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دیاگرام  حبابی در معماری چه مفهومی دارد؟ + نمونه دیاگرام

>
مترجم : علیرضا انصاری / کارشناسی ارشد معماری منظر

طراحــی و مفهوم ســازی یــک پــروژه، فرآینــدی طوالنــی اســت. پــس از تجزیــه و تحلیــل اولیــه ســایت و 
کاربــران آن، اولیــن قــدم ایــن اســت کــه برنامــه و موقعیــت آنهــا را نســبت بــه یکدیگــر مشــخص کنیــد. 
ــی  ــه طراح ــم در مرحل ــک گام مه ــه ی ــود ک ــی ش ــام م ــی انج ــای حباب ــق دیاگرام ه ــوًال از طری ــن معم ای
کانســپت مفهومــی اســت. در ایــن مقالــه قصــد داریــم در مــورد چگونگــی اســتفاده بهینــه از آنهــا در 

فرآینــد طراحــی خــود صحبــت کنیــم.
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از  کــه  اســت  اساســی  بخــش  یــک  حبابــی  دیاگــرام  پیداســت،  آن  نــام  از  کــه  همانطــور 
»حباب هایــی« بــه شــکل تقریبــا متفــاوت تشــکیل شــده اســت. هــر یــک از ایــن حبــاب هــا 
نشــان دهنده یــک برنامــه جداگانــه اســت کــه بایــد در فضایــی کــه شــخص طراحــی مــی کنــد، 
گنجانــده شــود. نزدیکــی )فاصلــه( حباب هــا نشــان دهنــده رابطــه فیزیکــی بیــن آنهاســت. ایــن 

حبــاب هــا ممکــن اســت بــا شــکل ها و ترســیماتی متفــاوت یــا یکســانی ترســیم شــوند.

ــرای تعییــن نــوع رابطــه  بســیاری از معمــاران از خطــوط مختلــف )شکســته و مــوج دار و …( ب
بیــن هــر یــک از ایــن حباب هــا اســتفاده مــی کننــد. بــه عنــوان مثــال، یــک خــط ثابــت بیــن دو 
ــی کــه یــک خــط نقطه چیــن  ــر و نزدیکــی اســت، در حال ــد قوی ت ــاب نشــان دهنده یــک پیون حب

بــرای پیوندهــای ضعیــف تــر بیــن فضاهــا اســتفاده مــی شــود.

ــاب  ــد. حب ــه کار می رون ــا ب ــردش درون فضاه ــا گ ــت ی ــان دادن جه ــرای نش ــب ب ــا اغل ــش ه فل
هــا در واقــع بیــان گرافیکــی برنامــه هــا و فضاهــا در یــک پــروژه معمارانــه هســتند، بــا اشــکال 
و اندازه هــای مختلــف کــه انــدازه نســبی یــا اهمیــت سلســله مراتبــی آنهــا را نشــان مــی دهــد.

هــدف اصلــی دیاگرام هــــای حبابــی کمــک بــه معمــاران اســت تــا ایــده هــای اولیــه خــود را 
ــان  ــی را نش ــی و کل ــده اساس ــب ای ــا اغل ــن حباب ه ــد. ای ــان کنن ــری( بی ــری )تصوی ــان بص ــه زب ب

می دهنــد و هنــگام ایجــاد یــک اســتراتژی مفهومــی اولیــه بســیار کارآمــد هســتند.

نــوع قرارگیــری ایــن حباب هــا نشــان دهنــده نیازهــای کاربــر اســت و نشــان می دهــد کــه کــدام 
موقعیت هــای برنامــه بــرای آن فضــای خــاص کاربــرد بیشــتری دارنــد.

دیاگرام حبابی در معماری چیست؟
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در پروژه هـــای معمــاری »جزئیــات« اهمیــت ویژهــای دارنــد. بــرای موفقیــت پــروژه بایــد بــه 
عوامــل بســیار دقیــق و جزئیــات توجــه شــود و بســیاری از ایــن جزئیــات پــس از تجزیــه و تحلیــل 

ــود. ــخص می ش ــایت مش ــق س دقی

هنــگام شــروع یــک پــروژه جدیــد، یــک معمــار بایــد ایــن الزامــات را فهرســت کنــد و نمایش هــای 
گرافیکــی ســاده ای ایجــاد کنــد کــه بــه شــروع طراحــی کمــک کنــد. اینجاســت کــه دیاگــرام  حبابــی 
ــا  ــد ت ــک کن ــار کم ــک معم ــه ی ــه ب ــت ک ــن اس ــی ای ــک دیاگرام حباب ــرض ی ــد. کل ف ــی کن ــک م کم
ــک  ــه ی ــود و ب ــاح ش ــد اص ــی توان ــدًا م ــه بع ــد ک ــان کن ــری بی ــکلی بص ــه ش ــه را ب ــات برنام الزام

چیدمــان دقیق تــر فضاهــا یــا پــان مناســب تبدیــل شــود.

از آنجایــی کــه ایــن دیاگرام هــا بســیار ســاده هســتند و زمــان زیــادی را نمــی گیرنــد، ایجــاد 
ــد  ــاران فرآین ــه معم ــه هم ــت. البت ــان اس ــیار آس ــف بس ــرات مختل ــاد تغیی ــرار و ایج ــن تک چندی
کاری خــاص خــود را دارنــد، امــا اکثــر آنهــا از دیاگرام هــای حبابــی اســتفاده مــی کننــد تــا فرآینــد 

ــر کننــد. ــرل ت ــر و قابــل کنت طراحــی را روان ت

اســتفاده از دیاگرام هــای حبابــی دارای نــکات مثبــت زیــادی اســت کــه منجــر بــه اهمیــت و 
ارتبــاط مــداوم آن در زمینــه معمــاری شــده اســت. اکثــر معمــاران، چــه دانشــجو و چــه حرفــه 

ــت : ــر اس ــرح زی ــه ش ــای آن ب ــی از مزای ــد و برخ ــی کنن ــتفاده م ــا اس ــن دیاگرام ه ای، از ای

دیاگرام های حبابی سریع هستند و در زمان بسیار صرفه جویی می کنند.
آنها طبقه بندی اولیه فضاها را بر اساس نیازهای کاربران و حرکت آنها آسان می کنند.

بــا توجــه بــه ســادگی آنهــا، مــی توانیــد چندیــن تکــرار انجــام دهیــد کــه بهتریــن طــرح مفهومــی 
دســت پیــدا کنیــد.

آنها نمایش بصری خوبی از ایده اولیه یک معمار در مورد فضا هستند.

چرا باید از دیاگرام حبابی استفاده کرد ؟!

چرا باید از دیاگرام حبابی استفاده کرد ؟!
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درک و خوانــش طــرح را تســهیل می کنــد، ) کارفرمــا بــه راحتــی می توانــد اجــزای طــرح را توســط 
دیاگرام هــای حبابــی درک کنــد(

معایب استفاده از دیاگرام حبابی
اگرچــه دیاگرام هــای حبــاب راهــی عالــی بــرای شــروع تجســم فضایــی طراحــی شــما هســتند، 
ــا نقــاط ضعف هایــی نیــز مواجــه شــویم. بعضــی از ایــن هــا بــه شــرح زیــر  امــا ممکــن اســت ب

اســت:

- دیاگرام هــای حبابــی بــرای شــروع یــک طراحــی عالــی هســتند، امــا هیــچ اطاعاتــی در مــورد 
زبــان طراحــی واقعــی فضــا منتقــل نمــی کننــد.

- دیاگرام هــای حبابــی عمومــا هرگــز مقیــاس بنــدی نمــی شــوند و هنگامــی کــه طرح هــا بــه 
درســتی پیش نویــس شــوند، بســیاری از مشــکات انــدازه و مقیــاس ایجــاد مــی شــود.

- تغییر از دیاگرام های حبابی به یک طرح برای طراحان جدید دشوار است.
- بــرای طراحانــی کــه در کنــار برنامه هــا روی ســه بعدی هــم کار می کننــد، تجســم یــک فــرم 

ــت. ــوار اس ــی دش ــای حباب ــا دیاگرام ه ــن کار ب ــب در حی ــی مناس فیزیک
بــا ایــن حــال، امکان ســنجی دیاگرام هــای حبابــی از معمــار بــه معمــار دیگــر متفــاوت اســت و 

تــا حــد زیــادی بــه نحــوه ســازماندهی و کار و تخصــص هــر شــخص متفــاوت اســت.
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یکــی از ویژگی هــای خــوب دیاگــرام حبابــی ایــن اســت کــه هیــچ قانــون ســختی وجــود نــدارد کــه 
شــما مجبــور باشــید بــه آن هــا پایبنــد باشــید. دیاگــرام حبابــی صرفــا بــرای ســهولت در فراینــد 
طراحــی معمــار اســت و ممکــن اســت هــر جــور کــه صــاح بدانــد از آن اســتفاده کنــد. بــا ایــن 
ــی  ــرام حباب ــک دیاگ ــاد ی ــرای ایج ــت ب ــن اس ــه ممک ــود دارد ک ــی وج ــل کل ــی از مراح ــال، برخ ح

آن هــا را بدانیــم :

- اولیــن قــدم ایــن اســت کــه فهرســتی از تمــام بخش هــا )اســکان/فضاها( کــه بایــد در برنامــه 
شــما گنجانــده شــوند را فهرســت کنیــد. ایــن کار پــس از تجزیــه و تحلیــل کامــل ســایت، کاربــر و 

الزامــات عملکــردی انجــام مــی شــود.
ــدازه کوچــک،  ــه هــر فضــا یــک ان ــن ب ــن اندازه هــای نســبی اســت. بنابرای - دومیــن قــدم تعیی

ــا متوســط اختصــاص دهیــد. ــزرگ ی ب
- حــاال شــروع بــه ترســیم دایــره هــا )حباب هــا( کنیــد و طبــق برنامــه تعییــن شــده آنهــا را ترســیم 
کنیــد. هنــگام ترســیم ایــن حباب هــا، انــدازه نســبی آنهــا را در نظــر داشــته باشــید. اگــر بــه فرآینــد 

کار شــما کمــک می کنــد، مــی توانیــد رنــگ هــای مختلفــی را بــه هــر حبــاب اختصــاص دهیــد.
- هــر حبــاب را در موقعیتــی قــرار دهیــد کــه فکــر مــی کنیــد بــرای آنهــا مناســب تــر اســت. 
)جانمایــی فضاهــا یــا بایــد دقیــق صــورت گیــرد یــا عمومــا بصــورت تقریبــی و کلــی نمایــش داده 

می شــود.
- هنگامــی کــه همــه مکان هــا در جــای خــود قــرار گرفتنــد، می توانیــد خطــوط و فلش هایــی 
را اضافــه کنیــد تــا ارتبــاط برنامــه بــا یکدیگــر را بیشــتر توضیــح دهیــد. فلــش هــا را بــرای نشــان 

دادن نقــاط گــردش و ورودی/خروجــی اضافــه کنیــد.
- اکنــون مــی توانیــد دیاگــرام حبابــی را در پــان ســایت خــود قــرار دهیــد و بــا توجــه بــه شــکل 
مــرز ســایت و… تغییراتــی را ایجــاد کنیــد. بســیاری از مــردم ایــن کار را در ابتــدا انجــام مــی دهنــد، 

یعنــی دیاگــرام خــود را مســتقیما در بــاالی پــان ســایت خــود شــروع مــی کننــد.
 -هنگامــی کــه اولیــن ترســیمات را انجــام دادیــد، مــی توانیــد آن را تجزیــه و تحلیــل کنیــد و یــک 
دیاگــرام جدیــد ایجــاد کنیــد کــه تغییــرات و بهبودهایــی را نســبت بــه نســخه قبلــی ارائــه مــی 

کنــد. ایــن کار را تــا زمانــی کــه از دیاگــرام راضــی شــوید ادامــه دهیــد.
اگرچه دنبال کردن این مراحل توصیه می شود، اما الزامی نیست.

نحوه ایجاد دیاگرام حبابی
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همانطــور کــه در بــاال ذکــر شــد، راه مســتقیمی بــرای ایجــاد یــک دیاگــرام حبابــی خــوب وجــود 
نــدارد، امــا بــرای ســهولت درک، چنــد نمونــه از آنهــا را در زیــر ارائــه کرده ایــم. مــی توانیــد از 
ایــن مــوارد بــه عنــوان ایــده گرفتــن بــرای دیاگرام هــای خــود اســتفاده کنیــد و مســیر ترســیم و 

تولیــد را آغــار کنیــد.

نمونه هایی از دیاگرام حبابی
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