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 بسمه تعالی

 هفتم جلسه 

به تحقیق و  داشتن درک کاملی از بستر طرح است. به صورت کلی تحلیل سایت در معماری ،معماری طراحیمهم ترین کار در 

 بر این اساس، طراح هر پروژه باید قبل از شروع کار طراحی، به شناخت کلی زمین پروژه و هر اتفاقی تجزیه و تحلیل آن می پردازد.

فتد، بپردازد. در واقع انجام این کار، پارامترهایی که در اختیار طراح قرار می دهد که بتواند با طرح خود به ا که در اطراف آن می

 تصمیماتی و کرده درک را سایت یک در موجود مشکالت یا موجود های فرصت خصوصیات فیزیکی و محیطی پاسخ گو باشد،

 .ن ها بگیردآ به پاسخگویی نحوه درباره آگاهانه

 (ssite analysi) مراحل تحلیل سایت در معماری

تدا یک فعالیت پژوهشی است که به بررسی شرایط موجود یک سایت پروژه، همراه با پیش بتجزیه و تحلیل سایت در ا کلی به طور

اهد ش نزدیک از نظر مورد محل در حضور با که بود خواهد تر کامل هنگامی شناختی چنین بینی طرح توسعه در آینده می پردازد.

 وضعیت محیطی آن باشد و عوامل زیر را مورد برسی قرار دهد:

 بررسی وضعیت موجود )مجاورت ها(

 شبکه دسترسی )معابر(

 تحلیل اقلیمی

 توپوگرافی

 بررسی دید و منظر

 پتانسیلها و تهدیدها

 تحلیل هندسه سایت

 :ها مجاورت -1

مطالعه همسایگی های سایت می باشد. عموما این مرحله با مشاهده مستقیم و میدانی و  سایت تحلیل منظور از این بخش از

همراه می گردد. مواردی موجود در این بخش شامل الگوها و بافت های معماری، نورپردازی معابر، شرایط و وضعیت پیمایش زمین 

 و میزان زمینه در هایی داده به دستیابی بخش این انجام از هدف کلی طور به ابنیه موجود و کاربری های مجاور زمین می باشد . 

 .ن منطقه استساکنی و سایت بر مجاور ابنیه تأثیر نحوه

در این مرحله طراح با مشاهده مستقیم و حضور در سایت پروژه مواردی همچون: مطالعه همسایگی های مجاور، الگوها و بافت های 

را مورد بررسی قرار داده و ثبت می کند. کاربری  معماری محله و منطقه، شرایط و وضعیت کلی ساختمان های موجود اطراف

ساختمان های اطراف و نحوه رفت و آمد به آنها از نظر اجتماعی و فرهنگی بسیار حائز اهمیت است. به طور کلی هدف از انجام این 

 .است بخش دستیابی به داده هایی در زمینه میزان و نحوه تأثیر ساختمان های مجاور بر سایت و ساکنین منطقه

 

 

http://www.chidaneh.com/taxonomy/term/82
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 :ها دسترسی -2

ارتباط میان سایت و معابر اصلی و  در این مرحله از تحلیل سایت

فرعی مورد مطالعه قرار می گیرد که می توان از طریق عکس های 

هوایی و نقشه های موقعیت زمین نیز انجام گیرد. تعیین فاصله زمانی 

و فیزیکی زمین از نقاط اصلی بسیار مهم است که از طریق رانندگی 

  .گیرد یا پیاده روی در اطراف سایت انجام می

درجه بندی معابر اطراف و منتهی به زمین پروژه یکی از موارد مهم 

در تحلیل سایت است. در این مرحله ارتباط میان سایت و معابر اصلی 

و فرعی مورد مطالعه قرار می گیرد که می تواند از طریق حضور در 

سایت، عکس های هوایی و نقشه های موقعیت زمین انجام پذیرد. 

ترسی های اصلی و فرعی )خیابان ها و کوچه ها(، نورپردازی، وضعیت موجود آنها و آلودگی صوتی ناشی از آن، معمار با تعیین دس

ل انجام این مرحله تاثیر این عوامل را در نظر بگیرد. به عنوان مثا پالن می تواند در هنگام طراحی و جانمایی بخش های مختلف در

 .ن مکان ورودی اصلی پروژه خواهد داشتیبسیار زیادی در تعی

کلیه مسیرهایی که به سایت منتهی می شود را ما باید در تحلیل سایت مشخص بکنیم که باید جنس مصالح کف پوش ها را نیز 

  … و ، راه مالرو ، راه پیاده یا سواره ، راه خاکی ، راه پر ترافیک ” آسفالت گرم یا سرد ” بیان کنیم:راه آسفالته 

راه ها، مسیرها و خیابانها سلسله مراتبی برای خود دارند و بر اساس درجه بندی مشخص می شوند: اصلی، فرعی و یا درجه یک، 

 درجه دو و ...

 :اقلیم -9

بررسی نکاتی همچون میزان بارندگی برف و باران، رطوبت و دمای محلی در زمان های مختلف ماهانه و ساالنه، مسیر خورشید و 

 . ه عمودی آن در مواقع متعدد سال، بادهای مطلوب و نامطلوب در این دسته جای می گیرندزاوی

در این بخش موقعیت اقلیمی پروژه مورد بررسی قرار می گیرد. میزان دما، بارش سالیانه، نور و زاویه تابش آفتاب، جهات جغرافیایی 

و جهت وزش باد تعین شده و مورد تجزیه تحلیل قرار می 

گیرد. امکان دارد که در یک سایت عناصر طبیعی و مصنوعی 

باید در طراحی مورد توجه و  بسیاری وجود داشته باشند که

قرار بگیرند. بعضی از این عناصر به صورت مستقیم و بررسی 

 .بعضی به صورت غیر مستقیم در طراحی پالن تاثیر می گذارند

امکان دارد که در یک سایت عناصر طبیعی و مصنوعی بسیاری 

وجود داشته باشند که باید در طراحی مورد توجه و بررسی 

قرار بگیرند . بعضی از این عناصر به صورت مستقیم و بعضی 

 م در طراحی پالن تاثیر می گذارند به صورت غیر مستقی

 …و صوتی ،آلودگی منظر و دید ، ،باد نور …مانند
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  :زمین شیبتوپوگرافی و  -4

به صورت گرافیکی  کهرای طراحی شیب زمین هم نیاز است ب

جهت شیب را با فلش مشخص می کنیم و در کنار آن درصد 

  شیب را لحاظ می کنیم .

 

  :بررسی دید و منظر -5

قاط هدف از انجام این بخش از تجزیه و تحلیل، شناخت ن

کلیدی سایت به لحاظ بصری می باشد. معمار پروژه با انجام بررسی های الزم دید عابر پیاده و سواره را از بیرون به درون سایت در 

نظر می گیرد و بر این اساس محل قرارگیری نقاط شاخص در پالن معماری را تعیین می کند. البته نباید فراموش کرد که دید 

 ختمان نسبت به بیرون و اطراف سایت نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.کاربر حاضر در درون سا

  تهدیدها: و پتانسیل -6

، دیدهای اطالعات این بخش شامل مطالعه بر روی ویژگی های خاص سایت همچون: عناصر حساس، صدا، رایحه های خوشایند و 

 الیاه با مصاحبه با و آن اطراف و زمین پیمایش با بایست می لزوما نیز بخش این های داده که باشد می …لوب و نامطلوب و مط

 .گردد آوری جمع منطقه

گاهی اوقات سایت در یک منطقه تاریخی با پتانسیل های نشانه ای قوی قرار دارد و یا یک عنصر مطرح در سایت و مجاور آن 

 طراحی را تحت تاثیر خود قرار دهد. این عناصر ممکن است جنبه ای مثبت و یا به عنوان تهدیدی در سایت محسوب شوند. 

  :نشانه

یک نقطه شاخص در سایت است که مردم آن را می شناسند و توی ذهن و خاطرشان تاثیرگذار است . این نشانه می تواند در سطح 

 .یک شهر مطرح شود یا در سطح یک محله

در هرجای شهر که بایستید تقریبا میتوانید آن را مشاهده کنید . یا  .می شود نشانه ی شهری مطرح  یکمثال برج میالد به عنوان 

 . اطراف میدان نقش جهان گنبد مسجد جامع شاه عباس صفوی را میتوانید مشاهده کنید

وسط یک کوچه است یا یک ساختمان بلند در نبش یک کوچه نشانه نشانه در سطح یک محله : مثال در یک محله یک درخت در 

می شود . در واقع نشانه برای مردم نقش جهت یاب و آدرس پیدا کردن را دارد . ممکن است خود اثر هیچ شاخصه ای نداشته باشد 

نا باشد ، می تواند یک عنصر پس نشانه می تواند یک ب. سینما در یک محله نشانه است یکاما از نظر کاربری حائز اهمیت است 

 طبیعی باشد یا می تواند کاربری خاصی داشته باشد یا حتی می تواند یک مجسمه باشد

 هندسه سایت -7

مرحله تحلیل هندسه سایت، پس از برداشت نقشه زمین )رولوه( 

ر او پیاده کردن آن با ابعاد و اندازه ها قابل انجام است. برای این ک

باید با تبدیل نقشه دو بعدی به اشکال پایه هندسی به درک 

بهتری از وضعیت آن برسیم. در برخی از اوقات همین تقسیم 

بندی توانسته پایه گذار ایده کلی طرح باشد و ساختار اصلی 

 . گرافیک پالن را تعیین کند
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 تمرین:

در این جلسه دانشجویان می بایست سایت و زمین مربوط به این  عوامل و فاکتورهای تحلیل سایت و زمینه طراحی بعد از شناخت

 ت سای آنالیزدرس را به صورت میدانی برداشت نمایند و عوامل 

 (44دانشگاه علمی و کاربردی )پایین  این سایتارائه کنند.   A3را بر روی آن شرح نمایند و توسط عالیم گرافیکی بر روی کاغذ 

 در کنار بلوار انصارالمهدی قرار دارد.

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


