
 

 

 معماری خوب حنکته برای انتخاب یک طر 5

 هایمهارتتعریف کرد. طراحان معمار دارای  غیر ساختمانیساختمانی و  هایسازههنر و علم طراحی  عنوانبه توانمیمعماری را 

 ؛/ترسیمات معماریهاطراحی .هستند شهری اندازهایچشمیا طراحی  هاساختماندرگیر طراحی  هاآندر واقع  .مشابهی هستند

 .شوندمیاتوکد ترسیم  افزارنرماسکیس( یا با )دستی  صورتبهگرافیکی یا دیاگرامی هستند که  یارائهمدارک، 

 

مورد مهم  5خوب، در نظر گرفت اما در اینجا به  معماری طرحرا برای انتخاب یک  هاآن توانمیعوامل متعددی وجود دارد که 

 :کنیممیاشاره 

 زیبایی شناختی

هم بسیار ماست. مورد مذکور برای طراحی  متفاوتتفکر مغز ما در مورد زیبایی و زشتی  ینحوه است که با ذهنی ورداین یک م

 که ستیمه سؤال، در واقع در پی پاسخ به این گیردمی فاکتور صورت با هر چیز بر مبنای این تقریبا  است چرا که اولین تعامل ما 

شامل استفاده از متریال،  حطر شناسیزیباییاز روی جلد آن(. )مانند قضاوت ما در مورد یک کتاب  رسدمیبه نظر  چگونه طرح

ا به ر بینندهتا توجه لحاظ زیبایی جذاب باشد  شود. طراحی معماری یک ساختمان باید بهمی کیفیت نهاییو  هاسبک، هافرم

 .خود جلب کند

 

 



 

 

 عملکرد

یک طرح ضعیف یا شکست خورده بدانیم. عملکرد، فرایند  عنوانبهرا  باید آن نگیردمورد توجه قرار  طرح هدف کاربری یکاگر 

. یک کنندیماستفاده  یا هر مورد نهایی دیگر هاساختمانکه از آن محصوالت، افرادی است  یهاخواستهبه نیازها یا  یدهپاسخ

خوب  ،صاصییک خروجی، محصولی را که برای اجرای وظایف اخت عنوانبهفرایند است:  یک طراحی کاربردی هم خروجی و هم

 ینتیجهکه اصولی  یوسیلهبههدایت شده  یهاروشاز  یامجموعهو طراحی  بریک فرایند،  عنوانبهو  دهدیمشرح ، کندیمکار 

مایش آن کاربردی کردن ساختمان و ن . به همین دلیل هدف از طراحی ساختباشدمی، متمرکز آن تولید خروجی مثبت است

خود قبل از ساخت  یپروژهتا تصویر بهتری از  کندمیاست که به کارفرما کمک  دیگر سه بعدی هایمدلو  BIMو  CADبا 

 داشته باشد.

 ثبات

 تأثیراتای محیطی خارجی، شرایط آب و هوایی سخت، هباد، فاکتور در مقابلد توانمیهنگامی که شما ساختمانی دارید که ن

و محاسبات  هاتستطراحی معماری باید کامل شود تا سایر در واقع سرپناهی ندارید.  ه و ... مقاومت کند،بارهای مرده و زند

 صورت گیرد. ثبات ساختمان توسط مهندس سازه طراحی و محاسبه می شود.

 پایداری

 هایالیتفعکه  کندمیرا مطمئن د باعث حفاظت و نگهداری شود. پایداری ما توانمیتوانایی حفظ، حمایت یا به عبارت دیگر آنچه 

 متعادل و مؤثراثرات محیطی از طریق استفاده  کردن نسل آینده ندارد. یک طراحی معماری باید با حداقلما اثر منفی بر  کنونی

 پایدار باشد.نرژی ا مصالح و ،مواداز 

 سادگی

 .ارائه کنندپیچیده  هایطرح. طراحان معماری نباید باشدمی هاطراحیو  هافرمفهم آسان و بدون پیچیدگی ه معنای سادگی ب

 مترجم: شهره مزروعی
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