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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

شهر در معناي تاريخي خود، جايگاهي است كه در آن حداكثر تمركز قدرت و فرهنگ يك اجتماع واقع شده است. انقالب 

اجتماعي انسان وارد ساخت و طراحي شهري و هنر معماري نيز از اين امر صنعتي تكنولوژي را در تمام ابعاد زندگي فردي و 

مستثني نبوده است. رشد سريع شهر نشيني در خالل چند قرن اخير عامل ظهور بسياري از مسائل و مشكالت شهري نظير 

يطي بوده است. پژوهش افزايش بيكاري، استفاده نادرست و ناكارآمد از منابع، گسترش فقر و افزايش آلودگي هاي زيست مح

اخير سهم انكار ناپذير طراحي شهري مطلوب را در ايجاد ارزش افزوده اقتصادي، اجتماعي و محيطي ثابت كرده است. در  هاي

تحقيق پيش رو سعي بر آن است تا رويكرد انطباقي تكنولوژي معماري با طراحي شهري جهت ايجاد شهرهاي هوشمند با 

  يطي موجود مورد بررسي قرار گيرد.توجه به چالش هاي زيست مح
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هر اندازه كه تكنولوژي پيچيده تر گردد، درك بهتر مفاهيم معماري نيز از اهميت بيشتري برخوردار خواهد شد. تكنولوژي در 

رابطه تنگاتنگي با فرم فضاهاي شهري و سطح رفاه انسان ها دارد. لذا طراحي حال رشد به عنوان بخشي از عملكرد شهرها 

وري از امكانات در مركز اهميت قرار گرفته است. البته انطباق صورت نخواهد بهرو ط شهري جهت كسب حداكثر رفاه محي

  مگر آنكه تكنولوژي معماري و طراحي محيط شهري همسو و هماهنگ عمل نمايد. پذيرفت

ساختمان هاي مبتني بر طراحي مدرن و مجهز به سيستم هاي هوشمند، استفاده صحيح از منابع را براي هر خانواده  امروزه

  اعم از كوچك و بزرگ و هر محيط كاري فراهم ساخته است.

  ضرورت تحقيق

با توجه به رشد روز افزون تكنولوژي و كشف دريچه هاي جديد در علومي همچون شيمي، نانو و فيزيك با تمايل انسان به 

افزايش سطح بهروري امكانات موجود ارتقاء يافته است. يكي از عاليق بالقوه انسان در سراسر دنيا زندگي در ساختمان هاي 

با دانشمندان ديگر توانسته اين مهم را فراهم سازد ماري با اتكا به تعامل مناسب مدرن، مجهز و پايدار است كه تكنولوژي مع

آن ها بر طراحي مدرن شهري براي كشور جواني همچون ايران كه داراي  لذا بررسي علمي تكنولوژي هاي مورد نظر و تأثير

  جمعيت رو به رشد شهرنشين مي باشد ضروري است.

االتي تأثير آن بر طراحي شهري است كه سوروند رشد تكنولوژي معماري و تحليل ميزان لذا هدف از تحقيق پيش رو بررسي 

  چند به ذهن متبادر مي گردد:

  تكنولوژي معماري را چگونه مي توان تبيين كرد؟-1

  ارتباط تكنولوژي و طراحي شهري را چگونه مي توان ارزيابي نمود؟ -2

  ست؟اصول طراحي شهري منطبق با تكنولوژي كدام ا -3

  فرضيه تحقيق



 

با توجه به مطالب ارائه شده اين فرضيه مطرح مي شود كه روند تكنولوژي در تمام ابعاد آن امري بديهي و غير قابل اجتناب 

محسوس  . در نتيجه هنر معماري نيز دستخوش تحوالت چشم گيري در مسير حركت خود بوده است كه اين امر را بطوراست

  جهت مديريت كالن منابع انرژي و كاهش آلودگي هاي زيست محيطي مي توان شاهد بود. 21بر طراحي مدرن شهري قرن

  تكنولوژي و معماري -2

از آثار انقالب صنعتي پس از عصر رنسانسي نفوذ تكنولوژي در تمام ابعاد زندگي فردي و اجتماعي انسان است. هر تكنولوژي 

  2با فرهنگ هاي كهن، ارزش ها، آداب و رسوم كشورها است.داراي ارزش هاي مخصوص به خود است كه اغلب در تقابل 

وجهي، تلفيق شده از هنر و تكنولوژي مي باشد كه هنر در آن هويت ساز و تكنولوژي تكيه گاه طراحان عماري علمي دو م

به معناي  Architectureاست. لذا تكنولوژي مادر معماري است يعني معماري از درون تكنولوژي شكوفا شده است. در واژه 

نيز وجود دارد و اين خود  Technologyوجود دارد كه ريشه آن يوناني است همين ريشه در واژه » تك«يا » َتخ «معماري، 

  3مويد رابطه تنگاتنگ تكنولوژي و معماري است.

  مفهوم تكنولوژي - 2,1

 4قرارگرفته است. در دانشنامه مك هيلاستفاده  دتكنولوژي( فن آوري ) اصطالحي است كه به تازگي در ادبيات معماري مور

  تعريفي كلي از تكنولوژي به شرح زير ارائه شده است:

  "راه يابد  تكنولوژي علم و بهره برداري سيستماتيك در رابطه با مسائل صنعتي است كه مي تواند به ديگر زمينه هاي عمومي و غير صنعتي نيز "

  هر فن آوري به قرار زير است:بطور خالصه مي توان گفت چهار عامل مؤثر در 

  5تجلي فن آوري در اشياء و ابزار به عنوان تكنولوژي ابزار •

  6فن آوري بيان شده در اسناد به عنوان ابزار اطالعاتي •

  7فن آوري بيان كننده پايه و اصول به عنوان ابزار بنيادي •

   8فن آوري تجلي يافته در انسان به عنوان ابزار انساني •

                                                           

 ۴، مجله منظر، شماره ). تکنولوژی معماری و ابھام و فلسفه١٣٨٨اعظم، جعفری( -٢

). اھميت تکنولوژی و نقش سازه در شکل گيری اثر معماری با رويکرد ارتقاء معماری معاصر ايران، ١٣٨۵کتايون، تقی زاده( -٣
 دکتری معماری، دانشگاه تھران.پايان نامه 

4- Mc Graw Hil Encyclopedia 

5- Technology Tools 
6- Information Tools 
7- Foundation Tools 
8- Human Tools 



 

اصلي، مهارت هاي فيزيكي، مهارت هاي ذهني، رويه داده ها و داده  عمومي يا اختصاصي شامل چهار جزء ازهر تكنولوژي اعم 

  ، تكنولوژي قابليت پويايي خود را حفظ كرده و زمينه توسعه را فراهم مي سازد. صيفي است. با تعامل اين چهار جزءهاي تو

  ارتباط معماري و تكنولوژي - 2,2

ينه ارتباط ميان معماري و تكنولوژي( فن آوري ) وجود دارد كه بطور اجمالي به سه دسته از تعاريف ايده هاي مختلفي در زم

  اشاره مي كنيم:

  .فعاليت هاي روزمره زندگي انسان هستند ول) تكنولوژي و معماري هر دو جزءديدگاه ا

  شوند.رفته مي ديدگاه دوم) تكنولوژي و معماري هر دو در راستاي كسب اهداف بكار گ

  ديدگاه سوم) تكنولوژي و معماري هر دو براي كشف و بيان استفاده مي شوند.

  

ند. اما در ديدگاه اول به نظر مي رسد تكنولوژي و معماري دو ديدگاه مجزا از يكديگر بوده و در دو بخش جداگانه عمل مي كن

ماهيت زندگي مدرن بوده و رابطه خاص و ويژه بين معماري و تكنولوژي از يك سو و انسان و  در ديدگاه سوم هر دو جزء

  طبيعت از سوي ديگر وجود دارد.

  طراحي شهري-3

شهرها آينده  شهر در معناي تاريخي خود، جايگاهي است كه در آن حداكثر قدرت و فرهنگ يك اجتماع واقع شده است.

صول زمان هستند. آن ها قالب هايي هستند كه زندگي انسان ها در آن سرد و منجمد شده بشريت را ترسيم مي كنند لذا مح

ميليون نفر در آغاز قرن  250رشد فوق العاده جمعيت شهري از .و به واسطه هنر، شكل ماندگار و ابدي به خود گرفته اند

باعث بروز چالش هاي فراواني  9از يك سو، 2050رد نا سالميليا 9و افزايش اي ميزان به 21رنرد در آغاز قميليا 8/2بيستم به

 به عنوان  اهرم در روش هاي سنتي مديريت شهري و شيوه هاي زندگي شهري شده است، و از سوي ديگر همين چالش ها

  10باعث گسترش فكري جهت مديريت بهتر منابع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي براي مديريت بهينه منابع شدند.

مكانيزاسيون را افزايش و عالقه به فعاليت هاي يدي را كاهش مي دهد. تكنولوژي به همان اندازه كه به شهرنشيني انگيزه 

و  يشده است به همان ميزان هوا و محيط زيست جانوران كارها سرعت بخشيده است و باعث افزايش توليد و افزايش درآمد

                                                           

9- Editors. (2011).street-sarvy-meeting the biggest challenges starts with the city. scientific  Amirican 

,305(3),PP27-29 

10- Ra0,c. and Townsend,A.(2011). The Social Nexus. Scien4fic American, 305(3),pp30-35 



 

ژي و رمنفي آلودگي محيط بر كيفيت زندگي انسان كاهش مصرف ان با آگاهي از تأثير گياهي را نيز آلوده ساخته است. متعاقباً

  11گازهاي گلخانه اي در طي چند دهه اخير جزء وظايف طراحان شهري و معماران قرار گرفته است.

تجسس و برنامه ريزي سعي در شهري است. دانش طراحي شهري با  طراحي شهري مفهومي جدا از معماري و برنامه ريزي

محيط شهري داشته و عالوه بر توجه به جنبه هاي بصري جوانب حس/ ادراكي را در بهبود شرايط محيطي براي ء كيفيت ارتقا

  ايجاد يك شهر آرماني را مورد توجه قرار داده است.

تعاريف اوليه طراحي شهري بيشتر بر فرم و زيبايي و ارتباطات توده و فضا معطوف بوده اند اما امروزه عناصري همچون 

، حفاظت منابع، محيط زيست، كاهش گازهاي گلخانه اي و توسعه پايدار بيشتر مورد توجه طراحان قرار گرفته مشاركت

طراحي شهري را شاخه اي از برنامه ريزي مي داند، با اين حال، دخالت چند وجهي از دانش هاي  13اسپكس من12است.

   14مختلف همچون معماري، جامعه شناسي و اقتصاد را در آن اجتناب ناپذير داشته است.

وسيله تحقيق، بهره مندي كالبدي از نظريه هاي علمي كه ب ه نوعي انتظام و هماهنگي نيازمنددر طراحي شهري دسترسي ب

  15مطالعه تاريخ و همچنين استفاده گسترده از فنون مختلف است.

طراحي شهري خوب مي تواند به خلق مكان هاي زنده و پرشور، با شخصيت شاخص و متمايز، خيابان ها و فضاهاي عمومي 

كه به علت قوه تخيل و حساسيت بوع و داراي مقياس انساني باشند، و مكان هايي سترس پذير كه استفاده از آن ها متامن و د

  اهداف عام عبارتند از: طراحي شهري داراي دو دسته اهداف عام و خاص است.16طراحانشان الهام بخش بوده، كمك كند.

  و هويت كاركتر •

  تداوم و محصوريت •

  كيفيت قلمرو عمومي •

  روان بودن و سهولت حركت •

  خوانايي •

  انعطاف پذيري •

  17تنوع •

                                                           

11- Owen,D.(2009), Green Metropolis, River head, London 

). طراحی شھری و جايگاه آن در سلسله مراتب طراح ھای توسعه شھری، فصلنامه مديريت شھری، ١٣٨١آزاده(سلطانی،  - ١٢
 ٩شماره

13- Spaxman 

14- Lang.j.(1994), Urban Design: The American Experience . NewYork, VanNostrand Reinhold 

15- Mough4n.C.(1999), Urban Design: Methods and Techniques. Oxford, Architectural Press 

، ترجمه محمد تقی زاده »پيش به سوی روش بھتر« ). راھنمای طراحی شھری در نظام شھرسازی١٣٨٢فورد، ينگ رنيز( - ١۶
   ٧، شماره٨٢مطلق، مجله جستارھای شھرسازی، زمستان



 

فت بطور خالصه مي توان گ د.ناقتصاد شهري نيز مستقيماً در تعيين اهداف خاص دخيل هستخصوصيات اقليمي، فرهنگي، 

  ا به قرار زير دنبال مي كند:دانش طراحي شهري سه هدف اصلي ر

  .ارائه طراحي هاي نوين و ايجاد تحوالت ساخت شهري در دو بعد ساختاري و عملكردي •

  .18توسعه پايدار •

  .ايجاد محيط زيست با كيفيت •

. يك تعريف كلي پذيرفته شده از توسعه پايدار بيان مي توسعه پايدار، توسعه منطبق با محيط فيزيكي بدون تخريب آن است

توسعه پايدار به توسعه اي اطالق مي شود كه نياز هاي نسل حاضر را بدون به خطر انداختن توانايي هاي بالقوه نسل  "دارد: 

   19"آينده رفع مي نمايد.

اراي سه ايده كليدي توسعه، نيازها و نسل هاي آينده است. توسعه نبايد با رشد اشتباه گرفته شود. رشد يك اين تعريف د

را بايد در ايده » نيازها« كه توسعه يك مفهوم كيفي است. مفهوم  گسترش فيزيكي و يا كمي سيستم اقتصادي است در حالي

براي جلب رضايت و ايجاد يك زندگي  ي و گسترش به همه فرصت هابه معناي رفع نيازهاي اساس« توزيع منابع جستجو كرد: 

كه كشورهاي  ، البته دستيابي به زندگي آرماني مؤثر در كشورهاي توسعه يافته قابل دست يابي است در حالي»آرماني بهتر

  ه رو هستند.گسترده اي روبيه خود با چالش هاي جهان سوم به دليل فقر اقتصادي كماكان در مرحله رفع نيازهاي اساسي اول

ما وظيفه اخالقي داريم تا مراقب سياره و منابع آن براي  "است. » نسل هاي آينده« سومين مفهوم در تعريف توسعه پايدار 

نيز  1972اين ايده توسط كنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص محيط زيست بشري در سال "نسل هاي آينده خود باشيم.

  فته است.مورد تأكيد قرار گر

به  CO2آلودگي محيط زيست پساب ها و فاضالب هاي خانگي و توليد گسترده گاز يكي از منابع اصليبا توجه به اين مهم كه  

خانگي مي باشد لذا طراحي شهري مدرن منطبق بر تكنولوژي نوين معماري مي تواند ما  ي انرژي در مصارفدليل مصرف باال

  جهت زندگي با حفظ منابع زيست محيطي براي نسل هاي آينديمان هدايت كند.دستيابي به محيطي آرماني را در 

  روش هاي طراحي شهري - 3,1

  فرآيند طراحي را به چهار مرحله تقسيم كرده است:و كتابچه مديريت،   RIBAرويه

  : تجمع اطالعات عمومي و ويژه جهت كسب اطالعات الزم براي طراحي.20جذب •

                                                                                                                                                                                     

17- By Design; Department of Environment transport and The Regions (DETR) AND Comission for 

architecture and the built Envoironment (CABE) 
18- Sustainable development 

19- Maigh4ng,J.C.(1996). Urban Design: Green Dimension. London: BuDerworth Heinemann 

20- Assimilation 



 

  ماهيتي شكلي داشته و براي بررسي راه حل هاي ممكن استفاده مي شود.: اين تحقيقات 21مطالعه عمومي •

  : توسعه يك يا چند راه حل توصيه شده.22توسعه •

  .: ارتباط با مشتري براي انتخاب يك راه حل23ارتباطات •

داراي چهار  . دنباله اي كهمرتبط با يكديگر تعريف كرده انددنباله دار طراحي را يك سري تصميمات  25و ماور 24البته ماركوس

است. بدين شكل در مرحله تحليل اهداف و آرمان ها  29و تصميم گيري 28، ارزيابي27، سنتز26زنجير تجديد و تحليل توصيف

طبقه بندي و الگويي از اطالعات شكل يافته و در مرحله سنتز تبديل به ايده مشخص مي شود و نهايت با توجه به يافته هاي 

صورت مي پذيرد. اين نگرش در طراحي بر اي يك ساختمان مي تواند در سطح طراحي ارزيابي شده تصميم گيري نهايي 

شهري ارتقاء يابد و در اين شرايط طراحي مدرن يك ساختمان منطبق با تكنولوژي به درون يك طراحي شهري مناسب وارد 

در مرحله نخست ساختمان هايي  به عبارت ساده تر زماني مي توانيم از يك طراحي شهري موفق بهرمند گرديم كه  مي شود.

با طراحي موفق خلق و سپس خيابان ها و مكان هاي عمومي منطبق با ساختمان هاي شهري ايجاد نماييم. هدف در طراحي 

شهري ارائه راهكارهاي جايگزين براي سازمان دهي فضاهاي شهري و ارائه محيطي پايدار براي زندگي نسل امروز و فراهم 

  و آسايش براي نسل آينده است.ساختن زمينه رفاه 

در پايان توجه به اين نكته ضروري است كه طراحي شهري موفق صرفاً در سايه همكاري همه جانبه مسئوالن دولتي با برنامه 

ريزان، طراحان و معماران مؤثر خواهد بود. در اين زمينه اقدامات دولت جهت توانمند سازي و بهبود جمع آوري اطالعات و 

 او تجزيه و تحليل آن براي ارائه به معماران و طراحان شهري با هدف ارتقاء مديريت شهري ضروري است. در اين راستداده ها 

  مي توان چند توصيه به دولت ها براي دستيابي به بهترين طراحي شهري مدرن داشت:

  .مؤثر بين ادارات دولتي براي تحقق بخشيدن به ايده طراحي هوشمندايجاد هماهنگي  •

  .ائه طراح جامع مطالعاتيار •

  .ايجاد كار گروه هاي مشترك بين دولت، صنعت و دانشگاه ها •

  نتيجه گيري -4

                                                           

21- General study 

22- Development 

23- Communication 

24- Markus 

25- Maver 

26- Analysis 

27- Synthesis 

28- Appraisal 

29- Decision 



 

% 50شهرها زاييده نيازهاي بشر هستند و همين نيازها صور و روش هاي بازنمايي آن ها را افزايش داده است. امروزه بيش از 

جمعيت، برنامه ريزان توسعه شهري، طراحان و معماران را از يك جمعيت انساني در شهرها ساكن هستند، اين انتقال سريع 

سو و مهندسان حمل و نقل، متخصصان محيط زيست، مديران منابع مالي و اطالعاتي را از سوي ديگر با چالش هاي متعددي 

اي مواجه ساخته است. پژوهش هاي جديد نقش طراحي شهري در ايجاد محيط هاي شهري با كيفيت جهت جذب نيروه

  ناميده مي شوند را مورد تأييد قرار داده است.» طبقه خالق«انساني نخبه كه اصطالحاً 

شده است در خالل دو دهه   Civic designدر آمريكاي شمالي جانشين اصطالح منسوخ  1950طراحي شهري كه از دهه

طراحي و اجراي ساختمان ها، شهرهاي مدرن توانسته گام هاي مؤثري در اخير با بهره مندي از تكنولوژي هاي نوين معماري 

و هوشمند با رويكرد توسعه پايدار بردارد. اگرچه تا تدوين يك چارچوب توسعه اي ثابت و قابل اعمال در شرايط گوناگون 

  مسيري طوالني پيش روي طراحان و معماران است، ليكن، دستيابي به اين امر براي بشر غير ممكن نخواهد بود.
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Abstract 

The city in its historical sense, a place where the maximum concentration of power and 
culture of a community is located. Industrial Revolution technology in all aspects of the 
human individual and social life of urban design and architecture is also not an exception. 
The rapid growth of urbanization during the last few centuries the emergence of many urban 
problems such as unemployment, poor and inefficient use of resources, poverty and 
environmental pollution has been increasing. Recent research undeniable contribution to 
good urban design in the creation of added value in economic, social and environment has 
proven to be. This paper tries to approach architecture, urban design adaptive technology to 
create smart cities with respect to environmental challenges being examined. 
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