختمان هاي خصوص در تعريف

 به هوشمند ساختمان مثال دارد؛ تاكيد فناوري وجوه بر تعاريف اين از

 شده تعريف خودكار كامال كنترلي سيستم هاي با ساختماني عنوان

 را ساختمان هوشمند واشنگتن، در هوشمند ساختمان است. انيستيتو
 موثر مديريت براي متعدد سيستم هاي از يكپارچه اي مجموعه ي

سرمايه  هزينه هاي در صرفه جويي فني، قابليتهاي افزايش منابع،
 صاحب از ديگر برخي و ميداند انعطاف پذيري و عملياتي گذاري،

 نيازمندي هاي كه دانند مي ساختماني را هوشمند ساختمان نظران

 تعريفي مي سازد. در برآورده را كنندگان) مراجعه يا كاربران (ساكنين

 مناسب تعامالت با كه است پويا معماري يك هوشمند ساختمان ديگر

 فرايند تاسيسات) و ساختمان( مكان شامل اصلي عنصر چهار بين

مديريت   كاربران)، و خدمات( فرد سيستم)، و كنترل (اتوماسيون،
 مي آورد. ساختمان پديد را مناسب د) بهره وريعملكر و (نگهداري

 سامانه واسطه به آن داخلي اجزاي  كليه كه است ساختماني هوشمند

 يكديگرند. در با تعامل در محيط با سازگار منطقي ايجاد و يكپارچه

حالت  اساس بر سامانه كه است معني بدان هوشمندي تعريف اين
 گيري تصميم به داماق شده تعريف منطق هاي و آمده پيش هاي

 مختلف عوامل مقابل در هوشمند ساختمان عبارتي به كند. مناسب

استنتاج  اساس بر بلكه داشت،  نخواهد خاص خالقيت بروز توانايي
 ساختمان هاي هوشمند از منظور كرد خواهد رفتار منطقي هاي

 سيستم هاي و اطالعات فناوري آن ها در كه است ساختمان هايي

 با يكپارچه سيستم آمدن پديد به منتج و شده تركيب مه با ارتباطي

 و بهتر اقتصادي توجيه مطلوب تر، امنيت بيشتر، راحتي و آسايش
 درساختمان موجود هاي سيستم .است شده هزينه هاي پايين

 مي فراهم ساكنانش براي راحت و كارآمد زيستي محيط هوشمند،

 عمل يكپارچه ورط به هوشمند ساختمان يك در ها سيستم اين. كند

 مي قرار يكديگر با متقابل اثر و ارتباط در را مختلف وسايل و كرده

  ).1387دهند (فتحيان، 
 كه باشد موثر و پاسخگو محيط يك كننده تامين كه ساختماني هر

 شود، يافته دست آن طريق از ساختمان اقتصادي هاي هدف
 ها، ايده بهترين هوشمند هاي ساختمان. است هوشمند ساختمان
 اين.كند مي وتركيب هماهنگ را ها و تكنولوژي ها سيستم مصالح،

 مي تركيب هم با ساختمان در بهتر عملكرد به رسيدن براي اجزا
 .است شده آورده هوشمند ساختمان اجزاي 2دياگرام  شوند. در
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  )34: 1391اجزاء ساختمان هوشمند (ساعتچي اصل،  -2دياگرام 

  
 اتكين برايان تعريف در توان مي را آن تر زئيج و تر دقيق تعريف اما

 خاصيت سه بايد هوشمند ساختمان يك اتكين نظر از. كرد مشاهده

 .باشد دارا را عمده

 خارج و داخل در كه را اي لحظه تغييرات بايد ساختمان -
 .كند درك افتد مي اتفاق ساختمان

 آسايش، به منجر كه را تصميم كارآمدترين بايد ساختمان -

 ساكنين ساختمان براي مناسب محيطي شرايط و راحتي

 .كند اتخاذ شود مي
 دهد. پاسخ آن ساكنين هاي نياز به فوراً بايد ساختمان -
وتوانايي  inputت اطالعا كسب توانايي بر عالوه خود تعريف در اتكين

 بر .داد قرار توجه مورد نيز را زمان فاكتور  ،outputپاسخگويي 

 درون وقايع با مواجهه در سيستم يماتتصم همه تعريف اين مبناي

 اين اگر و شوند اتخاذ خود خاص زمان در بايد ساختمان بيرون و
  بود. نخواهند ارزشمند شوند، انجام ديگري زمان در ها گيري تصميم

  
 هوشمند هاى طراحي ساختمان مزاياى و ها قابليت - 5
 از استفاده هوشمند ساختمان طراحي از اصلي هدف حقيقت در

 ساختمانها امنيتي و روشنايي گرمايشي، سيستم در مدرن كنولوژيت

 به مجهز هوشمند ساختمان .باشند ارتباط در هم با كه مي باشد

 نشان واكنش متغير شرايط مقابل در دائماً كه است ارتباطى تاسيسات

   مى انجام انرژى منابع از بهينه استفاده ها ساختمان اين دهند. در مى

  
 ديگر هاى مزيت از. است بيشتر ان ساكنان امنيت و اسايش و گيرد

 انرژي، مصرف ميزان كاهش به توان مى هوشمند هاى ساختمان

هزينه  كاهش و توان كيفيت افزايش انرژي، مصرف هزينه هاي كاهش
 محيطي، آسايش ميزان افزايش تجهيزات، تعميرات و نگهداري هاي

 گلخانهاي)، ازهايگ انتشار ميزان محيطي(كاهش زيست مثبت اثرات

 عملكردى هاى هزينه بودن ساختمان، پايين ايمني و امنيت افزايش

 ارزيابى قدرت باالبودن اجرا، و ساخت زمان بودن پايين مدت، بلند در

 اين در سكونت به مشترى بيشتر اعتماد و خاطر آرامش و ساختمان

 كنترل حداكثر ساختن با هوشمند ساختمان. كرد اشاره منازل

 هزينه تمام كاهش باعث مديريت، هاى سيستم و ارتباطات ار،خودك

 اين در كلى طور به و شده ها دستگاه نگهدارى و تعميرات هاى

 جاى هر در دور راه از را الكترونيكى لوازم كنترل توان مى سيستم

  ).1386گرفت (نجفي مطيعي،  عهده به دنيا
 دارد را آن به گويي پاسخ توانايي هوشمند ساختمان يك كه مواردي 

 :است زير موارد شامل

 خارج هواي و آب تغيير هنگام در تغييرات ايجاد توانايي -

 و روشنايي سطح ، رطوبت ، دما تغيير نظير ازساختمان
 .غيره

در  دما جذب – داخل هواي و آب در تغييرات ايجاد توانايي -
 .غيره و تجهيزات ساكنين، افزايش هنگام

 نوع در تغيير – نياز مورد دموار حسب بر تغييرات ايجاد -

 ساكنين نياز حسب بر تغيير كاربري
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 سيستم هاي تطابق پذير -6

سيستمهاي تطابق پذير (آداپتيو) كه بر اساس ميزان تغييرپذيري خود 
 Adaptiveنسبت به محيط به چهار دسته تقسيم مي شوند : (

architecture, 2011(  
  

  الف) نماهاي متحرك و صفحات هوشمند
ماري سازگار با محيط  در واقع سنسورهايي كه در نماهاي در مع

متحرك وجود دارند بر اساس ارتباط ميان ساختار ساختمانها و صفحات 
هوشمند وابسته به آن عمل مي كنند. و اغلب ساختمانهاي تطابق پذير 
كنوني در زير مجموعه اين تقسيم بندي قرار مي گيرند و به سادگي 

قي ساختمان با محيط را نسبت به ساير قسمتها مي توان عملكرد انطبا
  تشخيص داد.

  ب) ساختارهاي قابل تغيير
اين دسته بندي شامل تمام ساختمانهايي است كه براي مدت طوالني 
با تقاضاهاي اقتصادي ، الگوهاي آب و هوايي ، و ساير فاكتورهاي 
خارجي وضروري سازگار گشته اند . در اين زمينه مي توان تغييرات 
ساختمان را به موازات تغييرات لحظه اي محيطي دانست . چرا كه 
چنين سازه هايي قادر خواهند شد كه نسبت به تغييرات موجود تكامل 
يابند و نسلي تطابق پذيرتر را به وجود آورند . و اين انطباق پذيري 
تابحال در محدوده بزرگي از سيستمهاي مختلف اقتصادي ، عملكردي و 

  شخيص داده شده است.تكنولوژيكي ت
  ج) مواد هوشمند

سومين مورد شامل موادي مي باشد كه ويژگيهاي آن بطور قابل توجهي 
توانايي ايجاد تغييرات كنترل شده در برابر محركهاي خارجي از جمله 
درجه حرارت ، ميدانهاي الكتريكي يا مغناطيسي را دارند كه اينها همان 

چه اين فرايند بستگي زيادي به مواد هوشمند ناميده مي شوند. اگر 
پيشرفت در علم مواد دارد ولي در آينده تاثير زيادي بر معماري خواهد 

  داشت.
استفاده از موادي كه قابليت تغيير درويژگيهاي خود را داشته و مي 
توانند نسبت به تغييرات گرما، رطوبت يا نور پاسخگو باشند، باعث 

گشت و كليد توجه در مواد  تجديد نظر ما نسبت به معماري خواهد
هوشمند قابليت برگشت پذيري يا برگشت ناپذيري آنها به حالت اول 

  ) Ritter 2007.( خواهد بود 

  د) سيستمهاي هوشمند 

نوع آخر از سيستمهاي هوشمند گروهي است كه در دو سطح اتفاق مي 
افتد نخست سيستمهاي هوشمندي كه بطور اتوماتيك بع تغييرات 

مي دهند و اغلب ساختمانهاي تطابق پذير مدرن از اين محيط پاسخ 
سيستم استفاده مي كنند ديگر اينكه سيستمهاي هوشمندي كه به 
خواسته هاي استفاده كننده پاسخگو هستند و سيستم خود قادر است 
كه نسبت به اين خواسته ها و تنظيمات استفاده كننده ها آموزش 

با پش بيني تغييرات هوامطابق با ببيند و بهعنوان مثال ياد بگيرد كه 
آن تغيير كند. در طوالني مدت اين سيستم قادر به يادگيري از 
خطاعاي خود نيز خواهد بود . به عنوان مثال تعداد زيادي از داده هاي 
موجود از سده هاي پيش مي تواند براي پيش بيني تغييرات وضعيت 

  هوا بكار رود .
هم اكنون تمركز سيستمهاي  با توجه به تكنولوژيهاي ارتباطي

ساختماني در ايجاد پيشرفتهاي عظيم در ساخت ساختمانهاي هوشمند 
مي باشد و ضروري است براي بهينه سازي و استفاده كامل از داده ها و 

  يادگيري از آنها سيستمهاي بسيار كارآمدي ساخت.

 
  طراحي ساختمان ها در ديجيتال تكنولوژي تاثير نمود -7

 و است انكار قابل غير موضوعي معماري بر تكنولوژي رتاثي امروزه
 خود سايه در را معماري بودن، هندسي يا بودن هنري طوالني بحث
 معماري لغات فرهنگ به جديدي واژگان روز به روز .است داده قرار
 اجزا بر شگرفي و عميق تاثيرات نوين هاي تكنولوژي و شود مي وارد

 نيز معمار، در ديجيتال فرهنگ امدن پديد شايد و گذارند مي معماري

 ).3،1392باشد. (پيكون،  تاثيرپذيري اين عالئم از

 به انساني جامعه شدن ديجيتالي تكنولوژيك، پيشرفت هاي ميان در

 در فرد به منحصر آن، جايگاهي از منتج بنيادين تغييرات واسطه ي

 معماري چون فضامندي هاي فعاليت پردازي تئوري و تاريخ

 )2،1392 دارد (پيكون، شهري طراحي ، در دائما ديجيتال لوژيوتكنو
 را متفاوتي تفكر جديدي، نسل هر و است تحول و دگرگوني حال

 معماري نام به معماري جديد نگرش با تحقيق اين كند. در مي مطرح

 اساس بر معماري فضاهاي سازي هوشمند شديم. انواع آشنا هوشمند

  .اند شده نبيا  3ديارگرام  در نگرش اين
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  (منبع: نگارندگان) ساختمان سازي هوشمند انواع -3دياگرام

  
  
  
  

  
  
  
  

 معرفي به ادامه در ساختمان سازي هوشمند هاي روش انواع بيان با
 به هستند معماري نوع اين از استفاده بيانگر كه موردي هاي نمونه
 شده پرداخته 2جدول  در آنها هاي ويژگي و كلي مشخصات همراه

 ها ساختمان در ديجيتال تكنولوژي نمود چگونگي كه نمايانگر ستا

  .هستند
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  هوشمند ساختمان هاي نمونه -2جدول

 

  مشخصات  ساختمان نام

 اداري ساختمان
GSW 

HEADQUARTER  

 ساختمان هاي مولفه نمود
  ها ويژگي  هوشمند

 هوشمند مديريت سيستم
(BMS)  

 انرژي مصرف كاهش-
 باال پذيري انعطاف -
 ساختمان امنيت كنترل -
 اطفاي هوشمند مديريت -

 حريق
  ساكنين آسايش -

  

 اداري ساختمان
Debis Building  

 ساختمان هاي مولفه نمود
  ها ويژگي  هوشمند

 هوشمند مديريت سيستم -
(BMS) 

  هوشمند پوسته -

 انرژي مصرف كاهش -
 سازگاري و پذيري انطباق -

 انرژي
 محيط با ازيهمس -
 متناسب عمر و دوام -
 راحتي و سالمتي تامين -

 هماهنگي و يكپارچگي
  اقتصادي صرفه -
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 كامرز اداري برج
  بانك

 ساختمان هاي مولفه نمود
  ويژگي ها  هوشمند

 هوشمند مديريت سيستم
(BMS) 

 انرژي مصرف كاهش-
 و روشنايي از استفاده -

 يطبيع تهويه
 تغييرات برابر در محافظ -
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  نخستين كنفرانس ملي به سوي شهرسازي و معماري دانش بنيان          

 ، تهران، ايران1396، ارديبهشت ماه، 3
 گيري نتيجه - 8
 هاي تكنينك خصوص هب تكنولوژي سريع پيشرفت اخير دهه دو در

 غير مواقع برخي در حتي و گير چشم بسيار اي رسانه چند و ارتباطي

 چارچوب در را معماري ميتوان كه اي گونه به .است بوده تصور قابل

 هاي زمينه از بسياري دخالت به و كرد بازانديشي تر وسيع روابطي

 .ادد اولويت اطالعاتي جديد فناوري هاي جانب از شده تاييد دانش

 وجوده ب و شده تكوين فناوري بيان صرفا نه جديد هاي زمينه اين

 به و كردن طراحي ديدن، جديد شيوه بلكه كامپيوتر، طريق از آمده

 سيستم عنوان به كار تفسير و تعبير طريق از را، فضا در بردن سر

انعطاف  باز، هميشه گذشته، فعاليت هاي و مبادالت ارتباطات، پيچيده
 ساختارها، اين در .مي دهند نشان ديد افق اين در يل پذيرتعد و پذير

 بيان مي كند، به غلبه ثبات بر شكل تغيير و ايستا ماهيت بر پويايي

 واكنش يكديگر به متقابالً  محيط و ساختمان كه جايي يعني ديگر

 .مي دهند نشان

 ارتباطات تكنولوژي و اطالعات نقش درباره ما روش بيانگر كه كاري

 ديجيتال، تكنولوژي پيدايش از ناشي است آينده ختمان هايسا در

 اين در .ميباشد ديجيتال معماري ها آن بالتبع و  سايبري فضاي

 هدف دو ما حالت اين در .دارد قرار اهميت مركز در تكنولوژي راستا،

 از كه هوشمند محيطي ايجاد يك، كرده ايم: ادغام را طراحي
 با سازگار اجراي دو، .كند پشتيباني شده انتخاب اجتماعي فرايندهاي

 توسعه هدف كردن دنبال وسيله به شده ياد ويژگي هاي و ماهيت
  .باشد كارايي با متناسب كه تكنولوژي
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