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 چكیده
ی متعامل با های اخیر، از برقراری رابطهدهه ی درژی علوم و تکنولوی توسعه، به واسطهدر شهرهای امروزیکودکان 

استرس، اختلال در تمرکز حواس، پیامدهایی از قبیل  این عدم تعامل .اندبهره ماندههای زندگی روزمره بیطبیعت در محیط

ی های بهبود و توسعهدهد از جمله راهو ... را به دنبال دارد. شواهد اخیر نشان می حوصلگی و خستگی، کاهش بازدهیبی

ی کودکی ی متعامل وی با طبیعت به ویژه از دوران اولیهعملکردهای شناختی، عاطفی، جسمانی و اجتماعی کودک، احیای رابطه

های کالبدی شهرها بالاخص تجربه با طبیعت در محیطو بازگردانی امکان تواند با حفظ در این میان طراحی معماری میاست. 

توان به میبرای دستیابی به این مهم های این عرصه جمله تلاش. ازایفا کند آنی کودکان نقش بسزایی در تحقق های ویژهمحیط

ک و... اشاره کرد. در سبز، پایدار، بایونیهمچون معماری ارگانیک، اکوتک، مبتنی بر تعامل با طبیعت اتخاذ رویکردهای طراحی 

رویکرد طراحی بایوفیلیک به دلیل توجه به نیازهای رشدی کودک در  *نگارندگان ی مطالعات پیشینی حاضر بر پایهمقاله

برقراری  بردهایبا هدف دستیابی به راهورد استفاده واقع شد. بدین منظور راستای نگاه به طبیعت، به عنوان مطالعات اولیه م

ها و مراکز علوم کودکان پرداخته هی موردی موز، به مطالعهکودکی های کالبدی ویژهودک و طبیعت در محیطارتباط میان ک

ارتقاء به عنوان نهادی علمی و فرهنگی علاوه بر  آن جهت انتخاب شدند که این مراکز ها و مراکز علوم کودکان از. موزهشد

نسبت به وی ، امکان تجارب دست اول و رشد درک جربی و غیر رسمیی روش یادگیری خودمحور، تبرپایه کودکعملکردهای 

های علوم کودکان تدوین شده طراحی موزه راهبردهایاستخراج برمبنای پژوهش حاضر د. بنابراین نسازمین طبیعی را فراهم جها

 بر متمرکز این نوشتارایج نت ترکیبی مشتمل بر نمونه موردی و روش تحلیل محتوا است. به کار گرفته شده روش تحقیق است.

راهنمایی برای طراحان و به عنوان  امید استاست و در تعامل با طبیعت ها و مراکز علوم کودکان طراحی موزه راهبردهایی ارائه

 .کار رودبهمعماران 
 

 ."طراحی معماری کارهایهرا"،"مراکز علوم کودکان"،"علوم کودکانهای موزه"،"تعامل با طبیعت"،"کودک و طبیعت"کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه -1
فقدان ارتباط انسان با طبیعت در شهرهای امروزی و گم شدن طبیعت در دل شهرهایمان، بحران عصبی های اخیر، در دهه

ها . تشدید این بحرانطبیعت را بیش از پیش آشکار ساختکه ضرورت بازگشت به  انسان معاصر در پی داشت و روانی برای

های ی متعامل انسان و محیط مشتمل بر محیطزیست و برقراری رابطهی بازاندیشی محیطهایی در زمینهوهشسبب شد تا پژ

طبیعی و مصنوع انجام گیرد. شواهد بیانگر آن است که به منظور احیاء طبیعت گم شده در زندگی شهری معاصر، و تحقق 

                                                 
که به راهنمایی  "باغ علوم و فنون کودک با رویکرد تعاملی کودک و طبیعت"نامۀ کارشناسی ارشد نگارندۀ اول با عنوان این مقاله برگرفته از پایان* 

ی پژوهش پیشین نگارندگان با عنوان ی حاضر نیز بر پایهی مقالههمچنین مطالعات اولیه ی مشهد در دست انجام است.دانشگاه فردوسوم در نگارندۀ د

های جدید در معماری و شهرسازی ارسال المللی افقی بینکه برای دومین کنگره "های تعاملی کودک و طبیعت با رویکرد طراحی بایوفیلیکمحیط"

 شد، صورت گرفته است.
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. زیرا که بر طبق نظریات رشد، نیاز استی از دوران کودکی سازبه زمینه ی همزیستی انسان با طبیعتیهسبک زندگی بر پا

در دوران کودکی موجب رشد و بهبود عملکردهای شناختی، عاطفی، جسمانی با آن ی طبیعت و برخورد و تماس مداوم تجربه

حفظ آن  و اجتماعی کودک شده و منجر به برقراری پیوند عاطفی میان کودک و طبیعت و پرورش احساس مسئولیت نسبت به

ی کودک بر تعامل های کالبدی ویژهطراحی معماری محیط ران و طراحان را بر آن داشت تا از طریقمعما ،خواهد شد. این نیاز

اتخاذ توان به های این عرصه برای دستیابی به این مهم می. از جمله تلاشسهیم باشند تحقق این ضرورتدر  با طبیعت

گنجد اشاره کرد. ری ارگانیک، اکوتک، سبز، پایدار، بایونیک و... که در این مختصر نمیمعما رویکردهایی در طراحی همچون

برطبق مطالعات پیشین نگارندگان، استفاده از رویکرد طراحی بایوفیلیک به دلیل توجه به نیازهای رشدی کودک، و تأمین 

لذا شود. زیست در سنین کودکی میه به محیطهای کالبدی، منجر به افزایش توجارتباط مستقیم با عناصر طبیعی در محیط

درآمد و در این تحقیق به عنوان پیششده استخراج ای طراحی با رویکرد بایوفیلیک هتحقیق پیشین نگارندگان مؤلفهدر 

وف های تعاملی کودک و طبیعت، مطالعات معطدر نوشتار حاضر، از بین محیط. ا طبیعت قرار داده شدطراحی مبتنی بر تعامل ب

این مراکز به عنوان نهادی علمی و فرهنگی بر مبنای یادگیری ها و مراکز علوم کودک شده است زیرا که به بررسی موزه

فراهم ی طبیعت را در محیط کالبدی خودمحور، تجربی و غیر رسمی، موجب ارتقاء عملکردهای کودک شده و فرصت تجربه

ی طراحی مبتنی بر تعامل با طبیعت ساخته شده یا در کشورهای غربی برپایهها و مراکز علوم متعددی تاکنون موزهکند. می

برای تأمین ارتباط با ها این پروژهاند، پژوهش حاضر در تلاش است راهکارهایی که طراحان و معماران مورد بازسازی قرار گرفته

 اند را مورد بررسی و مداقه قرار دهد.ی علوم به کار گرفتهطبیعت در موزه

ها و تأثیر آن بر رویکردهای اتخاذ شده توسط ریزی موزهدر برنامه هات مروری بر تغییر و تحول نگرشر این نوشتار، نخسد

های موزهبررسی به حاضر با توجه به پژوهش پیشین نگارندگان، مطالعات صورت گرفته است. سپس  موزه طراحی معماران برای

بنابراین به طبع آن مروری بر رویکردهای  طبیعت معطوف شده است.میان کودک و علوم کودکان با رویکرد برقراری تعامل 

ای که نیازهای رشدی کودک را ، رویکرد طراحیهااز بین آنطراحی معماری مبتنی بر تعامل با طبیعت صورت گرفته است که 

معرفی و های طراحی متعامل با طبیعت . در گام بعد مؤلفهت برآورده کند، انتخاب شده استدر کنار برقراری تعامل با طبیع

های تعیین شده توسط راهبردهای طراحی، بر طبق معیارها و محدودیت. به منظور بررسی تطبیقی اندشده شرح داده

ها برای ایجاد تعامل با اند. سپس راهکارهای طراحی اتخاذ شده توسط معماران پروژهنمونه موردی انتخاب شده 4نگارندگان، 

تنظیم  تطبیقی طراحی معماران. در نهایت، جدولی برای گردآوری راهکارهای استهر کدام مورد بررسی قرار گرفته  رطبیعت د

 شود. بردهبه کار  ل با طبیعتهای علوم کودکان در تعامتواند به عنوان راهنمایی برای طراحی موزهشده که می

 

 پژوهش ۀنیشیپ -2
و  اندشدههای جوامع بشری محسوب هنگی، همواره از پیشگامان تغییر و تحول در نگرشها از دیرباز به عنوان نهادی فرموزه

گرایش به اتخاذ روشهای « آموزش عمومی»ی اند. از اوایل قرن بیستم با فراگیر شدن فلسفهریزی کردههای نوینی را پایهجنبش

ای از جمله جُرج هین مؤلف پردازان آموزش موزهنظریههای ها رواج یافت. در این راستا پژوهشریزی موزهآموزشی در برنامه

از مکانی ها موزه سبب شد تا(« 1991ها: مکانِ یادگیری )موزه»و (« 1991ها )یادگیری در موزه»قبیل کتب بسیاری از 

 .[1]گردد بدل انی برای الهام بخشی، آموزش، کشف و شهود مفرهنگی به مک-نگهداری و انبار اشیاء و اموال تاریخی منحصر به

های تخصصی ی مخاطب و موضوعات ویژه به فعالیت پرداختند که از این حوزهزمینهدر ها به صورت تخصصی موزههمچنین 

های کودکان نام توان از موزهی مخاطب محوری میاشاره کرد و نیز از جنبه... و موزۀ جنگ، موزۀ پول، موزۀ تلفن به توانمی

 .[2] گشت افتتاح امریکا ایالت نیویورکدر  «موزۀ کودکان بروکلین» با عنوان 1199در سال  کانی کودبرد. نخستین موزه

نقش شود و ها یاد میاز آن« مرکز علم»تحت عنوان  که های علوم و فناوری است، موزهی کودکانهاموزه انواعترین مهم یکی از

به عنوان نهادهای علمی و فرهنگی در هر لوم و فناوری و مراکز علم های عموزه .کنندایفا میای در نظام آموزشی جوامع ویژه

ن و دوم؛ آشنایی با اکشوری دو وظیفه اساسی را برعهده دارند نخست؛ آشنایی مردم با تاریخ علم و دستاوردهای علمی گذشتگ



, Architecture EngineeringCivil International Congress on  .th4 

 and Urban Development 

27-29 December 2016, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 3 

های روز بحرانامروزه ب .[3] بالاخص کودکان قوانین علمی و ایجاد انگیزه و پرورش روحیۀ علمی در بین اقشار مختلف

های علوم و در موزه ترین موضوعات محوری مورد توجهاز مهم، ن ارتباط کودک با طبیعت در شهرهامحیطی و فقدازیست

سازی روش زندگی مبتنی برهمزیستی با طبیعت از دوران دهد با نهادینهفناوری کشورهای غربی است. چراکه شواهد نشان می

 های اخیر. برای دستیابی به این مهم در دهههای پیش آمده داردترل و جبران بحرانای در کنم عمدهکودکی و ترویج آن سه

و ترویج ها محیطی موزهکاهش اثرات زیست ،پایداری موضوعاتکه به برگزار شده است ها و رویدادهای متعددی کنفرانس

  اشاره شده است:ها اهم آن در ذیل به اند کهزیست در جامعه پرداختهمحیط های حامیگرایش

 [4] محیطیهای زیستلاین رویدادهای مرتبط با موزه، پایداری و گرایشجدول تایم: 1جدول 

ش مهم معماری و طراحی موزه را نادیده توان نقهای علوم کودکان در تعامل با طبیعت نمیهای موزهریزیدر تحقق برنامه

های ی ارزشی احیاء، حفظ و توسعههای خود را بر پایهریزیاهداف و برنامهای که رود موزهزیراکه انتظار میگرفت. 

از جهت  بازی کند،ی واسط برای برقراری پیوند میان کودک و طبیعت را نقش حلقهمحیطی بنیاد نهاده، و قرار است زیست

رویکردهای طراحی ی ارائهبه  ی این بخشحی معماری نیز نمایانگر مأموریت و نقش خود در جامعه باشد. بنابراین در ادامهطرا

 شود، پرداخته شده است.معماری که منجر به برقراری ارتباط میان محیط کالبدی و طبیعی می

 

 طراحی معماری مبتنی بر تعامل با طبیعت -3
 رویكردهای طراحی -3-1

های اخیر، معماران و طراحان رویکردهای متنوعی را در طراحی به منظور برقراری تعامل با طبیعت به کار در طی دهه

اکولوزیک، -تک، معماری سبز-توان به معماری ارگانیک، معماری اکوتک، معماری ارگانیی این رویکردها میاند. از جملهبرده

 رویداد سال

1991 

که به « ها و محیط زیست: راهنمایی برای آموزشموزه»ی امریکا با عنوان های ایالت متحدهی گزارشی از موزهتهیه

ی پیشنهاداتی پرداخت. نتایج این گزارش به ارائهها در آموزش عموم در مورد اکولوژی انسانی میررسی نقش موزهب

اذعان کردند که  %93ی مورد تحقیق، موزه 066ریزی موزه منجر شد و از های نمایشگاهی و برنامهی ایدهدر زمینه

 محیطی در نظر دارند.هایی برای مسائل زیستطرح

1992 
از نتایج این  زیست  برگزار شد.ها و محیطموزهبا عنوان  ICOMبرگزاری کنفرانسی در فرانسه از طرف سازمان 

 بود.« اکوموزه»ها با عنوان کنفرانس معرفی نوع جدیدی از موزه

 محیطی.های زیستی اختصاص یافته به آموزشبه عنوان نخستین موزه CuriOdysse ی افتتاح موزه 1994

1919 
که به معرفی « ی مشترک مازیست و توسعه: آیندهکمیسیون جهانی در مورد محیط»انتشار گزارشی با عنوان 

 پرداخت.ی پایدار میتوسعه

 زیست.شناسی و محیطی موزهدر زمینه  ICOMبرگزاری کنفرانسی در فرانسه توسط  1996

 واین در ایالت کانِکتیکات امریکا برای نخستین بار.ی مارک تتوسط خانه و موزهLEED نامه اخذ گواهی 2664

 های کودکان.توسط  انجمن موزه greenexhibits.orgسایت اندازی وبراه 2662

 (Green Museums Initiative Committee)های سبز ی پیشگامان موزهگیری کمیتهشکل 2660

 (.American Alliance of Museums) امریکاهای پیمان توسط موزه PIC Greenی گیری کمیتهشکل 2661

 توسعه یافت. -محیطیهای زیستای متعهد به مسئولیتی گستردهمؤسسه-های سبزپیمان غیررسمی موزه 2669

 ها.انتشار استانداردهای پایداری در موزه 2613
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های علوم کودکان را ی حاضر موزهجا که مقالهاز آن .[2] ... اشاره کردگرا ومنطقهمعماری پایدار، معماری بایونیک، معماری 

مورد مطالعه قرار داده است، از میان رویکردهای مذکور، بایستی رویکردی انتخاب شود که نیازهای رشدی کودک را علاوه بر 

حبنظران اعم از ریچارد لوو، دیوید اُر، رابرت مایکل های بسیاری از صاپژوهشتأمین ارتباط با طبیعت مدنظر قرار دهد. برطبق 

امروزه [6].  باشدبرای رشد سالم کودکان و پیوند با دنیای طبیعی مؤثر تواند میکه طراحی بایوفیلیک دهد نشان میپایل و... 

، فرهنگیهای آموزشی، های ویژۀ کودکان از قبیل کاربریدر غرب طراحی بایوفیلیک به عنوان رویکرد نوینی در طراحی محیط

به  کیلیوفیبا یطراحشود. همچنین وزش طبیعت، و غیره اتخاذ میهای علوم و تاریخ طبیعی، مراکز آمهای کودکان، موزهموزه

 یهاو چالش یوحدت اجتماع جادیا ماران،یآموزان، بهبود بکاهش استرس محل کار، بهبود عملکرد دانش یبرا یعنوان راهکار

و  شیحفظ، افزابر بیش از هرچیز این رویکرد  .[7]هستند، شناخته شده است  یو تندرست یمربوط به سلامتکه  گرید یآشنا

 .کندیم دیتأک یشهر یزیرمنظر و برنامه یمعمار ،یمهندس ،یمعمار قیبشر از طر یبرا عتیطب دیمف یهابازگرداندن تجربه

در ادامه به معرفی  شده است. یبررس کیلیوفیبا یطراح یۀپا بر یمعمار یو اصول طراح میمفاه شتارنو نیدر ا نیبنابرا

 ها میان محیط کالبدی و طبیعی تعامل برقرار کنند، پرداخته شده است.ای که بایستی معماران بر طبق آنطراحیهای مؤلفه

 

 های طراحیمؤلفه -3-2

س مطالعات پیشین نگارندگان، از تحلیل رویکرد تعامل با طبیعت، براسا مبنی بر های طراحیبرای دستیابی به مؤلفه

(، دِر و کِلِرت 2612پردازان عبارتند از دِر و لَنس )این نظریه پرداز طراحی بایوفیلیک بهره گرفته شد.نظریه 2های دیدگاه

ی دات متعدداستنا به دلیل( که 2614(، و کرامِر و بِراونینگ )2661(، هیرواگِن و هاس )2661(، هیرواگِن و گِرِگُری )2613)

اند مورد استفاده قرار گرفته شده است، در منابع و مراجع مرتبط با کودک و طبیعت در طراحی بایوفیلیک هاکه به این پژوهش

ی کودکان مبتنی بر ههای ویژهای طراحی محیطاز مؤلفه بندی جدیدیی طبقهتوان به ارائهاز نتایج این پژوهش می .[2]

 به طور خلاصه آورده شده است. ذیلهای طراحی اشاره کرد که در جدول تین اولوو تعیی تعامل با طبیعت

 

 [2]بایوفیلیک های طراحی مبتنی بر تعامل با طبیعت بر اساس رویكرد طراحی ویژگی: 2جدول 

 ردیف
نوع تجربه 

 طبیعت

های ویژگی

طراحی 

 بایوفیلیک

درجۀ اهمیت در همۀ 

های طراحی دیدگاه

 بایوفیلیک*

در  تیماه ۀدرج

 یطراح یهادگاهید

 کودکان* کِیلیوفیبا

 هایژگیو حاتیتوض

1 

تجربه 

مستقیم از 

 طبیعت

 1 1 تنوع حسی

  تعامل چندحسی با طبیعت،  ارتباط غیربصری با

شنوایی، لامسه،  هایمحرکه از استفادطبیعت و 

 بویایی و چشایی

 های طبیعی، نور و تهویۀ ارتباط با فرایندها و سیستم

 طبیعی

 ریزی نشده با طبیعتمدت و برنامهتباط کوتاهار 

 ها مثل ایجاد ها و حسها و بوها، رنگایجاد رایحه

 های روزانه و فصلیریتم

 ارتباط غیربصری با طبیعت 

دسترسی 

مستقیم به 

 طبیعت

2 2 

 ارتباط و مواجهۀ مستقیم با آب 

  ارتباط و مواجهۀ مستقیم با تنوع زیستی؛ گیاهان و

 جانوران

2 

 

 

 

جربه ت

غیرمستقیم 

 از طبیعت

 

 دیو تقل یتداع

 عتیطب

 

 

2 2 

 سازی طبیعتشبیه 

 ایجاد تنوع روشنایی مانند نور متمرکز و سایه 

 های سمبُلیک به های بایومورفیک: ارجاعالگوها و فرم

های فرمی، سلسله مراتب و الگویی، بافتی یا آرایش

 عددی موجود در طبیعت
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2 

 

 

ادامه 

جربه ت

غیرمستقیم 

 از طبیعت

و  یتداعادامه 

 عتیطب دیتقل

 وی عسل، آشیانه های طبیعی از قبیل: کندتداعی فرم

 هایا صخره

 مرغی، بیضی، و استفاده از فرم صدف، مارپیچ، تخم

 حیوانی

 2 2 یعیطب مصالح
 گیری از مصالح و عناصر طبیعت با حداقل بهره

 پردازش

با  یبصر ارتباط

 عتیطب
2 2 

 ها و فرایندهای دید به عناصر و مناظر طبیعی، سیستم

 طبیعی

3 

تجربه 

مکان و 

 فضا

 3 1 پذیریتبدیل

 ایجاد تنوع در زمینۀ یکسان 

 پذیریارتجاع 

 پذیری در مصالح و در فضاهاایجاد تبدیل 

 3 3 ابهام و پیچیدگی

  استفاده از دیدهای مبهم برای اکتشاف فضا و انتقال

 اطلاعات

 ایجاد پیچیدگی قابل کشف در فضا 

 القاء حس آزادی، بازیگوشی،  شگفتی و سرگرمی 

 ی فضاهاامکان اکتشاف تصادف 

 3 3 انداز و پناهچشم

 تأمین فرصت مشاهدۀ اطراف بدون خطر دیده شدن 

 گیری از شرایط و کناره تأمین دید آزادانه به اطراف

 محیطی

ارتباط 

اکولوژیکی با 

 مکان

2 3  ژیکی و فرهنگیوهای اکولایجاد ارتباط با مکان 

 = کم3= متوسط   2= زیاد   1باشند: اند. اعداد بیانگر میزان اهمیت به قرار مقابل میمرتب شده 3تا  1از شماره ها به ترتیب اولویت میزان اهمیت هر کدام از ویژگی *

( مصالح 4) عت،یطب ی( تداع3) عت،یبه طب میمستق ی( دسترس2) ،ی( تنوع حس1اعم از ) یژگیو 9بر اساس جدول فوق 

انداز و ( چشم1) ،یدگیچی( ابهام و پ9(، )ییجاو جابه رییتغ تی)قابل یریپذلی( تبد0) عت،یبا طب ی( ارتباط بصر2) ،یعیطب

 ها،مؤلفه نیا انیمکه در  رگذارندیتأث عتیکودک و طب یتعامل یهاطیمح یبا مکان در طراح یکی( ارتباط اکولوژ9پناه، و )

 .[2] هستند تیاهم یبالا ۀمرتب یدارا «یریپذلیتبد»و  «یتنوع حس» یهایژگیو

های موردی پرداخته شده است که با هدف های طراحی مذکور به بررسی و تحلیل نمونهمه با استفاده از مؤلفهدر ادا

کالبدی و طبیعی مورد مطالعه قرار دستیابی به راهبردهای طراحی اتخاذ شده توسط معماران برای ایجاد تعامل میان محیط 

 گرفته است.

 

 وم کودکانهای علهای موردی: موزهتحلیل نمونه -4
ها و موانعی در با محدودیت به لحاظ جدید بودن رویکرد طراحی مبتنی بر تعامل با طبیعت در معماری این نوشتاردر 

در کشورهای غربی هستند و در های اجرا شده ی نمونهستجوها، عمده. بر طبق جهای موردی مواجه هستیمانتخاب نمونه

های دانشجویی هنامها و مطالعات صورت گرفته در حد پایانشد اجرا نشده است و پژوهشای که با این رویکرد باکشورمان نمونه

 انتخاببا توجه به معیارهای شرح داده شده در ذیل نمونه تعدادی  ،طراحی راهبردهایبه منظور دستیابی به است. بنابراین 

 اند:مورد بررسی قرار گرفتهاند و شده

 ی گواهینامهاخذ و  طراحی بر مبنای رویکرد پایداریLEED :ی رویکرد طراحی به واسطهرود که انتظار می

شرایط و اصول طراحی بایوفیلیک در برخی از دارای های انتخابی نمونه، LEEDی پایدار و اخذ گواهینامه

 .رویکرد پایداری و بایوفیلیک از اشتراکات بسیاری برخوردارنداست که  ذکرلازم به  باشند.ها جنبه



, Architecture EngineeringCivil International Congress on  .th4 

 and Urban Development 

27-29 December 2016, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 0 

 ضوع محوری آموزشی کودکان با مو-های فرهنگی: در این راستا از میان محیطآن مخاطب اصلی پروژه ووع موض

ی ها همگی از نوع موزهاین موزه و مراکز طبیعت کودکان انتخاب شد که های علومموزهعلوم و طبیعت از قبیل 

 ی آموزش غیر رسمی هستند.تعاملی کودک بر پایه

 :های انتخابی از میان ی معماری، نمونهبا توجه به جدید بودن این رویکرد در عرصه سال ساخت یا بازسازی

 ند.شداند انتخاب اند یا مورد بازسازی قرار گرفتههایی که به تازگی ساخته شدهپروژه

  :هستندهای شهری پروژه ها همگی در مقیاسنمونهمقیاس پروژه. 

 

 ی موردیهامعرفی نمونه -4-1

 نمونه موردی با عناوین ذیل انتخاب شدند: 4ارهای مذکور در این بخش، مطابق با معی

 ی کودکان مَدیسونموزه 

 ی کودکان پیتسبِرگموزه 

 ی ملی بازیموزه 

 ی کودکان بروکلینموزه 

 اند.ها شرح داده شدههای این نمونهدر ادامه مشخصات و ویژگی

 

 Madison Children’s Museum)) سونیمَد کودکان یموزه -1 -4-1

بنا نهاده و تأمین محیطی اصول پایداری و کاهش اثرات زیستمأموریت خود را بر مبنای رعایت  ی کودکان مدیسونموزه

  .[8] داده استها در نظر قرار سلامت کودک و جامعه را در تمام زمینه

 

 ی کودکان مَدیسونصات عمومی موزهمشخ: 3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات عمومی ردیف

 نفر( 241،921ا )جمعیت مدیسون: کیامر ن،یسکانسیو سون،یمَد تموقعی 1

 2616 بازسازیتاریخ  2

 مترمربع 4619 زیربنا 3

 نفر 266666 تعداد کاربران 4

 دید هوایی  2شكل  madisonchildrensmuseum.org))منبع: سونیکودکان مد یموزه 1شكل 
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 (Children’s Museum of Pittsburgh) تسبِرگیپ کودکان یموزه -2 -4-1

 یو بازساز یطراح یمبنا «یواقع یزهایبا چ یباز» یفلسفه با یو عملکرد یشناسییبایز یهاه جنبهموز نیا یدر طراح

 .[9] افتیساختمان موزه بازتاب  یو به طور کل هاشگاهینما فضاهایکه در مصالح مورد استفاده،  موزه قرار گرفت 2664سال 

 

 ی کودکان پیتسبِرگمشخصات عمومی موزه: 4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات عمومی ردیف

 نفر( 362،141: ا )جمعیت پیتسبرگکیرام ،پیتسبِرگ، پِنسیلوانیا موقعیت 1

 2662 بازسازیتاریخ  2

 مترمربع 9693 زیربنا 3

 نفر 209666 تعداد کاربران 4

 )منبع:باغ اجتماعی  3شكل 
www.archdaily.com) 

 (archdaily.com )منبع:بام باغ 5شكل  (www.archdaily.com موزه )منبع:طبقات پلان  4شكل 
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 (www.greenexhibits.orgی کودکان پیتسبرگ )منبع: موزه 7شكل 

 ورودی موزه 6شكل 

 موزه یورود 8شكل 

 ( www.kearch.com موزه )منبع:طبقات پلان  9شكل 
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 The Strong National Museum of Play)) یباز یمل یموزه -2 -4-1

مرتبط با  اءیاش ونیکلکس نیترو جامع نیبزرگتر یدربردارنده واست  یباز موضوعبه  افتهیاختصاص  یموزه، تنها موزه نیا

 .[10] است های کامپیوتریبه ویژه بازی یباز

 

  ی ملی بازیمشخصات عمومی موزه: 5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات عمومی ردیف

 نفر( 1،612،214یکا )جمعیت رچستر: رُچِستِر، نیویورک، امر موقعیت 1

 2660 تاریخ ساخت 2

 مترمربع 22993 زیربنا 3

 نفر 066666 تعداد کاربران 4

 (www.stp.by ورودی موزه )منبع: 11شكل  ( http://greenexhibits.org ی بازی دید هوایی )منبع:موزه مل 11شكل 

 موزه +1طبقه  پلان 12شكل  (www.museumofplay.org پلان همكف موزه )منبع: 13شكل 
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 Brooklyn Children’s Museum)) نیبروکل کودکان یموزه -2 -4-1

 یالهام بخش کودکان براو صورت گرفته  یداریپا ینهیدر زم نشانیآموزش کودکان و والد یهیبر پااین موزه  یطراح

 .[11] تاس شانیانتخاب سبز در زندگ

 

  ی کودکان بروکلینمشخصات عمومی موزه: 6جدول 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات عمومی ردیف

 نفر( 2،030،932ا )جمعیت بروکلین: کیامر ،نیویورک ،بروکلین موقعیت 1

 2661 تاریخ ساخت 2

 مترمربع 0199 زیربنا 3

 نفر 466666 اد کاربرانتعد 4

 (/http://vinoly.com پلان موقعیت )منبع: 15شكل  )/http://vinoly.comدید هوایی موزه )منبع:  14شكل 

 (/http://vinoly.comمنبع: )+ موزه 1پلان طبقه  17شكل  (/http://vinoly.comپلان همكف موزه )منبع:  16شكل 
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 های موردیدر نمونهمبتنی بر تعامل با طبیعت رویكرد طراحی  هایراهبردهای طراحی بر طبق مؤلفهبررسی -4-2

های های موردی، نخست به شرح و بسط مؤلفهطراحی معماری به کار برده شده در نمونه راهبردهایراج خبه منظور است      

 مطابق ذیل پرداخته شده است:مذکور 

  :عتیاز طب میمستق یهاتجربه نیتراز مهم عتیکودک و طب انیم یتعامل چندحس یبرقرار ۀبه واسطتنوع حسی 

یعت دارد که در های موجود در طبها و فرایندها، تنوع، تغییر و ریتماین مؤلفه تأکید بر چرخه .شودیمحسوب م

 های متفاوت در فرد تأثیرگذار است.ایجاد حس

 واسطه با عوامل طبیعی اعم از آب، گیاهان و جانوران است.دسترسی مستقیم به طبیعت: تأکید بر ایجاد ارتباط بی 

 :تداعی فرم، الگوها، آرایش و ساختارهای موجود در طبیعت تداعی و تقلید طبیعت 

 :مصالح بومی، محلی و طبیعت مجاور استفاده از مصالح طبیعی 

 ارتباط بصری با طبیعت: ایجاد دید و منظر به عوامل طبیعی 

 فضاها  یاست. از لحاظ طراح یفضاها و مصالح مورد استفاده قابل بررس اسیدر دو مق این مؤلفهپذیری: تبدیل

مصالح  ۀاز جنب. باز اشاره کرد طیو مح یداخل یفضا نیب یوستگیپ جادیو ا یعیو طب یکالبد طیبه ادغام مح توانیم

 شکل و حرکت آزادانه اشاره کرد. رییتغ تیبا قابل یعیبه استفاده از مصالح سست و طب توانیم زین

  قابل کشف باشد.برای کودک ابهام و پیچیدگی: ایجاد دیدها و فضاهای مبهم و رازآلود که در عین پیچیدگی 

 اطراف و دوردست در عین امکان پنهان شدن از عوامل محیطی.انداز و پناه: ایجاد دید و منظر به چشم 

 ...ارتباط اکولوژیکی با مکان: ایجاد ارتباط با بوم و منطقه در قالب انسانی، طبیعی و  

 شده است. تحلیل نمونه موردی  4راهبردهای طراحی اتخاذ شده توسط معمار به طور جداگانه در هر  در ادامه

 

 سی: تنوع ح1مؤلفه  -4-2-1

 یندهایمطابق با فرا یراتتغیی بروزهمچون  هاییاز طریق راهی تنوع حسی های موردی مؤلفهبا توجه به بررسی نمونه

محقق  هیمانند نفوذ نور متمرکز و سا ییتنوع روشنا جادیا، هوا انیهوا، رطوبت و جر یدما ،یطیمح یهادر رنگ یعیطب

 نمونه موردی بیان کرده است: 4در  را مؤلفه تحقق این راهکارهایشود. جدول ذیل می

 

 های موردی در نمونه «تنوع حسی»ی مؤلفه راهبردهای طراحیبررسی : 7جدول 

 طراحی معماری راهبردهای های موردینمونه ردیف

 سونیکودکان مَد یموزه 1
 های فتوولتائیکاستفاده از پنل-

 های بازشواستفاده از پنجره-

 رگتسبِیکودکان پ یموزه 2

های متنوع که حواس مختلف افراد را تحریک ها، مصالح و الگوها و بافتبا استفاده از رنگایجاد نمایشگاه -

 کند.کرده و امکان تجارب جدید را فراهم می

 استفاده از مصالح سنگ، شن و ....-

 ند.کان نامرئی باد حرکت میجریاستفاده از نمای متحرک که به هنگام وزش باد، مطابق با -

 استفاده از روشنایی طبیعی-

 ی گرماییکاهش اثر جزیرهسقف بازتابنده برای - یباز یملّ یموزه 3

 نیکودکان بروکل یموزه 4

 های خورشیدیاستفاده از پنل-

 کاشی نمای بازتابنده برای بازتاب نور خورشید در تابستان-

 های وسیع در طول موزهاستفاده از پنجره-

 اعم از: آب، شن، موسیقی صالح مختلفبا مسطح بازی  -

 کارگیری مصالح با قابلیت تحریک حواسبه-
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 : دسترسی مستقیم به طبیعت2مؤلفه  -4-2-2

ترسی مستقیم به طبیعت ایجاد تالاب، حوضچه، استخر ی دستحقق مؤلفه راهبردهایهای موردی از جمله بر طبق نمونه

 است: آمدهجدول ذیل  است که دربام و ... آب و منابع آبی، استفاده از پوشش گیاهی متنوع در فضای داخلی و خارجی مثل باغ

 

 های موردی در نمونه« دسترسی مستقیم به طبیعت»ی مؤلفه راهبردهای طراحیبررسی : 8جدول 

 طراحی معماری راهبردهای ای موردیهنمونه ردیف

 سونیکودکان مَد یموزه 1

 های طاقی و سبز، گلخانهاهگهمراه با دریاچه، مرغدانی، گذر بامایجاد باغ-

  بام با هدف آموزش به کودکان.ی آب باران به صورت اکسپوز در باغآوری آب باران و لولهایجاد سیستم جمع-

  نصب توربین بادی در بام-

 تسبِرگیکودکان پ یموزه 2

 های اکسپوزدهندهها با اتصالاستفاده از چوب در نمایشگاه-

 باشد.ها، سبزیجات و گیاهان دارویی و خوراکی میبخش باغ که شامل انواع گوناگونی از میوه-

 امکان کاشت گیاه-

 آوری آب باران.استفاده از بشکه برای جمع-

 ها فراهم شده است. ها در گلفروبردن دست ها اعم ازآزمودن با کثیفیفرصت  -

 های آبیبازی با آب و تغییر مسیر آب با مجسمه-

 یباز یملّ یموزه 3

 های متفاوت ماهی و مرجان است.ایجاد آکواریومی که دارای گونه-

ی گونه گیاه، کاوش مسیرهای حرکت 366که دارای امکاناتی اعم از اکتشاف بیش از  در موزهباغ ایجاد -

نشستن در عمارت تابستانی، گوش های بومی، های مختلف پروانهآشنایی با کونههای مخفی، پیچیده و گوشه

 است. ایجاد نوای موسیقیها، و آبشار، پشتآبگیر لاکی پرندگان و دریاچه، کردن به صدا

های آموزشی در لیتها و انجام فعاامکان بازدید از طویله، کاشت در حیاط سبزیجات و میوه نمایشگاه با-

 کودکان مزرعه

 نیکودکان بروکل یموزه 4
 کند.را آگاه مینمایشگاه با موضوع آب و انواع کاربرد آن در زندگی روزمره کودکان -

 .جانوران آبزیها، پرندگان، و ها، مارمولکپشتی موزه از قبیل: لاکوجود حیوانات زنده از مجموعه-

 

 تقلید طبیعت: تداعی و 3مؤلفه  -4-2-3

ها و ، تقلید ویژگیهای طبیعیاستفاده از نقوش و رنگ عبارتند ازتحقق مؤلفه تداعی و تقلید طبیعت  راهبردهایازجمله 

 است:شده بیان  جدول ذیل که درهای گیاهان و درختان، سطوح منحنی و گنبدی های لنداسکیپ، استفاده از موتیففرم

 

 های موردی در نمونه« تداعی و تقلید طبیعت»ی مؤلفه راهبردهای طراحیبررسی : 9جدول 

 طراحی معماری راهبردهای های موردینمونه ردیف

 سونیکودکان مَد یموزه 1

 های تعاملی با مبلمان از مصالح و رنگ طبیعیایجاد نمایشگاه-

 دکان های گلی برای کوایجاد خانه-

  های طبیعی با چوب قابل بازیافت یا سنگها و کفپوشاستفاده از نیمکت-

 دسترسی کودکان به مصالح طبیعی برای خلق آثار هنری-

 فالی برای بالارفتن یا پنهان شدنهای ساستفاده از محفظه-

  های صعودی برای بالارفتن به فرم اسکلت حیوانات با جنس چوبایجاد سازه-

 های مدور با نقوش درختز فرماستفاده ا-

 تسبِرگیکودکان پ یموزه 2
 بخش استودیو از چوب واقعی ساخته شده است.-

 اند.گار رفتههای عبورمرور بههای حصیری برای قسمتکفپوش-

 یباز یملّ یموزه 3
 ایسازی امکان بالا رفتن کودک از دیوار صخرهفراهم-

با الگوها و اشکال هندسی در حال تغییر شکل. این اشکال غالبًا در ی کَلِیدوسکوپ و آشنایی وجود لوله-

 اندهای طبیعیی اشکال موجود در بافتبرگیرنده
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 نیکودکان بروکل یموزه 4
های سخت درختان در کف طبقات بالایی از بامبو استفاده شده است که قابلیت به جای استفاده از تخته -

 ی مجدد دارد.استفاده

 

 : مصالح طبیعی4مؤلفه  -4-2-4

های تعاملی کودک با استفاده از مصالح بومی، محلی و طبیعت مجاور که حداقل پردازش و دستکاری در طراحی محیط

 شرح داده است: نمونه موردی 4این مؤلفه در  راهبردهای طراحیجدول ذیل طبیعت از اهمیت بسزایی برخوردار است. 

 

 های موردی در نمونه« مصالح طبیعی»ی مؤلفه راهبردهای طراحیبررسی : 11جدول 

 طراحی معماری راهبردهای های موردینمونه ردیف

 سونیکودکان مَد یموزه 1
 گل، سفال و...اعم از: چوب، سنگ، کاهطبیعی استفاده از مصالح -

 (VOCهایی با استفاده محدود از های طبیعی و غیرسمی )رنگاستفاده از رنگ-

 تسبِرگیان پکودک یموزه 2

 –از مصالح کم انتشار هستند  یتیکامپوز یهاها و چوبها، کفپوشرنگ رها،یتمام سطوح چسبنده، درزگ-

 .اندکیسبک ارگان باتیاز ترک یکم زانیم یهستند و دارا دیبدون فرمالدئ یعنی

 یهایگندم، کاش یااعم از: بامبو و سطوح تخته یعیها، اشکال نرم و مصالح طبرنگ یداراها شگاهینما-

 .باشدیارزن م یهاشن و دانه لیاز قب یعیطب یشده ی، مصالح دستکارVOCبدون  یهارنگ ک،یارگان

 یباز یملّ یموزه 3
های با ها، درزگیرها و رنگی چسبندههای هوای داخلی که بدبو، مضر باشند به کمک تهیهکاهش آلاینده -

 هاو کفپوش VOCمیزان کم 

 ی داخلیاستفاده از بامبو در فضاها-  نیودکان بروکلک یموزه 4

 

 : ارتباط بصری با طبیعت5مؤلفه  -4-2-5

های موردی با ایجاد آن در نمونه راهبردهای طراحیاین مؤلفه بر ایجاد دید و منظر به عوامل طبیعی تأکید دارد که 

این راهبردها جدول ذیل شود. در ارتفاع دید ناظر محقق می انداز از راهروها به طبیعت اطراف، تعبیه پنجرهنظرگاه، ایجاد چشم

 تحلیل کرده است: نمونه موردی 4در  را

 

 های موردی در نمونه« ارتباط بصری با طبیعت»ی مؤلفه راهبردهای طراحیبررسی : 11جدول 

 طراحی معماری راهبردهای های موردینمونه ردیف

  های طاقی و سبز، گلخانههمراه با دریاچه، مرغدانی، گذراه مباایجاد باغ- سونیکودکان مَد یموزه 1

 تسبِرگیکودکان پ یموزه 2
 باشد.ها، سبزیجات و گیاهان دارویی و خوراکی میبخش باغ که شامل انواع گوناگونی از میوه-

 های آبیبخش آب و مجسمه-

 یباز یملّ یموزه 3

 ماهی و مرجان است.های متفاوت ایجاد آکواریومی که دارای گونه-

گونه گیاه، کاوش مسیرهای حرکتی  366ایجاد باغ در موزه که دارای امکاناتی اعم از اکتشاف بیش از -

های بومی، نشستن در عمارت تابستانی، گوش های مختلف پروانههای مخفی، آشنایی با کونهپیچیده و گوشه

 آبشار، ایجاد نوای موسیقی است.ها، و پشتکردن به صدای پرندگان و دریاچه، آبگیر لاک

های آموزشی در ها و انجام فعالیتنمایشگاه با امکان بازدید از طویله، کاشت در حیاط سبزیجات و میوه-

 کودکان مزرعه

 نیکودکان بروکل یموزه 4
 آب نمایشگاه با موضوع-

 پرندگان، و جانوران آبزی.ها، ها، مارمولکپشتی موزه از قبیل: لاکوجود حیوانات زنده از مجموعه-
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 پذیری: تبدیل6مؤلفه  -4-2-6

است. در مقیاس فضاها به ایجاد پیوستگی  اجرا قابل پذیری در دو مقیاس مصالح و فضاهاهمانطور که ذکر شد مؤلفه تبدیل

به  رونیباز و ب یضااز ف یاستخرایجاد مسیرهای چندمنظوره، به عنوان مثال توان اشاره کرد میان فضای داخلی و خارجی می

در مقیاس مصالح نیز اجزای سست و . کندباز بدل  یاز فضا یرا به تداوم یداخل یشود و فضا دهیکتابخانه کش یلداخ یفضا

 نمونه موردی است: 4این مؤلفه در  جدول ذیل راهبردهایگیرند. طبیعی اعم از شن، چوب، سنگ، پر و.. در این زمره قرار می

 

 های موردی در نمونه« پذیریتبدیل»ی مؤلفه اهبردهای طراحیربررسی : 12جدول 

 طراحی معماری راهبردهای های موردینمونه ردیف

 سونیکودکان مَد یموزه 1
 قابلیت تغییرشکل و تبدیل فضای درون به بیرون و بالعکس.-

 هاامکان تعامل کودک با مصالح نرم، آزاد، شل و سست در نمایشگاه-

 تسبِرگیان پکودک یموزه 2

 ی مختلفدهندهی گلی با استفاده از ابزار شکلخلق مجسمه-

 بازی قایم باشک در تایرهای بزرگ-

 وتابیی پیچی طنابی و پایین آمدن از سرسرهصعود از شبکه-

 ی بزرگ تایرهای تایری و مجسمهصندلی-

 کند.ای را برای کودکان فراهم میی حلقههخیز رفتن در خانسوپرماکت کودکان قابلیت سینه- یباز یملّ یموزه 3

   نیکودکان بروکل یموزه 4

 

 : ابهام و پیچیدگی7مؤلفه  -4-2-7

توان با دیدهای بسته و مبهم می سطوح منحنی در طراحی فضاها ایجادهای صورت گرفته، این مؤلفه با با توجه به بررسی

 عنوان کرده است:ونه موردی را نم 4این مؤلفه در  راهبردهایجدول ذیل  کرد.محقق 

 

 های موردی در نمونه« ابهام و پیچیدگی»ی مؤلفه راهبردهای طراحیبررسی : 13جدول 

 طراحی معماری راهبردهای های موردینمونه ردیف

 ایجاد دیوارهای منحنی در فضاها- سونیکودکان مَد یموزه 1

  تسبِرگیکودکان پ یموزه 2

 یباز یملّ یموزه 3
 یجاد دیوارهای منحنی در طول راهروهاا-

 های مخفی در باغ اکتشافکاوش مسیرهای حرکتی پیچیده و گوشه -

   نیکودکان بروکل یموزه 4

 

 انداز و پناه: چشم8مؤلفه  -4-2-8

 انشعابی و های شبهبانی، استفاده از سقف پایین آمده، فرمهایی مثل برج دیدهاین مؤلفه با ایجاد مکان مطابق جدول ذیل

 شود.ای مثل درختان محقق میشاخه

 

 های موردی در نمونه« انداز و پناهچشم»ی مؤلفه راهبردهای طراحیبررسی : 14جدول 

 طراحی معماری راهبردهای های موردینمونه ردیف

 بامایجاد دید به مرکز شهر و اطراف از باغ- سونیکودکان مَد یموزه 1

 بانی که امکان برافراشتن پرچم، نگاه از طریق یک پریسکوپ به سطح زمین را دارد.بالا رفتن از برج دیده- رگتسبِیکودکان پ یموزه 2

  یباز یملّ یموزه 3

   نیکودکان بروکل یموزه 4
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 : ارتباط اکولوژیكی با مكان9مؤلفه  -4-2-9

های لنداسکیپ سانی محلی، برقراری ارتباط میاندهد که این مؤلفه با استفاده از منابع و نیروی انها نشان میبررسی

 قابل اجراست که در جدول ذیل توضیح داده شده است: یو باغ جمع یداخل یفضاها نیرتباط بداخلی و خارجی مثل برقراری ا

 

 های موردی در نمونه« یكی با مكانارتباط اکولوژ»ی مؤلفه راهبردهای طراحیبررسی : 15جدول 

 طراحی معماری راهبردهای ردیهای مونمونه ردیف

 سونیکودکان مَد یموزه 1

  استفاده از محصولات محلی برای تغذیه جانوران-

 استفاده از نیروی کار محلی-

 ی دانشجویان دانشگاه ویسکانسین است.ساختههای موزه دستنیمکت-

 های محلیکاشت درخت-

 طراحی دیوارها با تصاویر مرکز شهر-

 بامز شهر از باغایجاد دید به مرک-

 ی تاریخی واقع در سایت موزهحفظ کلبه-

  تسبِرگیکودکان پ یموزه 2

 کند.های مختلف امریکا عبور میالسیر موزه با مسیری پوشیده از تصاویر مرتبط با اکولوژی و مکانقطار سریع- یباز یملّ یموزه 3

 نیکودکان بروکل یموزه 4
ی متمایز های واقعی جامعهها و مکانهایی که از انسانعامل با اشیاء و داستانتایجاد نمایشگاهی با امکان - 

 برگرفته شده است.بروکلین 

 .شودهای فراوانی که در بروکلین یافت میتعامل با اکولوژی ایجاد نمایشگاهی با قابلیت-

 

 هابحث و یافته -5
جدولی مطابق ذیل به منظور  موردی، در این بخش هایبا بررسی و تحلیل راهبردهای طراحی معماران در نمونه

نمونه که به صورت جداگانه مطرح شد،  4بندی این راهبردها ارائه شده است. در این جدول راهکارهای هر بندی و طبقهجمع

 اند:شدهبندی جمع

 

 طراحی مبتنی بر تعامل با طبیعتراهكارهای دستیابی به بررسی تطبیقی : 16جدول 

 جربه طبیعتنوع ت ردیف
های طراحی ویژگی

 بایوفیلیک
 راهکارها

1 
تجربه مستقیم از 

 طبیعت

 تنوع حسی

 های فتوولتائیکاستفاده از پنل-

 های بازشواستفاده از پنجره-

که حواس مختلف در فضاها های متنوع ها، مصالح و الگوها و بافتاستفاده از رنگ-

 کند.فراهم میافراد را تحریک کرده و امکان تجارب جدید را 

 استفاده از مصالح سنگ، شن و ....-

استفاده از نمای متحرک که به هنگام وزش باد، مطابق با جریان نامرئی باد حرکت -

 کند.می

 استفاده از روشنایی طبیعی-

 ی گرماییسقف بازتابنده برای کاهش اثر جزیره-

 کاشی نمای بازتابنده برای بازتاب نور خورشید در تابستان-

 ح بازی با مصالح مختلف اعم از: آب، شن، موسیقیوسطایجاد  -

دسترسی مستقیم به 

 طبیعت

 

 های طاقی و سبز، گلخانهاهگهمراه با دریاچه، مرغدانی، گذر بامایجاد باغ-

  .باباران به صورت اکسپوز در باغ ی آبآوری آب باران و لولهایجاد سیستم جمع-

 توربین بادی در بام نصب-
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دسترسی مستقیم ادامه 

 به طبیعت

 های اکسپوزدهندهها با اتصالاستفاده از چوب در نمایشگاه-

 زیجات و گیاهان دارویی و خوراکی.ها، سبمیوه اعم از امکان کاشت گیاه-

  ها فراهم شده است.ها در گلها اعم از فروبردن دستفرصت آزمودن با کثیفی -

 های متفاوت ماهی و مرجان است.ایجاد آکواریومی که دارای گونه-

های های مخفی، آشنایی با کونهکاوش مسیرهای حرکتی پیچیده و گوشه امکان-

ای بومی، نشستن در عمارت تابستانی، گوش کردن به صدای پرندگان همختلف پروانه

 ها، و آبشار، ایجاد نوای موسیقی است.پشتو دریاچه، آبگیر لاک

 .هاکاشت در حیاط سبزیجات و میوه نمایشگاه با امکان بازدید از طویله،-

 کند.اع کاربرد آن در زندگی روزمره کودکان را آگاه مینمایشگاه با موضوع آب و انو-

 ها، پرندگان، و جانوران آبزی.ها، مارمولکپشتاز قبیل: لاکوجود حیوانات زنده -

2 
تجربه غیرمستقیم 

 از طبیعت

 عتیطب دیو تقل یتداع

 های تعاملی با مبلمان از مصالح و رنگ طبیعیایجاد نمایشگاه-

 های گلی برای کودکان اد خانهایج-

  های طبیعی با چوب قابل بازیافت یا سنگها و کفپوشاستفاده از نیمکت-

 بامبومثل  دسترسی کودکان به مصالح طبیعی برای خلق آثار هنری-

 های سفالی برای بالارفتن یا پنهان شدناستفاده از محفظه-

  با جنس چوب های صعودی برای بالارفتن به فرم اسکلت حیواناتایجاد سازه-

 های مدور با نقوش درختاستفاده از فرم-

 بخش استودیو از چوب واقعی ساخته شده است.-

 ایسازی امکان بالا رفتن کودک از دیوار صخرهفراهم-

 یعیطب مصالح

 یمصالح دستکار، ، بامبوگل، سفالاستفاده از مصالح طبیعی اعم از: چوب، سنگ، کاه-

 ارزن یهاشن و دانه لیاز قب یعیطب یشده

 (VOCهایی با استفاده محدود از سمی )رنگهای طبیعی و غیراستفاده از رنگ-

 عتیبا طب یبصر ارتباط

 های آبیآب و مجسمهوعی نمایشگاه موض-

ر با امکان دید به عناصری همچون دریاچه و آبگی باممثل باغ ایجاد فضای جمعی-

 ها، گلخانه، آکواریوم و استخر ماهی و ....پشتلاک

گیاهان ها و نمایشگاه با امکان بازدید از طویله، کاشت در حیاط سبزیجات و میوه-

 کودکان مزرعه های آموزشی درانجام فعالیتدارویی و 

 ها، پرندگان، و جانوران آبزی.ها، مارمولکپشتاز قبیل: لاکوجود حیوانات زنده -

 تجربه مکان و فضا 3

 پذیریتبدیل

 قابلیت تغییرشکل و تبدیل فضای درون به بیرون و بالعکس.-

مثل تایر، شن،  هاامکان تعامل کودک با مصالح نرم، آزاد، شل و سست در نمایشگاه-

 آب، گِل، چوب و سنگ

 وتابیی پیچی طنابی و پایین آمدن از سرسرهصعود از شبکه-

 ابهام و پیچیدگی
 ، راهروها و مسیرهادر فضاهابا دیدهای بسته و مبهم ایجاد دیوارهای منحنی -

 های مخفیمسیرهای حرکتی پیچیده و گوشهباغ با  ایجاد-

 انداز و پناهچشم

 نقاط شاخص شهر مثل مرکز شهرد دید به ایجا-

 ی رویدادهای سطح زمینبانی با یک پریسکوپ برای مشاهدهایجاد برج دیده-

 ها، تایرهای بزرگ و...پلهایجاد فضاهای مخفی برای پنهان شدن مثل زیر راه-

 هایی اعم از مطالعه، بازی با عروسکایجاد فضاهای دنج و نیمه پنهان برای فعالیت-

ارتباط اکولوژیکی با 

 مکان

 استفاده از نیروی کار محلی-

 کاشت درخت و گیاهان بومی-

 انگیز شهرطراحی دیوارها با تصاویر نقاط خاطره-

 آثار تاریخی و قدیمی در سایت موزهحفظ -

 متعدد شهرهای ایجاد نمایشگاهی با قابلیت تعامل با اکولوژی-
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 گیرینتیجه -6
نمونه موردی، راهکارهای ارائه شده بر طبق  4طراحی به کار گرفته شده در سی راهبردهای در پژوهش حاضر، با برر

و راهکارهای تحقق ها بندی قرار گرفت. به صورت کلی با نگاه به این مؤلفههای طراحی متعامل با طبیعت مورد دستهمؤلفه

 ری را برمبنای موارد اشاره شده در ذیل قرار دهند:توانند رئوس طراحی معماهای علوم کودکان، معماران میها در موزهآن

 های فتوولتائیکیگیری از نور روز مثل ایجاد بازشوها به سمت نور مطلوب، استفاده از پنلبهره 

  هاها و بافتتنوع در مصالح، رنگایجاد تحریک حواس افراد با 

 طبیعتهای جدید با الهام از با نمایش تکنولوژی گیری از انرژی بادبهره 

 آوری آب بارانآموزش و ترویج فرهنگ بازیافت مثل ایجاد سیستم جمع 

 بام، دریاچه، گلخانه، جانوران، گیاهان، آب، کوه و... مثل ایجاد باغاعم از جان آشنایی با طبیعت زنده و بی

 آکواریوم

 گیاهان و  ،جانورانهای موجود در طبیعت مثل سطوح منحنی، مدور، هندسی با الهام از تداعی و تقلید فرم

 محلی اکولوژی

  موجود در طبیعت مجاورطبیعی استفاده از مصالح 

 پنهانایجاد فضاهای مبهم، اسرارآمیز، پیچیده در عین داشتن قابلیت کشف، فضاهای مخفی، دنج و نیمه 

 ی کولوژکاشت درختان و گیاهان بومی، اانگیز شهر، آشنایی با بوم و ترویج حفظ آن از طریق تصاویر خاطره

 محلی و...

های طراحی متعامل با طبیعت را ی علوم کودکان مدیسون تمام مؤلفههای علوم کودکان بررسی شده، موزهاز بین موزه

پذیری، ابهام های تبدیلبروکلین به غیر از مؤلفهی کودکان موزهبازی، و  ی ملیی کودکان پیتسبرگ، موزهبرخوردار است. موزه

ی حاصل از پژوهش های دیگر را برخوردارند. با توجه به نتیجهداز و پناه، و ارتباط اکولوزی با مکان، مؤلفهانو پیچیدگی، چشم

به علت اهمیت بیشتر در طراحی مدنظر قرار « تنوع حسی»و  «پذیریتبدیل»ی شود که دو مؤلفهپیشین نگارندگان، توصیه می

به طور مستقل کمتر مورد بررسی دقیق برای کودکان  ر تعامل با طبیعتطراحی معماری مبتنی بدر کشور ما، اگرچه . گیرند

های ها و طرحتواند تأثیر قابل توجهی در برنامههایی هرچند کنترل شده و محدود، میقرار گرفته است، اما نتایج چنین پژوهش

های آتی در راستای تطبیق هششود پژومیپیشنهاد بدین منظور  کودکان داشته باشد.ی ویژههای ارتقای کیفیت محیط

 راهکارهای طراحی ارائه شده با بستر فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی سرزمینمان صورت گیرد.
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