
 ویژگیهای معماری
سی ها و مطالعات ،   شهر اگر با توجه به برر ست  قرار دراین  ستفاده  جهت شهدا( ، در  یادمان نمادی) ا  ا

ست  الزم رود كار به خاصی)ترویج جوانمردی( ،  مقصود  برای كه معماری آن نماد، دارای ویژگیهای زیر   ا
 باشد :
 باشد هویت و محتوای آن با متناسب بودن ، بدیع عین در . 
 كند كمك معرفی شهر آوج و ارتقاء منزلت به . 
 شد  نیز ظاهری زیبایی ، واجد تفاخر ایجاد عین در   و هارنگ تركیب از آن معماری در عبارتی به. با

 .باشند مفید و بخش زیبا،آرامش گرددكه استفاده اشكالی
 شانگر  بودن جذاب و زیبایی عین در باید شد  منطقه قرقان نیز تاریخ و فرهنگ ن  عین ی دریعن .با

 هندسددی اشددكا  و ، خطوط فرمی هر پشددت پس در تا ظاهری باشددد زیبایی واجد آرامش ایجاد
ند  وممكن متنوع های   هم بتوان ماد ماری ایرانی  ن ید   دراثر را مع ید   حفظ جد ما نده  بر هم و ن   آور

 . امروز شهر باشد مدرن نیازهای
  به  و شدددده تعیین پیش از قالب   یك  در خود سددداختن محدود  بدون  در یك جمله معماری یادمان باید ،       

ه  بهر ذهنی جرقه و الهام نوعی از برگرفته نو از طرحی محدودیتها، در خود پای و دسددت بسددتن عبارتی
گیرد و كالبد اصلی آن باید در جهت هماهنگی با ارزشهایی باشد كه نقشی مثبت در شخصیت یا سیمای        

 یادمان دارند.یعنی باید:
  حائز اهمیت از جمله نشانه های شهری پاسخگو باشدبه دیدهای. 

 به جغرافیا و تاریخ پاسخگو باشد یعنی به آن چه كه آن مكان را ایجاد كرده است. 

 به مقیاس محیط پاسخگو باشند. 

 به شبكه شهری پاسخگو باشند. 

    .از مصالح و جزئیات با كیفیت و پایدار و شاخص محلی استفاده نماید 

 یش ارزش محیط انجام شوددر راستای افزا. 

 ومالحظات كلیدی كه در معماری این یادمان حائز اهمیت اندعبارت است از:
 . ارتباط میان فضا و طبیعتی كه آن را محدود می كند 

 . تناسب فضا برای كاربری مورد نظر 

 . خدمات عمومی مورد نیاز و ارتباط آنها با عملكرد 

 از.ایمنی و ادراک عموم از ایمنی مورد نی 

 زمین توسعه محیطی و فیزیكی محدودیتهای . 

 فضا مطلوبیت جهت و پوشش گیاهی در درختان از استفاده . 

 


