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  چکیده •
 مـاري را تطبیق پذیر، نوعی مع/اصطالح معماري قابل تطبیق. ایجاد می شود پذیر در این مقاله چارچوبی براي دسته بندي معماري تطبیق

این تغییر مـی توانـد بـا خـود     . مولفه هاي خاصی از آن را در پاسخ به محرك هاي خارجی همچون کاربران یا محیط تغییر داد توضیح می دهد که می توان
دادن دقیق سطوح مختلف تطبیق براي نشان  در این نوشته، .سیستم ساختمان به صورت تبدیل دستی اجرا شود و یا بوسیله یک نیروي خارجی انجام گردد

کـه در ایـن   . از عوامل قابل تغییر ، مبلمان و تجهیزات مورد اسـتفاده در فضـاي زنـدگی اسـت     . تعیین شدند روابط بین معانی ضمنی مختلف تطبق پذیري
  .می پردازیم اهمیت نفش مبلمان در معماري تطبیق پذیر به يتطبیق پذیر سطوح مختلففرصت با بررسی 

 واژه هاي کلیدي •
  طبیق پذیر، معماري داخلی ، مبلمانمعماري، ت

  مقدمه •
خیـال پردازانـه و   پروژه ها و ایده هاي . در دهه هاي اخیر تطبیق پذیري و انعطاف پذیري نقش مهمی در پروژه هاي معماري ایفا کرده اند

، ارتبـاط واضـحی بـا ایـده هـا و      دهه معاصردر راستاي نوآوري هاي . براي پیوند ساختمان هاي معماري با فناوري ها و امکانات جدید توسعه یافتند رویایی
 ایسـه قم. بـازي کردنـد   روژه هاي تجربی پیشتازدر طول عصر صنعتی، ماشین آالت و تکنولوژي نقش بسیار مهمی در پ. پروژه هاي معماري یافت می شود

را بر پایه تکنیک هاي و موقعیت گرایی ایده هاي خیالی ) آینده گرایی(ریسم با ادامه این عصر، فتو. مخصوص این دوره است ،خودرو معماري با یک دستگاه
ماشـین  با قابلیت حرکت و بخش هاي متحرك، گامی فراتـر در رابطـه بـا    . تحقق این پروژه ها هدف اصلی نبودند. اي و ذهنیت باز توسعه دادندچند رسانه 

رد که منفرد سازي، تجاري سازي، جهانی شـدن و  کالکترونیکی و یک جامعه اطالعاتی نام گذاري ان به عنوان عصر امروز را می تو دوره. ه شدبرداشت آالت
همگام با توسعه ابزار الکتریکی پیشرفته و تجاري سازي در حال رشد در این زمینـه، سفارشـی نمـودن ایـن     . مولفه هاي این عصر هستند ،شخصیت سازي

یی و تطبیق ساختمان با آرزوهاي شخصی کاربران و محیط در رابطه با توسعه هاي فنـاوري، موضـوع روز   فردگرا. محصوالت نقش بسیار مهمی ایفا می کند
  . تحقیقات است

تعـاریف  . دچار نقـص و کمبودهـایی اسـت   از معماري تطبیق پذیر در مقاالت به کار رفته است اما همبستگی بین آن ها  گوناگونیتعاریف 
با در نظر گرفتن مفـاهیم روانشناسـی،    بیان کرد که تعامل) 2006(3دکر  .مربوط به سطح متفاوتی از تطبیق می باشندضمنی مختلفی ارائه شده که هر یک 

معماري ) 2006(4بر طبق نظرات ادلر . به عنوان شاخص تغییري که کاربر در چیدمان یا محیط اعمال می کند، کاربرد دارد ه طور خاصفیزیکی و مکانیکی ب
، )1997( 5در مقالـه کرونـر  . با نیازهاي گوناگون کاربران، شرایط محیطی در حال تغییر یا خیاالت و آرزوهاي کاربران تطبیق داده می شوند پویایا سازه هاي 

به فرم هاي ساخته شده اي اطالق می شود که سیستم هاي یکپارچه و منسجم آن ها قادر به پیش بینی و پاسـخگویی بـه پدیـده هـاي      معماري هوشمند
به روشی حمایتی، حساس و محترمانه به سـاکنین،   معماري هوشمند. تاثیر می گذاردعملکرد ساختمان و ساکنین آن  رلی یا خارجی هستند که این امر بداخ

ن آن نهایت طراحـی داخلـی انعطـاف پـذیر آ    ارائه شده است که در ) 2002(6برگ نتوسط کرون يمفهوم ضمنی دیگر. محیط محلی و جهانی پاسخ می دهد
ري کـه  چیزي معرفی شده است که کامال نامنظم و قابل تغییر است و داراي رنگ، شکل ، سطوح نورپردازي، صوتی و حرارتی قابل تغییر می باشد بـه طـو  

ییـر  سطوح و دیواره هاي افقی صاف را بین سخت و نرم، گرم و سـرد، خشـک و مرطـوب تغ    ، می توانندساکنینی که در این فضاي داخلی حرکت می کنند
  .به نظر می آید که در تعیین و تعریف ابعاد تطبیق پذیري، رموز فنی زیادي درگیر است. دهند

  دسته بندي عناصر سیستم ساختمان •
را مـی تـوان بـه چنـدین      گـروه هـا  این . هستند نیل به اهداف تحقیقبراي مهم در این مقاله، دسته هاي مختلف ساختمان ها، راهنمایی 

بـراي نشـان دادن گـروه    . طعات تقسیم کـرد قاین عناصر را می توان به بخش ها و این بخش ها را به . زیرگروه تقسیم کرد که عناصر ساختمان می باشند

                   
 .که توسط اینجانب در حال تکمیل است، تهیه شده است "معماري تطبیق پذیر"گرفته از مباحث مطرح شده در تحقیقی با عنواناین مقاله بر* ١
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اولـین  . هاي مختلف استفاده شده انـد این عناصر مشارکتی در این تحقیق ندارند و تنها جهت توصیف دسته . هاي مختلف، نمونه هایی از عناصر ارائه شدند
گـروه بعـدي،   . ساختمان است که شکل ساختمان را تشـکیل داده و سـختی آن را حفـظ مـی کنـد     گروه سیستم ساختمانی بخش سازه اي یا ساخت و ساز 

 یـا عناصـر شـامل    یی از ایـن المـان هـا   مثال ها. تمام کننده داخل ساختمان می باشند این پرکننده ها شامل تمامی اجزاي. پرکننده هاي ساختمان هستند
واژه . بخش هاي داخلـی از پرکننـده هـا مجـزا مـی باشـند      . شامل دیوارهاي غیرباربر می باشندهمچنین این گروه . دمی باش.. ارها، کف ها و سقف ها ودیو

ایـن   یا عناصـر  المان ها. ساختمان به کار می روندداخلی در این تحقیق به معناي اجزاي اضافه شده اي است که براي تزئین نمودن و قابل سکونت کردن 
محصوالت تکمیلی مثل رنگ ساختمان و فرش در . قفسه هاي ساختمانی تطبیق پذیر و غیره می باشند: گروه شامل محصوالتی همچون صندلی ها، میزها،

در گـروه چهـارم، ابعـاد فنـی      . مربوط می شود که راحت تر می تواند با تزئینات نـو شـود   این گروه جاي می گیرند چرا که این ابعاد به دکوراسیون خانه اي
جـزو   به عنوان مثال، گرمایش مرکزي، کنترل هوا، سیم کشی و لوله کشـی . فنی یک ساختمان است این گروه شامل تاسیسات. تعیین می گردند ساختمان

جـزء محیطـی   . داول در دسته بندي سیستم هاي سـاختمانی کـاربرد ندارنـد   تبه طور م طی می باشند وآخرین گروه داخل ساختمان، ابعاد محی .این دسته اند
نمونـه   خواهد بودشدت و رنگ نورپردازي که در ارتباط با فضاي یک اتاق . ساختمان بر تجربه احساسی از فضاهاي ساختمان در یک سطح حسی تکیه دارد

و المان هایی  )بام(سقف سازي این گروه شامل عنصر نماي خارجی، . گروه تجهیزات ساختمانی قرار می گیرند پوسته ساختمان در. بارزي از این دسته است
  .ارائه شده است 1 تصویرمروري بر این دسته بندي در . چون بالکن ها می باشد

  
  1تصویر

  سطح تطبیق •
ز یک معماري به کار می رود که از آن اجزا در پاسخ به محرك هاي به عنوان تعریفی کلی ا "معماري تطبیق پذیر" عبارتدر این تحقیق، 

تعریف . افزایش می یابدبه چپ  نشان می دهد که از راست  پیچیدگی، سطوح تطبیق را بر اساس سطح 2 تصویر. قابل تغییر هستند) کاربر و محیط(خارجی 
   .در ذیل به تفصیل آمده است قواژگان مختلف تطبی
  

  
  2تصویر



هدف از معماري قابل انعطاف، امکان تعدیل و تنظیم اجزاي خاصـی از سـاختمان   . اولین گام در معماري تطبیق پذیر انعطاف پذیري است: قابلیت انعطاف. 1
یک نیروي خـارجی   اجزاي این ساختمان تنها بوسیله. ندارداین اقدام در کنترل مستقیم کاربرست، به این معنا که آن جزء به خودي خود قابلیت تغییر . است

کـه در آن نمـاي خـارجی بوسـیله      یاد کردساختمان آپارتمان می توان از به عنوان یک نمونه، . احتماالت مختلف تغییر محدود می باشند. قابل تغییر هستند
ي بـار دارد کـه در قـرون وسـطی     تحمل کننده هـا تطبیق انعطاف پذیر نیاز به تکنیک هاي مکانیکی همچون . کاربر با حائل هاي کشویی قابل تغییر است

  .توسعه یافتند
یـک نمونـه از   . انجام گیرداین عمل باید توسط محیط یا کاربر  ،خاص می شود يتغییر یک جزء ساختمانی فعال موجب یک سري واکنش در برابر: فعال. 2

تطبیق فعال به نیروي الکتریسیته . ران یا محیط پاسخ می دهداین جزء ساختمانی با یک واکنش خاص در برابر اقدام کارب. اجزاي فعال، کلید المپ می باشد
  .در خانه سازي ها به کار می رفت 1900است که از حدود سال  يبه عنوان تکینک پایه نیاز دارد و این همان چیز

عکـس العمـل یـک رابطـه بسـته      –بطه عمل را. شوندکه خروجی هاي متفاوتی با یک ورودي معین ارائه  فراهم می کندمعماري پویا این امکان را : پویا. 3
بـراي تطبیـق پویـا، فنـاوري     . مرزبندي و تنظیم شده انـد  از قبلاین امکانات . درون یک سیستم، تنظیمات و امکانات بیشتري قابل دستیابی هستند. نیست

  . در خانه سازي ها قابل استفاده بود 1980ي است، این تکنولوژي از حدود سال رکامپیوتر ضرو
. ندیک گام جلوتر در معماري تعاملی برداشته شده است که در آن اجزاي ساختمان داراي قابلیت تعامل دوسویه با کاربران و یا محیط آن می باشـ : تعاملی. 4

دنیـاي مجـازي و   رابطـه بـین    این سیستمدر . یک سیستم یکپارچه براي روابط تعاملی مورد نیاز است. بین کاربر و سیستم یک ارتباط دوسویه موجود است
این رفتار و واکنش هـا توسـط   . ورودي داده هاي خارجی واکنش نشان می دهد این نورپردازي به. به تصویر کشیده شده است نورپردازي هادنیاي واقعی با 

دیجیتالی دارد که از حدود سـال   تطبیق تعاملی نیاز به حسگرهاي. د دادعامل درون یک چارچوب خاص رخ خواهت تنظیم شده اند به این معنا که برنامه ساز
  . در دسترس قرار گرفتند 1995

از یک سیستم تجربه هوشمندانه دارند که نه تنها سیستم به جاي فرمان هـاي خـاص،   هنگامی کاربران ") 2003( 7بر طبق نظرات کولیر و تلن: هوشمند. 5
اگر این سیستم خودش را با عالیق و اولویت هاي تعاملی کـاربران  . ورودي هاي زبان معمولی را بپذیرد بلکه به کاربر اجازه دهد که ابتکار عمل داشته باشد

، این سیستم ، هوشمندانه تلقـی  همکاري کندنیازهاي خود  و رفع العاتی جانبی براي رسیدن به اهداف خاص فاده از منابع اطاست کاربر جهتوفق دهد و با 
. به عنوان واکنشی در برابر محرك هـاي خـارجی انتخـاب مـی شـود      ،تعدیل یا تبدیل اجزاي ساختمانی به وسیله سیستم ،با معماري هوشمند ".خواهد شد

این سیستم این توانایی را دارد که از محیط خـود  . به طور منطقی به تغییر یا تطبیق یکسان منجر نخواهند شد زي مجددظاهر ساواکنش ها در برابر شرایط 
  .یا از اولویت هاي کاربران بیاموزد

و  سیستم هوشمند کامال در زندگی و رفتار کاربران و محیط منسجم. داراي قابلیت خود ابتکاري می باشند هوشمندساختمان تطبیق پذیر، اجزاي معماري . 6
هوشمند خود  کامال سازهیک  "این سیستم را به دقت توضیح می دهد، ) 2001( 8همان طور که وینسنت. این سیستم خودآموز است. عمل می کند یکپارچه

در هـوش  . اسـت را داریک سیستم هوشـمند  هدف و تمایل هوش محیطی . شمند سیستم هاي فراگیر با دانش هستندسیستم هاي هو ".را طراحی می کند
کـه در صـورت   محیطی، انسجام کامل تکنولوژي و دانش باید منجر به بروز سیستم هایی شود که کامال با هم کار می کنند اما داراي این امکان نیز هستند 

  .به عهده گیرنددیگر، کارهاي بیشتري را از مدار خارج شدن سیستم هاي 
  حث و نتیجه گیريب •

بـر   در زمینه معمـاري تطبیـق پـذیر،     ي تحقق یافتهبیشتر پروژه هابا توجه به نحوه دخالت در سیستم ساختمانی و سهولت برخورد با آن، 
 .این نتیجه به طور منطقی در راستاي پیشرفت هاي تکنولوژیکی می باشـند . و انعطاف پذیر ساختمان ها نتیجه داده اند تطبیق فعالقابلیت انعطاف و  سطح 

آن چه در پروژه هاي تطبیق پذیر دیده می شود این است که عناصر سـاختمانی بـا    .تکنولوژي هاي جدید با عناصر قدیمی جالب است و انسجام یکپارچگی
همانطور که پیشتر توضیح داده شد از عوامل قابل تغییـر در معمـاري تطبیـق    . د یکپارچه می شوند تا به سطحی از تطبیق دست یابندتکنولوژي هاي موجو

اشیا یا محصوالت چند کاره یا انعطاف پذیر همیشه مـورد  . پذیر در سطح قابل انعطاف، عناصر موثر در تعریف معماري داخلی یک فضا از جمله مبلمان است
بـه  و دکوراسیون به کار رفته در فضاي زندگی  مبلمان در این نوع معماري  می توان از . ندها محسوب شده ابرترین جزء بوده اند و در میان مشتریان  توجه

ي نـوآوري  انعطاف پـذیري اسـت بلکـه مهـارت هـا     داراي یک مبلمان مفید نه تنها براي تنظیمات اتاق  .تعبیر کردیک گل با گلبرگ هایی در حال حرکت 
 یـه ابتکـاري  ثایـن اثا . به عالوه شما می توانید رنگ لوازم را بر اساس سلیقه خود تغییـر دهیـد  . کاربران را در تنظیم لوازم به شکل هاي مختلف باال می برد

  )9تا  2تصاویر (.که انعطاف پذیري و دوام بیشتري به این وسیله می دهد داردتخته چندال و پالستیک  روکش
  

                   
٧ Collier and Thelen 
٨ Vincent 
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