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تحلیلی بر معیارهای طراحی نماهای مجتمعهای مسکونی در اقلیم مازندران1
حمیدرضایی قادی ،1حمیدرضا صارمی ،* 2محمدرضا

بمانیان3

 -1پژوهشگر دکتری معماری ،گروه معماری ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بروجرد ،ایران
 -2دانشیار گروه شهرسازی ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیتمدرس ،تهران ،ایران
 -3استاد گروه معماری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیتمدرس ،تهران ،ایران

چکیده
هدف این مقاله تحلیل بر معیارهای نماهای مجتمعهاای مساکننی در مازنادران میباشاد کاه در آن از متریرهاای اجتماا ی،
کالبدی و فرهنگی استفاده شده است .در این پژوهش از روشهای تحلیل کیفی استفاده شده است .در تحلیل کیفی ،دادههاای
گردآوری شده از ننع دادههای کیفی هستند اما امکان بهکاربردن دادههای کمی نیز وجند دارد که بررسی و مقایساه میگاردد.
در این صنرت باید از این دادهها طبق منطق تحلیل کیفی استفاده کارد .همچناین از شاینه دساتی تجزیاهوتحلیل بهصانرت
تجزیهوتحلیل مقایسه مدنظر قرار گرفته است .در این پژوهش بطنر مشخص در بعد کالبدی از طریق رنگ ،بن ،ننر ،بافات ،دماا
صدا ،منسیقی بر حناس انسان تاثیرگذار خناهد بند اما در بعد فردی انسان در مناجاه باا محایا از طریاق ساه منلفاه مفهان
سازی ،تصنیرسازی ذهنی و نقشه شناختی اطال ات منجند در محیا را تحلیل کرده و سپس در مرز ذخیره سازی می نمایناد
که این امر منجر به خاطره سازی و در نهایات تقنیت حس مکان خناهد شد ایان دو امال باه طانر متقابال بار بازخنردهاای
رفتاری انسان در محیا تاثیرگذار بنده و در نهایت در صنرت خاطره سازی مثبت و ایجاد حس تعلق به مکان منجر باه جااذ
مخاطب به محیا یا طرح معماری خناهد شد.
کلید واژهها :نمای مسکننی ،اقلیم ،طراحی ،ساری.

 1این مقاله برگرفته از رساله دکتری با عنوان تبیین معیارهای طراحی نماهای مجتمع مسكونی در اقلیم مازنداران در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
به راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم انجام گرفته است.
*ننیسنده مسؤلsaremi@modares.ac.ir
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مقدمه
طراحی و تنسعه فضاهای خصنصی و منمی همناره چالشی برای طراحان در رابطهبا ایجاد فضای مناسب و بهینه بانده اسات.
دانش لن مرز و ا صا میتناند ارتباط بین مرز و طراحی فضا و مکان برای دسترسی به بازده مطلان و اهاداف مانردنظر را
میسر نماید( .)Karaçor, 2016در سالهای اخیر لن میانرشتهای از اهمیات ویاژهای برخانردار شاده اسات و طراحاان و
معماران منتظر بندهاند تا با ایان داناش ثابات نمایناد چگنناه طراحای فضااها بار انساان ت ثیرگاذار اسات( Carmona, de
 .)Magalhães, & Hammond, 2008افراد میتنانند تحت ت ثیر مکانها که برای کاربری انسان میباشد قرار گیرناد اماا
طراحان چگننه میتنانند از این ننع رویکردها در طراحی فضاها بهره گیرند .بررسیها نشان میدهد محیا ساخته شده افاراد و
ادراک رابطه متقابلی دارند لذا در این پژوهش به بررسی ادراک محیا در فضای معماری پرداخته شده و سپس مفهن حرکات
در محیا و طریقه ادراک آن بررسی میشند ادراک انسان از طریق حناس او صنرت میگیرد که مرز در این میان نقش مهام و
قابلتنجهی دارد( .)Wang, Nyuk, & Li, 2007انتظا و قنانین معماری و لم ننروساینس در نگاه اول میتناند مشاترک
به نظر برسد .اما معماری به طنر سانتی بیشاتر بار مشااهدات و شاهند متکای اسات اماا روش تجربای و اثباات مبناای لام
ننروساینس است .در حاضر لم مرز و ا صا قادر به تنضیح راههایی است که ما از طریق جهان اطراف درک میکنیم و روشی
که محیا فیزیکی ما قادر به ت ثیر بر شناخت ما ،تنانایی حل مسئله و خلاق و خانی تا ثیر بگاذارد(.)Madanipour, 2013
نماهای شهری نقش بسزایی در ایجاد آرامش کاربران ایفا میکنند اما طراحی بر اساس نیازها ،ادراکات و ترجیحات کااربران در
سیستم ساخت و ساز در کشنرمان کمتر منرد تنجه قارار گرفتاه اسات .چراکاه جنباههای اقتصاادی و دخالات افارادی غیار
متخصص در این زمینه بر رویکردهای معمارانه افراد متخصص غلبه نمنده است و فرآیند طراحی نماهای شهری را تحت تا ثیر
قرارداده است با استفاده از این شاخصهها بدنبال بهبند شرایا نابساامان طراحای نماهاا اسات و در نهایات درراساتای زیبااتر
ساختن سیمای شهر گا برمی دارد( .)Stamps III, 1999بررسی ادراک محیا در فضای معماری پرداختاه شاده و ساپس
مفهن حرکت در محیا و طریقه ادراک آن بررسی میشاند( .)Liping & Hien, 2007ادراک انساان از طریاق حاناس او
صنرت میگیرد که مرز در این میان نقش مهم و قابل تنجهی دارد .تحقیقات در حنزة ننروساینس کاربردی و معماری در قالب
سناالتی مطرح میشنند در خصنص این که چرا ذهن ،در فضاها و مکانهایی که برای کاربرد و استفاده خاص خندشان طراحی
شده اند( .)Tong, Wong, Tan, & Jusuf, 2019ناصر مصنن ی اثر قابل تنجهی بر ملکرد مرز و سیستم صبی دارد.
در برخی منارد این اثر مفید است ،در حالی که در شرایا دیگر شکل و ساختار ساختمان ممکن است سطحی از کاس العمال
های منفی را ایجاد کند( .)Tong et al., 2019ترکیبات رنگی و مصالح نامناسب و ناهمگنن الگنهای شاهری ایجااد شادهاند
که این منضنع الوه بر اینکاه دیاد نامناساب در سایمای شاهری ایجااد میکناد تااثیرات منفای بار سااکنان شاهرها ایجااد
میکند(.)Pan et al., 2020
هدف از انجا این پژوهش ،تحلیل بر معیارهای نماهای مجتمعهاای مساکننی در مازنادران میباشاد کاه در آن از متریرهاای
اجتما ی ،کالبدی و فرهنگی استفاده شده است.
 -1شناخت ت ثیر لم ننروساینس در طراحی نما
 -2شناخت ت ثیر ننع طراحی نما بر ملکرد مرز
 -3شناخت شینه طراحی نما در اقلیم معتدل و مرطن شمال
 -4شناخت مؤلفههای مرتبا حسی مرتبا با محیا در طراحی نما
 -5دستیابی به الگنی مناسب طراحی نما باتنجهبه ملکرد مرز در اقلیم معتدل و مرطن شمال
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ادبیات پژوهش
پینند انسان و مکان چگننگی رابطه انسان و مکان بنا به نگرش انساان و کیفیات مکاان ،ابعااد متفااوتی دارد .وجانهی از ایان
رابطه برخاسته از انسان و ابعاد جسمانی و روانی اوست .منضعگیری انساانها در مقابال کیفیات مکاان منبعا از مشخصاات
روانشناسانه هر شخصی است( .)Ansah, Chen, Yang, Lu, & Lam, 2020چنانچه کیفیات واحاد بارای انساانهای
متفاوت ،یکسان پنداشته نشند ،وجه دیگر این رابطه معلنل فضا و کیفیت آن است .بیشک هرچه مکان از لحاظ کیفی غنیتار
گردد ،این رابطه نیز پررنگتر خناهد شد( .)Ghomeshi & Jusan, 2013فضا با ادراک انسان معنا میگیرد و انسان و فضاا
قابل تفکیک از یکدیگر نیستند .تعابیر مختلف فضا ،منلد کیفیت حضنر انسان در آن است.
جدول  -1مفاهیم تحقیق
سکننت

سکننت از ریشه ربای «مساکن» باه معنای آرا و قرارگارفتن بعاد از حرکات
(اضطرا ) ،آرامش (باطن و خاطر) و انس آمده است
لن ا صاا شاناختی ( )Cognitive neuroscienceبار روی فراینادهای

لم صبشناختی

شناختی تمرکز مینماید و به شدت به روشها و یافتاههای ننروساانس وابساته
میباشد.

ننر و ساینس

شناختی میخناهد بداند که فعالیتهای ذهنی چگننه در مرز اجارا میشانند و
درباره برخی تناناییهای شناختی مانناد ،تشاخیص و بازشناسای چهاره ،زباان،
تنجااه ،یااادگیری ،تصاامیمگیری ،اسااتدالل کااردن و  ...بااه بررساای یناای و
آزمایشگاهی فرضیات میپردازد و درباره اینکه این ا مال ویژه و خااص در مراز
چگننه اجرا میشنند احتماالتی را ارائه میدهد.

ادراک

زاویه زیست از شناختی ،ادراک را میتنان به ننان آن دسته از تجار ذهنی از
اشیا یا حنادثی در نظر گرفت که معمنالً ناشای از تحریاک گیرنادههای حسای
بدن است.

ادراک مرز

محققان بر این باورند که مرز همزمان با چشم تکامل یافتاه تاا بتناناد از هاده
پردازش اطال ات بصری درهمتنیدهای که از چشام تکاملیافتاه ،وارد میشانند
برآید .یکسان بندن شکلهای هندسی با زیستشناسی صبی ما مرایر است.

طنل منج مرزی

ترکیب فعالیتهای الکتریکی مرز به دلیال ماهیات دورانای آن معمانالً الگانی
منجهای مرزی نامیده میشند

وسیلهای است که از طریق چندین اتصال مختلف و تنسا حساگرهای خاصای
دساااتگاه تحلیااال
که میتنانند منجهای مرزی را به کامپینتر منتقل کنند ،باه سالنلهای مرازی
E.E.G
منتقل میشنند.
منبعRadhi ( ،)Kim, Schaefer, & Kim, 2013( ،)Ghomeshi, Nikpour, & Jusan, 2012( ،)Wang et al., 2007( :
)Fotopoulou et al., 2018( ،)& Sharples, 2013

112

تحلیلی بر معیارهای طراحی نماهای مجتمعهای مسکونی در اقلیم مازندران

موقعیت جغرافیایی منطقه موردمطالعه:
قلمرو زمانی پژوهش شامل نماهای ساختمانهای معاصر مسکننی ساخته شده میباشد که به جهت بررسی تعدادی از نماهاای
مسکننی که در چندین دهه اخیر ساخته شدهاند منرد بررسی قرار خناهناد گرفات .اساتان مازنادران باه ننان قلمارو مکاانی
پژوهش انتخا گردیده است .در این پژوهش چندین مجتمع مسکننی در شهر ساری مانرد بررسای قارار خناهاد گرفات کاه
شامل مجتمعهای مسکننی نظیر مسکن مهر و مجتمع مسکننی  600دستگاه در شهر ساری خناهد بند .ساری استان مازندران
در شمال ایران ،یکی از بزرگترین و پرجمعیتترین شهرهای استان مازندران شمال کشنر است .از لحاظ منقعیت طبیعی ،این
شهر در جنن دریای مازندران و در منطقه جلگهای شهرستان ساری قرار گرفته و تنها قسمتهای جننبی و جنان غربای آن
به کنهها و تپه ماهنرهای کمارتفاع منتهی میگردد .ارتفاع شهر از ساطح دریاهاای آزاد  12.5متار و اخاتالف مسااحت آن تاا
ساحل دریای مازندران  10کیلنمتر میباشد .شیب منمی شهر از جنن به شمال بنده و بسیار مالیم است.

شکل  -1منقعیت ساری

مواد و روشها
شینه گردآوری اطال ات در ایان پاژوهش دو شاینه کتابخاناهای و میدانای میباشاد در شاینه گاردآوری اطال اات بهصانرت
کتابخانهای از اطال ات منابع لمی ،دیسکهای رایانهای ،اسناد شخصی و خصنصی ،مطبن ات ،مقالهها و مجله و نیز کتا های
مرتبا با منضنع نما و ملکرد مرز در محیا بهرهگیری خناهد شد .در بخش کتابخانهای شامل استفاده از بانکهای اطال ااتی
و کتابخانهای و نیز شبکههای کامپینتری بهمنظنر دسترسی به اطال اتی نظیر اسناد ،کتب ،مجالت دولتی ،نشریههای لمای و
نیز منابع لمی مرتبا میباشد .در شینه میدانی نیز در جهت گردآوری اطال ات مربنط به نما و ملکرد مرز از ابزار مشاهده و
بهکارگیری کس (تصنیری) استفاده میشند .در شینه میدانی یا مجازی با بکارگیری از دو شینه مشاهده و صنتی تصانیری در
جهت گردآوری اطال ات الز برای منضنع طراحی نمای ساختمان باتنجهبه تا ثیر بار ملکارد مراز بهرهگیاری خناهاد شاد.
همچنین برای گردآوری دادهها در این رساله نیاز به حضنر فیزیکی در محل ساختمانها و مشاهده دقیق کالبادها و رفتارهاا و
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مصاحبه با ساکنان خانهها میباشد .برای انجا این تحقیق  1خانه معاصر و یک خانه سنتی و تاریخی انتخا میشنند و الگنی
نمای آنها منرد بررسی قرار میگیرند .در این پژوهش از روشهای تحلیل کیفی استفاده میشاند .در تحلیال کیفای ،دادههاای
گردآوری شده از ننع دادههای کیفی هستند اما امکان بهکاربردن دادههای کمی نیز وجند دارد که بررسی و مقایساه میگاردد.
در این صنرت باید از این دادهها طبق منطق تحلیل کیفی استفاده کارد .همچناین از شاینه دساتی تجزیاهوتحلیل بهصانرت
تجزیهوتحلیل مقایسه مدنظر قرار گرفته است .در این ننع تجزیهوتحلیل ،اگر بهصنرت کمّی باشد ،دادههای جمعآوری شاده را
با استفاده از شاخصهای آماری تنصیفی ،خالصه و طبقهبندی میشند .بارت دیگر ،در تجزیهوتحلیل تنصیفی ابتدا دادههاای
جمعآوری شده را با تهیه و تنظیم جدول خالصه میکند .در تجزیهوتحلیل مقایسهای الوه بر اینکه اطال ات جمعآوری شاده
بهصنرت تنصیفی منرد تجزیهوتحلیل قرار میگیرند ،با یکدیگر مقایسه میشنند.

یافتههای تحقیق
ننع مصالح درگذشته از آجر و چن به ننان مصالح غالب استفاده میشده است که در بنای معاصر تا حد زیادی در پروژههاای
مجتمع مسکننی دولتی از مصالح سنتی چشمپنشی شده و صالحی چنن سیمان سفید به لت ساهنلت اجارا جاایگزین شاده
است .در بناهای سنتی کاربرد چن به طنر گسترده باه لات همااهنگی باا اقلایم وجاند داشات کاه اماروزه تاا حاد زیاادی
کنارگذاشته شده است .شیشه همچنن گذشته برای پنجرهها منرداستفاده قرار میگیرد با این تفاوت کاه در بناهاای سانتی از
شیشههای رنگی متننع برای پنجره استفاده میگردید .تننع مصالح بهکاررفته تا حد زیادی کااهش پیادا کارده کاه منجار باه
کاهش دریافت حسی سلنلهای مرزی خناهد شد .تعداد مصالح بهکاررفته نیز در خاناههای سانتی بسایار بیشاتر از خاناههای
معاصر بنده است .استفاده از مصالح با تننع بسیار کم منجر به کاهش ملکردهای ذهنی چانن مفهن ساازی و خااطره ساازی
خناهد شد و بالعکس استفاده از مصالح با تشابه و تننع مناسب منجر به ایجاد تصنیر ذهنای و مفهان ساازی ذهنای در جهات
مثبت خناهد بند .ننع مصالح نیز در خانههای سنتی از تننع بیشتر و مصالح با منشا طبیعای و باه شاکل سااده بایش از دوره
معاصر منرد استفاده قرار میگرفته است .در دوره معاصر نمای ساختمان اغلب با مصالح مرکب و تننع کمتر سااخته مایشاند.
استفاده ا ز مصالح طبیعی منجر به خنانایی و ادراک بهتر مرز و در نتیجه ایجاد ارتباط بهتر با محیا و فضاای معمااری خناهاد
شد.

جدول  -2مقایسه مصالح بهکاررفته در ساختمانهای مسکننی شهرسازی
ردیف

نا بنا

ننع مصالح

1

خانه کلبادی

آجااار ،چااان ،
آهااک خاکسااتر
پنشاااال بااارن 6 ،
شیشااه رنگاای،
گچ

تننع زیاد /مصالح سااده
و طبیعی

2

خانه فاضلی

آجااار ،چااان ،
آهااک خاکسااتر
5
پنشاااال بااارن ،
شیشه رنگی

تننع زیاد /مصالح سااده
و طبیعی

محرک بصری  -محرک المسه

تعااداد مصااالح
بهکاررفته

تننع مصالح

نااااااانع
محرک
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3

خانه رمدانی

آجااار ،چااان ،
آهااک خاکسااتر
پنشاااال بااارن 6 ،
شیشااه رنگاای،
گچ

تننع زیاد /مصالح سااده
و طبیعی

4

مسکن مهر میارکال ساری

ساایمان ساافید،
شیشه

1

تننع کم/مصالح مرکب

5

مجتمااع مسااکننی ششصااد ساایمان ساافید،
شیشه
دستگاه

1

تننع کم/مصالح مرکب

6

مجتمااع مسااکننی شااقایق ساایمان ،رنااگ
نما ،شیشه
ساری

2

تننع کم/مصالح مرکب

7

آجاار و شیشااه و
چن اشباع

3

تنااانع مناسب/مصاااالح
مرکب

مجتمع مسکننی صر 94

عناصر فیزیکی
رنگ
نکته اول آنکه به لت استفاده از مصالح طبیعی رنگ این مصالح تا حد زیادی نزدیک به طبیعات بانده وباا تنجاه باه سااختار
صبی و حسی سلنلهای مرزی به آسانی قابل پردازش و ادراک است .نکته دیگر آنکه رنگ قهنهای به سبب نزدیک باندن باه
طبیعت و به لحاظ روانشناختی منجر به ایجاد ثبات و استحکا خناهد شد امری که منجب تقنیت ارتبااط انساان باا محایا
مصننع خناهد شد .از سنی دیگر در مجتمعهای مسکننی ساخته شده اخیر در ساری اغلب به لت سار ت اجارای کاار تنانع
رنگ در نظر گرفته نشده و اغلب مجتمعهای مسکننی بهصنرت تکرنگ سفید ساخته میشند .اما باه ننان نمنناه در مجتماع
مسکننی صر  94میتنان ترکیب متنن ی از رنگهای گر و خنثی را مشاهده نمند .تفاوت مده ایان بناا باا بناهاای سانتی
استفاده از رنگهای خنثی در ترکیب رنگ مصالح بنا میباشد که به لت آنکه این رنگها به شاکل خاالص کمتار در طبیعات
مشاهده میشنند به لحاظ ت ثیر بر ادراک و دریافت اطال ات مرز از محیا نسبت به سایر رنگهای طبیعی از ت ثیر کمتاری در
جهت ایجاد ارتباط بین نمای ساختمان و مخاطب و نیز دریافت حسی بهتر از محیا اثرگذار خناهند بند.

جدول  -3تحلیل محرکهای بصری
ردیف

نا بنا

1

سفید ،قهنهای
خانااااااااه
تیره و روشان4 ،
کلبادی
کر

الهااا از رنااگ زمااین و چاان ،
دارای
تناااانع آرامشبخش ایجاد حاس ثباات و
استحکا
رنگ

محرک بصری

رنگهاااااااای تعاااداد تناااانع
رنگ
رنگ
بهکاررفته

ننع اثر

ننع محرک
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قهاااااااانهای،
نااارنجی ،کاار ،
سابز و قرماز و
6
زرد و آبا ای در
شیشاااااههای
رنگی

قهاانهای الهااا از رنااگ زمااین و
چن ( ،آرامشبخش ایجااد حاس
دارای
مقاوماات و تساالا) -آباای (حااس
تناااانع
آرامَش) ،سبز (طراوت و جانانی)،
رنگ
زرد (نشااااطآور) ،قرماااز (ایجااااد
هیجان)
الهااا از رنااگ زمااین و چاان ،
دارای
آرامش بخش ایجاد حس مقاومت
تناااانع
و تساالا ،ساافید بااا ایجاااد حااس
رنگ
پاکی و آرامش

2

خانه فاضلی

3

کاار  ،قهاانهای
خانه رمدانی
تیره ،سفید

3

4

مسکن مهار
میااااااارکال سفید
ساری

1

5

مجتمااااااع
مسااااکننی
سفید
ششصااااااد
دستگاه

1

6

مجتمااااااع
مسااااکننی
سفید و قرمز
شااااااقایق
ساری

2

تناااانع سفید (ایجاد حس پااکی ،خلانص
رنگ کم آرامش) -قرمز (ایجاد هیجان)

7

مجتمااااااع قهنهای ،کار ،
مسااااکننی سفید ،آجاری4 ،
مشکی
صر 94

قهاانهای الهااا از رنااگ زمااین و
چن ( ،آرامشبخش ایجااد حاس
دارای
تناااانع ثبات و استحکا ) -سفید (خلنص
و پاکی) -مشاکی (سالطهطلبی و
رنگ
قدرتمندی)
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فاقاااااد
تناااانع ایجاد حس پاکی ،خلنص آرامش
رنگ
فاقاااااد
تناااانع ایجاد حس پاکی ،خلنص آرامش
رنگ

عناصر فیزیکی
تزیینات و جزئیات
در خانههای سنتی شهر ساری اغلب از تزئینات به ننان نصری ثابت و مهم در طراحی نما استفاده می  -شاد بهنحنیکاه در
هر سه خانه بررسی شده دارای تزئینات و جزئیات بندهاند.
در خانههای سنتی تزئینات به لت بهرهگیری از مدلها دارای تناسبات دقیق بنده بهنحنیکه ارتباط مؤثری میاان مخاطاب و
طرح نما برقرار میسازد بر اساس آنچه پیشتر ذکر گردید ،با این ننع تزئینات مادوالر میتانان باه سااختاربندی اطال اات در
ذهن کمک نمند و ارتباطی خن با ذهن و ساختارهای فضایی برقرار نمند .اما در خانههای معاصر بررسی شده در شهر سااری
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اغلب به جز مجتمع مسکننی صر  94که با بکارگیری ریتم و تکرار پنجرهها و المانها و تننع مصالح تنانساته اسات تزئینااتی
بنجند آورد اما سایر مجتمعهای مسکننی فاقد تزئینات میباشاند کاه ایان امار میتناناد با ا ایجااد تشانیشهای روانای و
پیامدهای منفی زیست شناختی گردد.
جدول  -4مقایسه تزئینات بهکاررفته در ساختمانهای مسکننی شهرسازی
ا بنا

و تز ینات

1

خانه کلبادی

شیشه های رنگی ارسی کاری

2

خانه فاضلی

کتیبه ها ،طراحی اسلیمی،

3

خانه رمدانی

4

مسکن مهر
میارکال
ساری

فاقد تزئینات

5

مجتمع
مسکننی
ششصد
دستگاه

فاقد تزئینات

6

مجتمع
مسکننی
شقایق ساری

فاقد تزئینات

7

مجتمع
مسکننی
صر 94

ردی

ت ویر

و
محر

شمسهای و ستارهای ،شیشه-
های رنگی ستننهای چنبی
خراطی شده ،تزئینات آجری
تزئینات چنبی  ،پنجرههای

محر ب ری -م ه

ارسی و ننرگیرهای گچی

استفاده از ترکیب مصالح ،ریتم
و و تکرار ،و تناسب در
طراحی نما

عناصر فیزیکی
فر
بر اساس آنچه از مقایسه بناهای سنتی و معاصر شهر ساری نشان می دهد که در فر های سنتی در کناار فار راسات گنشاه،
فر های منحنی نیز منرداستفاده قرار میگرفته است .فر راست گنشه منماً تعیینکننده فر اصلی بنا بانده و در کناار آن از
فر های منحنی برای ایجاد تننع در طرح بهره گرفته میشده است.
در طرح نمای خانههای سنتی شهر ساری طرح منحنی منماً در اجرای طرح پنجرهها ،طاقنما و یا ستننهای منجاند در نماا
بهره گرفته میشده است .این امر الوه بر ایجاد تننع منجب ایجاد تمرکز بر بخش منردنظر خناهد شد که منجب شاکلگیری
جزئیات بیشتری در ذهن خناهد شد.
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اما در نماهای بررسی شده در ساختمانهای معاصر فر بهکاررفته صرفاً فر های شکسته و راست گنشه بنده و فاقاد تنانع در
فر و شکل نما میباشد .باتنجهبه آنچه پیشتر ذکر گردید کاهش اطال ات دریافتی از محیا منجر باه ایجااد حاس نااراحتی
مخاطب و ایجاد آشفتگی خناهد شد.
لذا به لحاظ فرمی بناهای سنتی مسکننی در شهر ساری از تطابق بیشتری با معیارهای منردنظر برخنردار بند و با ایجاد تنانع
فر ناشی از تناسبات منطقی منجب تقنیت حس ادراک محیا خناهد شد.

جدول  -5مقایسه فر بهکاررفته در ساختمانهای مسکننی شهرسازی
ا بنا

فر های بکاررفته

1

خانه کلبادی

فر راست گنشه+فر
منحنی

2

خانه فاضلی

فر راست گنشه+فر
منحنی

3

خانه رمدانی

فر راست گنشه+فر
منحنی

4

مسکن مهر
میارکال
ساری

فر راست گنشه

5

مجتمع
مسکننی
ششصد
دستگاه

فر راست گنشه

6

مجتمع
مسکننی
شقایق ساری

فر راست گنشه

7

مجتمع
مسکننی صر
94

فر راست گنشه

ردی

ت ویر

و

محرک بصری

محر

عناصر فیزیکی
بافت
تننع بافت در خانههای سنتی شهر ساری به سبب تننع مصالح بیش از خانه مسکننی معاصار باه چشام میخانرد .اساتفاده از
بافت نر شیشه به طنر متناسب در بخشهای مختلف بنا در کنار بافت آجر ،چن و غیره بهکاررفتاه اسات .باه لات طبیعای
بندن بافت مصالح در خانههای سنتی ازطریق آشنایی ذهن مخاطب با بافتهای طبیعی املی به جهت ادراک بهتر مصالح نماا
تنسا سلنلهای صبی مرز خناهد شد و استفاده بیشتر از این بافت طبیعی به جهات خناناایی و ادراک بهتار مراز منجار باه
ایجاد ارتباط بهتر به نمای ساختمان خناهد شد.
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خانههای سنتی ساری به لت حفظ بافت طبیعی و تننع مصالح و بافت منجب ادراک بهتر نما تنسا ذهن مخاطاب و ارتبااط
مؤثر او با محیا خناهد شد.

جدول  -6مقایسه بافت بهکاررفته در ساختمانهای مسکننی شهرسازی

1

خانه کلبادی

تناانع بافاات (چاان  ،بافت نر (شیشه) و تنانع
بافت سخت
شیشه ،آجر و )...

2

خانه فاضلی

تناانع بافاات (چاان  ،بافت نر (شیشه) و تنانع
بافت سخت
شیشه ،آجر و )...

3

خانه رمدانی

تنااانع بافااات(چن  ،بافت نر (شیشه) و تنانع
بافت سخت
شیشه ،آجر و )...

4

مسااااکن مهاااار
میارکال ساری

فاقد بافت

بافت نر (شیشه) و اد
تننع بافت سخت

5

مجتمع مساکننی
ششصد دستگاه

فاقد بافت

بافت نر (شیشه) و اد
تننع بافت سخت

6

مجتمع مساکننی
شقایق ساری

فاقد بافت

بافت نر (شیشه) و اد
تننع بافت سخت

7

مجتمع مساکننی تناانع بافاات (چاان  ،بافت نر (شیشه) و تنانع
بافت سخت
آجر ،شیشه)
صر 94

جدول  -7ناصر ریتم در ساختمانهای مسکننی شهرسازی
نصر ریتم

ردیف

نا بنا

1

خانه کلبادی

ر ایت نصر ریتم در طراحی پنجره ،ورودیها ،ستننها

2

خانه فاضلی

ر ایت نصر ریتم در طراحی پنجره ،ورودیها ،ستننها

3

خانه رمدانی

ر ایت نصر ریتم در طراحی پنجره ،و ستننها

4

مسکن مهر میاارکال
ساری

ر ایت نصر ریتم در طراحی پنجرهها بهصنرت مندی

محرک المسه

ردیف نا نمننه منردی

بافت

ننع بافت

نااااانع
محرک
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5

مجتماااع مساااکننی
ششصد دستگاه

ر ایت نصر ریتم در طراحی پنجرهها بهصنرت مندی

6

مجتماااع مساااکننی
شقایق ساری

ر ایت نصر ریتم در طراحی پنجرهها ،بالکنها بهصنرت مندی

7

مجتماااع مساااکننی
صر 94

ر ایت نصر ریتم در طراحی پنجرهها ،بالکنها ،ناصر نما بهصنرت افقی و مندی
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تیجهگیری:
دو امل اصلی ( امل فیزیکی و محتنایی) به جهت ت ثیر بر ذهن مخاطب منرد بررسی قرار گرفت تا با استفاده از آنها بتنان باه
الگنی مناسبی برای طراحی نمای در شهر ساری باتنجهبه واکنش ذهنی مثبت مخاطبان دساتیافت .در ابتادا امال فیزیکای
منردبح و بررسی قرار گرفت .در ارتباط با این بخش شش مؤلفه در ارتباط با ناصر فیزیکی در نظر گرفته شاده اسات .ایان
منلفه ها به جهت ارتباط مستقیم با فر  ،مصالح ،و شینه ساخت در دسته ناصر فیزیکی قرارخناهند گرفت .در ارتباط با مؤلفه
اول (مصالح) تننع مصالح بهکاررفته در ساختمانهای بررسی شده معاصر در ساری تا حد زیادی کاهش پیدا کرده که منجر باه
کاهش دریافت حسی سلنلهای مرزی خناهد شد .همچنین تعداد مصاالح باه کاررفتاه در خاناههای سانتی بسایار بیشاتر از
خانههای معاصر بنده است .چنانک ه در فصنل پیشین مطرح گردید اساتفاده از مصاالح باا تنانع بسایار کام منجار باه کااهش
ملکردهای ذهنی چنن مفهن سازی و خاطرهسازی خناهد شد و بالعکس استفاده از مصالح با تشابه و تننع مناسب منجر باه
ایجاد تصنیر ذهنی و مفهنمسازی ذهنی در جهت مثبت خناهد بند .در ارتباط با ننع مصالح نیاز در خاناههای سانتی از تنانع
بیشتر و مصالح با منشاء طبیعی و بشکل ساده بیش از دوره معاصر منرد استفاده قارار میگرفتاه اسات .در دوره معاصار نماای
ساختمان اغلب با مصالح مرکب و تننع کمتر ساخته میشند که استفاده از مصالح طبیعی منجر به خنانایی و ادراک بهتر مرز و
در نتیجه ایجاد ارتباط بهتر با محیا و فضای معماری خناهد شد .در ارتباط با مؤلفه رنگ آنچه از نتاای مقایساه حاصال آماد
میتنان نتیجه گرفت که در خانههای سنتی ساری استفاده از ترکیب رنگ خصنصاً رنگهای گار و نزدیاک باه طبیعات رواج
داشته است .نکته اول آنکه به لت استفاده از مصالح طبیعی رنگ این مصالح تا حد زیادی نزدیک به طبیعت بنده وبا تنجه باه
ساختار صبی و حسی سلنلهای مرزی به آسانی قابل پردازش و ادراک است .نکته دیگر آنکه رنگ قهنهای به سابب نزدیاک
بندن به طبیعت و به لحاظ روانشناختی منجر به ایجاد ثبات و استحکا خناهد شد امری که منجب تقنیات ارتبااط انساان باا
محیا مصننع خناهد شد .از سنی دیگر در مجتمعهای مسکننی ساخته شده اخیر در ساری اغلب به لت سر ت اجارای کاار
تننع رنگ در نظر گرفته نشده و اغلب مجتمعهای مسکننی به صنرت تک رنگ سفید ساخته میشند .اما باه نانان نمنناه در
مجتمع مسکننی میتنان ترکیب متنن ی از رنگهای گر و خنثی را مشاهده نمند که این امر منجب ادراک آسانتر نما تنسا
مخاطب خناهد شد .در ارتباط با مؤلفه تزئینات در خانههای سنتی شهر ساری اغلب از تزئینات به ننان نصری ثابات و مهام
در طراحی نما استفاده میشد به نحنی که در هر سه خانه بررسی شده دارای تزئینات و جزئیات بندهاند .در خاناههای سانتی
تزئینات به لت بهرهگیری از مدلها دارای تناسبات دقیق بنده به نحنی که ارتباط منثری میان مخاطاب و طارح نماا برقارار
میسازد بر أساس آنچه پیشتر ذکر گردید ،با این ننع تزئینات مدوالر میتنان به ساختاربندی اطال ات در ذهن کماک نماند و
ارتباطی خن با ذهن و ساختارهای فضایی برقرار نمند .اما در خانههای معاصر بررسی شده در شهر ساری اغلب به جز مجتمع
مسکننی صر :1که با بکارگیری ریتم و تکرار پنجرهها و المانها و تننع مصالح تنانسته است تزئینااتی بنجاند آورد اماا ساایر
مجتمعهای مسکننی فاقد تزئینات میباشند که این امر میتناند پیامدهای منفی داشته باشد .در ارتباط با مؤلفه فر بر اسااس
آنچه از مقایسه بناهای سنتی و معاصر شهر ساری بدست میآید نشان میدهد که در فر های سنتی درکنار فر راست گنشاه،
فر های منحنی نیز منرد استفاده قرار میگرفته است .فر راست گنشه منماً تعیینکننده فر اصلی بناا بانده و در کناار آن از
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فر هاااای منحنااای بااارای ایجااااد تنااانع در طااارح بهاااره گرفتاااه میشاااده اسااات .در طااارح نماااای خاناااههای
ساانتی شااهر ساااری طاارح منحناای منماااً در اجاارای طاارح پنجرههااا ،طاااق نمااا و یااا سااتننکهای منجااند در نمااا
بهااره گرفتااه میشااده اساات .ایاان اماار ااالوه باار ایجاااد تناانع منجااب ایجاااد تمرکااز باار بخااش ماانرد نظاار خناهااد شااد
کااه منجااب شااکلگیری جزئیااات بیشااتری در ذهاان خناهااد شااد .امااا در نماهااای بررساای شااده در ساااختمانهای
معاصاار فاار بهکاررفتااه صاارفاً فر هااای شکسااته و راساات گنشااه باانده و فاقااد تناانع درفاار و ش اکل نمااا میباشااد کااه
با اا کاااهش اطال ااات دریااافتی از محاایا و منجاار بااه ایجاااد حااس ناااراحتی مخاطااب و ایجاااد آشاافتگی خناهااد
شااد .مؤلفااه بعاادی بااا ناانان مؤلفااه بافاات ماادنظر قرارگرفاات .تناانع بافاات در خانااههای ساانتی شااهر ساااری بااه
ساابب تناانع مصااالح باایش از خانااه مسااکننی معاصاار بااه چشاام میخاانرد .همچنااین اسااتفاده از بافاات ناار شیشااه
بطاانر متناسااب در بخشهااای مختلااف بنااا در کنااار بافاات آجاار ،چاان و غیااره بهکاررفتااه اساات .بااه لاات طبیعاای
بااندن بافاات مصااالح در خانااههای ساانتی ازطریااق آشاانایی ذهاان مخاطااب بااا بافتهااای طبیعاای اااملی بااه جهاات
ادراک بهتاار مصااالح نمااا تنسااا ساالنلهای صاابی مرااز خناهااد شااد و اسااتفاده بیشااتر از ایاان بافاات طبیعاای بااه
جهاات خنانااایی و ادراک بهتاار مرااز منجاار بااه ایجاااد ارتباااط بهتاار بااه نمااای ساااختمان خناهااد شااد .امااا در مجتمااع-
هااای مس اکننی معاصاار بااه لاات کمبااند تناانع در مصااالح ،اغلااب ناانع بافاات نی از تنهااا شااامل یااک بافاات ناار شیشااه و
بافاات ساایمان باانده اساات .در مجماانع خانااههای ساانتی ساااری بااه لاات حفااظ بافاات طبیعاای و تناانع مصااالح و
بافت منجب ادراک بهتر نما تنسا ذهن مخاطب و ارتباط منثر او با محیا خناهد شد.
در ارتباااط بااا مؤلفااه ناانر میتاانان ناانان نمااند .در خانااههای ساانتی شااهر ساااری طراحاای نمااا بااه نحاانی صاانرت
گرفته است که فضاهای داخلی بنا به طنر کافی از ننر طبیعی روز برخنردار باشند .همچناین در نماا نیاز باا ر ایات تناسابات
پنجرهها و درها بهصنرت ریتمنار هماهنگی داخل و خارج ساختمان حفظ شده و هماهنگی مناسابی باین اجازای نماا بنجاند
خناهد آمد .همچنین در خانههای سنتی با ایجاد فضای سایه و نیمسایه با حجم ننر ورودی به ساختمان کنترل شده و این امار
منجب افزودن جزئیات بیشتر در ذهن مخاطب خناهد شد .اما در ساختمانهای مسکننی معاصر ساری نانر منمااً وابساته باه
فضا و ابعاد مدوالر پنجرهها میباشد که به لت گستردگی ساخت در این مجمن هها اغلب پنجرهها بهصنرت تک مدل در ابعااد
و اندازههای مشخص ارائه شده که در فضاهای داخلی بساته باه مسااحت فضاا میتناناد مشاکلزا باشاد .همچناین در اغلاب
نمننههای منرد بررسی ننرپردازی ویژه شب صنرت نگرفته است که در این صنرت در شب منجاب کااهش اطال اات دریاافتی
مخاطب از نما خناهد شد .در ارتباط با مؤلفه تناسبات در معماری خانههای سنتی شهر ساری به لت ر ایت الگنهاای پیماان
ایرانی تناسب و هماهنگی میان ناصر نما از ابعاد و فاصله پنجرهها تا ابعاد ستننها ،ارتفاع بنا ،طاق نماها و اینان و سایر ناصر
برقرار است استفاده از مدل نه تنها منجب ایجاد تناسب در نما ،بلکه در تقسیمات فضایی پالن نیز ت ثیر بسزایی داشاته اسات.
اماااا در طراحااای مجتمعهاااای مساااکننی معاصااار در شاااهر سااااری منماااا طراحااای بااادون در نظااار گااارفتن
تناساابات مشااخص و اغلااب باار اساااس صاارفه اقتصااادی طراحاای میگااردد .ارتفاااع طبقااات و در نهایاات ارتفاااع کاال
سااااختمان بااار اسااااس ضااانابا و اصااانل معمااااری و شهرساااازی و ضااانابا ساااازهای صااانرت میگیا ارد .همچناااین
طراحاای نمااا باار اساااس تطااابق تناساابات بااا در نظاار گاارفتن ویژگیهااای فیزیکاای باادن انسااان همچاانن گذشااته
ماادنظر نباانده گاهاااً ابعاااد و تعااداد پنجرههااا صاارفاً بصاانرت ماادوالر در تمااامی فضاااهای خانااه بااا ابعااادی یکسااان
تکاارار میگااردد .تناساابات بااه ناانان نصااری مهاام در فضااا بااا تناساابات طالیاای و یااا تناساابات برگرفتااه از ابعاااد
انسااانی نساابت مسااتقیم داشااته و منجااب انتقااال دسااته ای از اطال ااات بااه مرااز خناهااد شااد کااه بااهراحتی در مرااز
منرد پردازش و ذخیرهسازی قرار خناهد گرفت .در ارتباط با مؤلفه دو (مؤلفه محتنایی) در این پژوهش در دو بخاش وحادت
ناصر و نقشه شناختی منرد بررسی قرار گرفته است .در بخش ناصر محتنایی مؤلفههایی را میتنان مادنظر قارار داد اماا در
این پژوهش با تنجه به رویکرد ت ثیر مؤلفهها بر ملکرد مرز این دو مؤلفه منرد بررسی قرار گرفات کاه مؤلفاه وحادت ناصار
شامل مؤلفههای متعددی خناهد بند .در ارتباط با مؤلفه اول یا مؤلفه وحدت ناصر الگنی تعادل و تانازن مانرد بررسای قارار
گرفت.
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بر اساس آنچه از مقایسه  6خانه واقع در شهر ساری در ارتباط با مؤلفه تنازن و تعادل به دست میآید ،خانههای سنتی ساری
نظیر خانه کلبادی ،رمدانی و فاضلی به لت آنک ه هماهنگی بیشتری میان ناصر مختلف بنا نظیر بازشنها ،مصالح ،فر و
تزئینات وجند داشت از تعادل و تنازن بیشتری در قیاس با خانههای معاصر برخنردار هستند .در ارتباط با الگنی ریتم میتنان
ننان نمند که در خانههای میدهد در خانههای سنتی ساری نظیر خانه فاضلی ،کلبادی و رمدانی نصر ریتم به صنرت افقی
در تما خانهها دیده میشند اما در بناهای معاصر ساری استفاده از ریتم صرفاً در طرح پنجرهها و مدتاً به شکل مندی
رویت میشند که این امر نشان میدهد استفاده از ریتم در خانه های سنتی این منطقه رواج بیشتری داشته است .همچنین
مسئله ای که در ارتباط با شکل ریتم بهصنرت افقی یا مندی مطرح میشند نشان میدهد که ریتم بهصنرت مندی به لت
آنکه به میزان کمتری در زاویه دید مخاطب قرار میگیرد ت ثیر کمتری در قیاس با ریتم افقی در ذهن مخاطب خناهد
داشت.در ارتباط با مؤلفه تقارن رضی در تمامی بناهای سنتی بررسی شده در شهر ساری ر ایت شده است .این تقارن
بطنرهماهنگ در تمامی اجزا میتنان مشاهده نمند اما در ارتباط با بناهای معاصر ساختمانی نظیر مجتمع مسکننی شقایق
فاقد تقارن اما در سایر بناها تقارن رضی مشاهده میشند .همچنین در ساختمان مسکننی باتنجهبه تننع فر و مصالح و تعدد
بازشنها و نیز پخ نما محنر تقارن در دو قسمت دیده میشند .بر اساس آنچه در این بخش در ارتباط با ناصر ت ثیرگذار بر
وحدت بنا بررسی گردید ناملی چنن تناسب ،تعادل و تنازن ،تقارن ،ریتم ،محنربندی کالبدی بر ایجاد وحدت ناصر سازنده
نما ت ثیرگذار بنده که باتنجه به منارد بررسی شده میتنان برداشت نمند که بطنر کلی این منلفه ها در خانههای سنتی
ساری بیش از خانههای معاصر ر ایت گردیده است .لذا میتنان برداشت نمند این امر منجب ایجاد مفهن سازی ذهنی
مناسبتری در ذهن مخاطب خناهد شد در ارتباط با الگنی دو ناصر محتنایی با مقایسه خانههای سنتی و معاصر ساری
میتنان دریافت که خانههای سنتی ساری نظیر خانه کلبادی ،فاضلی و رمدانی از الگنهای طبیعی بیشتری در تزئینات استفاده
کردهاند و میتنان ننان نمند بناهای سنتی به لحاظ نقشه شناختی اطال ات کاملتری به ذهن مخاطب ارسال مینمایند که
میتناند به شکلگیری نقشه شناختی در ذهن مخاطب کمک نماید .لذا خانههای معاصر بررسی شده در شهر ساری به لت
د استفاده از تزئینات نظیر آنچه در گذشته از الگنهای انتزا ی استفاده میگردید فاقد الگنی نقشه شناختی بنده و کمتر در
ذهن مخاطب ماندگارخناهد شد .بر اساس آنچه از بررسی و مقایسه نمننه خانههای سنتی و معاصر در شهر ساری به دست
آمد میتنان به این جمعبندی دستیافت که خانههای سنتی در شهر ساری تطابق بیشتری با الگنهای منرد بررسی داشته به
لحاظ ر ایت مؤلفههای فیزیکی و محتنایی منجب ادراک بهتر مخاطب از محیا خناهد شد .همچنین باتنجهبه تعدد و ت ثیر
مؤلفههای فیزیکی منجب دریافت محرکهای حسی بیشتری تنسا مخاطب از محیا خناهد شد .با درنظرگرفتن رویکرد
نقشه شناختی میتنان ننان نمند که در خانههای سنتی ساری به لت استفاده الگنهای انتزا ی در ذهن مخاطب بهتری
صنرتگرفته و به لت ارسال اطال ات و طبقهبندی مناسب در ذهن خاطرهسازی شکل خناهد گرفت و در نهایت ارتباط
بهتری با نمای ساختمان برقرار خناهد شد
نتای حاصل از بررسی این شش مؤلفه نشان داد که در خانه سنتی ساری مؤلفههای بررسی شده تطابق بیشتری با الگنهای
مدنظر داشته و بیش از خانههای معاصر این الگنها در طراحی نما مدنظر قرار گرفته است .این امر نشانگر آن است که
خانههای سنتی به لت دارابندن مؤلفه فیزیکی بررسی شده با ت ثیر بر حناس انسان بخصنص حس بینایی منجب درک و
ارتباط مخاطب با نمای ساختمان خناهد شد .مطالعات انجا گرفته نشان داده است که از بین این  6مؤلفه در ارتباط با مؤلفه
ننر ،تزئینات ،بافت ،فر  ،رنگ و مصالح میتنان ننان نمند این مؤلفهها در خانههای سنتی ساری بیش از خانههای معاصر
ر ایت گردیده است .این در حالی است که خصنصیات ویژه هر فضا همچنن نیاز به ننرگیری به طنر متناسب در خانههای
سنتی ر ایت گردیده است همچنین از جهت ترکیب رنگ و بافت مصالح از مصالح طبیعی با رنگهای گر و نزدیک به قهنهای
انتخا شده که نزدیک به طبیعت بنده و منجب ایجاد حس استقرار و امنیت میگردد درحالیکه در خانههای معاصر رنگها و
مصالح انتخابی منماً بر اساس صرفه اقتصادی انتخا شده که در پروژههای با متراژ باال و انبنهسازی این امر بیشتر دیده
میشند .در این میان ساختمانهای مسکننی شخصی نظیر صر  94مؤلفههایی نظیر ننر ،فر  ،مصالح ،رنگ و بافت تا حد
زیادی با الگنهای تعریف شده تطابق داشته و محرک حس بینایی بنده که باتنجهبه تناسب رنگها فر و مصالح به لحاظ آنکه

122

تحلیلی بر معیارهای طراحی نماهای مجتمعهای مسکونی در اقلیم مازندران

تاحدی به رنگهای منجند در طبیعت نزدیک بنده محرکهای ذهنی مخاطب پاسخ مناسبتی در برخنرد با این نما ایجاد
خناهند نمند .همچنین در بخش دو این فصل مؤلفه محتنایی در خانههای سنتی و معاصر ساری بررسی گردید که این مؤلفه
از ناصری تشکیل میشند که به ننان محرک ادراک مطرح میگردد و از طریق ایجاد یک مفهن و یک معنا در ذهن مخاطب
و بعضاً القای الگنهایی که در ذهن مخاطب از پیش شناخته شده است (نظیر ریتم ،تناسبات طالیی ،تقارن) ایجاد یک مفهن
کلی قابلدرک و دلنشین از نما ایجاد خناهد کرد .دررابطهبا این بخش  6منلفه وحدت ،تعادل و تنازن ،تناسبات ،تقارن ،ریتم،
نقشه شناختی مطرح گردید .با تنجه به آنچه از نتای بررسیها بدست آمد میتنان ننان نمند این ناصر به لت ایجاد فر
نما با استفاده از مدل و پیمنن در معماری سنتی ایرانی بیش از ساختمانهای معاصر بررسی شده در شهر ساری بر ادراک
مخاطب از نما تاثیرگذار بنده است .ناصر نما در ساختمانهای سنتی به لت استفاده از پیمنن منجب ایجاد یک جز به کل
متناسب و متعادل در بنا شده که به لت آنکه پیمنن ایرانی تا حد زیادی با تناسبات بدن انسان تنجه داشته است این امر
همچنن تناسبات طالیی به لت بازیابی ذهن از اطال ات منجند و قرابت مفهنمی آن ارتباط بهتری با نمای ساختمانها برقرار
خناهد نمند .همچنین در بح تقارن به لت آنک ه در معماری سنتی ایران تقارن بطنر کامل ر ایت میگردید میتنان ننان
نمند از آنجا که تقارن املی منثر در ادراک بهتر محیا میباشد لذا در خنانایی آسانتر بخشهای مختلف نما تاثیرگذار
خناهد بند .باید تنجه داشت تقارن در کنار سادگی بیش از حد ناصر کسالت آور خناهد بند لذا تنجه به منضنع تقارن در
کنار تنجه به جزئیات و سایر مؤلفه ها در بح طراحی نما میتناند مدنظر قرار گیرد .همچنین استفاده از ناصری چنن ریتم،
تعادل ،تناسب منجب ایجاد یک کل معنادار در طرح نما خناهد شدکه در نهایت منجب ایجاد وحدت در نما خناهد شد که
وحدت از جمله مفاهیمی از محرکهای ذهنی مثبتی برجا خناهد گذاشت .در ساختمانهای معاصر بنیژه پروژههای انبنه
سازی شهر ساری کمبند مؤلفه های محتنایی بشدت احساس میشند که سبب ایجاد نمایی خناهد شد که با الگنهای ذهنی
مخاطبین مطابقت نداشته و نمایی مالل آور و ناخنشایند محسن خناهد شد .در این میان پروژه صر  94با تنجه بیشتر به
مفاهیم تعادل ،ریتم ،تناسب و تقارن تا حد زیادی الگنهای منرد نظر را ر ایت نمنده است .باید تنجه داشت ناصر مطرح شده
در کنار یکدیگر میتنانند به ننان راهکاری برای طراحی نمای مسکننی در شهر ساری استفاده گردد که در ادامه پیشنهادات
طراحی ارائه خناهد شد.
تنجه به مصالح طبیعی و استفاده از ظرفیت مصالح طبیعی در طرح نما.
استفاده از مصالحی بنمی و تنجه به هارمننی رنگ در نما و پرهیز از بکارگیری رنگهای متعدد.
استفاده از رنگهای گر و رنگهای منجند در طبیعت و پرهیز از بکارگیری بیش از حد رنگهای سرد و رنگهای خنثی.
رنگ قهنهای به لت ایجاد حس استناری و استحکا میتناند در کنار سایر رنگها در طرح نما بکار گرفته شند.
بهکارگیری تزئینات و جزئیات در نمای ساختمان با درنظرگرفتن اصل تعادل و تناسب.
استفاده از الگنهای نزدیک به طبیعت نظیر الگنهای گل و گیاهان در تزئینات برای ایجاد محرکهای ذهنی مثبت در ذهن
مخاطب
خطنط منحنی در طراحی فر میتناند فضارا برای کاربران لذت بخشتر و آرامش بخشتر ادراک نماید.
استفاده از فر سقف شیبدار در نمای ساختمان بیشتر منردتنجه مخاطبین قرار خناهد گرفت و بازخنردهای ذهنی مثبتی
خناهد داشت.
استفاده از بافت طبیعی به جهت خنانایی و ادراک بهتر مرز منجر به ایجاد ارتباط بهتر به نمای ساختمان خناهد شد.
بهکارگیری مصالحی چنن چن به لت دارابندن بافت طبیعی و به لت بازخنانی آسان تنسا مرز انسان منجب ارتباط بهتر
مخاطب
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ننر در سطح مرز مالتننین را قب زده و هنشیاری را بهبند میبخشد لذا بهکارگیری پنجره در نما باتنجهبه طرح نما و ویژگی
فضاهای داخلی
.ننرپردازی نما در شب به جهت ت ثیر بر رنگ و مصالح و امکان ادراک بهتر محیا تنصیه میشند
 بالکن با تعداد و ابعاد مناسب نسبت به مساحت کلی نما صنرت، قب رفتگی،بازشنها و ورودیها و همچنین پیشآمدگی
.گیرد
بهکارگیری تناسبات بخصنص تناسبات با مقیاس انسانی در نما به لت ایجاد محرکهای ذهنی مثبت در مرز و ت ثیر مثبتی بر
ادراک مخاطب
استفاده از ریتم و تکرار در نما باتنجهبه ایجاد الگنی منظم (با ر ایت تنازن و تعادل) ت ثیر مثبتی بر درک مخاطب خناهد
.داشت
استفاده از نقشه شناختی (ایجاد حافظه زمان و مکان) به جهت ایجاد ادراک بهتر از محیا شند و ناملی چنن استفاده از
 به ننان الگنهایی انتزا ی میتناند به شکلگیری نقشه... شمسه و،تزئینات با الگنی طرح طبیعی یا استفاده از نقنش اسلیمی
.شناختی در ذهن مخاطب کمک نماید
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