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        چكيده چكيده چكيده چكيده 

شناخت كليت صورت و معناي عوامل انساني و چگونگي درك اين ويژگيها  در فضاي عملكردي . مي توان گفت بزرگترين 

هدف خلق فضاهاي عملكردي پيدا كردن ، مناسبترين راهها براي فعاليتهاي انساني بود و همچنين منجر به تهيه اطالعاتي 

اي موجود جهت طراحي بهينه و بدون پرت در فضاهاي معماري شود . شناخت ابعاد و اندازه هاي بدن طبق استاندارده

انسان از بدو خلقت وي امري مهم تلقي  مي شده ، با كسب چنين شناختي انسانها توانستند شرايط زيستي و محيطي را به 

براي زندگي شوند . انسانها با شناخت اندازه ها  نفع خويش سوق داد و موفق به شناخت و كشف محيطي راحتتر و مناسبتر

و تناسبات بدني خود توانستند ارتباط مستقيمي  ميان اعضاي بدن خويش و فعاليتهاي روزانه بدست آورند . بهره گيري از 

زه به اين دانشها باعث ايجاد پيشنهادهايي در جهت بهبود فرآيند طراحي محيط زيست و كار شده است . اين دانشها امرو

و ساير افراد قرار مي گيرد . تا با در دست داشتن آنها ،  …صورت راهكارهايي در اختيار طراحان ، نقاشان ، معماران و 

  .خالق فضاها و امكاناتي باشند كه انسان را در امر بهبود وضعيت و بهداشت زندگي ياري نمايد
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انسانها در هر مكان و هرجامعه اي با توجه به عوامل محيطي اطرافشـان فرهنگـي را بوجـود مـي آورنـد و در هـر فرهنـگ         

خواسته هايي مهم تر از بقيه است. معماري هم بايد با توجه به اين فرهنگها و عوامل محيطي شكل بگيرد تا انسـاني كـه در   

مي كند احساس آرامش كند و معماري با توجه به ارزشهاي انساني او شكل بگيرد. شايد اين عوامل پايـه و  آن مكان زندگي 

  .اساس و اهداف يك معماري را بوجود بياورد و معماري بايد براساس آن شكل بگيرد

ضا و ابعاد وجودي ما از آنجا كه فضاي معماري براي حركت و فعاليت انسان طراحي مي شود، مي بايست بين شكل و ابعاد ف

تطابق الزم وجود داشته باشد. نياز به داشتن فضاي شخصي، رعايت فاصله مناسـب بـين افـراد، در زنـدگي خـانوادگي و يـا       

  .دوستانه و تنظيم فاصله و حفظ حريم فضاي شخصي در روابط و فعاليتهاي اجتماعي از آن جمله است

  

 روپومتري)                    روپومتري)                    روپومتري)                    روپومتري)                    انسان شناسي و مهندسي انسان (ارگونومي و انتانسان شناسي و مهندسي انسان (ارگونومي و انتانسان شناسي و مهندسي انسان (ارگونومي و انتانسان شناسي و مهندسي انسان (ارگونومي و انت

  

بطور كل هر طرحي براساس نظامي از اندازه واندازه گذاري ارائه مي گردد ارگونومي علمي است طراحي ابزار و وسايل مـورد  

                                                                نياز براي كار  و زندگي   انسان را مورد مطالعه قرار مي دهد هدف:حمايت وحفاظت انسان با توجه به شرايط جسماني او           

انتروپومتري (تن سنجي):با توجه به اين  موضوع كه طراحي معماري بر اساس انسان و نيازهاي فضـايي انسـان انجـام مـي     

        آنتروپومتري:علم سنجش ابعاد بدن                                                                        .شود 

 ارگونوميارگونوميارگونوميارگونومي

ارگونومي يا همان مهندسي فاكتورهاي انساني، علمي تركيبي است كه سعي دارد ابزارها، دستگاه ها، محيط كـار و مشـاغل   

فكري و محدوديت ها و عالئق انسانها، طراحي نمايد. اين علم بـا هـدف افـزايش بهـره      –را با توجه به توانايي هايي جسمي 

شكل گرفتـه اسـت. همچنـين ايـن علـم در تـالش اسـت بجـاي          ايمني و رفاه انسان در محيط، وري، با عنايت بر سالمتي،

متناسب سازي انسان با محيط، محيط را با انسان متناسب سازد. در اين راستا، سازمان بين المللي كار ، واژة ارگونومي را به 

  معناي متناسب كردن كار و شغل براي انسان تعريف كرده است.

راي طراحي و ساخت ابزار و سيستم هاي توليدي از ساده تا پيچيده و بغرنج، حل مشكالت مربـوط بـه تكنولـوژي    اين علم ب

نوين، و حتي ابزار و وسائل زندگي روزمره، كاربرد دارد. امروزه، از طراحي يك ابزار ساده نظير انبردستي ساده ( از نظـر نـوع   

يا يك خودكار ( از نظر قطر، اندازه، رنـگ   ) و …كيب پالستيكي دسته آن و جنس، مصالح بكار رفته، اندازة دسته، نوع و تر

) گرفته تا طراحي يك سيستم توليدي كامل، از ارگونومي استفاده ميشود. عمدتا زمينه هايي كـه ارگونـومي در آنهـا     …و 

م صحيح و مطلوب، طراحي روش انجامطالعه و اقدام ميكند، عبارتند از : طراحي ابزار، وسائل، ماشين ها و تاسيسات به طرز 

كار با توجه به بهترين نحوه اجراء و متناسب با سيستم عضالني و ساختمان فيزيكي بدن انسان و با هماهنگي روانـي ميـان   

افراد و محيط كار و ابزار كار، وضعيت صحيح قرار گرفتن بدن و حركات انسان حين انجام كار، شرايط فيزيكـي مناسـب در   

با توجه به عواملي از قبيل : دما ، رطوبت ، جريان هوا ، ارتعاشات ، سر و صدا ، نور و روشـنايي ، گـرد و غبـار ،     محيط كار (

  مي باشد. مختلف-تشعشعات و آلودگي هاي 

  

  

  

  

  نمونه ابعاد انساني واثاثيه
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  تاريخچه مهندسي انسان در معماريتاريخچه مهندسي انسان در معماريتاريخچه مهندسي انسان در معماريتاريخچه مهندسي انسان در معماري

  vitruvian manانسان ويترووين انسان ويترووين انسان ويترووين انسان ويترووين 

مهندس و نويسـنده رومـي بـود كـه       ود را از معمار رومي، ويتروويوس گرفته است. ويتروويوس معمار،انسان ويترووين نام خ

براي مدت هاي مديد، راهنماي معماران رومي محسوب مي شد. ويتروويـوس  را نوشته كه  "معماري  درباره"رساله معروف 

رن ششم قبل از ميالد (مسـيح) وضـع كـرده    ، فيلسوف يوناني قPythagorasبا پيروي از هندسه مقدسي كه پيتاگوراس 

اين تصوير را توضيح داده، معابد رومي را بر اساس نسبت هـاي بـدن انسـان هـا مـي سـاخت. ايـن تناسـب بـه گفتـه             بود،

ويتروويوس به خاطر اين واقعيت بود كه بدن يك انسان كه دست و پاي خود را مستقيم امتداد داده باشد هم در دايره قابل 

است و هم در مربع. به ياد داشته باشيد كه بنا بر سنت پيتاگوراس، دايره نشان دهنده حقيقت روحاني اسـت و   محيط شدن

مربع نشان دهنده هستي مادي، پس بدن انسان محصول اتحاد موفق جسم و روح است كه اين تصـوير بـه خـوبي آن را بـه     

 كشد. تصوير مي
    

ني است كه تالش كرده اتحاد جسم و روح در بدن انسان را با اسـتفاده از تصـوير   لئوناردو داوينچي يكي از موفق ترين نقاشا

يكـي از مشـهورترين    -با دقت بااليي كـه در نمـايش ابعـاد بـدن دارد      -انسان ويترووين نمايش دهد و امروزه نتيجه كار او 

 تصاوير جهان است. به عنوان يك نمونه از تالش هاي ناموفق اجراي انسان ويترووين، به تالش سزار سزارينو نگاه كنيد. 

اين نماد در بناي پرسپوليس و ديگر بناهاي زردشتي ديده مي شود. البته در جاهايي كه الزم بوده در يك فضاي افقي بلنـد  

ماد حذف شده اند. در دوران ساساني حلقه به عنوان نماد پادشاهي به كار رفته و بـه  جاي داده شود، عناصر انسان و پاها از ن

 شكل هاله تقدس، به باالي سر فرد انتقال يافته است.
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        انسان سنجي در معماري ايرانانسان سنجي در معماري ايرانانسان سنجي در معماري ايرانانسان سنجي در معماري ايران

وروحـي   –يكي از شاخص هاي معماري ايراني مردم واري است يعني داشتن مقياس انسـاني( در دو بعـد جسـمي و مـادي     

  ني) و آن را مي توان در عناصر مختلف معماري درك نمود.         ارو

با توجه به تمام گفته ها در زمينه انسان سنجي و مهندسي انسان حال بازندگي كلي نسبت به اين روابط در معماري با توجه به تمام گفته ها در زمينه انسان سنجي و مهندسي انسان حال بازندگي كلي نسبت به اين روابط در معماري با توجه به تمام گفته ها در زمينه انسان سنجي و مهندسي انسان حال بازندگي كلي نسبت به اين روابط در معماري با توجه به تمام گفته ها در زمينه انسان سنجي و مهندسي انسان حال بازندگي كلي نسبت به اين روابط در معماري 

آن را آن را آن را آن را     ايران خواهيم داشت .يكي از اصول اساسي معماري ايران اصل مردم واري است يعني داشتن مقياس  انساني وايران خواهيم داشت .يكي از اصول اساسي معماري ايران اصل مردم واري است يعني داشتن مقياس  انساني وايران خواهيم داشت .يكي از اصول اساسي معماري ايران اصل مردم واري است يعني داشتن مقياس  انساني وايران خواهيم داشت .يكي از اصول اساسي معماري ايران اصل مردم واري است يعني داشتن مقياس  انساني و

 مي توان در عناصر مختلف معماري درك نمود . مي توان در عناصر مختلف معماري درك نمود . مي توان در عناصر مختلف معماري درك نمود . مي توان در عناصر مختلف معماري درك نمود . 

بطور مثال : معمار ايراني بلندي درگاه را به اندازه قامت انسان در نظر مي گرفته و روزت و روشندان را چنان قرار  مي بطور مثال : معمار ايراني بلندي درگاه را به اندازه قامت انسان در نظر مي گرفته و روزت و روشندان را چنان قرار  مي بطور مثال : معمار ايراني بلندي درگاه را به اندازه قامت انسان در نظر مي گرفته و روزت و روشندان را چنان قرار  مي بطور مثال : معمار ايراني بلندي درگاه را به اندازه قامت انسان در نظر مي گرفته و روزت و روشندان را چنان قرار  مي 

اب است به اب است به اب است به اب است به داده كه فروغ خورشيد و پرتو ماه را به اندازه دلخواه به درون فضا آورد .  سه دري را كه همان اتاق خوداده كه فروغ خورشيد و پرتو ماه را به اندازه دلخواه به درون فضا آورد .  سه دري را كه همان اتاق خوداده كه فروغ خورشيد و پرتو ماه را به اندازه دلخواه به درون فضا آورد .  سه دري را كه همان اتاق خوداده كه فروغ خورشيد و پرتو ماه را به اندازه دلخواه به درون فضا آورد .  سه دري را كه همان اتاق خو

در نظر در نظر در نظر در نظر     …اندازه اي مي گرفته كه بر حسب نيازهاي مختلف يك زن و مرد و بچه يا بچه هاي آنها لوازم مورد نياز و اندازه اي مي گرفته كه بر حسب نيازهاي مختلف يك زن و مرد و بچه يا بچه هاي آنها لوازم مورد نياز و اندازه اي مي گرفته كه بر حسب نيازهاي مختلف يك زن و مرد و بچه يا بچه هاي آنها لوازم مورد نياز و اندازه اي مي گرفته كه بر حسب نيازهاي مختلف يك زن و مرد و بچه يا بچه هاي آنها لوازم مورد نياز و 

 . . . . گرفته شده است . بلندي طاقچه و رف به اندازه اي است كه نشسته و ايستاده به آساني در دسترسي باشد گرفته شده است . بلندي طاقچه و رف به اندازه اي است كه نشسته و ايستاده به آساني در دسترسي باشد گرفته شده است . بلندي طاقچه و رف به اندازه اي است كه نشسته و ايستاده به آساني در دسترسي باشد گرفته شده است . بلندي طاقچه و رف به اندازه اي است كه نشسته و ايستاده به آساني در دسترسي باشد 

  

شاهده مي گردد . بطور مثـال بـراي جلـوگيري از گزنـدگي گرمـاي زيـاد       در ديگر عناصر نيز اين تلفيق ، منطق و زيبايي م

مناطق ارسيها ( ارسي يعني گشاده و باز ) را از قطعات ريزي ساخته اند يـا از پنـام ( عـايق) در دو پوسـته نمـودن ديوارهـا       

شد يا اينكه از قطاربنـد بـراي   استفاده مي شد . سقف اطاق  را با خوانچه يا كاربندي چنان مي ساخته كه متناسب با اندام با

انساني كردن مقياس اطاقهايي با ارتفاع بلند استفاده مي كرد و نمونه هاي ديگر كه تمامي آنها نشان دهنده آنتروپـومتري و  

 ارگونومي در بكارگيري دانش تمامي مراحل زندگي يك فرد در فضاهاي ايراني است . 

  

  طراحي ازنظر روحي و روانيطراحي ازنظر روحي و روانيطراحي ازنظر روحي و روانيطراحي ازنظر روحي و رواني

نظام زيستي جامعه است معماري در پي حياط انساني است و در پي ايجاد رابطه متوازن با طبيعت اسـت ودر  معماري ادامه 

پي شناخت  فضا و محيطي متناسب با شان و رسالت انسان است . يك معمار قبل از طراحي ابعاد موقعيت شـرايط اقليمـي   

ستثني نيست كه بعضا مقدم تر از بقيه است چون سالمت وعملكرد را در نظر مي گيرد كه بحث روحي رواني از اين قاعده م

ــد.       ــود ميدانـــــ ــماني خـــــ ــالمت جســـــ ــه ســـــ ــبت بـــــ ــت نســـــ ــود را در اولويـــــ   روح وروان خـــــ

  .به همين سبب طراحي مناسب(استفاده از رنگ فرم و غيره )به انسان ارامش دهد
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  طراحي اتاق كودكطراحي اتاق كودكطراحي اتاق كودكطراحي اتاق كودك

نگيزاننده غرور شود و ميان آنچه ماده يـي شـده و ميـان آن    چگونگي به دنيا آوردن فضاي معماري به گونه اي كه بتواند برا

  كس كه به بهره وري از آن پرداخته, پلي بسازد كه بر روي آن بتوان دو سويه حركـت كرد,مشـروط از عامليـت و عملكـرد    

بـه سـوي آن   است كه بدون كنش , تدبير و ابداع تحقق نمي يابد.عامليت و عملكرد فضا ها را تغيير ميدهند و نهايتĤ كـنش  

  .تجربه هاي انساني و زيبائي شناسي را دگرگون خواهد كرد

 
 
  

امروزه , كنش , تدبير و ابداع و مفهوم گرايي , در نمودها و دغدغه هاي انساني كه هستي اش را مي سـازد اهميتـي خـاص    

ندارد.امروزه از مهمترين نمود هـا  وجود   يافته است و ديگر جائي براي كساني كه خود را اربابان تفكر و معمار مي دانستند ,

ت .انساني كه بدون شك آينده ساز فردا خواهد بـود .انسـانهائي كـه در    و دغدغه هاي جامعه رشد , تعالي و پويائي انسانهاس

ايجاد محيطي جهت رشد و تعالي كودك كه همانا پايه و اساس آن از بدو تولد شروع بـه شـكل گيـري ميكنـد , در فـراهم      

فرآيند رشـد انسـانها , در كـودكي , تـاثير بسـزايي در شخصـيت آنـان دارد.عقيـده         ناسب براي او ميكوشد.مكردن محيطي 

سال اول زندگي او شكل مي گيـرد , فرآينـد    ?بسياري از متخصصان تعليم و تربيت بر اين است كه شخصيت هر انسان در 

يت , به عنوان عامل اصـلي رشـد و يـادگيري كـودك     رشد كودك در سالهاي اوليه زندگي متاثر از عوامل بسياري است.فعال

فرآيندي است كه در ارتباط با فضا و محيط كودك , رشد همه جانبـه او را موجـب مـي گردد.فضـاهاي مـرتبط بـا فعاليـت        

كودكان بايد داراي شرايط مناسب و مطلوب براي رشد فيزيكي , ذهني , عاطفي و اجتمـاعي آنـان باشـد.تحقق ايـن امـر از      

  كارگيري المانهاي طراحي معماري اي كه منطبق با شرايط جسمي و رواني كودك باشد , امكان پذير است.طريق ب

  

 
 
  

 طراحي اتاق كودك مي بايست با روحيه كودكان در تطبيق باشد طراحي اتاق كودك مي بايست با روحيه كودكان در تطبيق باشد طراحي اتاق كودك مي بايست با روحيه كودكان در تطبيق باشد طراحي اتاق كودك مي بايست با روحيه كودكان در تطبيق باشد 
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 فرودگاهفرودگاهفرودگاهفرودگاه    طراحيطراحيطراحيطراحي

بـه پايـان    2008سال، ساخت فرودگاه پكن، بزرگترين فرودگاه حال حاضر جهان، درست قبل از المپيـك   4پس از گذشت 

رسيد. اين فرودگاه توسط فاستر و شركا به منظور ايجاد مجموعه اي كارا و با رعايت اصولي چون كاركرد، آسايش مسافرين، 

پايداري و بهره گيري از نور طبيعي طراحي گشته است. شاخص ترين قسـمت ايـن فرودگـاه، سـقف آن اسـت كـه بعنـوان        

 ها مانند يافته است. نورمن فاستر در خصوص ايـن پـروژه چنـين اظهـار مـي دارد:     برداشتي از فرهنگ كهن چين، فرمي اژد

اين بنايي است كه زاده بافت اطراف خويش است. پروژه اي كه حس وحدت مكان چيني را بخوبي نشـان مـي دهـد و در     "

نـي جلـوه مـي نمايـد؛     واقع بعنوان دروازه اي براي ملت خود مي باشد كه توسط سقف بلند پروازانـه و رنگهـاي سـنتي چي   

تركيبي از قرمز امپراطوري و زرد طاليي بطوريكه هنگام حركت در طول آكس مركزي ستونهاي قرمز دوردست يادآور معابد 

  چيني است
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        مراجع مراجع مراجع مراجع         

 ابعاد انساني و فضاهاي داخلي :  

 جوليوس پانرد و مارتين زنيك ، ترجمه محمد احمدي نژاد 

  1380پاييز و زمستان ـ  32) گيسوقائم ، مجله صفحه ارگونومي ( مقاله 

 ارگونومي ( مقاله ) مسعود غفاري ، مجله معماري فرهنگ  

 نويفرت اطالعات معماري : ترجمه هدايت موتابي  

 كتاب جامع بهداشت عمومي ـ دكتر حسن صادقي نائيني ، دكتر علي اصغر فرشادفر  

 :دكتـر خسرو موحد  روش تحقيق در معماري و طراحي، تاليف     

     ارزيابي انـدازه هـا و معيارهـا در طراحـي و     _نيك روان مفرد.مژگان.همامنگي مدوالر در نظام طراحي و اجرام ساختمان      

  1376مركز تحقيقات ساختمان و مسكن.تهران. 216ساخت(چاپ دوم) نشريه

        

        

        

 
 
  

  

 


