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  چکیده
دهد. طبیعتاً معماران نیز از این قاعده پارامتریک، مزایای آشکاری برای فرایندهای مهندسی، تولید و ساخت ارائه میهای طراحی امروزه تکنیک

های طراحی در فرایند طراحی خود به کار گیرند. در توضیح چیستی طراحی حلها را در خلق راهو همواره سعی دارند این روش همستثنی نبود

کند که با پیدایش ود، فرایندی برمبنای اندیشه الگوریتمی است که رابطه بین هدف طراحی و پاسخ طراحی را تعریف میپارامتریک باید اذعان نم

 ریزان فرایندهای طراحی بسیار متفاوت از فرایندهای طراحی گذشته را تجربه کردند.  این اندیشه طراحان، معماران و برنامه

بررسی  ریاضی در ساده خطی تابع توسط چندگانه متغیرهای بین رابطه توصیفکه در آن اند بودهطی فرایندهای طراحی سنتی همواره از نوع خ

 رسند. به نتیجه می طراحی فرایندها از مراحل مختلف با ترکیب ایدهقرار دارند که های غیرخطی فرایندها و در نقطه مقابل آن شودمی

شود روش تحقیق توصیفی استفاده میخطی است یا غیرخطی؟ از  فرایندیک  پارامتریکطراحی  فرایندمقاله برای یافتن پاسخ این سؤال که  در این

های مؤثر بر هایی از کاربرد آن در معماری، الگوریتمهمراه با نمونه پارامتریکطراحی  فراینددر این راستا مطالعاتی در زمینه پارامترگرایی، و 

و غیر  پارامتریکهای طراحی سنتی خطی، فرایندبا مقایسه  در نهایت است و انجام شده پارامتریکاحی های طرو نیز سیستم پارامتریکطراحی 

طراحی خطی است که با تغییر هریک از  فراینداز طرفی با توجه به تعریف نوعی  شود که معماری پارامتریکگیری میچنین نتیجهخطی این

طراحی  فرایندیابد. از سوی دیگر درپی و در نتیجه آن محصول طراحی تغیییر میصورت پیه سایر پارامترها ب طرح، اوالً ثر برمؤپارامترهای 

نهایی به مسئله پاسخ واجه است و ها مای از جوابدر پاسخ به مسئله طراحی با دسته خطیطراحی غیر فرایند، با در نظر داشتن تعریف پارامتریک

طراحی  فرایندشود که می گیریچنین نتیجهموارد ذکر شده این بنا بر. شده استهای طراحی ن دسته گزینهیندی از آطراحی در واقع برآ

 خطی است.غیر -ی خطیفرایند پارامتریک
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Investigating the position of the parametric architecture design 

process in linear and non-linear approaches 
 

 

 

Abstract 

Today, Parametric design techniques, have presented obvious advantages in favor of engineering processes, production, 

and construction. Accordingly, architects are no exception and have constantly attemped to employ  these methods to 

create design solutions in their design processes. Explaining the nature of parametric design, it must be mentioned that 

it is a process based on an algorithm that defines the relationship between design intention and designe response. With 

the emergence of this idea, designers, architects, and planners experienced desig processes much different from past. 

Traditional design processes have always been linear processes that the relationship between multiple variables are 

investigated through a simple mathematical linear function ;on the opposite side there exist non-linear processes that are 

concluded from combining ideas of different stages of a design process. 
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In this paper, descriptive methodology has been utilized to answer whether the parametric process is a linear or non-

linear design process. In this regard studies have been carried out on parametrizationparametric design process along 

with examples of its implication in architecture, affective algorythms on design process and also parametric design 

systems. Eventually, Comparing the traditional linear, parametric and non-linear process it is concluded that parametric 

architecture, from one perspective, according to the very definition, is a linear design process that in response to the 

change in the influential design parameters, other parameters frequently alter and ultimately ends to a shift in the design 

product. on the other hand, with regards to the non-linear process definitaion, parametric design process faces a set of 

answers in response to the design problem, and the final answer is the result of the design alternatives. Thus, based on 

the mentioned issues, it can be concluded that parametric design process is both a linear and non-linear design process. 

 

Keywords: "Parametric design process", "Linear design process", "non-linear design process", "algorithm" 

 

 

  مقدمه

های طراحی بر های دیجیتالی و روشپژوهش و کاربرد سیستم

یندهای تولید محصول به طور چشمگیری در مبنای اطالعات و فرا

 های طراحی خالقانه نهاست. روش های معماری اثرگذار بودهطراحی

گردد، بلکه به معمار این اجازه را فرمی نوین میتنها منجر به بروز 

نتیجه  با امکانات تولید ارتباط برقرار کند، که در دهد که مستقیماًمی

آن پتانسیل و توانایی انتخاب و طراحی اجزای ساختمانی پیچیده و 

 [.7] تخصصی را خواهد داشت

به کمک  7391دنیای تجزیه و تحلیل دیجیتال تقریباً از دهه 

در واقع هرگونه استفاده از کامپیوتر در  [.2] حی معماری آمدطرا

شود. ورود کامپیوتر معماری به عنوان معماری دیجیتال شناخته می

 :[2] به حوزه طراحی دو تغییر عمده را در پی داشت

سازی و ساخت افزایش توانایی و سهولت طراحی، مدل .7

تسریع  های معماری پیچیده و در نتیجه افزایش تولید،فرم

های مختلف در تعداد بیشتری از در روند بررسی گزینه

 ؛هاآن

تحت کنترل درآوردن قدرت پردازش کامپیوتر در جهت  .2

 .های طراحیتولید و ارزیابی گزینه

گیری از فضای دیجیتال در معماری به دو دوره معماران بهره

از گردد که استفاده برمی 7311اند. دوره اول به دهه تقسیم نموده

های کامپیوتر به عنوان یک وسیله ترسیمی و بیانی در تولید نقشه

 [.1] بر این جریان اعمال کرد را معماری، تغییرات شگرفی

های پایه سازی روشابزارهای دیجیتال در ادامه فراهم، دوره دومدر 

-طراحی و ترسیم، در فرآیندهای طراحی به کمک طراحان و برنامه

یجیتال، ادبیات جدیدی را در خلق آثار معماری ریزان آمدند. محیط د

پدید آورد. این ادبیات از مراحل اولیه طراحی کانسپت شروع و به 

این مرحله، در پی تمایل طراحان به  [.2] شودمرحله ساخت ختم می

های پیچیده و تالش برای ترکیب بیش از یک تابع اصلی در خلق فرم

، که طراح را با مسائل پیچیده ای پیچیده از طرحساختمان یا ارائه

 [.4]وجود آمد کند، بهروبرو می

ها که حاصل پیشرفت هایی از معماری و سایر رشتهدر نهایت بخش

فرایند دیجیتال بودند، منجر به پیدایش شیوه جدیدی از فرایند 

طور پارامترها به [.5]شدند  پارامتریکطراحی با عنوان معماری 

توجه در ابزارهای طراحی به کمک کامپیوتر ای به مرکز فزاینده

نویسی و تبدیل شدند. معماری وارد عرصه جدیدی شد که با برنامه

پردازد و اقدام به تولید کدنویسی به تولید و ویرایش فرم می

کننده کننده طرح نمود: پارامترهای کنترلپارامترهای متعدد کنترل

ای جنس، نورپذیری و تا حد ، پارامترهفرم و شکل، پارامترهای اندازه

 [.1]ای، محاسباتی و نظایر آن پارامترهای سازه

عنوان یک موضوع پیچیده و چند بعدی باید بتواند معماری به 

فرصت و امکان پردازش اطالعات متنوع را داشته باشد و معماری 

پایگاه مناسب سنجش و پردازش اطالعات در حوزه  پارامتریک

طراح سیستمی را طراحی  در واقع[. 1]است  طراحی را فراهم آورده

ترین قسمت آن نحوه ارتباط بین پارامترها و محصول کند که مهممی

نهایی طراحی است. طراحی چگونگی این رابطه که در علوم مربوط به 

تر از تر و سختشود بسیار پیچیدهکامپیوتر الگوریتم نامیده می

طراحانی که این روش  طراحی یک فرم و یا یک هندسه خاص است و

های خاص کنند باید تسلط کافی به حالترا برای طراحی اختیار می

که به دلیل رابطه تنگاتنگی ضمن این [.2]الگوریتم خود داشته باشند 

-ها وجود دارد نمیگونه سیستمنویسی اینکه بین طراحی و برنامه

شد و طراح  ها قائلنویس در آنتوان تفکیکی بین نقش طراح و برنامه

 [.2]نویسی را خود فراگیرد های برنامهمجبور است که اصول و روش

 پارامتریکمنطق الگوریتمی فرایند طراحی 

ها هستند و بنابراین های پارامتریک اساساً برمبنای الگوریتمسیستم

کنترل محاسباتی پیرامون هندسه طراحی در طول فرایند طراحی را 

دهی این ابزارها به تغییر معیارها پاسخ دهد. سازگاری وافزایش می

-ویژه برای اکتشاف مدل های پارامتریک را بهوالزامات طراحی، مدل

رابرت وودبری  [.9] سازدهای طراحی پیچیده و پویا مناسب می

های طراحی به کمک اصطالح طراحی پارامتریک را برای سیستم

های متنوع را دهد که قادر هستند طرح( توضیح میCADکامپیوتر )

  [.7]با اطالعات ورودی متغیر و مختلف ارائه دهند 
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هاست که به ای محدود از دستورالعملیک الگوریتم، مجموعه

ها کمک تکمیل یک هدف مشخص در یک تعداد محدودی از گام

گیرد و یک سری کند. الگوریتم یک پارامتر را به عنوان ورودی میمی

کند، در تغییر ورودی روی آن اجرا میاز اعمال محاسباتی را برای 

نهایت یک مقدار یا مجموعه از مقدارها را به عنوان خروجی تولید 

بنابراین طراحی پارامتریک زیرگروه اصلی طراحی  [.9]کند. می

الگوریتمی و دقیقاً برمبنای یک ساختار الگوریتمی است و در واقع 

ریک نیست. با این های الگوریتمی و پارامتهیچ تفاوتی بین سیستم

های پارامتریک بر به وجود، برخالف طراحی الگوریتمی، سیستم

کارگیری صریح و مستقیم پارامترها برای تغییردادن محصول نهایی 

های الگوریتمی در تأکید دارند، این در حالی است که سیستم

صورت تصادفی انتخاب های بهینه را بهای از جوابهرمرحله دسته

 [.9]به محصول نهایی برسند  کنند تامی

 پیشینه معماری پارامتریک

-امروزه نام طراحی پارامتریک را در تعداد زیادی از مجالت و کتاب

شود. با وجود این واقعیت که روز هنر و طراحی دیده میهای به

شناسی طراحی، ثیرات آن بر روشأطراحی به کمک کامپیوتر و ت

ای به زمینه آکادمیک و هم حرفههای زیادی را هم در توجه اخیراً

افزارهای طراحی پارامتریک، سوی خود جلب کرده است؛ ایده نرم

ایده جدیدی نیست. در واقع نیاکان نرم افزار مدرن اتوکد که 

sketchpad توسط ایوان ادوارد شاترلند  7391شود در سال نامیده می

ه یافت، دکتری در انستیتو تکنولوژی ماساچوست توسع برای رساله

 [.7]های پارامتریک بود که اساس آن بر مبنای سیستم

محور  -دهی محصولو برنامه پارامتریکفراسوی کانسپت طراحی 

سازی انسجام فیزیکی برای کمک به آن، شاترلند روشی را برای شبیه

دهی های برنامهفرآیند طراحی پیشنهاد داد. توسعه اخیر محیط

 McNeel’sافزارهای فرآیندی و بازرگانی محور از قبیل نرم -محصول

Grosshopper  وBentley’s Generative Components  دستورها و

ها تأثیرهای زیادی را در این زمینه داشته آن دهیعملکردهای برنامه

( شده است پارامتریک)رنسانس  پارامتریکاست و منجر به نوزایی 

[7.] 

 پارامتریکطراحی مسائل ماهیت 
های بهترین پاسخ همیشه برای مسئلهدر طراحی پارمتریک 

های حلای از راههمواره دستهطراحان طراحی مناسب نیست، بلکه 

یا  پارامتریکطراحی  [.1] خواهندبخش را میبهینه و رضایت

7 حل مسائل هایی را برایالگوریتمی، راهکارها و روش
well defined  

ها در های متعددی را برای آنحلو راه کندطراحی می ill defined2و 

  [.9]گیرد نظر می

-وهای مختلف را جستحلکه در فضای طراحی، راهطراح هنگامی

کند باید بتواند مسائل طراحی را به درستی تعریف کند، باز جو می

طور مشابه، توانایی به  [.1]ها را تغییر دهد تعریف کند و یا حتی آن

مختلف به منظور رسیدن به طرح نهایی موفق، های بررسی گزینه

های تمایز بین یک واقع از شاخصهدر .بسیار مهم و ضروری است

های حلها در خلق راهکار، توانایی آنطراح متخصص و طراح تازه

این طراحی یک فرایند  بر عالوه  [.3]مختلف برای حل مسئله است 

طراح همواره برای ارائه همگرا/ واگرای تکرارشونده است که در آن 

وجو و اکتشاف طراحی، ها و بعد جستطیف وسیعی از کانسپت

 [.71]شود ها، تشویق و پشتیبانی میارزیابی و تغییر آن

وجود یک سری ارتباطات درمیان عوامل وارد بر معماری پارامتریک 

ویژه در طول یک طراحی خالقانه  ها که بهکه با تغییر یکی از آن

یابد، معماری پارامتریک را به د، کل هندسه طرح تغییر میمتغیران

کند که در آن ای در محیط طراحی تبدیل میشدهمحیط کنترل

گیرد. تر صورت میطراحی بهتر و مناسب جستجو برای گزینه

یابد. بنابراین محیط طراحی پارامتریک در اکتشاف طراحی اهمیت می

فرایند تولیدی مبتنی بر در فرایند طراحی غیرخطی نیز محصول 

بنابراین ماهیت فرایند  [.9]اکتشاف و تعریف فضای طراحی است 

 [.77]کند طور مستقل عمل میطراحی از ماهیت محصول طراحی به

 و غیرخطی پارامتریکفرایند طراحی خطی، 
تفکر حاکم بر ذهن طراحان در فرایندهای طراحی معماری در طول 

کند. علم و زمان طراحی همواره تغییر میها و بنا به اقتضای سال

همواره و فرایندهای طراحی سنتی معماری مدرن  ،دانش کالسیک

فرایند خطی فرایندی است  [.72] انددارای یک رویکرد خطی بوده

دادها همراه است و باید با بهترین نتیجه به پایان که با توالی روی

به  Bباید قبل از مرحله  Aبرسد. به عبارت دیگر در این فرایند مرحله 

ای خارج از . و اگر مرحلهCنیز قبل از مرحله  Bپایان برسد و مرحله 

فایده خواهد بود. مراحل این دنباله تکمیل شود، نتیجه ناکارآمد و بی

بسیاری از نظر در یک پروژه یا تمرین معماری  فرایند طراحی خطی

دهی، طراحی نامهشامل سه فاز برویلیام پنا نظران شامل از صاحب

مرحله فرایند طراحی  71 [.71] شماتیک و توسعه طراحی است

 : [74] خطی از نقطه نظر دونا. پی دورک نیز چنین است

. 4. تعریف مسئله؛ 1آوری اطالعات؛ . جمع2قبول مسئله؛  .7

های . توسعه گزینه5ها؛ تکمیل اطالعات و تجزیه و تحلیل آن

. تعریف گزینه طراحی 1گزینه طراحی؛  . ارزیابی و انتخاب9طراحی؛ 

سازی راه . پیاده3. راه حل؛ 1و تجزیه و تحلیل با جزئیات بیشتر؛ 

 . ارزیابی نتیجه. 71حل؛ 
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بسیار ساده هستند اما  به لحاظ آنالیز و تحلیلی خطی رویکردها

های پیچیده عصر حاضر که به صورت غیر خطی نتوانستند با پدیده

-هستند و دنیای اطالعات و دنیای دیجیتال زمان ما را تشکیل می

دانش غیر خطی طراحی همواره با عدم  [.72] دهند، برخورد کنند

و در این رویکرد طبیعت  [75] قطعیت و عدم اطمینان همراه است

گاه یک سیستم تأثیرگذار و یک دلیل روشن و واضح نیست بلکه هیچ

 [.72] یک سیستم پیچیده است

 

های علمی جدید نظریهگرا با الهام از بسیاری از معماران آزمایش

های دینامیکی طبیعت را مطالعه که سیستم)نظمی مانند تئوری بی

ها به معماری مطالعه تر چگونگی انتقال این سیستمو پیش کنندمی

در جست و جوی یک روش جدید طراحی برای مطالعه ، شده بود(

مسائل پیچیده هستند. برای معماری امروز یافتن فرم نوآورانه، 

تر الزم د و پویا برای خدمت بهتر به الزامات طراحی پیچیدههوشمن

  [.72] است

 

معماری یک با ورود کامپیوتر و اندیشه آن به دنیای فرایند طراحی 

امکان مهم برای طراحان حاصل شد و آن امکان امتحان کردن 

های های مختلف طراحی با امکان تنوع مستمر بین محدودیتگزینه

های طراحی در ارزیابی، مقایسه گزینه [.71] از پیش تعیین شده، بود

-شد و هنوز هم اینفرایند طراحی خطی به صورت دستی انجام می

های فرایند طراحی غیر خطی جهات و گزینه گونه است. اما در

زمان و در یک زمان واقعی تولید و ارائه مختلف طراحی به صورت هم

 [.71] گیرندمیشوند و مورد بررسی قرار می

نیز امکان بررسی در این عرصه فرایند طراحی معماری پارامتریک 

که بررسی دهد اما اینهای مختلف طراحی را به طراح میگزینه

های طراحی توسط معماری پارامتریک و رسیدن به محصول گزینه

چه تفاوتی دارند و به طور نهایی با رویکردهای غیرخطی معماری 

کلی جایگاه فرایند طراحی پارامتریک در رویکردهای خطی و 

 غیرخطی چیست متعاقباً بررسی خواهد شد. 

ها در تر مزایای آنهای طراحی پارامتریک که پیشتکنیک

معماران تمایل  هفرایندهای مهندسی و ساخت آشکار شده بود، امروز

ها در خالقیت در مراحل اولیه طراحی بسیار زیادی به به کارگیری آن

در معماری پارامتریک، معماران یک  [.71] اندنشان دادهخود 

ای از قوانین و دهند، بلکه مجموعهگشتالت ثابت ارائه نمی

تواند ها اطالعاتی کسب شده و میمورد آنهایی که در دستورالعمل

 AIAطراحی  فرآیندمدل  -1تصویر 

(American Institute of Architecture) 

 مأخذ:

(Duerk, 1993, p: 9) 

 های غیرخطی دانشگاه پنسیلوانیاای از طراحینمونه -2تصویر 

 مأخذ:

 http://www.biomimetic-architecture.com/2012/non-

linear-systems/ 

 های غیرخطی دانشگاه پنسیلوانیاای از طراحینمونه -3تصویر 

 مأخذ:

  http://www.biomimetic-architecture.com/2012/non 

-linear-systems/ 
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کنند. در واقع این روش یک محصول مطلوب را تولید کند، تدوین می

-کند که بنا به نیاز تغییر میواکنش بین متغیرهای خاص ایجاد می

  [.71]کنند 

 

تطبیق و واکنش معماری به پارامترهای کنترل شده توسط زمینه و 

این کاربر همواره نیاز مداوم و مسئله پیش روی طراحان بوده است. 

های معماری که کنند که پروژههایی را تعریف میپارامترها محدودیت

شوند برای امکان استفاده از استفاده از این روش طراحی میبا 

ها برای بررسی تمام قلمروهای فضای طراحی، استدالل محدودیت

کنند. در نهایت اگرچه در این روش امکان اکتشاف تعداد زیادی می

طراحی به وسیله کنترل تغییرات مستمر پارامتریک فراهم  گزینه

بین ابتدا و انتهای مسیر یک گزینه  شود اما طراح باید هموارهمی

و دطراحی از یک مدل واحد حرکت کند تا به صورت کیفی و بصری 

برای رسیدن به محصول نهایی  ومیا چند گزینه طراحی را به طور مدا

  [.71] مقایسه کند مطلوب

در فرایند طراحی پارامتریک شکاف بین مفاهیم طراحی معماری و 

ای متفاوت ساخته شده واقعی به گونه ترجمه این مفاهیم در محیط

شود به وسیله تعامل بین فرایند طراحی و محصول نهایی، پر می

های معماری و خلق طراحی پارامتریک باعث استقالل فرم [.71]

های جدید برای تواند راهکه نمیشود درحالیهای پیچیده میهندسه

و این تنها ذهن  خلق فضاهای پیچیده و دور از انتظار را تعریف کند

 [.27] سازدمعمار است که خلق فضای نو را ممکن می

 از باید که اصلی نکاتبایست می پارامتریک، طراحیفرایند  آغاز در

پیرامون  ،شوندپیدا  ،شود حل خاص پروژه یک تحلیل و تجزیه طریق

 این بر. شودفنی تدوین  مسیر یک گیری ومناسب تصمیم پارامترهای

 هایهای ریاضی برای تحلیل سیستمبعد تدوین مدلاساس مرحله 

است و پس از آن یک مدل ریاضی پارامتری شده که  چند پارامتری

، شودافزاری کامپیوتر ترکیب میهای نرمبنا به دستورات با برنامه

 تحت هاساختمان پارامتریک، معماری از استفاده با .شودتولید می

 کامپیوتر هایآوریفن توسط املک طور به دنتوانمی مختلف شرایط

 [.22] تولید محصول، تولید شوند. و تحلیل و تجزیه سازی،شبیه برای

 

 

جایگاه فرایند طراحی پارامتری در رویکردهای خطی و 

 غیرخطی 
 مجازی را مدل نقش تکاملی پارامتریک پیشرفته هایروش اجرای

ابزارهای کمک طراحی و مولد فرم را  ابزارهای کمک ترسیمی به از

برخی از طراحان و معماران فرایند طراحی   [.21]کند معرفی می

سیزم که پارامتریباوجود تعاریف ارائه شده از معماری  پارامتریک

معتقد بر غیرخطی بودن فرم نهایی است، آن را مرحله جدیدی از 

اند فرایند طراحی خطی و پس از فرایند طراحی خطی سنتی دانسته

از این دیدگاه در فرایندهای معماری خطی سنتی متغیرهایی  [.71]

ای های سادهند، فقط بازنماییشوکه با عملکردهای خطی تعریف می

های حاصل از کنند و پیچیدگیکه با یکدیگر داشتند را منعکس می

و دسته بندی زیر را  [22]گیرند فاکتورهای مختلف را در نظر نمی

 :[71]اند برای آن قائل

 -های پارامتریک، طرح جامع کارتالای از طراحینمونه -4تصویر 

 پندیک، طراحی زاها حدید

 مأخذ: 

http://www.patrikschumacher.com/Texts/Parametricismlinear 

 فرایند طراحی پارامتریک استادیوم آویوا در دوبلین، ایرلند -4تصویر 

 Shepherd, Hudson, Hines, 2011, p:172 مأخذ: 
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 فرایند طراحی خطی

 و ریاضی در ساده خطی تابع توسط گانه چند متغیرهای بین رابطه توصیف در خطی علم فرایند طراحی خطی سنتی

 هستند متغیرها بر اساس این موضوعاتی داخلی روابط ساختن آشکار برای رابطه این از استفاده

[71.] 

 سبب می شوند تا هرگونه تغییری در یک جزء، وابستگی های بین اجزا را تعریف می کنند و فرایند طراحی پارامتریک

 [.71] ثیر بگذاردأدر کل اجزاء ت

 [.24]ها از مراحل مختلف فرایند طراحی ترکیب ایده فرایند طراحی غیرخطی

 

 

 
 

 

 ( Yezioro, Grobman, Capeluto, 2010., Pektaş, 2003) : مأخذ. طراحی خطی، غیر خطی و پارامتری فرآیند -1جدول 

فرایند  Bفرایند طراحی سنتی و خطی. شکل  Aفرایند طراحی خطی و غیرخطی وپارامتری. شکل  -1نمودار 

 (.Yezioro, Grobman, Capeluto, 2010, p: 45)مأخذ: . فرایند طراحی غیرخطی Cطراحی پارامتری. شکل 

  ( (Veizaj &  Maliqar, 2012, p: 41 مأخذ: -پارامتریهای فرایند طراحی سنتی و مقایسه دیاگرام -2نمودار

A.فرایند طراحی سنتی خطی 

B.فرایند طراحی پارامتریک 

 

A 

B 
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این گروه تفاوت اصلی را در فرایند طراحی معماری میان دو دسته 

کنند و معتقدند که کلی فرایندهای خطی و غیرخطی بررسی می

های مختلف طراحی و ارزیابی و با تولید گزینه معماری غیر خطی

مراحل طراحی در  [.71]د نپردازها به تولید فرم نهایی میترکیب آن

ها وجود دارد ای دو سویه بین آنکنند و رابطهعرض یکدیگر عمل می

زمانی بین مراحل و در فرایند طراحی دیجیتال از تعامل و هم

شود و نه لزوماً معماری خلق میموضوعات مورد بحث در طراحی، اثر 

از طریق رقابت در طول یک مسیر خطی. مراحل فرایند طراحی در 

کنند، برهم یکدیگر تنیده شده و سلسله مراتب خاصی پیروی نمی

اما  [.25]کنند گذارند و حتی جایشان را باهم عوض میتأثیر می

ایند ای دیگر بر این نظرند که پس از فرایند طراحی خطی، فرعده

های معرفی نگارهدست"تواند ظهور کرده که می پارامتریکطراحی 

کار از این طریق طراح قادر است با به [29] "ها را بخوانندشده به آن

های مختلف طراحی را تولید کند و گیری پارامترگرایی گزینه

ای از اتمام همه ترکیبات ممکن از محصول نهایی پروژه نتیجه

و زمان توقف فرایند طراحی حاصل شدن  [21]پارامترهای پروژه 

 بدان ها یا محدودیت ابزار پردازش است. ایننتیجه ترکیب گزینه

 تعریف پارامتریکواقعی در فرایند طراحی  چالش که است معنی

ی در فرایند طراح .خاص طراحی است هر مورد برای مناسب ورودی

سنتی طراحی تا زمانی ادامه دارد که طراح تصمیم به توقف بگیرد. در 

شود و ارزیابی این شیوه چرخه طراحی گزینه چندین بار تکرار می

 [.29]های مختلف مستلزم صرف زمان است گزینه

 فرایند طراحی معماری سنتی تمایل به استفاده از معیارهای قابل

جا ته فرایند طراحی دارد اما از آنگیری تنها در مراحل پیشرفاندازه

و تمرکز  که در مراحل اولیه طراحی ارزیابی از تحقق الزامات طراحی

لذا فرایند طراحی  [.77]او بر روند اجرای برنامه طرح، ضروری است 

معماری پارامتریک برای رفع این محدودیت و با تأکید بر افزایش 

پتانسیل فرایند طراحی از تبدیل یک تعریف انتزاعی به معیارهای 

 [.77]کند گیری استفاده میقابل اندازه

فضای  ill-definedطور خاص در مراحل اولیه طراحی، طبیعت  به

نظر گرفته شوند. در این راستا، هدف های طراحی باید در حلراه

های کامالً بهینه نیست، بلکه هدف آن حلفرایند پیدا کردن راه

های طراحی برای رسیدن به تری از اکتشافحمایت طیف وسیع

وجو و هم محصول است. در این زمینه، طراح باید هم در روند جست

باشد های تولید شده باید دخالت داشته حلهای راهدر خروجی

 )همان(. 

های در تکمیل فرایندهای کاری سیستم [21]پاتریک شوماخر 

 گوید:پارامتریک می

های طراحی باید از یک سیستم تک الیه و اعمال ویرایش"

بر آن به سمت طراحی چند الیه و در عین حال هماهنگ و 

ها حرکت کرد. اعمال هرگونه عملیات پیوسته زیرسیستم

باید با یقیه اجزای سیستم مرتبط  طراحی بر یک زیرسیستم

 "ها نیز اثر بگذارد.باشد و بر آن

های بنابراین برای پیشبرد فرایند خالق طراحی که بتواند در الیه 

صورت هماهنگ عمل کند نیازمند توسعه الگوریتمیک در مختلف به

 [.1]تمام جوانب است 

 گیری نتیجه

مسئله خطی یا غیر هدف از انجام این تحقیق، یافتن پاسخ به 

خطی بودن فرایند طراحی پارامتریک بوده است. که در این راستا 

مطالعاتی در زمینه پارامترگرایی، فرایند طراحی پارامتریک، الگوریتم 

های طراحی پارامتریک های موثر بر طراحی پارامتریک و نیز سیستم

 انجام شد.

متریک و های انجام شده برروی فرایند طراحی پاراطی بررسی

همچنین مقایسه فرایندهای طراحی سنتی خطی، پارامتریک و غیر 

شود که معماری پارامتریک از طرفی گیری میچنین نتیجهخطی این

با توجه به تعریف نوعی فرایند طراحی خطی است که با تغییر هریک 

درپی و در از پارامترهای موثر بر  طرح، اوال سایر پارامترها بصورت پی

یابد. از سوی دیگر فرایند آن محصول طراحی تغیییر مینتیجه 

خطی طراحی پارامتریک، با در نظر داشتن تعریف فرایند طراحی غیر

ها مواجه است ای از جوابهمیشه در پاسخ به مسئله طراحی با دسته

و نه یک جواب و در نهایت پاسخ نهایی به مسئله طراحی در واقع 

های طراحی شده. حضور معماری هبرایندی است از آن دسته گزین

 در فرایند طراحی CADدیجیتال و استفاده از ابزارهای کمک طراحی 

تواند از سوی دیگر غیرخطی بودن فرایند طراحی پارامتریک نیز می

پارامتریک را بیان کند. در نتیجه موارد ذکر شده این نتیجه حاصل 

خطی غیر -می شود که فرایند طراحی پارامتریک فرایندی خطی

 است.  

های موجود از قبیل کمبود منابع موجود در این موضوع، محدودیت

محدود بودن منابع فارسی و عدم دسترسی به کلیه منابع ممکن است 

شود گیری شده باشد. از این رو پیشنهاد میباعث کاهش اعتبار نتیجه

در مطالعات بعدی در این زمینه به موضوعات از قبیل فرایند طراحی 

های اکتشافی و زمینه پارامتریک، عوامل مؤثر در طراحی پارامتریک

 پرداخته شود. پارامتریکمعماری 
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