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ٗٔاّ٘یت ٚ جایگاٖ عثیؼت در ِؼّاری کتاتخا

رٚیکرد٘ای ِختٍف ِؼّاری در راتغٗ تا عثیؼت

رٚیکرد عثیؼت ستیس.1           

رٚیکرد عثیؼت گریس.2           

رٚیکرد عثیؼت گرا.3           

رٚیکرد عثیؼت ساز    .4           

ِٗٔسایای پیٛٔذ  عثیؼت تا ِؼّاری کتاتخا

ْراتغٗ تیٓ ِؼّاری ٚ ٔیاز٘ای عثیؼی أسا

 ٗٔضیٖٛ ٘ای سازگاری ِؼّاری تا ضرایظ کتاتخا

ٔتیجٗ گیری

فٙرست ِٕاتغ



ِؼّاري در ُ٘ آِیختٓ ٕ٘ر ٚ دأص در جٙت خٍك ِذیغي ِٕاسة تراي  

(.  1381ٍّ٘ٓ، )ٔیاز٘اي أسأي است 

تاویذ تٗ ایٓ تؼریف ٚ تٛجٗ تٗ ایٕىٗ عثیؼت سرچطّٗ ادساسات، ضٛر، تا 

استضؼف، رایذٗ، فضا، ٚ زیثایي 

تٛجٗ تٗ ایٕىٗ أساْ ٔیس فغرتًا عثیؼت گرا ٚ عثیؼت خٛاٖ است ٚتا  

ِي تایست ّ٘ٛارٖ دست ساختٗ ٘اي تطري در ّ٘إ٘گي ٚ ّ٘خٛأي پس 

.تا عثیؼت تاضذ

اٌميت وجايگاي طبيعت در 

معماري كتايخاوً



فوايذ ٌمخواوی معماری کتابخاوً با طبيعت

ایجاد محیطی زیبا َ آرامش بخش برای کاربران

صرفً جُیی قابل مالحظً در ٌسیىً ٌای کتابخاوً ای

ایجاد رغبت َ اوگیسي در کاربران

تاثیر بر رَوذ َ تُسعً  َ بالىذگی فرٌىگی



دّسٖ ٔژاد، )چٙار ٔٛع رٚیىرد ِختٍف در راتغٗ تا عثیؼت ٚجٛد دارد

واِاًل ِطٙٛد است ٚ فمظ در  وٗ درسٗ ِٛرد آْ افراط ٚ تفریظ(1386

یه ِٛرد آْ است وٗ تٗ خٛتي راتغٗ تؼاًِ ٚ ّ٘سیستي تا عثیؼت دیذٖ 

:ِیطٛد

رٚیىرد عثیؼت گرا . 3رٚیىرد عثیؼت گریس. 2رٚیىرد عثیؼت ستیس .1

.رٚیىرد عثیؼت ساز. 4

اوواع رويكزدٌاي مختلف معماري 

در رابطً با طبيعت



:ايٍ سٔيكشد سابغّ اَساٌ با عبیؼت دس 

 ايساياَّ غیش

ّيك عشف

يصشفي

 يي بشد آٌ بّ ػُٕاٌ يك كاال بٓشِ ٔ نزت اص

 ٔ ّيي پشداصد، تسهظ ٔ يقابهّ با آٌ بٓشِ كطيب  .

رويكزد طبيعت 

(  رودررويي با طبيعت)ستيش



:ساديذگاِ َیض سابغّ اَساٌ با عبیؼت ايٍ 

ٔني .يي بیُذ گسستّ ساياَّ اي يا غیشساياَّ اي  

بش يٓاس ٔ سهغّ بش تٕصیّ اي ًْچٌٕ سٔيكشد قبهي 

يي ٔ آَٓا سا داساي دٔ ساختاس يتفأت ًَي كُذ عبیؼت 

.  داَذ

رويكزد طبيعت 

( بي تفاوت )گزيش



ساياَّ اي قبهي بش سابغّ ديذگاِ ْاي ايٍ َگشش بیص اص ًّْ دس 

بّ عٕسي كّ ًْٕاسِ اَساٌ سا يي ضٕد اَساٌ با عبیؼت تاكیذ 

ٔ ساص ياَذگاسي ٔ پايذاسي دس ًْاُْگي يي داَذ اص عبیؼت جضئي 

. با آٌ است

رويكزد طبيعت گزا 

 (ٌماٌىگي)



سٔيكشد اص َٕع فشاسیستًي است يؼُي ايٍ 

ػظًت ٔجٕدي اَساٌ سا چیضي فشاتش اص 

َگشش ايٍ ديذگاِ بّ عبیؼت  . يي داَذعبیؼت 

كّ عبیؼت سا بستش گَّٕ اي است بّ آيّ اي 

.يي داَذآغاصيٍ سضذ سٔحي اَساٌ 

(تكميم)رويكزد طبيعت ساس



:َکتّ

 ٘رگاٖ وتاتخأٗ ّ٘ٗ ٔیاز٘اي أسأي را در عرح خٛد ِٛرد تٛجٗ لرار

د٘ذ آْ گاٖ ِي تٛاْ أتظار داضت وٗ ِذیغي ِٕاسة تا تٛجٗ تٗ ٔیاز٘اي 

تراي ایٓ ِٕظٛر ِؼّارتایذ ضرایظ الٍیّي . وارتراْ تٙیٗ ضذٖ است

ِٛجٛد را واِاًل تطٕاسذ ٚ تا تٗ وار گیري آْ در جٙت رفغ ٔیاز٘اي 

.وارتراْ گاَ تردارد





تراي ایٕىٗ ِؼّاري وتاتخأٗ ّ٘إ٘گ تا ٔیاز٘اي أسأي ٚ در جٙت ارضا 

:ایٓ ٔیاز٘ا تاضذ ِستٍسَ ضٕاخت 

 ِذیغي٘اي ٚیژگي

  ِٛجٛدالٍیّي ضرایظ

رابطً بيه وياسٌای 

اوسان وچگووگی 

پاسخگويی معماری



ایراْ سرزِیٕي تا الٍیُ ِتفاٚت است یؼٕي از ٔظر تٕٛع جغرافیایي ِي 

:٘ٛارا در آْ ِطا٘ذٖ کردتٛاْ چٕذیٓ آب ٚ 

خطهٚ گرَ 

ِرعٛبگرَ ٚ  

سرد 

ِرعٛبِؼتذي ٚ  

شيوي ٌاي ساسگاري 

معماري با شزايط اقليمي  

متفاوت



معماری وواحی گزم وخشک

دضتٙاي ِٛجٛد در ٔٛادي ضرلي ٚ ِروسي ایراْ جسء الٍیُ گرَ ٚ خطه 

ٚ ٘ٛاي گرَ ٚجٛد آب در ایٓ ِٕاعك تٗ ػٍت . ِذسٛب ِي ضٛٔذ

:٘اٚخطه زِستاْ، ساختّاْ ٚ سرد ٚخطه تاتستاْ 

تٗ گٛٔٗ اي ِتصً تٗ ُ٘ ساختٗ ضذٖ است  

ٚ٘ا تاریه ٚ تؼضًا پٛضیذٖ تا عاق است وٛچٗ 

تٕا٘ا تٗ صٛرت واِاًل درٚٔگرا ٚ ِذصٛر ٚ  

.آْ ٘ا داراي زیرزِیٓ، ایٛاْ ٚ تادگیر استاغٍة 



معماری وواحی جىوبی

در استان خُزستان، جىُب شرقي استان سیستان َ بلُچستان َ در وُاحي  

آب ...( بىذرلىگً، بُشٍر، كىگ،) جىُبي كشُر در كىاري خلیج فارش

براي مقابلً با شرایط سخت آب َ ٌُایي ایه  . َمرطُب است گرٌََُا 

مىطقً َ ایجاد سایً َ استفادي از جریان باد، بىاٌا رَ بً وسیم دریا ساختً 

.ٌمچىیه بً دلیل َجُد رطُبت ٌُا، زیرزمیه ساختً ومي شُد. مي شُد

.



معماری وواحی مزکشی

:ٚیژگی ٘ای ایٓ ِٕغمٗ. دارای آب ٚ٘ٛای سرد استٔٛادي ِروسي ایراْ 

  ٓٚجٛد تارش ترف سٕگی

 وُ ٘ٛا رعٛتت

:داراي٘ا در ایٓ ِٕاعك اغٍة ساختّاْ 

  ْٚگرا دیاط ِروسي ٚ در

  ُاعاق ٘ایي تا ارتفاع و

:ِٕاعكِصاٌخ ِٛرد استفادٖ در ایٓ ٔٛع 

 سٕگ

 چٛب

ًوا٘گ



معماری وواحی معتذل و مزطوب

 كُاسِ جُٕبي دسياي )دس يُاعقي با ضشايظ اقهیًي يؼتذل ٔ يشعٕب

:اصجهٕگیشي بشاي ( خضس

  دذرعٛتت تیص از

 ٖسرسثسدذ اوثر از عثیؼت زیثا ٚ استفاد

 ساختًاٌ ْا با حیاط ْا ٔ فضاْاي باص ٔ ٔسیغ اص ْى جذا يي ضَٕذ.

ّضکم ساختًاٌ ْای ايٍ يُغق:

 تاَ ساختّاْ ٘ا تٗ ضىً ضیثذار

 َ٘ٛاٚجٛد زیرزِیٓ تٗ ػٍت رعٛتت ػذ

  ْوف عثمٗ ّ٘ىف تاالتر از سغخ عثیؼي زِیٓ تٗ دٌیً استفادٖ از جریا

.تاد

  



وکتً

:ِؼّاري سٕتي ٚ تِٛي ایراْ ِي تایست  وتاتخأٗ ٘ا ٔیس ّ٘إٔذ ِؼّاري 

تگیردٔطاط استفادٖ وٕٕذگاْ ضىً ٚ خذِت آسایص در 

تاضذوٕٕذٖ استفادٖ تٕاسة ٘ا ٚ دجُ ٘ا ٚ وارترد ِصاٌخ در خذِت  

ٔٗ ایٕىٗ استفادٖ وٕٕذٖ در اسارت تافت خطٓ ٚ خطه وتاتخأٗ لرار  

.گیرد



:جُبّ بشسسی يیطٕد 2اص

از تؼذ زیثایی ضٕاختی ٚ تاثیرات رٚاْ ضٕاختی

ازتؼذ دستاٚرد٘ای ِادی ٚ صرفٗ جٛیی در٘سیٕٗ ٘ا

مشاياي پيووذ طبيعت با 

معماري كتابخاوً ٌا



کارتراْ در ِذیغی کٗ آراِص ٚ آسایص تیطتری داضتٗ تاضٕذیادگیری 

تٙتری دارٔذ پس ُ٘ ِؼّاراْ ٚ ُ٘ کتاتذاراْ ِٛظٕذ دذاکثرتسٙیالت را 

.ترای آسایص کارتراْ فراُ٘ کٕٕذ

ترداضت ٚ ٔگاٖ اٚي از کتاتخأٗ تسیار در جٍة ِراجؼٗ کٕٕذٖ اّ٘یت 

.دارد

کارتری کٗ از رٚضٕایی ،تٙٛیٗ ٚ إِیت کتاتخأٗ راضی ٔثاضذتسیار کُ 

.ادتّاي دارد کٗ تاز تٗ آْ کتاتخأٗ ِراجؼٗ کٕذ

جمع بىذي و وتيجً  

گيزي



 ساخت ضٓش ٔ يؼًاسي دس اقهیى گشو ٔ خطك(. 1360)تٛسٍي، ِذّٛد  .

.ٔطر آب: تٙراْ

 يجًٕػّ يقاالت اَساٌ، عبیؼت، يؼًاسي(. 1386)دّسٖ ٔژاد، ِٙذي  .

.دأطگاٖ فردٚسي: ِطٙذ

 أتطارات : تٙراْ.  بشسسي اقهیًي ابُیّ سُتي ايشاٌ.لثادیاْ، ٚدیذ

.دأطگاٖ تٙراْ

 ترجّٗ ِذّذ ادّذي ٔژاد. انفباي يؼًاسي(. 1381)ٍّ٘ٓ، ٌٛیي .

.ٔطر خان: اصفٙاْ

مىابع و ماخذ


