
9
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اولين همايش پژوهشگران دكتري معماري منظر روز دوشنبه 11 آبان در سالن شهيد آويني پرديس هنرهاي 
زيبا دانشگا تهران برگزار شد.

«دكتر سيد اميرمنصوري» دبير همايش پس از تشكر از حضور اساتيد و دانشجويان به ارزش هاي زمان تأسيس 
دوره هاى دكترى اشاره كرده و برگزارى آن را فرصتى براى تقويت دوره هاى پايين تر دانست. وي درباره اهداف 

همايش افزود :
ــيس دوره هاي  ــگاه هاي مختلف براي تأس ــته معماري منظر ايجاب مي كند ظرفيت هاي دانش "نو بودن رش
ــعه رشته منظر است كه از طريق مشاركت چهار  ــود. اين همايش مقدمه اي براي توس عالي به كار گرفته ش
دانشگاه بزرگ كشور (تهران، شهيدبهشتي، تربيت مدرس و علم و صنعت) پديد آمده است. سياست ايجاد 
 «Erasmus Mundus» ــته هاي جديد با مشاركت چند دانشگاه در اتحاديه اروپا نيز تحت عنوان برنامه رش
ــگاه هاي مختلف تنظيم شده  ــترك از ظرفيت هاي دانش ــتفاده مش جريان دارد كه با رويكرد هم افزايي و اس
ــت تا با حمايت از پژوهش هاي دكتري معماري منظر اين رشته را توسعه دهيم.  ــت. تالش ما بر اين اس اس

اين همايش مي تواند چشم اندازي از ادامه راه به دانشجويان مقاطع پايين تر ارائه كند."
دبيرخانه همايش پس از فراخوان مقاالت در تيرماه 1388، 26 مقاله از سراسر كشور دريافت كرد كه 10 مقاله 

براى ارائه در همايش در سه پانل برگزيده شدند.
پانل اول : باغ ايراني

اعضاي پانل : مهندس شيباني، دكتر انصاري، دكتر متدين، دكتر اديبي
 نقدي بر فرضيه الگوي چهارباغ در شكل گيري باغ ايراني (وحيد حيدر نتاج)

 تأثير اقليم در به كار گيري عناصر شاخص باغ ايراني (مهدي فاطمي)
 شناخت ساختار باغ اندلس در بررسي ميداني (مهرداد سلطاني)

پانل دوم : منظر شهري
اعضاي پانل : دكتر منصوري،  دكتر زنديه، دكتر محمودي

 ارزيابي نقش منظر در باززنده سازي رودخانه خشك شيراز (امين حبيبي)
 اصل رويكردها و نظريات تعامل محور ميان معماري منظر و طراحي شهري (سينا رزاقي)
 رابطه چگونگي قرار گيري ساختمان هاي بلند مرتبه و منظر شهري (مهرداد كريمي مشاور)

كودك مداري در منظر فضاهاي شهري : زمينه ها وضرورت ها (مريم عليزاده اسكويي)
پانل سوم : منظر فرهنگي

اعضاي پانل : دكتر فرزين، مهندس شيباني، دكتر منصوري
 بازشناخت منظر فرهنگي؛ از يك تعريف جهاني تا تعاريف بومي (پرستو عشرتي)

 تداوم هويت در منظر شهري (با بررسي سه شهر تاريخي سمرقند، كوردوبا و نائين) (محمد آتشين بار)
 شيوه هاي طراحي و نيازهاي آموزشي در معماري منظر (مرتضي اديب)

جمع بندي
در پايان «دكتر فرزين» در مورد نگاه افراطي به خارج از مرزها براي يافتن تعاريف و معاني منظر هشدار داد. 
از نظر وي "سهم و سابقه ايران از فرهنگ جهاني به عنوان يك پايگاه تمدني، ايجاب مي كند كه نامي مستقل 
براي اين رشته داشته باشيم و واژه اي جامع تر از «منظر» براي آن نداريم. بايد با ريشه يابي مسايل به اصالت هاي 

خود برگرديم و از سطحي نگري پرهيز كنيم".
«مهندس شيباني» ابراز اميدواري كرد تا با برگزاري جلسات چالشي با متخصصين رشته هاي مرتبط با منظر، 

محورهاي پژوهشي در موضوع متنوع تر شود و مفاهيم اين رشته شفاف تر شود. 
دكتر زنديه از وجود گرايش هاي مختلف در مقاالت اين همايش ابراز خرسندي كرده و با توجه به كمبود منابع 

منظر در بازار كتاب، جمع آوري اين يافته ها و انتشار آن ها را الزم شمرد.
دكتر منصوري نيز تمامي اعضاي جامعه منظر را هدفمند و پركار خوانده و افزود : "مراقب باشيم تا با آسان گيري 
ــند علمي در زمينه منظر نيازمنديم.  ــيدن به ادبيات و نگاه نو باز نمانيم. ما به توليد س ــاده انگاري از رس و س
خوشبختانه موضوع مقاالت بسيار كاربردي بود و اين گزارش ها نبايد در كتابخانه ها به فراموشي سپرده شود. 

الزم است پژوهشگران آينده اين روال را ادامه دهند."

گزارش اولين همايش يك روزه 
پژوهشگران دكتراي معمارى منظر
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اوليـن سـمينار و كارگاه تخصصى معمارى و سـازه هاى 
پارچه اى توسـط گروه تحقيق و توسعه شركت سازه هاى 
پارچه اى ديبا و موسسه سازه هاى غشائى آلمان (IMS)، به 
ميزبانى پرديس هنرهاى زيباى دانشگاه تهران، در تاريخ 

19 تا 21 آبان ماه سال جارى برگزار شد.
هدف از برگزارى اين سـمينار، آشنايى مهندسان سازه و 
معماران ايرانى با روش طراحى سازه هاى پارچه اى و ارتقاء 
سـطح دانش مربوط به اين سـازه ها در ميان متخصصان 
 IMS رشـته هاى مرتبط بود. در اين راستا، تجربه موسسه
در برگزارى سـمينارها و دوره هاى آموزشى تخصصى در 
اين زمينه، در كنار سابقه شركت ديبا در طراحى و اجراى 
اين گونه سـازه ها، زمينه سـاز ارائه مطالب كاربردى براى 
جامعه متخصـص ايرانى در خصوص سـازه هاى پارچه اى 

گرديد.

بيش از چهل سال است كه سيستم سازه هاى كششى يا غشائى در صنعت 
ساختمان مورد توجه قرار گرفته است. اين سازه ها مى تواند به عنوان پوشش 
يا سايبان دائم، موقت و با قابليت جابجايى مورد استفاده قرار گيرد و همراه 

با نورپردازى خالقانه يك فضاى شهرى را مطلوب و شاخص سازد. 
ــتفاده در اين سازه ها به لحاظ فرم و عملكرد با كليه  پارچه هاى مورد اس
مصالح متعارف و متداول در صنعت ساختمان متفاوت هستند. اين سازه ها 
ــه لحاظ اقتصادى  ــفاف، داراى طول عمر زياد و ب ــبك، زيبا، نيمه ش س

مقرون  به صرفه مى باشند. 
ــركت سازه هاى پارچه اى ديبا از سال 1384 فعاليت خود را در زمينه  ش
ــى آغاز كرده و تا به حال پروژه هاى  ــازه هاى كشش طراحى و اجراى س
ــت. اين شركت  ــهرهاى مختلف ايران اجرا نموده اس متعددى را در ش
ــتن نيروهاى متخصص و آموزش ديده، توان طراحى  با در اختيار داش
و اجراى كليه سيستم هاى كششى پارچه اى را با همكارى شركت هاى 

معتبر بين المللى دارا است. 

اعضاى شركت سازه هاى پارچه اى ديبا  (برگزار كنندگان سمينار)

شركت كنندگان در سمينار به همراه سخنرانان و كميته برگزارى
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سـمينار در دو بخش تئورى و عملى برگزار شـد. در بخش 
تئـورى، اسـاتيد مدعو در خصـوص تاريخچه سـازه هاى 
پارچه اى، اصول و مبانى طراحى اين سـازه ها، انواع پارچه 
و ويژگى هاى آن و نيز تنظيم شـرايط محيطى در معمارى 
پارچه اى به ايراد سخنرانى پرداختند. در كنار مطالب ارائه 
شده در اين بخش، موسسه IMS، شركت سازه هاى پارچه اى 
ديبـا، شـركت هاى Mehler وVerseidag (از بزرگ تريـن 
توليدكنندگان پارچه)، كارگاه هنر مهندسى دانشگاه شهيد 
بهشتى و شركت هنر مهندسـى گراينر آلمان به حاضران 

معرفى شد.
بخش عملى به كارگاه ماكت سازى، براى آشنايى با روش فرم يابى 
سـازه هاى پارچه اى و كارگاه هاى معرفـى نرم افرازهاى مرتبط 
( ForTen و MEHLER tensiledraw) با طراحى ايـن سـازه ها
اختصاص داشت. اين كارگاه ها با استقبال خارج از حد تصور 

روبرو شد.
اولين سمينار و كارگاه تخصصى معمارى و سازه هاى پارچه اى 
با بازديد اساتيد و شركت كنندگان در سمينار از پروژه هاى 
انجام شده توسط شركت سازه هاى پارچه اى ديبا در اراضى 

عباس آباد خاتمه يافت.

براى دريافت اطالعات بيشتر به سايت موسسه تحقيقاتى ديبا www.diba-ir.com مراجعه نماييد.

ــط پروفسور رابرت اوف1 و  ــه سازه هاى غشائى در سال 1999 توس موسس
ــهر بوبنينگن3 آلمان تأسيس شد. هدف  ــاندر فارچ2 در ش ــور الكس پروفس
ــه گرد هم آوردن استادان، دانشجويان، مهندسان، فيزيك دانان،  اين موسس
برنامه نويسان كامپيوتر و متخصصان ساير رشته   هاى مرتبط براى دستيابى 
ــازه  هاى پارچه اى است. موسسه IMS با  به فناورى هاى نوين در زمينه س
همكارى دانشگاه آنهالت4 در سال 2006 اولين دوره تخصصى آموزشى در 
زمينه سازه هاى پارچه اى را در محل مدرسه باهاوس5 برگزار كرد. تا امروز 
ــه فارغ التحصيل شده اند و در كشورهاى مختلف  افراد زيادى از اين موسس
ــتغال دارند. شركت  ــازه هاى پارچه اى اش به فعاليت تخصصى در زمينه س

سازه هاى پارچه اى ديبا نمايندگى اين موسسه در ايران را عهده دار است.
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برنامه اولين سمينار و كارگاه تخصصى معمارى و سازه هاى پارچه اى
ــگاه تهران)،  ــكده معمارى دانش  افتتاحيـه : دكتر حامد مظاهريان (رئيس دانش

مهندس عليرضا بهزادى (مديرعامل شركت سازه هاى پارچه اى ديبا)
 تاريخچه سـازه هاى غشـائى : دكتر محمود گالبچى (مدير گروه تكنولوژى 

معمارى دانشگاه تهران)
 سازه هاى غشائى از چادرهاى عشاير تا سقف هاى بزرگ : دكتر اوالد بوبنر 

(IMS استاد مدعو موسسه)
 اصول طراحى سازه هاى پارچه اى : پروفسور رابرت اوف (استاد دانشگاه آنهالت 

(IMS و رئيس موسسه
 معرفى شركت Verseidag : آقاى محمد البحش

 معرفى كارگاه هنر مهندسـى دانشـكده معمارى و شهرسازى دانشگاه 
شهيد بهشتى : آقاى عليرضا فاضلى، آقاى على آشتيانى

 معرفى نرم افزار ForTen : مهندس شهزاد ايرانى

 معرفى موسسه سازه هاى غشائى (IMS) : پروفسور رابرت اوف 
 سازه هاى ETFE – Foil : دكتر الرس شيمان (استاد دانشگاه صنعتى مونيخ)

 سـازه هاى پارچه اى و تنظيم شـرايط محيطى : پروفسور راينر بلوم (رئيس 
آزمايشگاه مقاومت مصالح بلوم)

 معرفى شركت Mehler : آقاى نصرى بن فرج
 معرفى شركت سازه هاى پارچه اى ديبا: مهندس ليال عراقيان (مدير طراحى شركت)

 آناليز خورشيدى سازه هاى پارچه اى : مهندس مجتبى صميمى (طراح نرم افزار 
(Solarchvision

 معرفى شركت هنر مهندسى گراينر : دكتر سويتبرت گراينر (مهندس سازه 
و مدير عامل شركت)

 خصوصيات پارچه : پروفسور راينر بلوم 
 جزئيات، ساخت و اقتصاد در سازه هاى پارچه اى : پروفسور رابرت اوف 

 معرفى پروژه آمفى تئاتر آب و آتش (شـركت سازه هاى پارچه اى ديبا) : 
مهندس ليال عراقيان، مهندس سحر ياسائى

 اختتاميه : مهندس عليرضا بهزادى

كارگاه ها
 ماكت سازى (مهندس پريسا اميرتاش)

 معرفى نرم افزار ForTen (مهندس شهزاد ايرانى)
 معرفى نرم افزار MEHLER tensiledraw (مهندس سحر ياسائى)


