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 بیعتا الگوپذیری از گیاهان در طپذیر ساختمان بهای سازگار و انطباقپوسته

 
 سمیرا رزازی7*، فاطمه مظفری2

 عضو هیات علمی معماری وشهرسازی موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان-1

 عضو هیات علمی معماری دانشگاه آزاد  واحد ساری-2
Razazis@yahoo. com 

 

 چکیده

 وانعنبهرا  هاآنداخلی هستند که ما اغلب  شدهساختهر تقابل بین محیط خارجی و فضاهای ساختمان د یهاپوسته

. میاکردهلحاظ  هاساختمانهای محدودی در تطابق با تغییرات محیطی در حلو راه میاگرفتهمانع یا حفاظ در نظر 

. راحتی فضای داخلی است نیتأمای انرژی بر ین مصرفا. دارند هاساختماننماها نقش مهمی در اتالف انرژی در 

 یهاپوستهطراحی  خصوصبههای معماری و پذیری دارد که در طرحزیادی در جهت انطباق یهاحلراهطبیعت 

چند عملکردی و بسیار پاسخگویی ، پیچیده یهاحلراهمحیطی های زیستسازگاری. است اجراقابلساختمانی 

و معماری مطرح نماید و هدف یافتن  یشناختستیزبین سازگاری  ییهاحلراهاین مقاله در نظر دارد . هستند

زیرا مانند  هستتمرکز این تحقیق بر روی گیاهان . هاستساختمانراهکاری جهت ایجاد نوآوری در طراحی نمای 

ه ردخود را با محیط اطرافشان منطبق ک هاآن. مانندیمها فاقد حرکت هستند و در یک مکان خاص باقی ساختمان

، هایتئوربر اساس  شدهانجاممروری است بر تحقیقات  پژوهشاین . کنندیمو در مقابل عوامل خارجی تغییر 

 منظوربهبرای هدایت این اصول  ییهابرنامهاطالعات از گیاهان سازگار و نقشه و  یآورجمعموضوعات و ، مفاهیم

جدیدی از  یهاچهیدرراهگشای  توانندیمکه همچنین چند ایده طراحی . معماری است یهاطرحاستفاده در 

 و سازگاری گیاهان با محیط یریپذانطباقتکنولوژیکی در انطباق با شرایط اقلیمی متفاوت بر اساس  یهاحلراه

 . نشان داده شده است، باشداطرافشان 

 

 . یعتتقلید از طب، ژیکارایی انر، یطیمحستیزسازگاری ، گیاهان انطباق پذیر، پوسته ساختمان واژگان کلیدی:

 

 قدمهم-7

از مجموع انرژی مصرفی بخش مهمی در کشورهای توسعه یافته است و با افزایش آگاهی از مشکالت  هاساختمانمیزان استفاده 

، ارانمکپرز و ه). رسدمحیطی و نیاز به کاهش تقاضای انرژی نیاز به یافتن راه حل های پایدار و قابل اعتماد ضروری به نظر میزیست

شهرها یک بخش از مشکل تغییرات آب و هوایی هستند اما آنها می توانند نقش کلیدی در یافتن راه حل در این زمینه  (11022911

شهرهای کنونی سهم زیادی در مصرف انرژی جهانی دارند و در نتیجه در انتشار گازهای  (022990، کامال چائو و همکاران). باشند

عالوه بر این شهرها قدرت مداخله در مسائل شهری و یافتن راه حل مناسب برای جلوگیری از تغییرات آب . دگلخانه ای تاثیر گذارن

، بر اساس تخمین های شورای اروپا. وهوایی را دارند و می توانند در بخش های مختلفی مانند ساختمان سازی پاسخگو باشند

از انتشار گاز دی اکسید  %13یه اروپا را به خود اختصاص می دهند و از انرژی مصرفی در اتحاد %19ساختمان ها در حال حاضر 

کمیسیون اتحادیه ). کاهش دهند 2999درصد از انتشار گازهای گلخانه ایی را تا سال  09تا  09در نتیجه ماموریت یافتند که ، کربن

را جهت برنامه ریزی و تحقیق برای نوآوری  ( این نشان می دهد که چطور اتحادیه اروپا میزان زیادی از بودجه خود2911، اروپا

کاربرد منطقی و منسجم سیاست "کارایی انرژی ساختمان از طریق. برنامه ریزی کرده است 2929کارایی انرژی ساختمان ها تا افق 

 از انرژی هایافزایش تجهیزات کارایی انرژی و استفاه "و"های طراحی فعال و غیر فعال به منظور کاهش بارهای گرمایش و سرمایش

وضعیت اقتصادی کاراتر و ، منابع انرژی سبزتر، مصالح بهتر (111-0322911، استوانویک). به سطح باالیی می رسد"تجدید پذیر 

 (1922911، اسکوا). استفاده بهتر از اطالعات و تلکنولوژی ارتباطات تنها تعدادی از راههایی است که کشف شده است
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 .ها و دیوارها در تقابل بین عوامل محیط خارجی و نیازهای داخلی ساکنین هستنددون همگونی سقفساختمان ها ب عالوه بر این

پوسته های خارجی ساختمان عامل اصلی تشخیص کیفیت و کنترل شرایط داخلی در مقابل شرایط  (2122911، دلگرسو و همکاران)

پوسته های معمارانه یا نماها ، پوسته های محصور کننده ساختمان( بنابر این 1122911، سادیننی و همکاران). خارجی ناپایدار است

پتانسیل و نقش مهمی در ایجاد اصول و قوانین و کنترل اتالف انرژی دارند و این از زمانی است که نماها به عنوان فیلتر واسطه بین 

ساختمان یکی از مهمترین عوامل طراحی پوسته . شرایط محیط خارجی و داخلی و نیازهای ساکنین فضای داخلی به کار رفته اند

برکوز ، 10122991، )اورال و همکاران. برای تنظیم محیط فیزیکی داخلی با تاثیر روی میزان استفاده از انرژی در ساختمان ها است

یادی از نماها و پوسته های ساختمان موضوع تعداد ز، در ارتباط با این نقش موثر در سال های اخیر (11021001، و همکاران

تحقیقات و مطالعات در سرتاسر جهان بوده اند و همه آنها تالش کرده اند تا به بهره وری و کارایی و اجرای بهتر به منظور دستیابی 

 چالش ها و امکان طراحی پوسته ساختمان، افزایش تعداد پروژه ها درباره بهبود و پیشرفت. راحتی یا ساختار مناسب برسند، به انرژی

آن در استفاده از انرژی  پیشرفت قابل توجهی در سال های اخیر داشته است زیرا طراحی معماری مناسب به عنوان پوسته  و تاثیر

و محصور کننده ساختمان می تواند به میزان قابل توجهی میزان مصرف انرژی و نیاز به انرژی کمتر و دستیابی به راحتی در فضای 

  (1322991، سلکویتز). را ایجاد می کنند و در این راه ساختمان های هوشمند اجرایی شده اندداخلی که دو هدف بسیار مهم هستند 

. کندرا ارزیابی می "توانایی موجودات زنده به زندگی بهتر در محیط زیست"سازگاری فرایندی است که در آن از طرفی 

ضوع مورد توجه زیست شناسان نیست و موضوعی امروزه محیط زیست و طبیعت تنها مو (1-1121030، دوبژانسکی و همکاران)

توسعه  که نظمی است به منظور این تمایل معروف است به تقلید از ساختار طبیعت. برای الهام بخشی و تفکر تکنولوژی  جدیداست

 را در معماریهای مهندسی و پزشکی کاربرد یافته و تنها در چند دهه اخیر کاربرد آن دادن بر اساس قوانین طبیعت که در رشته

سیستم هایی که در طبیعت یافت می شود اطالعات و سیاست ها و راهکارهای زیادی به ما پیشنهاد می دهد که می . می بینیم

این مقاله درباره سیاست ها و روش های به کارگیری گیاهان در طراحی و . توان آن را در طراحی منطبق با طبیعت به کار برد

در بخش اول این مقاله مروری بر پوسته های معمارانه سازگار و انطباق پذیر پیشرفته بیان . ای آینده استوری هآتکنولوژی برای نو

عالوه بر آن مروری بر پروژه های ساختمانی و تجزیه و تحلیل آنها در مقایسه با . شده است که شامل اصول زیست ساختاری است

بخش دوم این مقاله مروری عمیق بر گیاهان سازگار و انطباق پذیر فراهم شده  در. تحقیقات دانشگاهی در این زمینه بیان شده است

عالوه بر اینها ایده های جدیدی برای افزایش کارایی انرژی در پوسته های ساختمان ها در نظر گرفته شده که برگرفته از . است

اختمان های سو انطباق پذیری که در پوسته گیاهانی است که در تغییرات محیطی پاسخگو هستند و همچنین سیستم های سازگار

های معماری برای دستیابی به مسائل طراحی پوسته. توانایی پاسخ گویی به شرایط محیطی متغیر را دارند بحث و معرفی می شوند

 انطباق پذیر از سیستم های طبیعی درس هایی گرفته ایم که پاسخ گویی به سواالت زیر را ممکن می سازد2

 توان از سیستم های گیاهی برای خلق و ایجاد پوسته هایی با عملکرد و پیوستگی مانند طبیعت بهره برد؟چطور می  -1

آیا ممکن است ایده های کلی طراحی برای پوسته های ساختمانی با استفاده از قوانین محیط زیستی و سیاست های  -2

 انطباق پذیری از گیاهان را به کار برد؟

بیشتری در ساخت دیوارهای خارجی ساختمان ها به وسیله تقلید از طبیعت در مقابل نماهای  آیا می توان کارایی انرژی -1

 ساختمانی مرسوم و سنتی به دست آورد؟

 

 در نمای ساختمان سازگاری و انطباق پذیری. 2

ی د پیدا مانطباق فرایند تکاملی و پویایی است که موجودات زنده برا ی اینکه بتوانند در مکان زیست خود زندگی کنن

( بیشتر تعاریف از نما و پوسته ساختمانی محدوده حصار بیرونی و بر ساختمان است که 2121030، دوبژانسکی و همکارانکنند)

زیبایی شناسی و خدماتی که در آن ، کنترل، فضای داخلی و خارجی ساختمان را به منظور فراهم کردن عملکردهایی مانند حمایت

 درجه، نور و پرتو خورشید. محیط پیوسته در حال تغییر است و چالش های جدیدی ایجاد می کند. زدجدا می سا، توزیع می شود

این عوامل روی میزان راحتی . عوامل مزاحم و دی اکسید کربن عوامل موثر بر ساختمان هستند، باد، بارندگی، رطوبت نسبی، حرارت

به عالوه این حقیقت وجود دارد که ویژگی های آب و هوایی هر منطقه  .و آسایش ساکنین همانند کارایی ساختمان تاثیر گذار است

نماهای مرسوم و سنتی به طور گسترده ایی ایستا و بدون انعطاف هستند در نتیجه ما در حالیکه  پارامترهای متنوع و متغیری دارد

ژی مصرف شده برای گرمایش و سرمایش انر. میزان زیادی انرژی مصرف می کنیم تا بتوانیم راحتی فضای داخل را کنترل کنیم
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راه حل های حال حاضر تغییرات  (3122913، عمرانی و همکاران). از میزان کل انرژی مصرفی ساختمان را شامل می شود 39%

تهویه یا نورگیری ، سرمایش، محیط خارجی را مدیریت می کند که باعث می شود به میزان زیادی از هدر رفت انرژی در گرمایش

زمانی که عوامل محیط خارجی به طور قابل مالحظه . مان هایمان جلوگیری کرده و محدودیت ها را به خوبی مشخص می کندساخت

 .ایی تغییر می کند نتایج راه حل های مطرح شده در نمای ساختمان های ایستا و ساختمان های پویا و دینامیک قابل مالحظه است

. درصد از انتشار کربن سیاه است 11تا  29مسئول انتشار دو سوم از هاله کربن و تقریبا در نتیجه بخش ساختمان به طور تقریبی 

-0922919، ارگ ورساتز). از میزان برق جهانی را استفاده کرده است %19از انرژی اولیه جهان و  %21عالوه بر این بخش ساختمان 

یا غالف محافظ در نظر گرفته می شد  تا بتواند از اتالف حرارتی به طور مرسوم و سنتی پوسته ساختمان به عنوان مانع حرارتی  (00

این دستاورد بسیاری از راه حل های موثر را از بین میبرد  این در حالی . جلوگیری کند یا سایه بانی برای کنترل نور خورشید باشد

در  .به عنوان عنصری میانجی و واسطه استاست که امروزه پوسته ساختمان به عنوان مانع یا حفاظ در نظر گرفته نمی شود بلکه 

تمان ساخ. ودنتیجه راه حل های سنتی و نماسازی و بام ها برای انطباق و سازگاری بهینه با نیازها و عوامل زمینه ایی طراحی نمی ش

، آرمسترانگ). های ما مخالف شرایط خارجی بودند و قادر به انطباق پذیری با شرایط آب و هوایی و تغییرات محیطی نبودند

چند عملکردی و ، ( اکنون ما به راه حل های منطبق با ساختار محیط زیستی عالقه مند هستیم  زیرا اغلب آنها پیچیده3022912

بنابر این برخالف پوسته ها و نماهای سنتی و صلب قدیمی نماهای معمارانه انطباق پذیر جدید برای . با مسئولیت پذیری باال هستند

درباره نماها و پوسته های معمارانه انطباق پذیر موجود است مانند  تحقیقات متعددی. ساختمان ضروری هستند بهبود عملکرد

توسط وانگ و 2 مانوس شدن با پوسته های پویا و متحرک، (2919، لوننتوسط لونن)1پوسته های ساختمانی سازگار با آب وهوا

پوست هوشمند به وسیله ویگینتون و ، (2993، ر)هسلرهسلپوست سازگار توسط ، (2912، وانگ و همکارانهمکاران)

فیوریتو و . ( 2911، گرسو و باسو( یا پوسته های ساختمانی سازگار به وسیله دلگرسو و باسو)2992، ویگینتون و هریسهریس)

درباره  در این مقاله (2913، فیوریتو و همکاران). همکاران  با بررسی بعضی از این تحقیقات مروری مقایسه ایی تالیف کرده اند

، کمک کردن به حفظ انرژی در زمینه گرمایش. پرداخته شده است هدف اصلی به تحقیق  2پوسته های معمارانه انطباق پذیر با 

در نتیجه پوسته ساختمان نه و هدف دوم آسایش استفاده کنندگان از فضا است  تهویه و نورپردازی از اهداف اصلی است، سرمایش

طوح بی اثر مرسوم بلکه به عنوان پوسته های زنده در ساختمان ها به کار می رود و می تواند دارای گستره وسیعی از به عنوان س

 (0122993، بسلی). تکنولوژی هایی بر اساس پوسته های یافت شده در طبیعت باشد

 

 پوسته های انطباق پذیر ساختمان. 9

از محیط خارجی به خصوص در شرایط آب و هوایی دشوار مانند باد و  ساختارهای ساختمان فضاهایی را برای حفاظت مردم

بام ها و کف ها در ، دیوارها، پوسته های ساختمانی شامل عناصر اساسی مانند پنجره ها. باران و تابش شدید آفتاب فراهم می کند

ی با یک راه حل مناسب برای پاسخگویی تقابل با محیط خارجی و فضاهای اشغال شده داخلی هستند و می توانند برای ذخیره انرژ

( شرایط محیطی به طور مداوم در حال تغییر است و چالش های 1022911، سادیننی). به فاکتورهای اقلیمی خاص به کار روند

(فعالیت های ساکنین همچون فاکتورهای محیطی مانند 19122993، هاسلر ). جدیدی برای پوسته های ساختمانی ایجاد می کند

کیفیت هوا و سر و صدای مزاحم روی راحتی فضای داخل ساختمان تاثیر ، تابش خورشید، درجه حرارت، رطوبت، ه جایی هواجا ب

(سیستم های کنترل خارجی مرسوم از طریق درها و پنجره ها با استفاده ارزان و آسان کنترل های 1222911، برکوهن). گذار است

 .سایه بان های خورشیدی یا لوردراپه های کامال بسته انجام می شد، وردراپه های خارجیدستی سایه بان ها و سایر وسائل مانند ل

این وسائل می توانند ورود حرارت خورشید را کنترل کنند و میزان حرارت به دست آمده را از طریق پنجره ها و سایر مناطق شیشه 

 (12922992، لیدربارو). ایی کاهش دهند

اف طراحی متفاوت ضروری به نظر می رسد که از نماهای ایستا وغیرفعال به سمت نماهای فعال در قرن اخیر تغییر در اهد

به طور همه جانبه ظرفیت پاسخگویی به شرایط و ، های کنترل محیط زیستنماهای متحرک به عنوان سیستم. حرکت می کند

مطرح  1019ی ماندند مانند طرح لکوربوزیه که در سال بعضی از این اهداف تنها در سطح تئوری باق. تغییرات آب و هوایی را دارند

، کوربوزیه). خانه ای که می تواند نفس بکشد، تمام کشورها تنها یک خانه برای، هاوا شد2خانه های جهانی برای تمامی آب وه

                                                           
1-CABS 

2-AKS  
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بعدها در سال . مام ماندبه علت کمبود تکنولوژی در آن زمان برای ساخت چنین ایده های آینده گرایانه ای این طرح ها نات (1001

ویلیام زاک شاخه ایی از معماری به عنوان نمای متحرک را توضیح می دهد که در آن اجزای ساختمان یا تمامی ساختمان  1019

، زاک) .از طریق تغییر شکل تدریجی یا برگشت به شرایط دیگر و یا سایر روش های حرکتی داشتند توانایی انطباق با تغییرات را

، است که شامل الیه های نازکی است که قادر به جذب آب "دیوار چند ظرفیتی" 1009مثال پیشرو تئوری از دهه  (یک1019

 (91-9921001، دیویس).فیلتر و انتقال انرژی ها از محیط اطراف است، انعکاس

 

 پوسته های معمارانه پیشرفته -9-7
ات کارخانه ایی پیشرفته پتانسیل به کارگیری ایده های پیچیده را امروزه به کاربردن تکنولوژی های باال با تکنیک های تولید

 ،ویگینگتون). را قادر می سازد تا خودشان را با شرایط متنوع محیط انطباق دهند این تکنولوژی ها ساختمان. فراهم کرده است

های  بعضی از این پوسته. ر می رود(در حال حاضر خدمات مکانیکی ومصالح یکپارچه پیشرفته به منظور انطباق پذیری به کا2992

طراحی  فرونتیرو کوک که توسط معماران ( a-1)تصویر  1کنستائوس گرز ساختمانی نقش زیبایی شناسی و عملکردی دارند مانند

شد در جایی که پوسته ساختمان آزادانه در بین ساختمان های سنتی و مرسوم ایستاده است و پوسته هوشمند درخشان خارجی 

شورا در 2( مثال عملکردی دیگر ساختمان شماره 2991، کوک و همکاران). ی پروژه های هنر نمایش داده شده استپاسخگو

در این ساختمان . طراحی شده و رتبه ستاره سبز برتر را دریافت کرده است( b-1)تصویر  2مارک پیرسملبورن است که توسط 

 .را مدیریت می کند و در نتیجه باعث پایداری وکارایی ساختمان می شودسیستم های مختلفی که تهویه و آب و نور و خنک سازی 

عالوه بر این پیشرفت ها در سال های اخیر تمایل بیشتری برای طراحی . را ببینید 1تصویر شماره ، (29-2122990، پاور و همکاران(

، ونن)ل. بش و حرکت در آنها آشکارتر استپوسته های انطباق پذیر را نشان می دهد پوسته هایی که پاسخگو هستند و اصول جن

برای مثال ساختمان هوشمند با  (031-00122913، فیوریتو و همکاران، 219-20122913، باروزی و همکاران، 11122919-119

که شامل پانل ها پر  شده از جلبک و خزه  آروپ و اسپلیتر ورک توسط معماران( c-1)تصویر 1 9کواتینت ساختار زیست شناختی

( 1922913 ،تورگال و همکاران). )که زنده بودن آنها وابسته به دریافت نوراست( است که گرما را گرفته و الکتریسیته تولید می کنند

طراحی شده و شامل نمای  9ای، ام، او، اس که توسط گروه معماری(d-1)تصویر  1تو مثال دیگر نمایشگاه تماتیک اقیانوس اس

 . را ببینید 1( تصویر شماره 19122912، نیپرز). تیغه ها نور روز را کنترل می کند متحرک است که با تغییر شکل

 

 
                (d(                              )c(                           )b(                                  )a) 

 (535-622:2276، بادرنه). شناختی ساختمان های ساخته شده بر اساس الگوی زیست. 7تصویر شماره 
 

توسط جان نول کامل شد که یکی از اولین و شناخته  1001در سال که ( a-2موسسه عرب در پاریس )تصویر شماره مثال دیگر

ان های سایه ب. شده ترین نمونه در زمینه اجرای نمای فعال است که بر اساس پاسخگویی اتوماتیک توسط سنسورهای محیطی است

سلول  29999( 1022919، لونن). کننده اتوماتیک تغییر شکل تکنولوژیکی الهام گرفته از آفتابگیرهای سنتی عربی است کنترل

 (9922911، رفورتمی). خورشیدی شبیه لنزهای دوربین توسط کامپیوتر کنترل می شوند تا میزان نور را در نمای جنوبی متعادل کنند

عملکردی را در فضای داخلی قرار داد و در این حالت علت های سازگاری و انطباق –حرارتی  پوسته های در پروژه موسسه عربلونن 

                                                           
3- kanstaouz Graz        

4- Mark Pears 

5- BIQ 

6- Thematic ocean pavilion 

7- SOMA 
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 .در تعادل انرژی ساختمان تغییر کرد زیرا رفتار ساکنین در این انطباق پذیری اثر گذاشت و ادراک بصری آنها مورد توجه قرار گفت

سطح و الیه های بادکردنی قرار می گرفت تا شکل ابر عمودی  در سه(ETFE )1ای تی اف ایی در ساختمان موسسه عرب پوسته . 

این سیستم بادکردنی توسط شبکه ایی از سنسورهای حرارتی به طور خودکار . ایجاد کرده و بتواند اشعه خورشید را فیلتر نماید

می تواند به عنوان نمای طبق ازمایش های انجام شده مشخص شد طراحی عملکردی ن (30-1222911، لونن و همکاران). فعال است

 ،کوئلو و همکاران) کوئلو وماس بر طبق مطالعات. انطباق پذیر موفق باشد و پیچیدگی هایی را در سیستم نما ایجاد می کند

به راحتی می شکنند و بسیار خودکار هستند و نمی گذارند ، پانل های نما مزاحم هستند درباره سایه اندازها  (9022990-29

ی باید به میزانی از انطباق پذیری برسیم که وسائل مکانیک بنابر این داشته باشند فضای شخصی خود کنترل کافیساکنین روی 

در سال های اخیر مثال های قابل توجهی از پوسته های انطباق پذیر از . کاهش مصرف انرژی الکتریکی باشند اختراعاتی جهت

پروژه در ارتباط با تجارب آنها و ویژگی های ابداعی و اصالحی  2در اینجا به . طریق نماهای متحرک و سازه های دینامیک می بینیم

دوریس کیم  ( توسطc)تصویر  1بلوم و ساختمان1 روز گلیانریک  ( توسطb)تصویر 2 سی، آی، تی ساختمان. آنها اشاره می کنیم

 .  9سانگ

 

 
( ساختمان اداری b)، (نمای موسسه عربaرا نشان می دهد) نمونه ایی از مثال های نماهای متحرک در دهه اخیر-2شمارهتصویر 

 (9:2276، لوپز). بلوم ( جزییات نصب ساختمانC)، تی آی سی رسانه

 

معماران در طرح خود معماری قابل اجرا با باالترین کارایی انرژی را طراحی کردند ، تی آی سیساختمان اداری ، در مورد اول

با  خود ای تی اف ساختمان از طریق پوسته (2913، مرکز رسانه تی آی سی). ه کار رفته استب "پوسته به عنوان نمایش انرژی"

ن را تا انتشار کرب ،استفاده از چرخه آب باران بامحیط اطرافش در ارتباط است که به آن بامی از سیستم فتوولتائیک اضافه شده و

در نماهایشان  ای تی اف ایساختمان ها که از پوسته تکنولوژی سایر  (109-122911، دنت و همکاران). درصد کاهش داده است 09

استادیوم آرنا در . یک خرده اقلیم ایجاد کرده استای تی اف ای جایی که پوسته شفاف ، 3استفاده کرده اند ساختمان ادن در لندن

. دیگرمعماری در این زمینه هستندمثال های (2911، )آروپ ( و مرکز بازی های آبی ملی در بیجینگ2911، هرزوگ و دمرونمونیخ)

درصدی انتشار دی اکسید کربن  39پوسته انطباق پذیر باعث کاهش ، تی آی سیبر خالف دیگر مثال ها در ساختمان اداری رسانه 

 .بود و همچنین به علت سنسورهای هوشمندی که باعث افزایش کارایی انرژی شدندای تی اف ای شد که علت آن فیلتر خودکار 

ساختمان جایی که اشعه خورشید این در . ه انطباق پذیر بر اساس محورهای جنوب غربی و جنوب شرقی خود را تطبیق می دادپوست

خیلی شدید است سایه انداز خورشیدی دستاوردی است که مانند ابر با استفاده از سیستم مه و با گاز نیتروژن شرایطی را فراهم 

 بلوم در مورد سوم ساختمان (1122911، گلی و همکاران). کاهش می یابد %09ده تا می کند تا حرارت خورشیدی به دست آم
                                                           

0-ETFE   عدنی به دست می آید و به ورق هایکوتاه شده عبارت اتیلن تترا فلورو اتیلن است که ماده ای پلیمری است و از بازیافت مواد م 

  شفاف و سبک و محکم تبدیل می گردد.

9- TIC 
10- Enric Ruiz Geli 

11- Bloom 

12- Doris Kim Sung 
13-The Eden project  
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نوآوری های سازه ایی و فرم های کامپیوتری ، این ساختمان با استفاده از مصالح آزمایش شده. سیستم پاسخگوی محیطی است

افتن ابزارهای ی. تغییرات حرارتی و نور استاین پوسته پاسخگوی . الگویی ایجاد کرده است که پاسخگوی مسائل زیست محیطی است

پانل های حرارتی دو فلزی)فلز . خورشیدی درجه حرارت را تنظیم می کند و نیاز به خنک کننده های مصنوعی را کاهش می دهد

رایط شسازه های متالیک پاسخگوی . ترموستات گرماپای( برای تنظیم درجه حرارت ساختمان با روش غیرفعال مورد استفاده است

 بلومساختمان . انحناها و بازشوها برای تهویه باعث جلوگیری از افزایش درجه حرارت در فضای داخلی می شوند. محیطی است

پتانسیل مصالح هوشمند را برای تغییر شرایط محیطی نشان می دهد در این ساختمان درجه حرارت به عنوان عامل راه اندازی و 

ئل محرک الکتریکی قادر به ایجاد سیستم پایدار و پاسخگویی شد که از انرژی به دست آمده در محرک سبز بدون استفاده از وسا

 (122919، لوپز و همکاران). سیستم های خنک کننده ساختمان بهره می برد

 

 تقلید از ساختارهای زیستی طبیعت -9-2
ی زندگی و زندگانی می آید و به معنی تقلید و به معن Bios)تقلید از ساختار طبیعت( از کلمه یونانی  Biomimicryاصطالح 

( 111-0222993، وینسنت و همکاران). را تعریف می کند "انتزاعی از طراحی خوب طبیعت"این اصطالح عنوان . کپی کردن است

( گاهی این 2992، بنیوس). است "انتظام ضروری با الهام از طرح های طبیعت و فرایند خلق سیاره ای سالم تر و پایدارتر "و یا 

نظم بخشی در سایر زمینه ها مانند شاخه های مهندسی و پزشکی به کار رفته است به هرحال در سال های اخیر محققین به دنبال 

وی ، است1معمار پیشرو در زمینه اصول تقلید از طبیعت میشل پائولین . استفاده تقلید از طبیعت به عنوان راه حل های معمارانه اند

ول عملکردی فرم هایی با ساختار زیستی طبیعت و فرایند آن هاو راه حل هایی که جهت انطباق و پایداری دارند را الگو تقلید از اص

کار او نگاهی به دنیای طبیعت است که راه حل هایی را جستجو می کند که چطور ساختمان  (1122911، پائولین). قرار داده است

ین در سالهای اخیر محقق. ای اتالف صفر را خلق کند یا برای ساختمان انرژی تولید کندساختار کاراتری داشته باشد و سیستم ه

دیگر تالش کرده اند تا روش های شناختی متفاوتی را برای توسعه پوسته های ساختمانی بر اساس اصول تقلید از طبیعت ایجاد 

پذیر و عکس العمل آنها در تغییرات انرژی و محیط برای  از پروژه ها در ارتباط با پوسته های انطباق بخش تعدادیدر این . کنند

که از گیاهان الهام گرفته اند می توانند جنبشی در زمینه ایجاد  این مثال ها. داده شده است فراهم کردن کارایی انرژی توضیح

. ساخته شد 1کی ای آی تی است که توسط2 فلکتوفین اولین مورد. باشدسیستم های پاسخگو به تغییرات مداوم محیط زیست 

ایجاد شده  "پرنده بهشتی"این نوآوری با الهام گرفتن از گرده افشانی گل   (2911، موسسه سازه های ساختمانی و طراحی سازه)

زمانی که نیروی خارجی مکانیکی عمل می کند تغییر شکل برگشت پذیر ایجاد می شود و باعث خم شدن ، با الهام از این گل. است

و کاربرد تکنولوژی از طریق مصالح با تغییر شکل برگشت پذیر این مساله  خواهد شدز طبیعت الهام گرفته شده است و حرکت که ا

وابستگی به سیستم لوردراپه . شد  فلکتوفیناین برداشت انتزاعی از طبیعت و توجه به اصالت مواد منجر به پروژه . را ممکن می سازد

حمایت یا تغییر ، درجه بود مسبب استرس های خم شدن ستون اصلی بود که باعث جایگزینی 09که نهایتا قادر به تغییر جهت تا 

اصولی بود که برای سیستم های سایه انداز خارجی انطباق  فلکتوفینیکی از کاربردهای گسترده . درجه حرارت در تیغه می شد

استفاده از سطوح منحنی دوبلی ، رم های ارگانیک آغاز کردامکانات جدیدی را برای استفاده از فاین مساله ( a1)تصویر . پذیر داشت

فواید عملکردی سیستم های سایه انداز بهینه در ساختمان ها می تواند مصرف انرژی در سیستم . که با هندسه محدود نمی شد

اهش رگی که منجر به کاین یعنی پتانسیل بز، های خنک کننده مکانیکی را کاهش دهد و انرژی غیر فعال در زمستان به دست آورد

دومین مورد نمایشگاه موضوعی  (3922919، شلیچر و همکاران، 100-0122990لین هارد، 122912، نیپرز). مصرف انرژی می شود

با همکاری  اس او ام ایدر کره توسط گروه معماری  2912در سال 1 یوسو ( این ساختمان برای نمایشگاهb1)تصویر . اقیانوس است

سیستم پوسته سازگار و منطبق آن با الهام از تحقیق روی جنبش های سیاره و . مهندسی پیشرفته ساخته شد با نیپر هلبیگ

ک ساخته شده از صفحات ناز، یک سیستم سایه انداز. توسعه پیدا کردفلکتوفین مکانیسم های جنبشی و متحرک مانند پروژه 

طول  ایط نور خورشید دررختمان خود را منطبق کند و پاسخگوی شمنحنی که میتواند با شرایط نور و کنترل شرایط فیزیکی سا

 (0122912، شیگر و همکاران). روز باشد

                                                           
14- Michael Pawlyn 

15- flectofin  

16- ITKE  

17- Yeosu 
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 توسط (c1) تصویر . امیده می شدن 2که پوست خیس1در نهایت سومین مورد ساختمان نمایشگاه حساس به پدیده های جوی 

بر اساس مشاهده میوه درخت کاج است که پاسخگویی غیر  پوسته این نمایشگاه. مطرح شد1 کریگ و ریچرتبا همکار1آچیم منگز

عنوان  او از رطوبت نسبی به، پوست خیس ظرفیت پاسخگویی به عنوان مصالح ساختمان را دارد. فعال در برابر تغییرات رطوبت است

س عث ساخت پوسته حساابعاد ناپایداری چوب با توجه به میزان رطوبت با. محرک سبز برای عکس العمل محیطی استفاده می کند

به آب و هوا شد که به صورت خودگردان باز و بسته می شود تا پاسخگوی تغییرات آب و هوا باشد اما نیازمند به هیچ یک از تجهیزات 

، %09تا  %19روزنه های پوسته پاسخگوی رطوبت نسبی با محدوده . اجرایی انرژی و کنترل کننده های الکتریکی و مکانیکی نیست

 (99-3022911، همکاران ریچرت و122912، منگز). کردن انتقال نور و قابلیت نفوذ بصری پوسته هستند تعدیل

 

 
                                     . پوست خیس ساختمان cتصویر ، نمایشگاه موضوعی اقیانوس ساختمان bتصویر ، فلکتوفینساختمان  aتصویر-9تصویر شماره

 (2:2276، لوپز و همکاران)

 

تقلید از ساختار طبیعت راهنمای مناسبی برای افزایش کارایی انرژی با توجه به کیفیت باالی آب و هوای داخل به وسیله 

امروزه تکنیک های ساخت و ساز مدرن فرصت های . فته شده از طبیعت می دهدایکپارچگی پوسته ساختمان با الهام از اصول ی

ق پذیر که پاسخگوی بهتری در زمینه تغییرات محیطی هستند می دهد در نتیجه به نماها اجازه فراوانی در زمینه پوسته های انطبا

( خیلی مهم است به این نکته توجه کنیم که تقلید از 111-11922919، لونن). مانند موجود زنده داشته باشند "رفتاری"می دهد 

 .که برداشتی انتزاعی و عملکردی از ساختار طبیعت استطبیعت برای خلق چیزی که دقیقا از طبیعت کپی شده باشد نیست بل

 (33-1122919، کندی و همکاران)

 

 راهکارهای انطباق پذیری در گیاهان-2

، ی)تاریک. غییرات محیطی از خود حفاظت خاصی نمایندت در نتوانند آنها موضوعی است که باعث می شود گیاهانعدم تحرک 

از این رو انطباق پذیری آنها با محیط اطرافشان نکته ایی است کیفیت و حرکت باد(، سرما، درجه حرارت، آتش، باران، رطوبت، نور

کامل ت. این تطبیق پذیری بارها در زمان های متفاوت پاسخگوی تغییرات محیطی بوده است.  که می تواند مورد توجه قرار گیرد

ساختار فیزیکی و ، ریخت شناسی ر اصلی اتفاق می افتد2مسی 1تدریجی و انطباق پذیری موجودات زنده با محیط اطرافشان در 

 (3122999، آزکون و همکاران). رفتاری

 

 

                                                           
18- Meteoro sensitive pavilion 

19- Hydroskin  

20- Achim Menges 

21- Krieg and Reichert  
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 ریخت شناسی یا ساختار -2-7
 به. الگو یا ساختار آنها به محیط خاص آن ها و عملکرد بهتر آنها برای زنده ماندن بستگی دارد، اندازه، شکل موجودات زنده

این موهای کرکی به علت انعکاس نور خورشید از سطح آنها . (1aیر)تصو 1اه نر و ماده استوفولیاوان مثال برگ های کرک دار گینع

 . به کار رفته است که انطباق با محیط گرم و خشک اطراف پیدا می کنند

 

 ساختار فیزیکی یا عملکردی  -2-2
یندهای حیاتی یا سیستم های پاسخگوی انفرادی فرا. این مساله در ارتباط با فرایند شیمیایی ارگانیزم های موجودات زنده است

( )سوخت و ساز کرازولین اسیدCAM2بعضی گیاهان از فتو سنتز . به محرک های خارجی خاص برای حفظ تعادل حیاتی الزم است

یاهان این گ برای انطباق با شرایط آب و هوای خشک برای افزایش کارایی استفاده از آب استفاده می کنند و به طور معمول می توان

را که در شرایط هوای خشک ، ایی که گلبرگ های گوشتالو دارند()از گیاهان حاره ایی آمریکا از خانواده1را مانند گل ساق عروس

 . کنند یافترشد می

 

 رفتاری -2-9
اق این نوع از انطب .این رفتار موجودات زنده برای نجات اتفاق می افتد. مرتبط با چگونگی عملکرد و رفتار موجودات زنده است

پذیری در ارتباط با سیستم بازخورد موجودات است در جایی که نشانه های رفتاری عکس العملی بین ارگانیزم موجود زنده و محیط 

رگ های گیاهان در مقابل محرک های خارجی عکس العمل نشان می دهند مانند درخت ببه عنوان مثال بعضی از . اطرافشان است

 . ( که به عنوان عکس العمل در تماس با چیزی به داخل تا می شوندc1صویر )ت 1گل ابریشم
 

 
(برگ های گوشتالو گیاه b)، (برگ های کرکی شکل گیاه استوفولیاa)، راه حل های متفاوت انطباق پذیری گیاهان-2تصویر شماره

لوپز و ). به سمت داخل تا می شود (برگ های درخت گل ابریشم در تماس با عامل خارجیc)، CAMساق عروس با فتو سنتز 

 (6:2276، همکاران

 
 (2:2271، نمونه ایی از انطباق پذیری درختی با ریشه گسترده در مواجه با آب شور)بادارنه-5تصویر شماره

 

                                                           
22-Gynandriris stofolia 

Crassulacean Acid Metabolism 23- 

24-Echeveria Glauca 

25- Mimosa Pudia 
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شه ری، یکادرخت از خانواده شاه پسند)از درختان منطقه حاره ایی بوده و در کرانه تاالب ها می روید(واقع در کاستارنمونه دیگر 

ته نشست نمک به شکل بلورهای کریستالی روی برگ های قدیمی  9شماره تصویر . های درخت در ارتباط مستقیم با آب شور است 

 (122911، بادارنه). در حال افتادن دیده می شود نمونه ای از انطباق پذیری فیزیکی است

 

 
مثالی از انطباق پذیری ریخت شناسی  گیاهان است که در آب و  شکل های متفاوت گیاهان با برگ های گوشتی-6تصویر شماره 

.   Axsom ، Topinambour ،Johanssont ،Mattdooley  از سمت چپ به راست:گیاه. هوای سخت و خشک سازگاری می یابند

 (2:2271، بادرنه)

 

 گذر از طبیعت به معماری -5

آمده فرایند چالش برانگیزی است و اولین دستاوردی است که  طبقه بندی و سازمان بندی اطالعات زیست ساختاری به دست

گیاهان برای انطباق خود . ما را قادر می سازد بتوانیم راه حل های موجود در طبیعت را به عنوان راه حل های معماری به کار ببریم

الن دستاورد اصلی به دو مقیاس خرد و کاین دو . با محیط پیرامون شان از مکانیسم پویایی و استراتژی ایستایی استفاده می کنند

 . تقسیم می شود
 

 
 (72:2275، لوپز). دیاگرام نمایش جمع آوری اطالعات و طبقه بندی آنها-7شماره جدول

 

از سیستم طبقه بندی برای دسته بندی راههای مختلفی که گیاهان تطبیق یافته اند و عکس العمل آنها در محیط را نشان می 

( این کار با هدف سازمان دهی مثال های زیست شناسی بر اساس تطبیق آنها با شرایط آب 1شماره جدول). یمدهد بهره می بر

 . وهوایی و موضوعات محیطی و همچنین دستاوردهای این جنبش و اصول زیست ساختاری اصلی صورت می گیرد

 

 مکانیسم پویا -5-7
 بر، که گرایشات یا واکنش های جنبشی گیاه نامیده می شود گیاهان به محرک های خارجی از طریق حرکت پاسخ می دهند

هایی آناست گیاهان پاسخگو در این پژوهش روی تمرکز . این اساس حرکت یا پاسخگویی بستگی به جهت  و موقعیت محرک دارد

ت درجه حرار، بر نوربعضی گیاهان در برا. که نمایش سریع و حرکات واکنش پذیر دارند و این اتفاق قابل مشاهده و محسوس است

یا آب عکس العمل نشان داده و تغییرات آنها از طریق واکنش آنها در مقیاس قابل رویت بدون میکروسکوپ و با میکروسکوپ قابل 

اقلیم

طبقه بندی اقلیم جهانی

سیستم های ساختاری موضوعات محیطی نمونه گیاه

مکانیسم پویا

مقیاس کالن

استراتژی ایستا

مقیاس خرد
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در برخورد با آب باران به عنوان محرک پراکنده می شوند )تصویر ، 1به عنوان مثال دانه های بسیاری از گل های نیمروز. بررسی است

a1 )تصویر ، 2و برگ های گل صد تومانی(در تماس با درجه حرارت لوله می شوندb1دو نمونه از مثال های مکانیسم پویا )  در مقیاس

دی اکسید کربن مثال هایی ، درجه حرارت، نور، ( در پاسخ به آبc1کت و جنبش روزنه ها )تصویر رح، از سوی دیگر. کالن هستند

 (2122912، وگل). ستنداز مکانیسم پویا در مقیاس خرد ه

 
بتوال  ( روزنه برگ های گیاهc)، (برگ های گل صد تومنیb)، (دانه های گل نیمروزa)، بعضی از مکانیسم های پویا-1تصویر شماره

 (1:2271، لوپز و همکاران). 9سلدیبریکا

 استراتژی ایستا -5-2
گیاهان مناطق گرم و خشک انطباق های . می کنیمدر اینجا روی خواص چند عملکردی و ساختار سطوح برگ گیاهان تمرکز 

سطوح گیاهان بیش از یک راه حل برای شرایط محیطی خود دارند که می تواند شامل . متفاوتی با شرایط دشوار مکان خود دارند

کراستیوم  گیاه ( وa0)تصویر 1فنستریا روپالوفیا گیاه (3122912، گیبسون). سطوح گیاهان آب گریز و آب دوست باشد، انعکاس نور

( نمونه هایی از استراتژی ایستا در مقیاس کالن هستند که راه حل های متفاوتی برای فیلتر کردن نور b0)تصویر 9 تومنتوزیوم

 یاهبرگ گ. خورشید در داخل گیاه یا حفاظت گیاه از نور مستقیم خورشید و مانع بخار شدن اضافی آب در اقلیم گرم و خشک دارند

( خاصیت ضد آبی دارد و همچنین مشهور است به اثر لوتوس که در نتیجه گیاه خود تمیز کن است c0)تصویر 3ولنتاکلوکازیا اسک

 . که دارای ذرات نانو می باشد و مثال مناسبی از استراتژی ایستا در مقیاس خرد می باشد

 

 
کراستیوم  ( سطوح کرکی گیاهb)، لوفیافنستریا روپا(برگ های شفاف گیاه a)، بعضی استراتژی های ایستا-8تصویر شماره

 (86:2223، بوشان).  ه کلوکازیا اسکولنتا( برگ های ضد آب گیاc)، تومنتوزیوم

 

 آفرینش مفهوم طراحی -6

بعد از جمع آوری داده ها و اطالعات از گیاهان و سازماندهی آنها و اینکه چگونه به محیط اطرافشان عکس العمل نشان می 

این روش به طراحی برای پوسته های سازگار وانطباق پذیر معماری منجر . از ساختار طبیعت را می توان آغاز کردطرح تقلید ، دهند

چهار مرحله متفاوت در میان . امکان انتقال بین اطالعات زیست شناختی و کاربرد معماری آن را نشان می دهد 0تصویر . می شود

، سپکا). اجرا، ارزش یابی، ترکیب، تار زیست شناختی تا معماری وجود دارد2 تجزیهفرایند کپی برداری و تقلید از طبیعت از ساخ

1122990-1) 

                                                           
26- Mesembryanthemums 

27- Rhododendron 

28- Betula Celdebrica 

29- Fenestraria rhopalophylla  

30- Cerastium tomentosum  

31- Colocasia esculenta   
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 (1:2276، لوپز و همکاران). دیاگرام نمایش اهداف کلی ایده طراحی-3تصویر شماره

 

اری ه چگونگی سازگاولین مرحله به طبیعت اشاره می کند و ب. در نتیجه می توان روش کار را به دو مرحله اصلی تقسیم کرد

دومین مرحله به معماری اشاره دارد و به اینکه چگونه می . گیاهان و به سیاست ها و مکانیسم آنها در اقلیم های متفاوت می پردازد

 طمرحله مربو. توان ایده های انتخاب شده را تغییر شکل داده و خالصه کرد تا راه حل های نواورانه ایی برای ساختمان ها ایجاد کرد

 .به طبیعت  بیشتر تجزیه و تحلیل  مفاهیم علمی است و ترکیب می شود با مرحله معماری که بیشتر خالقیت و استنتاجی است

داده های آب و هوایی به طور مستقیم در هر دو مرحله معماری و طبیعت در نظر گرفته می شود زیرا هدف سازگاری در محیط 

 . است

 

 اقلیم -6-7
یا جغرافیای گیاهی علم زیست شناسی است که به ارتباط بین اقلیم و انتشار گونه های زنده روی زمین  اقلیم شناسی زیستی

-ونآزک). ارتباط بین محیط و فرایندهای موقت اصالح آنها می پردازد، جغرافیای گیاهی علمی است که به جامعه گیاهان. می پردازد

این توانایی به ساختار فیزیکی و انطباق آنها به محیط ، بله با محیط شان است( اساس موفقیت گیاهان توانایی مقا1922999، بیتون

طراحی اقلیمی یکی از بهترین دستاوردها برای کاهش . بستگی دارد بنابر این زمینه اقلیمی گیاهان انتخاب شده بسیار مهم است 

میزان بارندگی ، لفی وجود دارند شامل درجه حرارت( در این راه متغیرهای مخت0122990، اومر). مصرف انرژی در ساختمان ها است

 .این اطالعات به طور خاص به عنوان عناصری مقدماتی به تحلیل زیست شناختی همانند اهداف معماری مربوط هستند. . و رطوبت و

وژیکی محیط و فیزیول یکی از مهمترین مسائل اصول فیزیولوژیکی است که به مطالعه ارتباط بین گیاهان و اقلیم با عوامل فیزیکی

 ،عوامل اقلیمی شامل شدت و میزان تناوبی گرما و نور. و ارتباط بین آنها می پردازد و می تواند روی میزان انتشار آنها موثر باشد

این عوامل باعث چگونگی انتشار گیاهان در اقلیم . همچنین باد یا دوره یا مدت زمان فصول است، میزان بارندگی و رطوبت نسبی

 د به عنوان منبع سیستم طبقه بندی اقلیم شناسی زیستیانای متفاوت است و به بیان دیگر اقلیم شناسی زیستی است و می توه

( زمینه اقلیمی گونه های گیاهی اولین اطالعاتی است که نقشه گسترش مفهوم طرح 1222911، مارتینز-ریواز). در نظر گرفته شود

 ل نوع اقلیم زیستی کالن و ویژگی های آن مطابق سه پارامتر است2این توضیحات شام. را تشریح می کند

T )میانگین درجه حرارت ساالنه به درجه سانتی گراد( ،m)میانگین حداقل درجه حرارت سردترین ماه سال( ، 

Itc ا ود رکه منتهی به سازگاری و انطباق می ش "سبز")میزان شاخص گرمایی( و همچنین موضوع محیطی را به عنوان محرک

 . حرکت و کیفیت باد، سرما، درجه حرارت، آتش، بارندگی، رطوبت، نور، تاریکیشامل  مشخص می کنیم

این اطالعات اقلیمی به عنوان نقطه شروع و کلید اصلی این تحقیق است زیرا گیاهان استراتژی های منحصر به فردی برای 

این سازگاری منحصر به فرد را توسعه داد و در پوسته های ساختمانی  مواجه با اقلیمی که در آن زیست می کنند دارند و می توان

 . در مکان های متفاوت به کار برد
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 طبیعت مرحله نخست: -6-2
این اولین مرحله مروری بر کشف زیست شناختی موجودات زنده و گیاهان است که مطابق سه سوال مهم سازماندهی شده 

دهند؟و چطور گیاهان این عملکردهای  ان چیست؟ چرا گیاهان چنین انطباقی را انجام میتجزیه و تحلیل انطباق پذیری گیاه. است

در سوال اول به توضیحات عمومی سازگاری وانطباق گیاهان از طریق تجزیه و تحلیل داده هایی مانند  خاص را توسعه می دهند؟

اوردهای مکانیسم پویا و استراتژی ایستا در مقیاس خرد فیزیولوژی یا رفتاری( و دست، نوع سازگاری و انطباق عمومی )ریخت شناسی

و همچنین سیستم ساختاری مکانیسم روزنه ها و ساختارهای منعکس کننده و سطوح جذب کننده توضیح پرداخته می شود و کالن 

 الشی را برایدر سوال دوم چالش زیست شناسی عملکرد مشخصی را کشف می کند و به بیان این که گیاهان چه چ. داده می شود

در . این چالش ساختاری تعیین شده و به طور مستقیم نمایش داده می شود. نجات خود در آن منطقه اقلیمی دارند می پردازد

سوال سوم به نحوه عملکرد خاص گیاه در جهت توسعه و گسترش آن می پردازند به عنوان مثال چطور گیاهان مدیترانه ایی آب را 

چطور ممکن است که از بی آبی یا چالش بزرگ اختالف درجه حرارت در شب . ت کرده و ذخیره می کنندبه دست آورده و مدیری

ریخت شناسی و ، برای درک چنین رفتارهای خاصی در جهت انطباق و عملکرد خاص ارتباط بین ساختار. و روز نجات پیدا کنند

ه از اسکن الکترونی میکروسکوپ تصاویر کوچک می توان به از مقیاس مشاهدات کوچک و استفاد. عملکرد تجزیه و تحلیل می شود

 ،مناسبی برای دستاوردهای استراتژی ایستا استفاده کرد و به این ترتیب می توان عملکرد مکانیسم ها و استراتژی ها رعنوان ابزا

یت مفهوم طرح مشخص و تعیین عملکرد با موفق. کنترل کننده ها یا جذب کننده ها را استخراج کرد، منعکس کننده ها، بازشوها

نشان می دهد که چطور این ارگانیسم ها انطباق خاص خود را با محیط توسعه می دهند و همچنین شرایطی  دخواهد شد و فراین

در نهایت خصلت اصلی گیاه و نحوه ، را فراهم می کنند تا بفهمیم چرا این گیاهان قادر به نجات خود در اقلیم های خاص هستند

 (3022912، گیبسون). آن مشخص می شوداجرای 
 

 معماری مرحله دوم: -6-9
در مرحله دوم قادر هستیم به طور مشابه از مفاهیم اصلی برداشت ، بر اساس اصول اصلی سازگاری و انطباق پذیری گیاهان

این  .ذیر در آینده به کار بریمکرده و آن را تغییر شکل داده و در راه حل های تکنیکی و اجرایی برای پوسته های معماری انطباق پ

 . نوآوری و تصور کلی طراحی، مرحله با سه راه کار مهم اجرایی می شود2 ایده های کاربردی

 

 ایده های کاربردی راهکار اول: -6-2
قبال  .ایده های کاربردی نوعی از سازگاری را برای پوسته های سازگار پویا یا پوسته های انطباق پذیر ایستا پیشنهاد می دهد

ته های پوس. توضیح داده شد که چطور گیاهان انطباق پذیر می توانند بر اساس جنبش و تغییرات محیطی خود را سازماندهی کنند

رفتار انطباق پذیر می تواند بر اساس حرکت مکانیسم پویا . گروه تقسیم شوند 2انطباق پذیر معماری می توانند بر اساس هدف به 

نوع اول سازگاری در پوسته های معماری انطباق پذیر بر اساس حرکت قابل . ز طریق استراتژی ایستا باشدیا ویژگی های مصالح ا

مشاهده دقیق بیان می شود و نتیجه این تغییرات در آرایش فضایی و پیکربندی از طریق حرکت بخش های مختلف در پوسته 

ول ر، آویزان شدن، افزایش حجم یافتن، توسعه یافتن، سرخوردن، نمثال هایی از این نوع حرکت می تواند2 تا شد. اجرایی می شود

در سایر انواع پوسته های معماری انطباق پذیر تغییرات به طور مستقیم . دوران کردن یا خزیدن باشد، چرخیدن، متورم شدن، شدن

خصلت های مخصوص مثل انعکاس روی ساختار داخلی مصالح اثر می گذارد و همچنین سازگاری و انطباق از طریق ویژگی ها یا 

 (0322919، بادارنه). نور یا خاصیت جذب یا از طریق تغییر انرژی از یکی به دیگری آشکار می شود

 

 نوآوری راهکار دوم: -6-5
تهویه یا سیستم های نورپردازی را ، ضوابط طراحی ساختمان برای پوسته ها می تواند تقاضای انرژی برای گرمایش و سرمایش

( و راه حل مشکل بهینه سازی مصرف انرژی از طریق راه حل های نو آورانه قابل حل 1122912، پاچکو و همکاران). هدکاهش د

( راه حل های سازگاری و انطباق گیاهان با محیط اطرافشان می تواند به این خالقیت و نوآوری 3022913، عمرانی و همکاران). است

اه حل های رچرا این . ده های نوآورانه بر اساس این چالش های طراحی و فواید آن استدر نتیجه اهداف بعضی از ای. منجر شود

طراحی بهتر از راه حل های موجود پیشین می باشد؟ این راهکار تالش می کند تا فواید و ویژگی های مثبت روش شناختی طراحی 
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اربردهای جدید در مقایسه با سیستم های استاندارد و و تقلید از طبیعت برای طراحی پوسته های معماری انطباق پذیر یا برای ک

 (9022919، بادرنه). صنعتی ساختمان در بهینه سازی انرژی را نشان دهد

 

 تصور کلی طراحی راهکار سوم: -6-6
بنابر این شامل تغییر و خالصه سازی ساختار زیستی به شرایط . تصور کلی طراحی از مشاهده ساختار زیستی به دست می آید

ریخت ، نتایج ایده طراحی به طور مستقیم از سازگاری گیاهان به دست نمی آید اما مطالعه عملکرد. ساخت و ساز معماری است

ترسیمات ابتدایی و جزییات ساخت . فرم های نوآورانه از کشف این فرایندها ضروری خواهد بود. شناسی و طبیعت الهام بخش است

ان انطباق پذیر مطابق پرسش های پیشین ساخته می شوند و به منظور امکان شکل دهی و و ساز بر اساس تجزیه و تحلیل گیاه

کاربرد صنعتی تعریفی است از ساخت و ساز یا ایده اجرایی که با ویژگی های اصولی و اجرایی . اجرای حرفه ایی به کار می روند

لی طراحی باید جنبه راحتی را برای رفتار انسان در تصور ک. الگوها یا ویژگی های مصالح تشخیص داده می شود، هندسه، حرکت

خیلی مهم است که توجه داشته باشیم رفتار استفاده کننده یک جنبه اساسی است که . فضا عالوه بر نیازهای فیزیکی در نظر بگیرد

 سیستم های سایه انداز می برای مثال استراتژی ها برای. باید همیشه در تمامی فرایند طراحی تا اجرای اصولی در نظر گرفته شود

، فیوریتو) .تواند روی راحتی فضا ی داخلی تاثیر گذار باشد نه فقط آسایش حرارتی بلکه برای ویژگی های بصری نیز بسیار مهم است

( بنابر این ایده های طراحی نه تنها برای حفظ انرژی اجرا می شود بلکه رضایت مالکین نیز بسیار مهم است )آسایش 03122913

عملکرد آکوستیک یا دسترسی به هوای تازه(عکس العمل متقابل سیستم و ساکنین در بین عوامل انسانی ، فضای داخلی و بصری

 . کارایی و استفاده موفقیت آمیز از ساختمان بسیار اساسی است برای

 

 طراحی نمونه های. 1

فاوت در زمینه پوسته های معماری انطباق پذیر و موارد طراحی ویژگی های جدیدی را برای راه حل های اصولی و اجرایی مت

باز کرده است و نوع جدیدی از نوآوری های الهام گرفته شده از ساختار زیستی برای کارایی انرژی انجام گرفته  آن پتانسیل های

شد گسترده ایی رراه حل های جستجو شده از طبیعت برای توسعه سیستم های جدید برای پوسته های انطباق پذیر به طور . است

دو مورد طرح تئوری متفاوت بر اساس راه حل های به عنوان مثال . کرده است اما هنوز کاربرد آن در ساختمان بسیار محدود است

سازگار شده و انطباق یافته گیاهان انطباق پذیر بیان می شود به امید اینکه این موارد طراحی روزنه روشنی برای امکان کاربرد آن 

 .مان باشد ولی الزم است تحقیق بیشتر روی مصالح جدید و فعال و ایده های جدید و کاربرد آن در ساختمان صورت گیرددر ساخت

( امکان به واقعیت پیوستن پوسته های معماری سازگار از دستاورد های 19( اولین مورد طراحی )تصویر 0122919لوپز و همکاران)

، اهنیمروز از آب باران به عنوان محرک استفاده کرده و در اثر برخورد آب به کپسول دانه دانه های گل . دینامیک را نشان می دهد

 بر این اساس، آنها را در آب پراکنده می کند و مانند مکانیسم شیر فلکه تانک های کپسول دانه ها در محیط پراکنده می شود

ن گیاهان در اقلیم مدیترانه ایی زیست می کنند و زمانی که ای. سیستم باز و بسته شدن هوشمند در ساختمان ها پیشنهاد می شود

باران می بارد کپسول دانه ها رطوبت را جذب می کند و متورم می شود و این تورم باعث شده شکل ستاره ایی دریچه های خروجی 

بسته شدن خود استفاده می پوسته آب سازگار شده جدید توسط رفتار مصالحی که از آب باران به عنوان محرک باز و . باز شود 

کنند  نوعی راه حل مکانیسم پویا است که منافع معمارانه ای را شامل ذخیره یا کاهش تعداد پنجره های ساخته شده همانند پنجره 

های مستقل یا اتوماتیکی که سازگار با تغییرات و شرایط محیطی در ساختمان هایی است که در شهرهای بارانی قرار گرفته اند 

 . رح می کندمط
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، لوپز و همکاران). دیاگرام طراحی دینامیک برای طراحی بازشوهای پوسته های هوشمند با محرک آب باران-72تصویر شماره 

3:2276) 

 

، سادینی و همکاران). راه حل ساده و کارای دیگر برای بهینه سازی انرژی ساختمانی بهبود عایق حرارتی پوسته ها است

( امکان به وقوع پیوستن واقعی سیستم درجه حرارت پاسخگو و انطباق پذیر را نشان 11رد طراحی )تصویر ( دومین مو1122911

بر اساس بعضی از گیاهان اقلیم مدیترانه . این یکی از فواید انطباق پذیری با تغییرات سطوح درجه حرارت غیرفعال است. می دهد

های انعکاس پذیر بر روی نماهای موجود برای نوسازی و بازسازی پیشنهاد می پوسته  2و گیاه کاالنچو 1ایی مانند بوته گل مریمی

این  .این گیاهان ساختار انعکاس پذیر گسترده ایی دارند  که آنها را در برابر نور شدید و درجه حرارت زیاد محافظت می کند. شود

این نوع راه حل ها . شده اند صورت می گیرد محافظت توسط موم های روی سطح یا تراکم پوشش زیاد کرک هایی که با هوا پر

یک دستاورد و راهکار ایستا است که منافع معمارانه زیادی شامل ذخیره انرژی یا کاهش هدر رفت انرژی در سیستم های خنک 

 .کندکننده ساختمانی در اقلیم گرم و خشک شهرها دارد و عالوه بر آن به کاهش شکل گیری جزایر حرارتی در شهرها کمک می 

باید سازگاری با منافع محیط زیستی داشته  آنها توجه به انتخاب مصالح برای اجرایی شدن این ایده های طراحی بسیار مهم است که

در سالهای اخیر تعداد زیادی مصالح هوشمند ایجاد شده اند مانند آلیاژ 1. از طبیعت از آنها استفاده نمود دباشند تا بتوان در تقلی

مصالح فیزوالکتریک ، (SMPپلیمر های شکل گرفته و قالب یافته با حافظه جانبی)، (SMAه با حافظه جانبی)های شکل گرفت

ا مصالح با تغییر ابعاد فلز مغناطیس شده در میدان)مصالح ب، )هنگام قرارگرفتن در معرض فشار مکانیکی یک ولتاژ تولید می کنند(

( سایر مصالح هوشمند 2122991، ادینگتون وهمکاران). ا پلیمرهای فعال الکتریکیمصالح برق رسان ی، تغییر شکل بر اثر مغناطیس(

فوم های پلیمر سلولزی یا مصالح ارگانیک مانند مصالح تغییر فاز دهنده به عنوان مواد ، غیر الکتریکی مانند فیبرهای شیشه ای

                                                           
32- Salvia officinalis 

33-Kalancho pumila 
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تر در ساختمان هایی با پوسته های ذخیره انرژی حرارتی یا تکنولوژی های ذخیره حرارتی متاخر به کار برده می شوند و بیش

 (09222913، ماوریجیانکی و همکاران). غیرفعال کاربرد دارند

 

 
 (72:2276، لوپز و همکاران). دیاگرام طراحی ایستا برای پوسته های انعکاس دهنده در محیط گرم و خشک-77تصویر شماره

 

های معنی داری برای برقراری پل ارتباطی بین الهام از طبیعت و گیاهان  مصالح فعال که پاسخگوی تغییرات خارجی هستند راه

مصالح فعال که با تنظیم خود به عنوان محرک هستند . برای اجرای تکنیکی و پوسته های معمارانه انطباق پذیر جستجو می کنند

 "سبز"العمل نشان داده و مانند محرک هایظرفیت اجرایی و رفتاری در برابر شرایط و تغییرات محیطی عکس ، با ویژگی های ذاتی

 (3022919، لوپز و همکاران). در مصالح فعال با تغییرات قابل برگشت عمل می کنند

 

 نتیجه گیری – 8

این مقاله مروری بر فواید پوسته های انطباق پذیر معماری است که بر اساس اصول تقلید و کپی برداری از طبیعت )پروژه های 

رهای تحقیقاتی دانشگاهی (و با هدف روش شناختی دستاورد طراحی های جدید منطبق با طبیعت برای پوسته ساخته شده و کا

ام انج، های انطباق پذیری که رفتار و عکس العملی با محیط اطرافشان دارند و باعث کاهش نیاز به انرژی در ساختمان می شوند

تحقیق تنها بر روی برگ های گیاهان و استراتژی های انطباق پذیری آنها این ، برخالف سایر مطالعات تقلید از طبیعت. شده است

گیاهان مانند ساختمان ها فاقد حرکت هستند و در مکان خاص خود باقی می مانند  و در . در اقلیم های متفاوت تمرکز کرده است

جه بنابر این استراتژی گیاهان برای موا. کنند برخورد مستقیم با عوامل و تغییرات محیطی باید در برابر شرایط آب و هوایی مقاومت

با اقلیمی که در آن زیست می کنند مطالعه شده و تالش شد که انطباق پذیری منحصر به فرد آنها در پوسته های ساختمانی در 

ها ای کاهش مصرف انرژی در ساختمانرهای متفاوت مطالعه شود زیرا طراحی اقلیمی یکی از بهترین دستاوردها بمکان

پاسخ به تعدادی از سواالت مطرح شده به ما کمک می کند امکان ایده های کلی طراحی برای پوسته های  (0122990،اومر).است
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ده ششرایط آسایش بر اساس استراتژی های برگرفته از گیاهان انطباق پذیر تنظیم ، ساختمانی که بر اساس جنبه های محیطی

رای فهم و درک اینکه چطور درس هایی از سیستم های گیاهی برای خلق پوسته هایی منطبق در این مقاله دیاگرام هایی ب. است 

چندین گام برای انتقال اصول زیست شناختی به منابع معمارانه مطرح شد و در بخش مثال ها . ارایه شده است با عملکرد گیاهان  

با آب باران و استراتژی ایستا با پوسته های انعکاس پذیر روی  مکانیسم پویا برای باز و بسته شدن پوسته ها، طراحی کلیهای ایده 

این موارد طراحی شامل مطالعه خاصی روی انطباق گیاهان در محیط های خشک یا بارانی بود که . نماهای موجود به کار برده شد

در اقلیم بارانی یا ذخیره اتالف  راه های جدیدی برای حفظ انرژی و کاهش تعداد عناصر ساخت و ساز در ساختمان های قرار گرفته

سیستم های خنک کننده در ساختمان های قدیمی در شهرهای گرم و خشک را با مالحظه فاکتورهای راحتی انسان در محیط 

توجه به شرایط آب و هوایی امکان افزایش کارایی انرژی بیشتر در ساخت دیوارهای خارجی . داخلی و رضایت آنها مطرح می کند

های قدیمی که منطبق با فرایندهای سنتی است  این  برخالف نماهای ساختمان. مطرح می کند را ها با تقلید از طبیعتساختمان 

برای بهینه سازی و افزایش کارایی انرژی  یایده های جدید، مقاله چندین مکانیسم و استراتژی برای چالش طراحی مطرح می کند

امکان اجرایی شدن اصولی و تکنیکی آن در معماری  و سخگوی شرایط مختلف محیطی هستنددر پوسته ها با الهام از  گیاهانی که پا

و  پوسته های سنتیه جای در آینده به عنوان گزینه ای ب دپوسته های معمارانه انطباق پذیر پیشرفته می توانن. را نشان می دهد

یر دستاوردهای طراحی انطباق پذ. به کار روند دانرژی نیستن مرسوم که ویژگی های ایستایی دارند و راه حل بهینه ایی برای کارایی

تهویه یا نورپردازی منجر شود و بنابر این در مدیریت ذخایر ، سرمایش، می تواند به کاهش پیچیدگی ها و هزینه هاو اتالف گرمایش

ای پوسته های معماری انطباق پذیر به هر حال انتقال راه حل های تکنیکی و اجرایی بر. . انرژی ساختمان بسیار با اهمیت است

ی علوم مصالح شناس، نیازمند مطالعات زیادی است و نیاز به تجربه کردن تکنولوژی های جدید مثل مصالح چند منظوره سه بعدی

به طور خالصه استفاده از اطالعات و شناسایی گیاهان انطباق . پیشرفته و ظرفیت های جدید در نرم افزارهای شبیه سازی است

پذیر و نقشه طراحی برگرفته از گیاهان برای معماری دیدگاه های جدیدی برای راه حل های اجرایی ممکن می سازد و پتانسیل 

انتقال . گیاهان انطباق پذیر در شرایط محیطی با اقلیم خاص برای توسعه پوسته های معماری در همان اقلیم را نشان می دهد

ی با پوسته های معماری واقعی و زنده که با محیط شان رابطه متقابل دارند چالش بزرگی تئوری ایده های رفتاری انطباق پذیر

چالش های اجرای تکنیکی از طبیعت انجام  از زمان تحقیق درباره مصالح فعال زمان زیادی برای بررسی نتایج و انجام. خواهد بود

ی آنها در زمینه ساختمان ها در مقیاس مناسب است و انتظار مطالعات بیشتر نیازمند آزمایش و بررسی ایده ها و اجرا. شده است

 . می رود که راه های جدیدی در ساخت و ساز در ساختمان ها ایجاد کنند
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 هرهاش فیزیکی و هنر عمومی رشد شهری در جغرافیای سیاسی و مدیریتتأثیر

 

 2، علیرضا پورشیخیان*7رامین حاجی امیری

 د آستاراریزی شهری، دانشگاه آزاد اسالمی واحدانشجوی دکتری جغرافیای برنامه -1

 آستاراد ، دانشگاه آزاد اسالمی واحگروه جغرافیای طبیعی و عضو هیئت علمیاستادیار  -2
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 چکیده
فضایی هستند که از ابعاد مختلف طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، و  -شهرها نظام های اجتماعی

ی و سازوکار کنترل دیگر ابعاد حیاتاند. در این بین، بعد سیاسی و نهادی به دلیل داشتن قدرت نهادی تشکیل شده

ای برخوردار است. به همین دلیل، مناسبات سیاسی و قدرت و تاثیر آن در توسعه فضایی شهر، شهر، از اهمیت ویژه

های حاکم بر جغرافیای در همین راستا، مسایل شهری در قالب انگاره همیشه مورد توجه جغرافیدانان بوده است.

یکردها درون شهری، نقش رو مورد توجه قرار گرفته است. جغرافیای سیاسی با رویکرد غالباً سیاسی و ژئوپلیتیک نیز

کند. در قالب مدیریت سیاسی شهر بررسی می های سیاسی را در پیدایش و حل مشکالت شهری عمدتاًگیریو تصمیم

داده و نقش فرایندهای  فضایی شهر را در کانون مطالعات خود قرار -های سیاسیجغرافیای سیاسی شهر پدیده

دهد. همچنین سیاسی اداره امور شهر را در هدایت، کنترل و شکل دهی فضا و سازمان فضایی شهر مورد توجه قرار می

در ژئوپلیتیک، تاثیر و تاثرات ناشی از تعامالت، ارتباطات و کارکردهای فراشهری از جنبه اثرگذاری بر جریان قدرت 

رون ها و عوامل دگیرد. البته این امر به معنی کم توجهی به نقش تعیین کننده پدیدهسیاسی مورد مطالعه قرار می

شهری در قدرت سیاسی در سطوح ملی و شهری نیست. در ژئوپلیتیک، شهر به عنوان یک کانون قدرت با قابلیت 

ستای کسب قدرت بازیگران سیاسی همواره در را .اثرگذاری گسترده در سطوح مختلف سرزمینی، مورد توجه است

سیاسی به شهر نظر ویژه دارند. از این رو مدیران شهری به عنوان بخشی از بازیگران سیاسی شهر، بدون آشنایی و یا 

توانند موجبات توسعه و اداره مطلوب شهر را فراهم توجه کافی به جغرافیای سیاسی و عوامل ژئوپلیتیکی شهر نمی

مفهومی جغرافیای سیاسی شهر و فراهم نمودن چارچوب مناسبی برای  – هدف مقاله حاضر تبیین فلسفی نمایند.

در مباحث جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک و نقش آن در توسعه  با قرار دادن هنر عمومی شهر مدیریتمطالعه 

 هایگیریاز این رو در این مقاله شکل گیری فضاهای شهری تحت تاثیر ساختار و تصمیم .مدیریت شهری است

 .سی و عوامل مختلف طبیعی و انسانی درون و برون شهری در تولید قدرت سیاسی مورد توجه واقع شده استسیا

 

 جغرافیا، جغرافیای سیاسی، مدیریت، رشد فیزیکی، شهر.کلیدی:  گانواژ

 

 مقدمه -7
خودرو را گسترش دهند. ریزان حمل و نقل طی قرن گذشته و حتی قرن حاضر این بوده که حمل و نقل مبتنی بر دغدغه برنامه

بندی/تقسیم مجدد، بینی تقاضای سفر، تأمین مالی حمل و نقل، مقررات منطقههای پیشاین تعصب خودرو محور در مدل

های طراحی خیابان، نگرش عمومی و افکار عمومی سیاستگذاران جای گرفته است و پیامد آن در بسیاری از شهرها، دستورالعمل

های جدید برای تسهیل عبور و مرور و کاهش ترافیک ناشی از افزایش مالکیت خودرو ردن و ساخت خیابانک فرآیند مداوم عریض

ها بوده است2 بوده است. آنچه که در این سیستم حمل و نقل خودرو محور نادیده گرفته شده، تأثیر قطعی این تفکر بر محله

کنان محلی و مؤسسات تجاری محلی سابقاً برای مدتی با این مشکل سواری. ساروی و دوچرخهتر کردن آنها برای پیادهخطرناک

های خالی و کردند و انبوهی از ساختمانشد، منطقه را ترک میآمدند ولی در نهایت اگر کسب و کارشان دچار رکود میکنار می

  گذاشتند.مناطق مسکونی و تجاری که زمانی پر رونق بود را برای جای می
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ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. طی دو دهه گذشته، مدافعان یابند و طراحی خیابانهای جوامع به مرور زمان تغییر میتها و اولویضرورت

اخت ها، سشان عریض کردن خیابانریزان حمل و نقل که زمانی دغدغه اصلیاند. برنامهمحور و دوستدار دوچرخه افزایش یافتهایجاد فضاهای پیاده

محور را  های پیادهمحله رویه خودروها، ایجادی جدید و یا ایجاد مسیرهـای حمل و نقل عمومی مشخص بـود، برای مقابله با هجوم بیهاخیابان

تناسب مهایی که ریزان برای طراحی خیابان، راه حلی بود که توسط برنامهسازی معابریا باریک  سازی خیاباندر دستور کار قرار دادند. متناسب

  .(1/1/1101،1،های شورای اسالمی شهر مشهدمرکز پژوهش)های مختلف حمل و نقل هستند مطرح گردید با دیگر شیوه

ای از شهر است که اقشار ضعیف ساکن در آن که مالک زمین نیستند، سکونتگاه غیررسمی یک منطقه مسکونی در محله

های ها بطور غیرقانونی در زمینآورند. با وجود اینکه این سکونتگاههای خالی اعم از عمومی و خصوصی را به تصرف خود در میزمین

ا کمک نشینان بندان فعال نیستند. حاشیههای شهری راجع به توسعه این مناطق چیابند، سیاستکنند و توسعه میخالی رشد می

کنند. شهرهایی مانند بمبئی، داکا، کاراکاس های ساده را در کمترین زمان برپا میسازی خود، این سرپناههای ناقص ساختمانمهارت

ینی و نشحاشیه هایی هستند که در آنها رشد شتابانو همچنین بوگوتا، مکزیکوسیتی، قاهره، الگوس، ژوهانسبورگ، برخی نمونه

بینی شده است اگر در این اندازی کرده است. عالوه بر این، پیشهای غیررسمی به بخش اعظمی از بافت شهری دستسکونتگاه

نشینان در جهان حدوداً به مرز دو میلیارد نفر خواهد رسید. سال آینده تعداد زاغه 19خصوص اقدام جدی صورت نگیرد، طی 

مجدد  اعتنایی، اسکانتخلیه اجباری، بی 2های منفی )مانندهای غیر رسمی بطور کلی از سیاستل سکونتگاهرویکردهای ملی در قبا

ق( های مبتنی بر حقوخودیاری، بازسازی و بهبود در محل، توانمندسازی و سیاست 2تر )مانندهای مثبتناخواسته( به سمت سیاست

کنیم. سازمان بهداشت جهانی، آلودگی هوا است که بسیاری از ما حتی تصورش را میآلودگی هوا حادتر از آن چیزی  اند.تغییر یافته

ها از زیست عنوان کرده است اما هنوز هم دغدغه بسیاری از ما این نیست. تصاویر رسانهترین خطر برای سالمت محیطرا مهم

ای است که این شرایط بسیار نامطلوب را بر ان به گونهدود و آلودگی مانند2 گوانجگو در چین یا اهواز در ایرشهرهای صنعتی پر از 

 ها نیستند.دهند؛ گویی که ساکنان این شهرها در معرض سمی بودن این آالیندهعکس جلوه می

گسترش شهرنشینی و مسایل و مشکالت خاص زندگی شهری بیش از پیش ضرورت توجه همه جانبه به راهبردهای سودمند 

اکنان شهرها را الزم ساخته است. در میان عوامل تأثیرگذار در شهرها مانند2 حمل و نقل شهری و امنیت سازی زندگی سبرای بهینه

یگر عوامل ای بر دریزی شهری و غیره یک عامل تعیین کننده و بسیار مهم که تأثیر فزاینده و تعیین کنندهزیست و برنامهو محیط

که مدیریت شهری باید نسبت به آن پاسخگو باشد سکونتگاههای غیر رسمی های مهمی دارد مدیریت شهری است. یکی از پدیده

است. شناخت این پدیده شهری و علل بوجودآورنده آن به عنوان یک مشکل شهری در راستای توسعه پایدار و آگاهی از پیامدهای 

لشی است که مدیریت شهری با آن محیطی و غیره چاآلودگی زیست –سالمت –بهداشت –فقر شهری –این مسأله اعم از امنیت

ریزی جهت رفع آنها از وظایف مدیران شهری است. سواالت به وجود آمده باشد و ضرورت شناخت این معضالت و برنامهمواجه می

سازی محیط در بحث ساماندهی اسکان غیررسمی از چه جایگاهی برخورداراند؟ و محیطی و سالمبدین قرارند که مدیریت زیست

 هایی است و یا اصوالًمحیطی در سکونتگاههای غیر رسمی شامل چه مولفههای زیستازی محیط و بطورکلی مدیریت عرصهسسالم

چگونه باید باشد؟ با توجه به مطالب گفته شده مطالعه و شناخت سکونتگاههای غیررسمی و پیامدهای آن ضرورت انجام پژوهش و 

گفته شد و مسائل مدنظر پژوهشگر اهداف این پژوهش بدین قرار می باشند. دستیابی  لذا براساس آنچهسازد. تحقیق را روشن می

 سازی محیط در این مناطق شناختمحیطی و سالمبه دیدگاه تئوریک در رابطه با پدیدۀ سکونتگاههای غیررسمی و مدیریت زیست

. تحقیق اقدامات ریزی شهرید از دیدگاه برنامهاقتصادی و کالبدی و مشکالت ناشی از آن و چالشهای موجو –یک پدیدۀ اجتماعی

. بنابر سواالت به وجود آمده و اهداف پژوهش محیطیانجام شده مدیریت شهری در این مناطق و بررسی آن با سند ملی زیست

ری گیسازی محیط در سکونتگاههای غیر رسمی متضمن شکلمحیطی و سالمهای زیسترود ساماندهی و مدیریت عرصهگمان می

 (.2، 1102باشد)حاجی امیری،فعال و مدیریت یکپارچه در ساختار سازمانی ستادهای استانی و شهرستانی می
 

 روش شناسی تحقیق -2
کند. با توجه به توضیحات هر محقق روش تحقیق خود را با توجه به ماهیت تحقیق و هدف با اهدافی که در نظر دارد انتخاب می    

تحلیلی و گردآوری اطالعات بر مبنای مطالعه اسنادی و با استفاده از  -هش حاضر روش پژوهش توصیفیذکر شده و موضوع پژو

 (. 1101،1های مرتبط با موضوع تحقیق صورت گرفته است)حاجی امیری،کتب، مقاالت، نشریات، مجالت معتبر و مراجعه به سایت
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 بحث و بررسی -9

، از دهده که فرآیند شهرنشینی کنونی را در به اصطالح جهان در حال توسعه نشان مییکی از پربسامدترین آمارهای ارائه شد    

میلیون نفر ساکن جدید به جمعیت شهرهای کوچک و بزرگ کشورهای فقیر اضافه  1آوری این قرار است که هر ساله بنحو حیرت

ز روستاها به شهرها به اضافه آهنگ باالی افزایش ها امی شود. این جمعیت انبوه سراسر جهان نتیجه فراوانی و گستردگی مهاجرت

میلیون ساکن شهری به جمعیت شهرهای کوچک  1تر تقریباً سالی آید. در مقابل در کشورهای پیشرفتهطبیعی جمعیت بشمار می

 (.1131،19شود)حسامیان وهمکاران،و بزرگ اضافه می

های های بیمارستانی و مشاغل که طی دههدارس، درمانگاه ها، تختها، مدرک مقیاس این فرآیند شهرنشینی برحسب تعداد خانه

ا فقط توان آنرکنیم که میای زندگی میتر، در دورهکند، دشوار است. به بیانی سادهآینده در کشورهای فقیر جهان ضرورت پیدا می

گ شهرنشینی است. سطح شهرنشینی یک سابقه توصیف کرد2 عصری که طی آن جهان دارای شتابان ترین آهنبا عنوان دورانی بی

 کنند.منطقه از کشور یا هر قلمرو دیگری نسبت به کل جمعیتی است که در شهرهای کوچک و بزرگ زندگی می

درصد افزایش  31درصد به  20ساله، تراز کلی شهرنشینی جهان از  19، یعنی یک دوره 2929تا  1099بنابر محاسبات بین سالهای

اند که در آن نیمی از جمعیت جهان شهرنشین شده است. بین را نقطه میانی این دوره مشخص کرده 2999خواهد یافت و سال 

درصد افزایش  0/13نیز این جمعیت  1009تا  1019درصد رشد نمود و از سال  0/13جمعیت شهری جهان  1019و1039سالهای 

ساله( باید بطور  99)یعنی یک دوره حدود  2911ت. جهان تا سال یافبه بعد نیز ادامه می 1009یافت. اگر همین آهنگ افزایش از 

کامل شهری شود. ما در سالهای ابتدائی قرن بیست و یکم نیز با این فرآیند شهری وسیع، در مواجهه خواهیم بود. این اطالعات 

های توسعه یافته که این دهد که شهرنشینی و رشد شهری در کشورهای در حال توسعه، نسبت به کشورآماری مختصر نشان می

 ( .211 1102اند با شتاب بیشتری در حال وقوع است)اغرپور،رشد را در اوج انقالب صنعتی از سرگذرانده

داری، مدت زمان استفاده از اوقات فراغت از کار و بعد مسافت طی شده بوسیله افراد، متناسب با توجه به اینکه در کشورهای سرمایه

اده شوند2 برای انسانهای کم درآمد، اصوالً زمان استفبندی میاست. بنابراین، انسانها از این بابت در سه گروه طبقه با امکانات ملی آنان

توانند در سفر باشند و استراحت از طبیعت و فضا محدود است و جز برای یکی دو روز ایام آخر هفته و یا چند هفته در سال نمی

د معلمان بطور استثنایی در سال دو تا سه ماه تعطیلی دارند. محدودیت زمانی از یکسو  و ضعف نمایند و فقط بعضی از مشاغل مانن

توانند در فواصل دورتر از محل کار و سکونت، های جمعیتی نمیامکانات اقتصادی از سوی دیگر بیانگر این است که این گروه

یست جز اینکه برای این گروه از جامعه شهری، فضا و طبیعت را در ای نتعطیالت خود را بگذرانند. با توجه به محدودیت فوق، چاره

های ارتباطی بین شهر و فضاهای جاذب استراحتگاهی برداری نمود و با ایجاد راهکیلومتری شهرها آماده بهره 1999تا  199شعاع 

 (. 201 1101صدری، و تدارک وسایل حمل و نقل عمومی برای اینگونه افراد، تدابیر الزم را اتخاذ کرد)نکوئی

 

 فضای جغرافیایی -9-7
ریزی فضایی و فضای جغرافیای دو روی سکه هستند ولی اول باید فضای جغرافیایی ریزی یا برنامهتوان گفت فضای برنامهمی

ند بطور اتوریزی اقتصادی و اجتماعی کرد. فضای جغرافیایی شامل طبیعت و منابعی است که میرا شناخت و بعد برای فضا برنامه

(. فضای جغرافیایی، 1109،29مستقیم و غیر مستقیم با نیازهای انسانی برخود کند و چهره جدیدی از سطح زمین را بسازد)شکوئی،

ای باشد. فضای جغرافیایی محدودههای سیاسی و اقتصادی زمان خود میاقتصادی است و بازتابی از عملکرد نظام-یک تولید اجتماعی

 اند.های تحت فرهنگ مشخص با اعمال و تجربیات خود این فضا را ایجاد کردهباشد، یعنی انسانیبرای فرهنگ خاص م

 

 ریزی شهری زیست در برنامهجایگاه محیط -9-2
های حاصل از این امر یک مسئله جهانی است و روند شهرنشینی در جهان روز امروزه مشکل شهرنشینی و معضالت و آلودگی

یش است در صورت تداوم روند کنونی در آغاز سده آینده بیش از نیمی از جمعیت جهان در محیطهای شهری به روز در حال افزا

زندگی خواهند کرد. روند شهرنشینی در کشورهای جهان سوم در مقایسه با کشورهای صنعتی دارای شتاب و رشد بیشتری است. 

نونی ریزی توسعه و بهسازی شهرهای ککه در پاسخ به چگونگی برنامهبا پذیرش این واقعیت باید راه حل را نه در نفی شهرنشینی بل

اجی ریزی شهری است)حمحیطی در برنامههای زیستو آینده جستجو کرد. وضعیت شهرهای کنونی نشانگر عدم توجه کافی به جنبه

 (.3، 1102امیری،
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 شناخت آثار پروژه شهرسازی بر محیط  -9-9
محیط همواره سلسله واکنشهای محیطی را در پی دارد که الزاماً همیشه هم منفی نیستند. شهرسازی استقرار هر نوع کاربری در     

ه حساب زیست بحیطترین دخالتهای انسان در مای بسیار پیچیده از انواع کاربریهاست و در شمار یکی از وسیعترین و عمیقمجموعه

ی است که امکان دستیابی به روشهای کنترل آثار منفی محیطی را میسر آید. پیش بینی بموقع آثار پروژه بر محیط تنها روشمی

تواند آالینده محیط به شمار آید آلوده کنند فرض کرد محیطی باید هر نوع کاربری را که به طور بالقوه میکند. در ارزیابی زیستمی

االصول بایدبا استفاده از استانداردهای حفاظت علی ریزی رامحیطی موجود در برنامهو نقشه آنها باید تهیه گردد. تعارضهای زیست

 توان از دو جهت مورد نظر قرار داد2 محیطی هر پروژه شهرسازی را میزیست شناسایی کرد. ارزیابی زیستمحیط

 ارزیابی زیست محیطی فضای درونی شهر -1

 (.1، 1102)حاجی امیری،محیطی آثار ناشی از استقرار ارزیابی زیست -2

 

 چهار نگرش نسبت به هنر عمومی  -9-2

 نگرش اول: عنصر اصلی در فضاسازی و طراحی شهری -9-2-7 

 تواند فضاسازی و طراحی شهری را متأثر کند؟هنر عمومی چگونه می

تواند از لحاظ بصری یک محیط شهری دلپذیر و خوشایند را بوجود آورد2 هنر عمومی اثر عمیقی بر منش بصری هنر عمومی می

 های نوگرا وتحلیل رفتنِ حسِ مکانی را تعادل بخشد. ریزیتواند موازنه توسعه شهریِ همگون یا برنامهگذارد. این هنر میاع میاجتم

را خلق نماید2 هنرهای عمومی، کاری بیش از  "حس مکان"ها، تواند با بهسازی عناصر طراحی معمولی و مکانهنر عمومی می

سازد و بنابراین با ها را متمایز و به یاد ماندنی میدهند. این نوع هنر، مکانها انجام میزیرساخت زیباسازی صِرف فضاهای عمومی و

تواند بخشد. هنر عمومی میاندازهای شهری قوت میخلق آثار هنری که در هر مکان منحصر بفردند، دلبستگی افراد را به چشم

هویت کلی اجتماع بتواند با تصاویر بصری قدرتمند مانند یک اثر هنری  حس یک مکان را در سطح باالتری خلق کند، در سطحی که

 متمایز، ثابت نگهداشته شود.

تواند آگاهی از سنت و هویت را ایجاد نماید2 هنر عمومی می "حس مکان"های پنهان معانی، تواند با کشف الیههنر عمومی می

 تواند جایگزین کیفیتی گردد که از یک مکان محو گشته یا نادیده انگاشتهمیمنحصر به فرد نسبت به یک مکان را باال ببرد. این هنر 

 گذاریم نشان دهد. تواند ارزش مکان و زمان را در فرهنگی که به اشتراک میشده است. این هنر می

اری، یان بسیشان نسبت به مناظر شهری2 سالکمک به افراد برای درک گرایش –یابی کمک کند تواند به جهتهنر عمومی می

های معماری، کارهای هنری های خاص بصری مثل زیباسازیطراحان شهری و طراحان گرافیک محیطی بر این باور بودند که ویژگی

رکز م)توانند درک مردم از نمایه یک شهر و توانایی آنها در پیدا کردن مسیرشان را تقویت کننداندازهای بیاد ماندنی میو چشم

 . (1/1/1101،3،اسالمی شهر مشهدهای شورای پژوهش

های جوامع برای باال بردن کیفیت شهری حمایت کند2 یکی از اهداف هنر عمومی باالبردن توقعات تواند از انگیزههنر عمومی می

 اندازهایچشمها، مناظر خیابانی و دیگر ریزان و جوامع برای طراحی شهری عالی و بی نقص در فضاهای عمومی، پارکطراحان، برنامه

ای که ریزان و دیگر افراد حرفهباشد. هنر عمومی همواره پلی را بین کار معماران، طراحان منظر، طراحان شهری، برنامهشهری می

 آورد.دهند بوجود میقلمرو عمومی را شکل می
 

 پیوندی اجتماعی نگرش دوم: تقویت هم -9-2-2

عی و ارتباطات جوامع را تقویت کند. گاهی این منافع از فرآیند سفارش و طراحی یک های اجتماتواند وابستگیهنر عمومی می    

آید. در بعضی موارد این منافع از عنوان پروژه و یا رویکرد هنرمند نسبت به کار هنری به اعضای جامعه و مشارکت آنان بدست می

 شود؛ بخصوص زمانی که بیانی شیوا و رسا داشته باشد.آن حاصل می

های هنر کند2 پروژهپیوندی جامعه حفظ میشوند از همهایی که اتحاد یک مکان را موجب میعمومی با بیان سرگذشت هنر

عمومی در جستجوی بیان و ارتباط با چهار ارزش اساسی شناخته شده رشد و توسعه جامعه یعنی تاریخ مشترک، هویت، نیازها و 

 باشند.ها میآرمان
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های هتواند در توسعه شبککند2 هنر عمومی میپیوندی اجتماعی را ترویج میتری برای گفتگوی مدنی همهنر عمومی با ایجاد بس

عینی و ارتباطات درون فردی فعال باشد و توسعه و انسجام اجتماعی را ارتقاء بخشد. دغدغه هنر عمومی، هنر سفارشی است که با 

شوند که در آن هنرمند بتواند بینشی را نه هایی موفق انگاشته میشد. پروژهبامفهوم مکانی که در آن واقع گردیده است مرتبط می

 ها و بینش و نگرش مردمانیای از مکان و اهداف، آرمانتنها نسبت به بافت طراحی شهری یک مکان نشان دهد بلکه بتواند تاریخچه

 که در آنجا زندگی و کار کرده اند را نیز به تصویر بکشد. 

ا هایی رشود تا آنها بیشتر دیده شوند2 هنری که دیدگاههای جوامع به حاشیه رانده شده باعث میبیان دیدگاههنر عمومی با 

تواند از فضای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی سرزنده که برای مباحث مهم مدنی کند میبرای گنجاندن در مباحث عمومی مطرح می

 ضروری است حمایت کند.

یلی هایی که به دالشوند چالش برانگیز است؛ دیدگاهن نظراتی که در فرآیندهای مدنی عموماً شنیده نمیای از اوقات بیادر پاره

توانمند نیستند و محتمل تغییرات قریب الوقوع سنگینی هستند. این موارد مستلزم اقدامات خاصی برای دستیابی و مشارکت افراد 

 ز هنرمندان دوست دارند انجام دهند. باشد، اما این تمام آن کاری نیست که بسیاری امی

 

 نگرش سوم: منافع اقتصادی هنر عمومی  -9-2-9

های فرهنگی پدیدار گشته است. اثر اقتصادی هنر و یا در معنای طی سالیان اخیر، نگرش دیگری نسبت به ارزش هنر و برنامه   

 تر، اقتصاد خالق چیست؟وسیع

هایی که بخشی از خدمات اصلی آنها نیستند را به ت. نهادهای عمومی ارزش هزینهاین سئوال به دالیل متعددی مطرح شده اس

هستند  هاییگذاران بشر دوست به دنبال نوآوری و همچنین مشتاق مستندسازی تأثیر برنامهدهند. سرمایهدقت مورد بررسی قرار می

نر، فرهنگ و فعالیت خالقانه در توسعه وسیع اقتصادی کنند تا نقشی که هگذاران تالش میشان قرار دارد. سیاستکه تحت حمایت

های هنری به دنبال فرصتی هستند تا از این طریق بتوانند مخاطبان و مبنای کند را درک نمایند و سازمانو پویایی شهرها ایفا می

 های جدید توسعه بخشند.شان را همراستا با مأموریتگذاریسرمایه

 توان در سه مقوله گنجاند2یمباحث اقتصادی برای هنر را م

 شود را فعال کند؛کند و منجر به هزینه و عوارض مالیاتی میهایی که ترافیک انسانی ایجاد میتواند حوزههنر عمومی می

 های خاص کمک کند؛ ها یا بخشتواند به رشد و توسعه ارزش پروژههنر عمومی می

 د از کلیت اقتصاد خالقانه حمایت کند.توانهنر عمومی شکلی از بیان خالقانه است که می

تواند ترافیک انسانی های موقتی و رویداد محور، میسازد2 نصب هنر عمومی، بویژه پروژههنر عمومی فضاهای شهری را پویا می

 های بازدید کننده و درآمدهای تجاری را افزایش دهد.طور هزینهقابل توجهی را موجب گردد و همین

ریزی فرهنگی از جمله ها را جذاب، پویا و موفق جلوه دهد2 اینکه هنر و برنامهند نواحی شهری و توسعه پروژهتواهنر عمومی می

رای گذارد. بگونه شک و سئوالی باقی نمیرود جای هیچهای شهری به شمار میهنر عمومی، امروزه کلید اساسی برای موفقیت مکان

اهای عمومی اصلی را برای ارائه ابتکارات هنر عمومی خودشان مدیریت کنند. نهادهای ها این است که فضمثال، امروزه مد سازمان

های هنری، بازدید ریزی فرهنگی و پروژهها بر این باورند که سرمایه گذاری آنها در برنامهمهم توسعه اجتماعی در بسیاری از محله

شان سعه دهندگان به رابطه بین هنر، فرهنگ و موفقیت فردیکنندگان، تجار و ساکنین این مناطق را جذب خواهد کرد. حتی تو

 دارد. شانهای هنری نقش ارزشمندی در بازاریابی امالکاند که پروژهاند. آنها به این نتیجه رسیدهپی برده

ین هنر ارتباط بهای خالقانه تشویق گردد2 این استدالل درباره یک اقتصاد خالق باید محیطی را ترویج نماید که در آن فعالیت

صورت و توسعه اقتصادی بسیار ساده است2 سعی کنید این تصوررا بوجود آورید که خالقیت و نوآوری در جامعه شما آزاد است. در این

مرکز )های اقتصادی پر رونق و شکوفا خواهد بودقادر خواهید بود افراد خالق و کارآفرین را جذب نموده که نتیجه آن فعالیت

 .(1/1/1101،0،شورای اسالمی شهر مشهد هایپژوهش

 

 نگرش چهارم: هنر عمومی راهی بسوی کمال فردی  -9-2-2

سازد. بیشتر منافع هنر تر زندگی اجتماعی مناطق شهری را ممکن میهای هنری، شرکت افراد در ابعاد وسیعمشارکت در پروژه    

هایی قلمداد کرد که در آن هنر عمومی به ترویج وان منافع ابزاری یا شیوهتعمومی که پیش از این در مورد آن بحث گردید را می
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کند. اما برخی از حامیان هنر بر این باورند که یک مجموعه محیطی و اهداف اجتماعی، اقتصادی کمک میهای گسترده زیستطرح

مردم و توانایی آنها برای مشارکت در جوامع  گیرد که زندگی فردیمنافع ذاتی دیگری نیز دارد که از این موضوع اساسی نشأت می

 شان با هنر عمومی به غنا و کمال برسد. می تواند از طریق درگیری

پیشنهاد اولیه در این دیدگاه این است که مردم به دالیل شخصی، احساسی و غریزی به سمت هنر گرایش دارند2 هنر به انسان معنا 

بخشد. علیرغم این واقعیت که منافع ذاتی عمدتاً شخصی هستند، با وجود جویانه میتلذ های احساسی وو نوع متمایزی از انگیزه

های فردی و شوند بلکه توسعه توانائیاین به پیامدهای اجتماعی قدرتمندی گرایش دارند. آنها نه تنها موجب غنای فردی می

 د.گردنهمبستگی اجتماعی که برای قلمرو عمومی منفعت دارند را موجب می

شان تجربه کنند2 هنر عمومی دهد تا به واسطه آن هنر را در زندگی شخصیهنر عمومی شانسی پیش روی مردم قرار می

افزاید. هنر عمومی برای همه افراد است آورد و به زیبایی زندگی هر روزه میها و تئاترها بدست میمخاطبانی بیرون از گالری موزه

هنر  تواندروند، اما هر کسی میکنند و به تئاتر نمیها بازدید نمیشود. بسیاری از مردم از موزهیو این هنر بصورت رایگان عرضه م

 عمومی را تجربه کند.

تر تواند رشد فردی، همدلی و ارتباطات قویکند که میهای نوینی را برای نگریستن به جهان به افراد ارائه میهنر عمومی شیوه

شان با هنر عمومی به عنوان افراد، اعضای یک جامعه و شهروندان توانند از طریق مواجههاشد2 مردم میاجتماعی را بهمراه داشته ب

ها شود، مذاکراتی که به شبکهرشد کنند. این امر از طریق تجربه کردن مستقیم هنر و نیز مذاکراتی که هنر عمومی موجب آن می

 گردد. کند میسر میتر اجتماعی کمک میو ارتباطات گسترده

های شورای اسالمی شهر مرکز پژوهش)تواند فضاهای دلپذیر و خوشایند را برای کار و زندگی فراهم آوردهنر عمومی می

  . (1/19/1101،9،مشهد

 

  اصالح ضوابط درختان شهری -9-5
صی به منظور جلوگیری از ای برای صاحب یک ملک خصودر بسیاری از شهرها با وجود عواقب احتمالی، هیچ قانون بازدارنده

کاشت یک درخت دقیقاً در زیر خطوط برق وجود ندارد. همچنین تقریباً هیچ قانونی وجود ندارد که به یک شهر و یا سازمان اجازه 

 ادهد در صورت بروز مشکل با هزینه ارزان اقدام به جابجایی درختان تازه کاشته شده نمایند. آنها به طور معمول باید صبر کنند ت

با این حال، بسیاری  الوقوع قرار گیرد، اما تا آن موقع هزینه جابجایی آن گران خواهد شد. زمانی که درخت در معرض خطر قریب

اند و در صورت لزوم این گونه درختان را با هزینه مالک هرس و یا هایی را برای درختان مزاحم وضع کردهاز شهرها دستورالعمل

موجب آن هر درخت یا درختچه  الور در ایالت کالیفرنیا در مورد درختان مزاحم قانونی وضع کرده دارد که بهنمایند. شهر فجابجا می

ای که احتمال دارد در حال رشد در یک نوار پارکینگ عمومی، فضای عمومی و یا در امالک خصوصی و یا هر درخت یا درختچه

 های تأسیسات زیربنایی شهریبرداری کامل و امن از کابلرو و یا بهرهپیادهامنیت یا کارآیی یک خیابان عمومی، مجرای فاضالب یا 

شود و لذا شهرداری اجازه دارد چنین درختانی را جابجا و یا هرس را به خطر اندازد، بدینوسیله یک مزاحمت عمومی محسوب می

ساز های مقابله با یک درخت مشکلن است که هزینههای آن را از صاحب ملک دریافت نماید. مزیت اجرای این ضابطه، ایکند و هزینه

توجهی صاحب ملک ایجاد شده به عهده فرد است و در نتیجه صاحب ملک به احتمال زیاد از کاشت چنین درختانی که در اثر بی

 ن خطر آفرین وها باید قوانینی وضع کنند که به موجب آن حفظ یا کاشت درختادر آینده اجتناب خواهد کرد. بنابراین شهرداری

د، های برق قرار دارنهای برق را غیرقانونی اعالم کند. از آنجا که خطوط برق احتماالً در مالکیت خصوصی شرکتبرخورد آنها با کابل

های مرکز پژوهشهای برق در حال رشد هستند را جابجا نمایند)این قانون باید به شهرداری اجازه دهد تا درختانی که به سمت کابل

  . (1/19/1101،3،اسالمی شهر مشهدرایشو
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 های محلی ها و حکومتهمکاری بین سازمان -9-5-7
د های محلی وجوهای مدیریت پوشش گیاهی، تأسیسات زیربنایی و حکومتدر حال حاضر حداقل همکاری مستقیم بین برنامه

ها به طور معمول تنها زمانی که مشکلی ا در حال افزایش است اما همکاری مستقیم شهرداری با سازمانهدارد، هر چند این تالش

هایی برای آورد. برخی شهرها برنامهپذیرد. این همکاریِ حداقل، ناکارآمدی قابل توجهی را بوجود میآید صورت میبوجود می

 (.1102،0امیری،تواند به عنوان الگو مورد استفاده قرار گیرد)حاجیفق بوده و میاند که بسیار موهای برق ارائه دادههماهنگی با شرکت

 

 های شهری صورت برداری از درختان و زیرساخت -9-5-2
تواند به طرق مختلفی به حل مشکل برخورد بین درختان و خطوط ها در مناطق شهری میبرداری از درختان و زیرساختصورت   

ان های برق نمای، از طریق ارزیابی دامنه مشکل؛ برای مثال، مسئوالن شهری به منظور اطمینان از اینکه کابلبرق کمک کند. اوال

کنند. همچنین بطور مداوم مسیر رشد درختان تازه کاشته شده را در هستند، باید هر ساله مایل به مایل خطوط برق را ارزیابی 

ی برق هاهای محلی و شرکتهای شهری به حکومتترِ ارزش خدمات اکوسیستم جنگلقسازی دقیآینده در نظر بگیرند. ثانیاً، کمی

هایی مانند زمان و مکان انتقال خطوط برق به زیرزمین بپردازند. ثالثاً، تهیه کمک خواهد کرد تا به تحلیل هزینه فایده تصمیم

دار امه کاشت درخت و یا جایگزینی درختان مشکلهای شهری اغلب یک پیش نیاز ضروری برای یک برنفهرستی از موجودی جنگل

مام های کاشت بالقوه به تهایی در گذشته باعث شده تا هنگام شناسایی محلباشد. فقدان چنین دادهتر میموجود با درختان کوچک

 اه دور انجام داد.توان با استفاده از نظرسنجی و سنجش از ربرداری از جنگل شهری را میعوامل درختکاری توجه نشود. صورت

 

 ها و حکومت محلی های خاص توسط سازمانجایگزینی درخت و یا کاشت گونه -9-5-9
در جایی که خطوط برق اول نصب شده باشند، یک راه حل برای مشکل برخورد درختان بلند با خطوط برق، حذف درختان و     

درختان کوچک در زیر خطوط برق است. شهرها باید اغلب از تر و یا کاشت انحصاری های کوچکجایگزین کردن آنها با گونه

مالکان  توانند با رضایتها می. همچنین شهرداریکنندبینی دارند استفاده های کشت شده درختانی که الگوهای رشد قابل پیشگونه

تواند های خاص میبرای کاشت گونهریزی خصوصی اقدام به کاشت این گونه درختان در ملک آنها نمایند. جایگزینی درخت و برنامه

 های برق و درختان و همزمان رشد جنگل شهری باشد. راهی برای کاهش برخورد بین کابل

 

 های شهرییابی خطوط برق در اطراف جنگلریزی برای مکانبرنامه -9-5-2
ری از برخورد درختان با خطوط برق در های برق اغلب به عنوان یک راه حل برای جلوگینصب زیرزمینی تعداد بیشتری از کابل   

شود. بدیهی است که با وجود اجرای این طرح در برخی از مناطق، اشکاالتی نیز وجود دارد. خطوط برق زیرزمینی در نظر گرفته می

تی که خطوط اندازی مجدد برق با تأخیر باشد. حتی در صورها دالر هزینه دارند و هنگام قطع برق ممکن است راههر مایل میلیون

ریزی موقعیت جدید خطوط انتقال برق باید شکل کنند که برنامههای مدیریتی توصیه میبرق زیرزمینی نباشد، بهترین شیوه

های خالق مانند خطوط برق به صورت متقاطع در امتداد تواند شامل ایدههای شهری را مورد توجه قرار دهد. این حتی میجنگل

 ل رساندن برخورد با درختان باشد. ها برای به حداقخیابان

 

 های یک شهر سالم ویژگی -9-6

  ونقل عمومی ثابت )ترجیحا از نوع ریلی که در سطح و زیر زمین در حرکت باشد(حمل -9-6-7
نقل وحملکند. با توسعه ها جلوگیری میشهرهای امروزی به یاری توسعه آمده و از شلوغی خیاباننقل ثابت ریلی در کالنوحمل   

نیویورک  گیرد. برای مثال،شود؛ زیرا مایحتاج ضروری شهروندان در فاصله نزدیک به یکدیگر قرار میتر میروی آسانثابت ریلی، پیاده

گرا ونقل ثابت رشد داشته است. عبور و مرور بدون خودرو در یک شهر پیادهروی است که حول محور حملهای پیادهشهری با ویژگی

 روها خواهند بود و مشاغل از اینونقل ثابت شکل گرفته بسیار راحت است. بر این اساس، افراد بیشتری در پیادهیه حملکه بر پا

ا تواند به شکل قطار شهری، واگن زیرزمینی یونقل ثابت میانبوه جمعیت سود خواهند برد بدون اینکه نیاز به پارکینگ باشد. حمل

 . اتوبوس برقی باشد
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  هایی با کاربری و درآمد مختلطلهمح -9-6-2
کنند. با ترکیب کارکردهای تجاری، مسکونی و عمرانی در های دارای کاربری مختلط، بسیاری از معضالت شهری را حل میمحله   

د بود. هنیابد؛ زیرا امکانات مقصد همواره و بطور کامل در دسترس خوانقل مبتنی بر خودرو کاهش میویک محله، وابستگی به حمل

روی به فروشگاه، کتابخانه، رستوران، مدرسه یا دانشگاه، مراکز اداری و یا هر جای دیگری دسترسی توان با پیادهدر این صورت می

تر، ممکن خواهد شد. با این کار از فضای اختصاص یافته داشت. این بدان معنی است که بدون کاهش فضاهای زندگی، توسعه فشرده

ود، شها وضع نمیها و پارکینگشود؛ بازخورد دیگر این است از آنجا که مالیات بر خیابانها کاسته میرعت خیابانبه خودروها و س

ماعی های اجتکنند، در نتیجه حجم مالیات افزایش یافته و تسهیالت و برنامهها و مشاغل مالیات بیشتری پرداخت میدر عوض خانه

نین، عبور و مرور تعداد بیشتری از افراد، موجب تقویت حس اجتماعی، کاهش فرصت جرم بیشتری در اختیار خواهیم داشت؛ همچ

های لهشود. محونقل عمومی و کارآیی بیشتر آن میکنندگان از حملو جنایت، تعامل بیشتر بین شهروندان، افزایش شمار استفاده

های دهند. افرادی با دیدگاهانسجام اجتماعی را نیز افزایش می بلکه دهندمـی را ارائه مسکن از مـتنوعی با درآمد مختلط نه تنها انـواع

 کنند. آیند و با یکدیگر مالقات میمختلف دور هم گرد می

 

 هایی با قدمت، وضعیت و اندازه متفاوتساختمان -9-6-9
ید به سوی بازسازی و های قدیمی و ساخت و سازهای جدطی نیم قرن اخیر، طراحان و مسئوالن شهری با تخریب ساختمان

های واحد بخشدها میهای قدیمی و جدید عالوه بر اینکه جلوه مطلوبی به خیاباناند. ترکیب ساختمانسازی فضاها حرکت کردهبهینه

آلی هدهایی با اقتصاد مختلط شده و مکان ایآورد که منجر به ایجاد محلههای متفاوتی را بوجود میمسکونی با اندازه، شرایط و قیمت

  .(1/9/1101،3،های شورای اسالمی شهر مشهدمرکز پژوهش)آوردنیز برای زندگی کسبه فراهم می

 

  فضاهای مسکونی در همه جا، بخصوص نزدیک به مرکز شهر -9-6-2
برخی  گی،ای است که برخی مناطق آن برای زندطراحی بسیاری از شهرهایی که پس از جنگ جهانی دوم توسعه یافتند به گونه

شود افراد در ساعات مختلف روز از مکانی به مکان برای خرید و برخی دیگر برای کار در نظر گرفته شده است. این مسئله باعث می

دیگر جابجا شوند. در طول روز مرکز شهر به مکانی برای کار و پس از کارِ روزمره یا ایام تعطیل به محلی برای خرید تبدیل خواهد 

روز خالی از جمعیت و در ساعاتی ها در ساعاتی از شبانههایشان خواهند رفت. در نتیجه، خیابانم نیز افراد به خانهشد. شب هنگا

دیگر بیش از حد شلوغ خواهد بود. اگر محیط زندگی افراد در کل شهر تقسیم شود، بسیاری از افراد محل کارشان را نزدیک به محل 

ا در جایی واقع خواهند شد که افراد در آنجا زندگی کنند. در مقایسه با بسیاری از شهرها که هزندگی انتخاب خواهند کرد. مغازه

ها تا شب پویا خواهند ماند. مراکز شهری زنده، مراکزی شوند در این حالت خیابانهای مرکز شهر پس از روز کاری خالی میخیابان

ر های مسکونی و دیگپر شده باشند، بلکه واحدهای آپارتمانی، ساختمان های خریدهای اداری و محدودهنیستند که فقط با ساختمان

 اند.های زندگی را در خود جای دادهمحل

 

  های مهمهای عمومی بزرگ و کوچک در تمام تقاطعمیدان -9-6-5
انگیز شهر را از خاطرههای در اکثر شهرها، خودرو تمام فضاهای عمومی را به خود اختصاص داده است. وسایل نقلیه بعضاً مکان

م هایی نیاز داریم که بتوانیهای فلزی مستحکم فراهم آورده است. ما به مکانساکنان آن گرفته و به جای آن مسیرهایی برای اتاقک

 هایی نیاز داریم که در آنها زنده بمانیم و از زندگی و حس اجتماعی مشترکدر کنار یکدیگر باشیم، با هم صحبت کنیم؛ به مکان

لذت ببریم؛ حسی که در آن همه با هم باشیم، به یکدیگر کمک کنیم، طعم زندگی را با هم بچشیم و شهر را با هم بسازیم. ما به 

خانه یا یک شرکت هایی نیاز داریم که خود را صاحب واقعی آن بدانیم. مکان عمومی مختص ماست نه متعلق به یک صاحبمکان

 مدیریتی.

 

 های افراد بومیاجران متخصص و انتقال مهارتاستقبال از مه -9-6-6
کنند. به های دور به خود جلب میهای کاری مختلف را از مکانها، آنهایی هستند که افراد دارای عالیق و زمینهبهترین شهر

نیز مهم است.  های دیگرهای دور برای یک شهر اهمیت دارد، فرستادن آنها به مکانهمان میزان که جذب افراد مختلف از مکان
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وند. ورود و شکنند نیز متضرر میشهرها، بویژه شهرهای صنعتی، نه تنها از نبود جمعیت بلکه از فقدان ساکنانی که آنجا را ترک می

 . شودخروج افراد مختلف به یک شهر سبب رونق و شکوفایی و نیز رشد اقتصادی آن می
 

  های تهویه مطبوعسیستمو شادابی، تلطیف هوا و کاهش ها برای نشاط بامدرختان خیابانی و باغ -9-6-1
ها و فراهم آوردن فضای زندگی برای پرندگان و انرژی، نشاط و شادابی انسان جویی در پول و ها موجب صرفهدرختان و باغ

لید سایه تابستان درختان با توها، در فصل ها نسبت به پوشش فایبرگالس عایق بهتری هستند و در این باغبامشوند. باغحیوانات می

ها و ادارات را گرم نگه دارد. در واقع درختان با شوند تا نور خورشید خانههایشان باعث میو در زمستان طبق انتظار با ریزش برگ

 کنند.تغییرات فصلی، به تعادل دمای محیط کمک می

 

  آهن مسافربری در شهرکاال و راه السیر به فرودگاه، انباراتصال قطار شهری یا قطار سریع -9-6-8

به شمار  21ای که با یکدیگر هماهنگ باشند، یک چالش اساسی در قرن ونقل به شیوههای مختلف حملاندازی سیستمراه

ان را در آینده، مردم قادر خواهند بود سفرش ها را حذف نمود. ها و امکانات هتل در فرودگاهتوان مراکز خرید، پارکینگرود. میمی

هایشان. برای تحقق این امر، الزم است از درب خانه شروع کنند و در مقصد به پایان برسانند، بدون کنترل و بازبینی مجدد چمدان

دهد ها به مرکز شهر برقرار نمایند. این کار به مسافران امکان میشهرها اتصال مستقیم میان خطوط آهن با فرودگاه و از این مکان

 دهد کهآهن برسند. همچنین این اطمینان را میراه ای ی را در خانه گذاشته، یا بدون استفاده از خودرو به فرودگاه تا خودرو شخص

 بدون پرداخت هزینه تاکسی یا اجاره خودرو به مقصد برسند. 

 

 واقع شدن مزارع در نزدیکی یا محدوده شهر -9-6-3
تر به ای کمتر است. زمان انتقال کمونقل جادههای حملداث زیرساختجویی در سوخت و احکشاورزیِ محلی، به معنی صرفه

اهای ها به فضتری خواهد بود. تقسیم مزرعهتر شده و بنابراین دارای طعم بهتر و مقویاین معنی است که محصول روی شاخه رسیده

اهد بود. تر و با قیمت کمتر خوتر، با کیفیتتر در شهر موجب رقابت بین تولیدکنندگان برای تولید و ارائه محصوالت متنوعکوچک

سازی کشاورزیِ آلی، از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه خواهد بود؛ با این کار فشار کمتری بر زمین وارد شده و به عدم تجاری

ود این مزارع، شود. همچنین، وجوابستگی به نفت کمک خواهد کرد. در بازار کشاورزان شهری تمام این موارد در نظر گرفته می

نماید که هر چه داریم از زمین فضاهای سبزِ مفرحی را برای شهروندان فراهم نموده و همچنین این مسئله را به ما یادآوری می

 داریم.
 

  شوندروها باز میهایی که رو به پیادهفروشگاه -9-6-72
ن را جذب، روابط اجتماعی دوستانه را تقویت و زندگی را دلپذیر شوند، شمار زیادی از عابرارو باز میهایی که رو به پیادهفروشگاه

روی هستند دوستان و مخاطبان اجتماعی بیشتری روی نیز خود نوعی ورزش است و افرادی که در حال پیادهسازند. البته پیادهمی

بیهوده را  ها، این پنداردر پشت پارکینگ های واقعتر است. مغازهتر و غنیکنند. نتیجه ترافیک انسانی بیشتر، شهری سالمپیدا می

کند ندارند. الزم است در این ای که از آنها حمایت میآورند که آنها از شهر جدا هستند و هیچ مسئولیتی در قبال جامعهبوجود می

های واقع در فروشگاهگردد. های شهری و تقویت انسجام اجتماعی ها رانندگی جریان داشته باشد، تا موجب بهبود زیرساختمکان

  .سازندروها تعامل اجتماعی دوستانه را تشویق کرده و زندگی را دلپذیرتر میپیاده

 

 های برق درختان و کابل -9-1

انداز شهری چندان خوشایند نیست. شهرها و ساکنان آن به منظور فراهم همنشینی درختان و خطوط برق باالسری در چشم

های سطحی، تأمین زیستگاه انداز خنک شهری، بهبود مدیریت فاضالبامن برای عابران پیاده، چشمهای دلپذیر و آوردن محیط

های برق برای افزایش قابلیت نمایند. در عین حال، شرکتحیات وحش و کاهش تغییرات آب و هوایی اقدام به کاشت درخت می

کنند که با تومان صرف هرس و اغلب جابجایی درختانی میاطمینان و ایمنی عمومی تسهیالت و خدمات برق، ساالنه میلیاردها 

العاده باال سوزی را فوقهای برق، احتمال قطع برق و آتشخطوط برق تماس نزدیکی دارند. نزدیکی بیش از حد درختان و کابل
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های لهرس یا جابجا شوند. جنگ ناچار باید با هزینه بسیار گزافی، برد. بنابراین، درختان کاشته شده بزرگ نزدیکِ خطوط برق بهمی

شهری این پتانسیل را دارند که به ابزارهای مفیدی برای مقابله با کاهش و انطباق تغییرات اقلیمی تبدیل شوند، اما هرس و جابجایی 

 گسترده درختان مانع از تحقق این پتانسیل خواهد شد.

 

 شناسایی مشکل -9-1-7

شود. جریان اره وجود دارد، زیرا برق از طریق خطوط برق با ولتاژ باال منتقل میهای برق هموبرخورد بین درختان و کابل

سوزی الکتریکی با ولتاژ باال اگر با چیزی شبیه یک درخت برخورد کند و از خطوط باالسری خارج شود، منجر به قطع برق یا آتش

 گردد که. این مشکلِ جدید و کم اهمیتی نیست. می

 
 تان و خطوط برقهمنشینی درخ -2شکل 

 

 های برخورد بین درختان شهری و خطوط برقهزینه -9-1-2
 های برق با یکدیگرهای تولید شده در اثر مجاورت نزدیک درختان و کابلیک راه برای ارزیابی دامنه مشکل، بررسی هزینه   

فرآیند مدیریت پوشش گیاهی مستلزم  باشد. هزینه هرس درختان برای جداسازی آنها از خطوط برق بسیار باالست. همچنینمی

گذارد و هزاران تُن های شهری میباشد، که این امر تاثیر زیادی بر سالمت جنگلهرس و یا حذف هزاران اصله درخت در روز می

رخت دهای شیمیایی رشد گرداند. مدیریت پوشش گیاهی همچنین استفاده از تنظیم کنندهکربن ذخیره شده را دوباره به جو بر می

های عمومی به منظور نمایان ساختن مناطق زیر خطوط برق و اطراف خطوط ارتباطی را کشبرای کند کردن رشد درختان و علف

های رسانند. مدیریت نامطلوب اتصال بین درختان و کابلشود. مواد شیمیایی به طور بالقوه به محیط زیست آسیب میشامل می

رق رشد و های بداشته باشد. این موضوع کامالً پذیرفته شده است که درختانی که به سمت کابل تواند نتایج مخربی در پیبرق می

 باشند.نمایند، تنها علت عمده قطع برق مییا بر روی آنها سقوط می

 

 های شهریمزایای جنگل -9-8

توجه کنیم. براساس یک تحقیق یک جنگل شهری سالم نیز  عالوه بر بررسی هزینه های سوء مدیریت، مهم است که به ارزش

شناسی، هزار دالر منافع مستقیم )جدای از منافع زیبایی 09انجام گرفته، یک تک درخت در خیابان در طول عمر خود بیش از 

شود. بدیهی است که تجزیه کربن و آورد. بسیاری از این فواید به تغییرات آب و هوا مربوط میاجتماعی و طبیعی( به ارمغان می

هش مصرف انرژی شهری به کاهش گرم شدن کره زمین کمک خواهد کرد. دیگر مزایا عبارتند از معتدل نمودن دمای هوا، بهبود کا

ای، افزایش ایمنی خیابان، باال رفتن ارزش ها و کاهش گازهای گلخانههای سطحی، کاهش انتشار آالیندهکیفیت هوا و اثرات فاضالب

های الکتریکی و د کیفیت آب، کاهش سروصدا و فرسایش و مخصوصاً حفاظ در برابر میدانامالک، کاهش مصرف انرژی، بهبو

مغناطیسی زیر خطوط انتقال هوایی و دیگر مزایای عمومی کمتر ملموس در زندگی افراد از جمله کاهش استرس، ایجاد تصویر 

ار پذیر دو ارزش عمده توسعه پایدی مصنوعی زیستهاباشد. هماهنگی با طبیعت و محیطمثبت از جامعه و بهبود کیفیت زندگی می

تری از خشونت و جرم و های پر درخت، سطوح پایینهای توسعه محلی موفق هستند. همچنین در محلهمنعکس شده در نظام

 شود. درختان همچنین پناهگاه مناسبی را برای حیات وحش فراهم نموده و موجب کاهش تابش خیره کنندهجنایت مشاهده می

 شوند. بل میدسی 12-0نور خورشید و سر و صدا به میزان بیش از 



 7931تابستان ، یازده شماره، چهارمسال   

 

11 

 

 

 
ها های غیررسمی و زاغهسکونتگاه -9شکل   

 

 های خالقانه از شهرهای سراسر جهان ایده -9-3

 شهر اشتراکی در سئول  -9-3-7

کنند. از این رو، ربع زندگی میکیلومتر م 311میلیون نفر در  19شهری با جمعیت متراکم است، که در آن حدود سئول، کالن

باشد. بواسطه رشد و هایی روبرو است و هزینه زندگی در آن بسیار باال میاین شهر از نظر فضای مسکونی و پارک با محدودیت

های آپارتمانی داده است.کلید حل های قدیمی آن از بین رفته و جای خود را به مجتمعسال اخیر، محله 19شهر طی  گسترش 

شهر سئول اشتراک گذاری شهری در کالن ، فرمان ترویج 2912گذاری. سئول در سپتامبر الت شهری سئول چیست؟ اشتراکمشک

الذکر، ابزارهای سازمانی خاصی را ایجاد های اشتراکی به اجرا گذاشت. این شهر برای رسیدن هدف فوقرا برای حمایت از فعالیت

ن با اندازی یک درگاه آنالیگذاری و راهشهر سئول، تعیین موسسات اشتراکگذاری کالنکرده است از جمله تشکیل کمیته اشتراک 

 (.11، 1101)حاجی امیری،دهداشتراکی آموزش میهای مشارکت در شهر که شهروندان را در خصوص فرصت »کانون مشترک»نام 
 

 های خنک در نیویورکپشت بام -9-3-2
های خنک نیویورک که در زمان شهردار بلومبرگ ایجاد گردید، یک معاهده همکاری بین اداره خدمات و دایره پشت بام   

باشد. استفاده از یک سطح ی نیویورک میهاساخت و ساز نیویورک است که هدف آن ارائه تسهیالت برای خنک کردن پشت بام

کند و انتشار دهد، از هدر رفتن انرژی جلوگیری میمنعکس کننده بر روی پشت بام هزینه خنک کردن ساختمان را کاهش می

فاده با استها را تشویق نموده تا های خنک در نیویورک، مالکان ساختمانابتکار پشت بام رساند.ای را به حداقل میهای گلخانهگاز

رم شوند در روزهای گهایی که با این رنگ پوشیده میهای خود را خنک کنند.پشت بامالعاده بازتابنده، پشت باماز رنگ سفید فوق

برای خنک کردن  هایی که های استاندارد سیاه و کدر هستند. این کار میزان خنک کنندهتر از پشت بامدرجه خنک 19تابستان تا 

رود، قبض برق ساختمان، انتشار کربن در فضای شهر و اثر جزیره گرمایی شهری را کاهش داده و باعث ن بکار میبقیه ساختما

 درجه از نواحی اطراف سردتر باشد. 1تا  9شود تا نیویورک بین می

 
ها های غیررسمی و زاغهدگرگونی سکونتگاه -2شکل   

 

 نشبکه اجتماعی زیست محیطی بمبئی، هندوستا -9-3-9
کنند. این شهر که پایتخت مالیِ کیلومتر مربع زندگی می 199میلیونی آن در  11ها و تضادهاست. جمعیت بمبئی، شهر تعارض

گذارد. اما استفاده از حمل ونقل ای را از خود به نمایش میالعادهآوری فوقشود با وجود شرایط نامطلوب، تابهند محسوب می

درصد رشد داشته و این امر به  19صد کاهش یافته است، در حالی که تعداد خودروها و موتورها تا در 19عمومی در دهه اخیر تا 
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هزار ایستگاه اتوبوس، و  2هزار اتوبوس،  1شبکه اتوبوسرانی بمبئی از  های بزرگ ترافیکی در تمام نقاط شهر منجر شده است. گره

گیرند که مسیر اتوبوس یا بیشتر مورد استفاده قرار می 19ها برای اهمسیر متقاطع شهری تشکیل شده است. هر یک از ایستگ 199

 هایی که در آنهای اتوبوس فقط شماره اتوبوسروند. در ایستگاهآیند و به مقاصد مختلف میها از نقاط مختلف میدر آن اتوبوس

ت نده باشد. سال گذشته شبکه اجتماعی زیسکنند نشان داده می شود، و حتی ممکن است این امر بسیار گیج کنایستگاه توقف می

ایستگاه اتوبوس  299نقشه مسیر  شود، طرحی ارائه داد که به موجب آن محیطی بمبئی که توسط اتاق تجارت بمبئی حمایت می

 299ل مقاب انتخاب اتوبوس در دهد. تهیه نقشه برای شهروندانی که عادت به خواندن نقشه ندارند و یا تشویق آنها برایرا نشان می

های گاههای مسیر در ایستبمبئی در حال برداشتن دو گام بعدی است2 اوالً، گذاشتن نقشه هزار تاکسی و کالسکه کار آسانی نیست.

کنند تا برای ها افراد را تشویق میکنند. این نقشههزار مسافر هر روزه از آن استفاده می 199خدمات مترو در سراسر شهر، که 

صدهای نزدیک بجای گرفتن تاکسی این مسیر را پیاده طی کند. ثانیاً، این شهر درحال طراحی یک نرم افزار تلفن رسیدن به مق

همراه است تا اطالعات مربوط به زمان واقعی رسیدن اتوبوس را نشان دهد. مسئوالن شهری معتقدند که این ابتکار در کنار سایر 

 ز ازدحام جمعیت در شهر بمبئی جلوگیری شود.کند تا اابتکارات کوچک اما کلیدی، کمک می
 

 پروژه کارت پستال محله در سانفرانسیسکو  -9-3-2
 کند وآوری میآیند جمعهایی که کمتر به چشم میهای آموزنده شخصی را از ساکنان محلهپروژه کارت پستال محله داستان

ای هورت تصادفی از طریق ایمیل به افراد ساکن در سایر محلهها را به صها و ساخت اجتماع، آنبه منظور در هم شکستن کلیشه

در سانفرانسیسکو آغاز شد هزاران داستان را جمع آوری کرده و آنها را با  2911نماید. این پروژه که در سال همان شهر ارسال می

گذاشته  ون، اوهیو و آنتوفاگستا به اشتراکافراد غریبه ناشناس در شهرهایی نظیر ماکون، جئورجیا، فیالدلفیا، پنسیلوانیا، یونگ است

است. حتی یک فرستنده کارت پستال و دریافت کننده آن یکدیگر را برای شام مالقات کردند و در یک لحظه متوجه شدند که چند 

های زمینهی با پیشاند. نکته مهم در این پروژه این است که برای افرادها مطالعه کردههفته پیش هر دو کتابی درباره برخورد فرهنگ

 هایشان به یکدیگرهای زندگی متفاوت، فضایی فراهم کند تا دور هم جمع شوند و دریابند که شباهتها و سبکمختلف، فرهنگ

 هایشان است.بیش از تفاوت
 

 در ژوهانسبورگ  آراییبوستان  -9-3-5
ود. شترین شهر آفریقای جنوبی از نظر جمعیتی و همچنین مرکز اقتصادی کشور و قاره محسوب میشهر ژوهانسبورگ، بزرگ

، «ساس آپارتایدریزی شهری بر ابرنامه»هایی نظیر روند سریع شهرنشینی، فقر و میراث مسئوالن شهری در مواجهه با چالش

، بوستان آراییشهری در ژوهانسبورگ آغاز گردید. به موجب 2991اولین بار در سال  کنند.ها را به صورت فعاالنه دنبال مینوآوری

ساعت به یک پارک کاربردی  21این طرح خالقانه یک قطعه زمین متروکه و رها شده به حال خود در فقیرترین منطقه شهر در مدت 

با درختان طبیعی و بومی، وسایل بازی و امکانات تفریحی فضای باز تبدیل شد. در حال حاضر این برنامه یک ابتکار ساالنه تمام عیار 

شود. این رویداد ساکنان، حامیان العاده با امکانات کامل ایجاد میاست که در آن هرساله در روز جهانی محیط زیست یک پارک فوق

آورد تا پارکی ایجاد نمایند که نه تنها نیازهای تفریحی را برطرف کند بلکه میراث جوامع م میطرح و مسئولین شهری را گرد ه

 "تقابل زیس المللی جوامعجایزه بین"های شهری در شهر ژوهانسبورگ جوایز مختلفی از جمله خاص را منعکس نماید. ابتکار پارک

 است. را از سازمان ملل متحد دریافت نموده
 

 ری در مدیریت پایدار پسماندها در ادمونتوننوآو -9-3-6
باشد که به خاطر ابتکار سیستم کامال یکپارچه مدیریت پسماند نفر می 011023ادمونتون، شهری در کشور کانادا با جمعیت 

های نمیمشهور شده است. این سیستم که بر اساس مشاهده بلند مدت استفاده از پسماند به عنوان یک منبع به جای دفن آن در ز

مرکز مدیریت پسماند شهر ادمونتون، مکانی به وسعت  دفن زباله ایجاد شده است، بر پایداری و حفظ محیط زیست تمرکز دارد.

ها برای مدیریت پسماند جامد در جهان را داراست2 از ترین مجموعه یکپارچه مجهز به آخرین فناوریهکتار است که بزرگ 211

ت در نوع خود در آمریکا، مرکز بازِیابی مواد برای ذخیره مواد قابل بازیافت، مرکز یکپارچه پردازشو ترین مرکز کمپوسجمله بزرگ

انتقال، مرکز مربوط به شیرابه و مرکز بازیافت پسماند قطعات الکترونیکی. اخیراً در این محل اولین مرکز تبدیل پسماندهای مختلف 
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آوری زباله و نیز مشارکت جامعه های مناسب جمعاین مراکز به همراه سیستم . های زیستی در کانادا افتتاح شده استبه سوخت

همچنین مسئوالن شهری در نظر  های دفن زباله ارسال نشود. درصد پسماندهای خانگی این شهر به محل 39باعث شده است تا 

 درصد برسانند.  09این مقدار را به  برداری کامل از مرکز تبدیل پسماند به سوخت زیستی،و با بهره 2913دارند تا سال 
 

 در مونترال  مزارع لوفا -9-3-1
ابتکاری در شهر مونترال کانادا است. مونترال  تولید مواد غذایی در محل زندگی افراد و پرورش آن به صورت پایدارتر یک ایده

ایجاد شده  متر مربع 3011ها که در فضای رشدی به مساحت پشت بامی در مقیاس تجاری ساخته است. این گلخانه دو گلخانه

از انرژی  تُن مواد غذایی را بدون استفاده از زمین جدید، جذب آب باران، بازیابی مجدد آب آبیاری، استفاده 299است حدود 

. آوردکش، کمپوست پسماندهای سبز در محل به عمل میکش یا قارچکش، علفبرای گرما، عدم استفاده از هیچ نوع آفت کمتر 

فرنگی، کاهو، فلفل، خیار، سبزی شود. در این مزارع گوجهتمام این امور در نزدیکی محل سکونت و کار ساکنان مونترال انجام می

کشاورزی شهری کمکی است به شهرنشینان تا در خصوص  گیرد.تازه برداشت شده و مورد استفاده قرار میدر همان روز بصورت 

تواند در مقیاس تجاری نیز انجام شود و تولید مواد غذایی به خودکفایی برسند. مونترال در صدد است تا نشان دهد که این کار می

درصد ساکنان مونترال به این طریق  9/9کاهش خواهد داد. در حال حاضر بنابراین هزینه تغذیه جمعیت شهری را تا حد زیادی 

شوند که این رقم در سال گذشته تقریبا نصف بوده و اکنون با سرعت زیادی رو به رشد است. اگر کارآمدی این ابتکار برای تغذیه می

 (.11، 1101)حاجی امیری،بهتر شودتواند در آینده وضعیت کشاورزی شهر از این هم زندگی امروزی به اثبات برسد می

 

 ها برای تسهیل ترافیکمتناسب سازی خیابان -9-72

د. یک باشسازی خیابان، فرآیند تخصیص مجدد فضای خیابان برای ارائه خدمات بهتر به طیف وسیعی از کاربران میمتناسب

ها، خته شده است اما اکنون در مجاورت آن خانهسال پیش در یک منطقه توسعه نیافته سا 19خیابان چهار خطه را مجسم کنید که 

اند. نیازهای جامعه پیرامون این خیابان طی سه دهه گذشته تغییر کرده است و شاید الزم باشد که ها و مدارس واقع شدهمغازه

ه باشد آیلند میانی نیاز داشترو، یا طراحی خیابان نیز تغییر کند تا این نیازها را برآورده سازد. ممکن است این خیابان به یک پیاده

های های حاشیه خیابان برای مردم محلی که مرتباً به فروشگاهتا افراد با کمک آن عبور ایمن را از خیابان تجربه کنند، یا پارکینگ

ان بسازی خیاهای ایمنی برای جلوگیری از صدمات. متناسبمحلی رفت و آمد دارند در نظر گرفته شود و همچنین دیگر مشخصه

های باز طراحی را در برگیرد و باید همواره مبتنی بر موقعیت و دیدگاه جامعه محلی باشد و ای از مقیاستواند طیف گستردهمی

 های ذیل را شامل شود2اغلب برخی یا کلیه اهداف و استراتژی

 

 :اهداف معمول

 افزایش ایمنی برای دسترسی تمام کاربران؛ 

 سواری و استفاده از حمل و نقل همگانی؛روی، دوچرخهتشویق پیاده 

 حمایت از کسب و کارها و اقتصاد محلی؛ 

 .ایجاد فضاهایی برای ترویج پویایی و سرزندگی جامعه محلی 

 

 :های معمولاستراتژی

 ها؛رو به دیگر کاربریتبدیل خطوط سواره 

 سواری؛افزودن مسیر دوچرخهو  روباریک کردن خطوط سواره 

  های مخصوص عابران پیاده؛زیرساختبهبود 

 ها و آیلندها.افزودن فلکهو  هاباز طراحی پارکینگ 

آوری اطالعات شوند. جمعنیز نامیده می های کاملخیابانیا  ایهای جادهرژیمسازی خیابان برخی اوقات های متناسبپروژه

های مختلف حمل و نقل و جابجایی عات کلیدی مـانند ایمنی، شیوهسازی خیابان درباره مـوضوقبل و بعد از انجام پروژه متناسب

 سازند حیاتی و مهم است. شان و اهداف بیان شده را برآورده میها نیازهای جوامعبرای تضمین اینکه این پروژه
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 سازی: تبدیل خیابان به یک مکانمتناسب -9-72-7
باشد، جایی که افراد خواهان ماندن در آن ابان به یک مکان میسازی خیابان اغلب یک شرط الزم برای تبدیل خیمتناسب

تر به کاربران اعم از رانندگان، سازی، باز طراحی خیابان برای ارائه خدمات مطلوبهستند نه صرفاً کریدوری برای عبور. متناسب

ری سواروی یا دوچرخهبرای افرادی که پیادهسازی با بهبود ایمنی، خصوصاً های متناسبسواران است. پروژهعابران پیاده یا دوچرخه

کند تا سرعت خود را کاهش دهند و مردم اوقات بیشتری وادار می مردم، خودروها را  کنند و با افزایش فضای اختصاص یافته به می

ند، کسب و کارهایی که کنرا بیرون از خانه در خیابان سپری نمایند. انجام این کار برای افرادی که در مجاورت خیابان زندگی می

 العاده خواهد بود.کنند فوقها تردد میدر امتداد آن قرار دارند و مردمی که در این خیابان
 

 پروژه متناسب سازی خیابان: تبدیل یک خیابان چهار خطه به سه خطه -9-72-2
ان سه خطه است. حذف یک خط سازی خیابان، تبدیل یک خیابان چهار خطه دو طرفه به یک خیابترین نوع متناسبمعمول

سواری و پارکینگ خیابانی یا دیگر روی، دوچرخههای پیادهتواند فضای بیشتری را برای افزایش یا توسعه زیرساخترو میسواره

باشد سازی شده معموالً دارای یک خط ترافیک و خط دوچرخه در هر جهت میها فراهم آورد. یک خیابان سه خطه متناسبکاربری

دهد تا در هر دو جهت امکان گردش به چپ یک خط گردش به چپ دو طرفه مشترک در مرکز که به خودروها این امکان را میبا 

شود تا معموالً بدون اعمال محدودیت در حجم خودروها و یا طوالنی کردن زمان سفر، فضای داشته باشند. این تغییرات باعث می

بخشد2 سازی با افزایش ایمنی و جاذبه، دسترسی عابران پیاده را به خیابان بهبود میمتناسب بهتری برای کاربران خیابان فراهم آید.

اختن تر سیابند. ایمنشوند و پایان میتمام سفرهای حمل و نقلی، صرفنظر از یک شیوه مشخص،حداقل با سفرهای پیاده آغاز می

محلی، ترویج فضاهای عمومی و رونق و موفقیت کسب و کارهای تر کردن این سفرها برای مردم، برای سالمت جوامع بخشو لذت

موجود در خیابان از اهمیت حیاتی برخوردار است. تمام مدهای حمل و نقل یکسان نیستند. هر یک مزایای خاص خود را از نظر 

هایی برای دهی به طراحیهای متناسب سازی خیابان، اولویتایمنی، هزینه، کارآیی، سرعت و منحصر بفرد بودن دارند. در پروژه

  پذیر، نظیر کودکان و سالمندان از اهمیت حیاتی برخوردار خواهد بود.جابجایی ایمن اقشار و کاربران آسیب
 
 های موردی برخی نمونه -9-72-9

 1019هه رو کاهش یافته است. شهر سانفرانسیکو از دپذیرتر خطوط سوارهدر سانفرانسیسکو، با هدف ایجاد شهرهای زیست

ها صرفاً به عنوان مسیری برای رفتن از بسیاری از خیابان "سازی معابرباریک"مبادرت به انجام این کار نموده است. قبل از طرح 

رو حذف و مسیرهای دوچرخه و فضاهای های این شهر، خطوط سوارهشدند. اکنون در برخی خیابانجایی به جای دیگر شناخته می

ها پر شده است و مزیت اند. این تغییر، حال و هوای این محله را رونق بخشیده است، ویترین خالی مغازهسبز جایگزین آن شده

 باشد. العاده دیگر کاهش میزان تصادفات میفوق

در اورلندو فلوریدا، یک خیابان چهار خطه به دو خطه کاهش یافت. بعد از این تغییرات، این منطقه شاهد کاهش عمده سرعت 

  سواران در این منطقه بود. وها، کاهش میزان تصادفات و افزایش شمار عابران پیاده و دوچرخهخودر

ک را با ی ایستگاه مترو و حمل و نقل عمومی شروع شد که یک پارکینگ نزدیک  "داالن"ای تحت عنوان در فیالدلفیا، پروژه

ایگزین کرد. این امر خللی را در پارک یا ازدحام ترافیک بوجود روی وسیع با فضاهای نشیمن دارای سایبان در هوای آزاد جپیاده

 بار و دیگر رویدادها تبدیل شد. نیاورد. بلکه این محل به مکانی برای اجرای موسیقی، یک بازارمیوه و تره

اص یافت اختص رو به خطوط ویژه اتوبوس تندرو و ایستگاه مترودر کوریتیبای برزیل خطوط وسط یک خیابان با چند خط سواره

 سواری که در دو طرف آن تعبیه شد. با خطوط دوچرخه

مترو در یک شاهراه اصلی مورد استفاده قرار گرفت. خطوط این شاهراه به  -در سیستم اتوبوس در استانبول ترکیه، این مفهوم

ردید. این خطوط موجب کاهش ها در وسط آن تعبیه گهایی برای توقف اتوبوسدو خط کاهش یافت و دو خط ویژه با ایستگاه

 چشمگیر ترافیک و کاهش زمان سفر شده است.
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سازی: تبدیل خیابان به یک مکانمتناسب -5شکل   

 گیری نتیجه -2

های فقیرنشین شهری و عدم حمایت الزم از توسعه اقتصادی و اجتماعی این جوامع آسیب ها و حاشیهنابسامانی وضعیت زاغه

ر شدن شرایط زندگی این مناطق گردیده است. در اغلب کشورهای جهان سوم مبارزه با این مشکل شهری به ت، منجر به وخیمدیده

ها وجود ندارد. مهمترین تغییر ها و سیاستصورت یک موضوع داغ سیاسی درآمده که جهت حل آن پیوستگی و ثبات الزم در برنامه

ها و مناطق محروم شهر به ، در نظر گرفتن زاغهسال گذشته 99ر شهری درهای مبارزه با فقها و برنامهبه وجود آمده در سیاست

 محیطی این مناطق از باالترینهای ساماندهی و ارتقای شرایط زیستعنوان بخشی از سیستم شهری بوده است. بدین لحاظ برنامه

ق باید بودجه بیشتری توسط حکومت مرکزی های بهسازی و ارتقای محیطی این مناطباشد. جهت انجام برنامهاولویت برخوردار می

، اختصاص یابد. همچنین منابع محدود دولتی باید به روشی ها، آموزشی و سایر برنامه، بهداشتیهای فقرزداییو استانی به برنامه

های ته باشند و روشها و مخارج داشبندی گردد و مسئوالن نیز باید بازبینی مجددی در زمینه هزینه، مرتب و درجهصحیح و درست

های اضافی را حذف کنند. با توجه به این که مشکل وجود مناطق زاغه جدیدی را برای افزایش منابع مالی در نظر بگیرند و هزینه

ها گردد و این مشکل مربوط به زاغههای شهری و کشوری ناشی میها و سیاستنشین و حاشیه نشین شهری از ضعف برنامه

ها نسبت به انجام اقدامات الزم تعهد تری برخورد شود و دولتروری است با مسائل حاشیه نشینی به طور جدیباشد. لذا ضنمی

 بیشتری احساس نموده و تأکید بیشتری نمایند.

های برق قرار در بسیاری از شهرها، بیشتر درختان خیابان و بخش قابل توجهی از درختان در امالک خصوصی در زیر کابل

ها مزایای درخت یک درخت باید از خشک شود. این قبیل هرس 19. بسیاری از این درختان نیازمند هرس بوده و از هر اندگرفته

سازد. نتیجه، یک برخورد جدی میان نیازهای فضایی یک جنگل مثبت یک جنگل شهری را کاهش داده و رشد آن را متوقف می

باشد. دالیل این امر متعدد است، اما اصوالً بیشتر درختان در زیر خطوط یهای برقی شهری مشهری ارزشمند و نیازهای زیرساخت

های باالسری خواهد بود. این موضوع با وجود تالش در جهت آموزش عمومی شوند که رشد آنها به سمت سیمبرق کاشته می

های ای برای توجه به کابلیزههمچنان ادامه دارد. مشکل اینجاست که صاحبان امالک خصوصی هنگام کاشت درختان جدید، انگ

دهند، اما به ندرت به های موجود در رابطه با درختان شهری بسیاری از مسائل را مد نظر قرار میبرق ندارند. همچنین دستورالعمل

وشاند. با پمیافتند که درختان خیابان را اندیشی میکنند و تنها موقعی به فکر چارههای برق توجه میبرخورد بین درختان با کابل

دهند، فقدان کامل قوانین مربوط های شهری را تشکیل میتوجه به اینکه درختان موجود در امالک خصوصی حجم انبوهی از جنگل

 گیری در مورد کاشت درخت در امالک خصوصی یک شکاف قابل توجه است. به تصمیم

های نطباق تغییرات آب و هوایی را مورد توجه قرار دهند، جنگلها باید به شدت کاهش و اها و راه حلای که استراتژیدر زمانه

شوند. به منظور رشد ظرفیت برای این زیرساخت مهم شهری، تمام سطوح دولتی ای ارزشمند محسوب میشهری به طور فزاینده

ها ممکن است همیشه ارزان حلهای برق باشند. این راه باید به دنبال راه حل برای به حداقل رساندن برخورد بین درختان و کابل

ردن گذارند، ارزش هزینه کشماری که درختان بر وجود انسان میو یا به لحاظ سیاسی محبوب نباشند، اما با توجه به اثرات مثبت بی

 را دارند.

نشده در رفتار  یبینیابد، نه تنها افزایش ترافیک مورد انتظار است، بلکه اغلب برخی تغییرات پیشموقعی که ظرفیت افزایش می

های ها ممکن است زمان سفرشان را در روز تغییر دهند؛ مثال ساخت خیابانافتد. اوالً، کاربران موجود در خیابانسفر نیز اتفاق می

جدید موجب خواهد شد تا افراد بجای رفتن به محل کار در ساعت پنج صبح، برای خالصی از ترافیک، این زمان را به وقت یا ساعات 

کنند، ترجیح خواهند داد که از خیابان تازه تأسیس عریض استفاده ری موکول کنند. ثانیاً، آنهایی که از مسیر دیگری تردد میدیگ

کردند، به استفاده از خودروهای تک سرنشین روی خواهند نمایند. ثالثاً، کسانی که قبالٌ از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده می
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یرات رفتاری ناخواسته تحت عنوان نظریه همگرایی سه گانه )یا قانون ترافیک آهنی( مطرح می شود. این در مجموع، این تغی آورد.

   و مانع از بهبودهای قابل پیش بینی می شود.  تقاضای نهفته موجب ترافیک بیشتر

وردار ای برخز اهمیت ویژهدر این بین، بعد سیاسی و نهادی به دلیل داشتن قدرت و سازوکار کنترل دیگر ابعاد حیاتی شهر، ا

ر د است. به همین دلیل، مناسبات سیاسی و قدرت و تاثیر آن در توسعه فضایی شهر، همیشه مورد توجه جغرافیدانان بوده است.

های حاکم بر جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک نیز مورد توجه قرار گرفته است. جغرافیای همین راستا، مسایل شهری در قالب انگاره

ر د های سیاسی را در پیدایش و حل مشکالت شهری عمدتاًگیریدرون شهری، نقش رویکردها و تصمیم سی با رویکرد غالباًسیا

فضایی شهر را در کانون مطالعات خود قرار  -های سیاسیکند. جغرافیای سیاسی شهر پدیدهقالب مدیریت سیاسی شهر بررسی می

د. دهشهر را در هدایت، کنترل و شکل دهی فضا و سازمان فضایی شهر مورد توجه قرار میداده و نقش فرایندهای سیاسی اداره امور 

همچنین در ژئوپلیتیک، تاثیر و تاثرات ناشی از تعامالت، ارتباطات و کارکردهای فراشهری از جنبه اثرگذاری بر جریان قدرت سیاسی 

 گیرد.مورد مطالعه قرار می

 

 منابع
آوران آموزش، اردیبهشت، ، اولین همایش مجازی رهنقش فناوری اطالعات در مدیریت ارزش (،1102حاجی امیری، رامین) -1

 تهران. 

محیطی در راهبرد آمایش سرزمین، ریزی ارزیابی، آموزش و مدیریت برنامه (،1101حاجی امیری، رامین و جواد معیتی) -2

 مدان2 دانشکده شهید مفتح.اولین همایش ملی ارزیابی، مدیریت و آمایش محیط زیستی در ایران، ه

های غیررسمی، اولین همایش محیطی در راستای کاهش آلودگی سکونتگاهمدیریت زیست (،1102حاجی امیری، رامین) -1

 زیست هگمتانه.زیست و توسعه پایدار، همدان2 ارزیابان محیطریزی حفاظت، حمایت از محیطملی برنامه

 فه جغرافیا، جلد اول، چاپ سیزدهم، چاپ هامون، تهران.های نو در فلس(، اندیشه1109شکوئی، حسین) -1

(، ژئوتوریسم صنعت بدون دودکش، مجله ژئوماین نظام مهندسی معدن استان آذربایجان شرقی، 1101صدری، بهرام )نکوئی -9

 2شماره

هران، دانشگاه ها با نگرش تحقیق در عملیات، چاپ اول، تگیری گروهی و نظریه بازی(، تصمیم1102اغرپور، محمدجواد ) -3

 تهران، مؤسسه چاپ و نشر.

 (، شهرنشینی در ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات آگاه.1131، محمدرضا حائری، )اعتماد گیتیحسامیان، فرخ و -1

 http://pubs.sciepub.com/ajcea/2/2/3، (1/1/01)های شورای اسالمی شهر مشهدمرکز پژوهش -0

 www.citylab.com/politics/2014/09/10-big-ideas، (1/19/01)های شورای اسالمی شهر مشهدمرکز پژوهش -0
10- 10-www.theguardian.com/world/shortcuts/2014/sep/15/china-mobile-phone-lane-distracted-

walking-pedestrians 
11- 11-www.digitaltrends.com/mobile/belgian-city-launches-text-walking-lanes-for-smartphone-

addicts 

12- 12-www.cbc.ca/news/trending/university-installs-texting-lanes-for-distracted-walkers-1.3118459 

13- iran-newspaper.com/No.5706/ 93/5/11/page 19 

14- 13-https://urbantimes.co/2014/06/6-things-all-cities-should-be-doing-to-reduce-urban-air-

pollution-now/ 
15- 14-www.pps.org/reference/rightsizing 
16- 15-www.spokesman.com/stories/2015/mar/01/fewer-lanes-mean-more-safety-officials-say 

17- 16-www.citylab.com/commute/2013/01/how-rightsize-street/4459 

18- 17-www.victoriawalks.org.au/road_dieting 

18- www.citylab.com/politics/2014/09/10-big-ideas, http://pubs.sciepub.com/ajcea/2/2/3 
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دهی یری از برنامهگبهرهگرا به بستر با ی واکنشفرآیند دستیابی به زبانِ معمار

 1دورک
  

 2، فرشته نویدی مجد * 7عرفان خصم افکن نظام 

 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر -1
نشگاه آزاد اسالمی واحد دکتری شهرسازی)عضو هیئت علمی(، استادیار گروه آموزشی معماری، دانشکده فنی مهندسی، دا -2

 اسالمشهر
erfannezam@yahoo.com 

 

 

 چکیده
هایش برسد، قادر خواهد بود کسی که فرآیند طراحی را به درستی درک کند، هر چند در عمل نتواند به ایده

در  یدیجد یِدهیا چیهگذاری کند؛ همچنین های ناموفق و موفق معماری را به درستی شناسایی و ارزشتالش

انجام « ایده»معمارانی هستند که کارها را بر اساس یک . شودیبدون ارجاع به منابع گذشته خلق نم یارمعم

 ر،بست به گراواکنش یمعمارکنند. دهند و همین طور معماران دیگر که از الگوها و روال تجربه شده استفاده میمی

از این رو رابطه دارد.  بخشد،یم ییفرهنگ خود خوانا درون یکه به بناها و شهرها یخیناآگاهانه، با تار ای آگاهانه

گرا به بستر و راهبردهای شناسی و شناخت رویکردهای معماری واکنشدر پژوهش حاضر، تعریف، پیشینه، واژه

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت نیز طرح مطالعاتی که بر اساس طراحی بر اساس رویکرد کیفی 

 گیری ارایه خواهد شد.دهی دورک انجام شده است، به عنوان نتیجهگیری از برنامهبهره این رویکرد و با

 دهی دورک.گرایی، برنامهگرایی، زمینهگرا، منطقهمعماری واکنشکلیدی:  گانواژ

 

 مقدمه -7
احتمال  یبوده است ول فیتعر «بسترِ»دارند که  یو فرهنگ ینبیدر جهان شهیر شوندیارائه م میمفاه ای هادهیکه از پد یفیتعار

متضاد با  فیتعار وعیغفلت احتمال رواج و ش نیوجود دارد، ا زیهستند ن میمفاه فیکه موجد تعار اینهیو زم ینبیغفلت از جهان

بان مانند دستور زبان در محاوره و ز زین ینبیتوجه داشت که اصوال جهان دیمبحث با نی. در ادهدیش میاعتقادات جامعه را افزا

 یاریبس سند،نوییو م کنندیصحبت م حیبه دستور زبان و قواعد آن صح یعدم آگاه رغمیافراد عل یاریاست. همان گونه که بس

و حضور ذهن ندارند، لکن به هر حال  یمستتر در آنها آگاه ایو  شیخو لحاکم بر اعما ینبیهستند که از مختصات جهان زیکسان ن

 یرانی(. در تفکر و فرهنگ ا11 -231 1101 زاده،یرا در ذهن دارند)نق یو مختصات فیآنها تعار تیاو جهان و غ شیخو اتیح یبرا

نسبت به عالم  یآدم یخیتار یو نگاه و تلق هایازمندیهنر شکل دادن فضا بر حسب ن یمعمار»اعتقاد وجود دارد که  نیا سوکیاز 

کار  گریبه عبارت د ،(2190 1111)مددپور، کندیم دایانسان ربط پ یویدن ای ینیو آدم و مبدأ عالم و آدم است و با نوع فرهنگ د

 یمعمار ،تا دوره معاصر شیاز سه هزار سال پ شی(. از حدود ب20 1110 گران،ختهیاست)ر« مکان»به  دنیصورت بخش یمعمار

 دیگرد یتیهو یسردرگم ینوع جادیرد و سبب اروند را متوقف ک نیا تهیورود مدرن یخود بوده است. ول یِنهیمتأثر از بوم و زم یرانیا

از  رانیکه همچون ا یگرید یدر قطع ارتباط با آن بدانند اما در کشورها ایدر رجوع به گذشته و  ایاز طراحان چاره را  یتا برخ

و همکاران،  انیرحماناند)جهان برقرار کرده یخود و معمار یبوم یمعمار انمی وگوگفت یبرخوردار بوده نوع اینهیریسابقه تمدن د

 یمدرن به معمار یمعمار یرا در دوره خیتار یبستر، و به طور کل یو نف انگاریدهی( نادFormulate)بندیبتوان صورت دی(. شا1101

 یگرفتند و معتقد بودند که معماریم دهیرا ناد نهیزم وه،یش نی( نسبت داد. معماران اInternational Style)المللنیب یوهیش

                                                           

سرکارخانم  ییاول استخراج شده است که با راهنما سندهینو(« 2)یطرح معمار»از پژوهش و مطالعات انجام گرفته در درس  یمقاله بخش نیا - 1

 است. واحد اسالمشهر انجام شده یمجد در دانشگاه آزاد اسالم یدیدکتر نو
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تالش کرد همه  یخیمدرن تارپست ی(. اما معمار2119 1103 ،یانیالمپون اگویمانو رشد کند) ردیهمه جا شکل بگ تواندیدرن مم

 یریگشکل یبرا یادیبن یو مؤلف یغن یرا به عنوان مرجع نهیپسامدرن، توانستند زم هایانیو بعدها جر ندیبب خیرا در تار زیچ

-نهیو بستر، چون2 زم نهیبه زم میواکنش مستق هایوهیو ش هاشیگرا یرگیلبرشمردند که منجر به شک یمعمار

 ییگرامنطقه کنشیهم هایوهی( شد و شTypology)شناسی( و گونهRegionalism)گرایی(، منطقهContextualism)گرایی

 یمعمار یطراح هایافتیه. رافتندی( بستر امکان ظهور Deconstructive)گشایی( و ساختCritical Regionalism)یقادانت

ر ب یشدند که مبتن مندهینظر یبه صورت مشخص در دوران پسامدرن معمار شناسیو گونه گراییمنطقه ،گرایینهیشامل2 زم

 شکل ینیهر سرزم یگذشته یمعمار یبا استفاده از منابع، الگوها و دستاوردها یتکامل یگذشته و در روند یمعمار هایافتیره

که  نیمدت بدان آگاه بودند و آن ا نیکه عموم مردم در تمام ا رفتندیرا پذ ی(. آنها امر1 -23 1103کن و همکاران، گرفتند)بذراف

در  دیجد هایوجود دارد که ساختمان یعمارساده در م یبصر تیواقع کیاست؛  تیحائز اهم یدر معمار یخیتار یمعان یتداع

، «خاص» یِنهینکته است که زم نیا رشیپذ ،یطراح ندیگام در فرآ نیاول نینابراب شودیم دهیموجود د یمعمار یِنهیبستر و زم

وجود  یاز معمار یدیجد ریتفس شهیهم ،یمعمار خیاست. در طول تار یالهام بخش در طراح یو حت یمنبع معتبر، اساس کیخود 

 گرییانجیکه م نی2 (. نظر به ا1103 ن،یت)برولحفظ کرده اس زیاز گذشته را ن یریخود تأث یِوهیبه ش یهر اثر معمار یداشته، ول

(، 219 1109 ،ی)آهنشودیمعاصر محسوب م یو شهرساز یمعمار نیادیبن هایاز چالش یکی یجهان هایو تمدن یفرهنگ مل انیم

 تواندیم کرد،یور نیا یطراح راهبردهای و بستر به گراواکنش یمعمار یکردهایو شناخت رو شناسیواژه نه،یشیپ ف،یبا تعار ییآشنا

 باشد. یبوم هایلیو پتانس 1یجهان میهمگام با پارادا یبه معمار یابیدست ندیمؤثر در فرآ یگام

 

 مبانی نظری تحقیق -2
ر آن است که طرح د بستریواکنش به  ورماکا،یاز نظر  گرایینهیو زم گراییمنطقه: «به بستر گراواکنش» یمعمار فیتعر

 میکه مستق هایییژگیبه و یطرح را پاسخ کوشدیمعمار م یگاه ،گراییمنطقه وهیباور است که در ش نی. او بر اردگییشکل م

توجه  انه،شناسییبایز هایزهیروش افزون بر انگ نیاست. در ا ایو منطقه یمل یهایژگیوابسته به و ایاطراف پروژه  طیبرگرفته از مح

در رابطه با  ژهیدوران گذشته به و یِمناسب و آزموده هاینهیانتخاب گز ،یساخت و مصالح بوم هایوهیطراح معطوف به ش یاصل

ت که اس تیمتن و سا براساس طراحی حلراهِ افتنی گرید یِوهیش ،گرایینهیزم نیاست. از نگاه او همچن یمیاقل طیو شرا یداریپا

نو با همان  یو کالژ آنها طرح بیبا ترک شودیم شده و تالش میترس ط،یمح یشناسختیر یِدرباره یانتزاع هایاگرامیدر آن د

 (.2102 1101 ،یی)رضادیآ دیپد یمحل اتیخصوص

 

 گراییمنطقه -2-7
 ها؛ مأخذ: نگارندگانها، انواع و شاخصگرایی: ریشهمنطقه  -7جدول 

 توضیح 

ژه
وا

ی 
س

نا
ش

«
قه

نط
م

»
 

ت. مشخصه منطقه داشتن خصلت و خصوصیتی است منطقه در اصل و ریشه خود به معنای خط، جهت و نیز ناحیه و بخش اس

ای دال بر جغرافیا است. یک منطقه در ابتدا، حوزه وسیعی است که با معیارهای فرهنگی و طبیعی مبتنی بر مکان و اساسا واژه

وهای های خاص زندگی، الگهای فرهنگی نظیر2 روشترین این معیارها2 اقلیم، عوارض زمین، محدودهشود. مرسوممشخص می

ازی و سگیری از زمین و سازماندهی، اقتصاد و بازار، کاربرد زبان و شیوه گفتگو، شیوه بارز مصالح مورد استفاده در ساختمانبهره

 (.20 1102به نقل از بایزیدی و همکاران،  Canizaro, 2007: 18های معماری هستند)سبک
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( به کار رفت ولی نظرات پیرامون Lewis Mumfordمیالدی توسط لوییس مامفورد) 1029وایل سال ( در اRegionalismگرایی)منطقه

ی اای را به عنوان شاخصهخود، معماری منطقه« ده کتاب معماری»ای نیست؛ برای نمونه ویتروویوس در این واژه و معنی آن چیز تازه

های ساختمانی محلی و متعارف با هدف تولید انواع بیشتر روش برای هویت گروهی خاص معرفی کرده بود. در بطن این جنبش،

(. 2223 6831المپونیانی،  اگویمانتر به سنت و برقراری تأثیر حسی قوی استفاده شده است)فرم، فهم و ادراک بهتر، بازگشت دقیق

-منطقه را توسعه دادند و نوعی منطقه های فرهنگی و جغرافیاییهای نوزدهم و اوایل قرن بیستم، جنبهپردازان در طول قرننظریه

(. بعد از اتمام جنگ جهانی دوم، Eggener, 2002: 230های خودی تأکید داشت)گرایانه شکل گرفت که بیشتر بر ویژگیگرایی ملی

وع میالدی به وق 6411تا  6491کشورهای جهان شرق درصدد احیاء هویت ملی و سنن قومی خود برآمدند. این احیاءگری از سال 

 گیری بنیاد آقاخان بودای توسعه یافت و یکی از عوامل اصلی آن، شکلمیالدی، به صورت گسترده 01ی پیوست. این روند در دهه

 .(2129 1102مسعود،)بانی

ف
ری

تع
 

«
قه

نط
م

ی
رای

گ
»

 

ه م. بلکه از این رو ککنیهای ساخت محلی توجه نمیمایه و تکنیکشناسی به ساختی زیباییدر این معماری، ما تنها از جنبه

اقلیم، شرایط روشنایی، دما، رطوبت و سایر »هایی چون2 حل تجربه و آزمون است و برای موضوع، اغلب مبتنی بر راه«سنت محلی»

(. پنج قطب 111 -2111 1101تواند بسیار مورد توجه قرار بگیرد)یورماکا، پایدار و بهینه شده است، می« ها در روند تاریخیزمینه

ای هگرایی2 مخالفت با بازتولید شکلگرایانه منطقهرد الگوهای قدیمی و تاریخ -1« 2 گراییعملکرد منطقه»ز تعاریف مامفورد در مورد ا

شکستن سنت بازگشت به طبیعت)حفظ تعادل بین انسان و طبیعت و تأکید بر  -2گذشته و پوچ و بدون زندگی دانستن آنها. 

گرایی و جهانی2 ایجاد تعادلی بین منطقه -عدم تناقض بین محلی -9جامعه چند فرهنگی.  -1اوری روز. استفاده از فن -1پایداری(. 

تناسب میان پنج بُعد کارکردی، »گرا، یِ دستیابی به معماری منطقهی قادوم الزمه(. به عقیدهLefaivre, 2003: 36جهان گرایی)

ن فناوری گرایی را برقراری پلی بیباشد؛ و کین یینگ نیز منطقهند طراحی میدر فرآی« محلی -المللی، بومیکالبدی، فرهنگی، بین

بندی فنی و مصالح به کار رفته در زمان و مکان شناسی، سازمان بنا و جمعها، زیباییبندی سازهو فرهنگ)از طریق بیان ترکیب

، یک فرهنگ و یک معماری دارد که قابل تداوم هر سرزمینی یک روح، یک تفکر» داند. همچنین میرمیران معتقد است2معین( می

 («.233 1375است و باید تداوم پیدا کند؛ این امر شخصی نیست، تاریخی است)میرمیران، 
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-معماری بدیع اوایل قرن هجدهم2 تأکید بر استراتژی -1بندی نموده است2 گرایی را در پنج گروه دستهالکساندر زونیس منطقه

گرایی رمانتیک اواخر قرن هجدهم2 معماری به عنوان یک ماشین منطقه -2ای فضایی برای مشخص کردن یک گروه قومی ه

معماری  -1ها)معماری ملی( یا معماری سرزمین مادری معماری هیمت نازی -1های محیطی( حافظه)توجه به شاخصه

گرایی انتقادی2 معماری باید منطقه -9متمایز ساختن محصوالت های بازار جهت گرایی تجاری(2 یکی از تاکتیکتوریسم)منطقه

الف( »ی2 گرایی را به دو دسته(؛ اما ویلیام کرتیس منطقهMoore, 2001:130-133را برانگیزد نه احساسات و هیجانات را)« معنا»

گرایی غیر اصیل2 الحاقات ب( منطقههای مدرن با سنت محلی و گرایی اصیل)مدرن(2 توجه به مکان و فناوری، ترکیب آموزهمنطقه

 نماید.تقسیم می« تاریخی روی پوسته مدرن

 

 گراییزمینه -2-2
 ها؛ مأخذ: نگارندگانها، انواع و شاخصگرایی: ریشهزمینه  -2جدول 

 توضیح 
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معنای درهم بافتن و در هم تافتن به  Contexereریشه گرفته و فعل آن  Contextusی التین ( از واژهContextزمینه)

نشینی میان بناها خواند زمینه در را اتصال و هم Contextتوان ای قیاسی، می(. در بستر شهر، به گونهPorter,2005:31است)

تی ( است که در وضعیTextهایی)(، اجزا یا نوشتهCompositionها)(، ترکیبEventsای از رویدادها)اش، مجموعهکاربرد امروزی

 (.Johnson, 1994: 285( باشد)Meaningی وجهی معنایی)تواند دربرگیرندهشود و میکلی و به صورت یکپارچه دریافت می

ه 
ین
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های شهری و گرایی2 آرمانزمینه»ی و در مقاله 1011گرایی اولین بار توسط توماس شوماخر، در سال رسد زمینهبه نظر می

شهر »( در مقاله Fred Koetter( و کوتر)Colin Roweهای رو)ستفاده شد. شوماخر این اصطالح را در مورد نظریها« هادگردیسی

گرایی را به عنوان عامل واسط وابسته به بستر تعریف کرد که دو (؛ همچنین زمینه201 1100استفاده کرد)نسبیت، « چهل تکه

های اولیه پیدایش این نظریه، تنها به ابعاد فرمی توجه (. در سالSchumacher, 1970: 359دهد)مفهوم متضاد را با هم آشتی می

ی به گرایفرهنگی نیز مورد توجه قرار گرفت. برخی معتقدند که نظریه زمینه -های بعد، ابعاد انسانی و اجتماعیشد اما در سالمی

به نقل از  Beaver, 2006: 58معماران بوده است)ی صورت خودآگاه، پنج دهه قدمت دارد ولی از بسیار پیشتر مورد استفاده

 (.21 1103 بذرافکن،
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های خاص یک مکان و به کارگیری آنها در طراحی معاصر، توجه دارد. از این رو، در گرایی دیدگاهی است که به ویژگیزمینه

های کالبدی و غیرکالبدی مکان یا زمینه موجود راحت، تداوم ارزشای ضمنی به تمایز مکانی نظر دارد، به صعین حال که به گونه

گرایی سازگاری با زمینه (. زمینه219 1101کند)میرمقتدایی، های جدید)تحول( را نفی نمیرا خواستار است. با این حال، ایجاد ارزش

شکل دادن به کالبد شهرهای معاصر حضور  ها و اشکال گذشته درفرهنگی است که بر طبق آن، ایده -کالبدی، تاریخی و اجتماعی

های یک مکان را دریابد و آن را بخشی از فرآیند طراحی خود قرار دهد)توالیی، گرا باید قادر باشد ویژگیدارند. شهرساز و معمار زمینه

1109 211- 11.) 
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یرند. گتر محیطی قرار میشوند، بلکه در زمینه وسیعطالعه نمیگرایی، اجزای شکل شهر به تنهایی ارزیابی و مدر زمینه

ایی گرها قرار دارد. بنابراین، زمینهمراتبی از مجموعهیک اثر معماری با نظام بزرگتر شهری مرتبط است و در سلسله

و شهرسازی را  ای معین است. به عبارت دیگر، زمینه جایی است که معماریپیوند میان معماری و شهرسازی در زمینه

 سازد.به هم مربوط می

ی
خ

ری
تا

 

گرایانه به شکل شهر و توجه به اهمیت گذشته در شکل دادن توجه به زمینه کالبدی، مستلزم دارا بودن دیدگاهی تاریخ

ای هعهایی عینی دارد. اگر جاماند که گذشته، برای شهرسازی کنونی درسگرایان بر این عقیدهبه حال و آینده است. تاریخ

 خود را از گذشته جدا کند، تالش انسان گذشته را بیهوده انگاشته است.

ی
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 -گرایان اجتماعیدهنده سکونتگاه انسانی داسنت. زمینههای شکلتوان مولد ارزشفرهنگی را می -زمینه اجتماعی

ده بازتابی از آن است. مردم به کمک آفریند که شکل ساخته شفرهنگی معتقدند که فرهنگ مجموعه قواعدی را می

دهند و فضای های نمادی مشترک به محیط خود معنی میبینی و نظامها، باورها، جهانفرهنگ یعنی مجموعه ارزش

 کنند.خالی را به مکان تبدیل می
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خصوصیت یک مکان از عوامل بسیاری همچون تغییرات طبیعی و مهم در سطح زمین)توپوگرافی(، عناصر مشخص  -

 مراتب دسترسی، مصالح،ها و الگوهای سلسلهدر منظر طبیعی مکان، زمان و سبک بناها، مقیاس و شکل بناها، خیابان

الی و بازی نور و سایه بر روی نماها و تناسبات بازشوها، ی فضاهای پر و خهای ساختمانی و جزئیات اجرایی، رابطهتکنیک

 شود.اندازها و خطوط آسمانی ناشی میدیدها، چشم

موجود  هایهای غالب و موجود در منطقه2 عملکرد ساختار پیشنهادی جدید نه تنها نباید سبب تضعیف کاربریکاربری -

 آنها را تقویت نماید.های موجود، بایست ضمن سازگاری با کاربریشود بلکه می

ی
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ی بین بناهای ها و فاصلهبندیها، تقسیمگیریها، جهتنشینیهر زمینه تاریخی دارای هماهنگی مشخصی در عقب -

 موجود است.

های با موقعیت قرارگیری ساختمان جدید باید منظر طبیعی موجود و دیدهای با اهمیت را محترم بشمارد. ویژگی -

بایست حفظ و میت طبیعی، همچون شکل طبیعی دریا و درختان کهنسال، ضمن قرارگیری ساختمان جدید میاه

 شناسی شناخته شده در طول ساخت به حداقل برسد.امکان تخریب منابع باستان

س
یا

مق
 

و دارد. از این ر مقیاس یک بنا عاملی نسبی است و به اندازه ظاهری یک بنا در ارتباط با بناهای مجاور آن بستگی -

بندی منطقه( را تشخیص دهد و طراحی جدید باید مقیاس غالب در زمینه ارزشمند)شامل2 ارتفاع، حجم، تراکم و دانه

الشعاع قرار ندهد و از ارزش دیدها به صورت سازگاری با آن منطبق شود، به طوری که بناهای ارزشمند مجاور را تحت

 اندازهای با اهمیت نکاهد.و چشم

ل
شک

 

دهد. طراحی جدید در های مختلف یک بنا، شکل آن را تشکیل میفرم کلی، جرم، حجم، تناسبات و آرایش بخش -

ی ارزشمند باید با شکل غالب بناهای مجاور سازگار باشد؛ شکل بنای جدید نیازی ندارد که از بنای مجاور یک زمینه

ممکن است نقش مهمی در تعیین « خط آسمان»در ارتباط باشد.  برداری کند اما باید به صورت مناسبی با آنخود کپی

-خصوصیات بناهای مجاور داشته باشد، بنابراین ضمن در نظر گرفتن مقیاسی سازگار با خط آسمان موجود، فرم طراحی

 های جدید باید با خطوط آسمان غالب در زمینه هماهنگ باشد و آنها را تقویت نماید.

ای بین ساختار جدید و زمینه ارزشمند به صورتی پیوسته است. بدین منظور ایجاد ارتباط ابطهآنچه مهم است یافتن ر -

 تواند به این مهم کمک نماید.، می«نمادهای آشنای فرهنگی»کنندگان با به کارگیری تر طراح با استفادهنزدیک
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بسیار مهم است. مطمئنا انتخاب مصالح خارجی مناسب، به آنها « ی بیرونیپوسته»های جدید در سازگاری ساختمان -

درکی از سازگاری مصالح پیشنهادی در ترکیب، مقیاس، مدول، الگو، بافت، رنگ و درخشندگی آنها وابسته است. در 

های رنگی غالبی، مخصوصا در جزئیات و تزئینات، وجود یک مکان با خصوصیات ثابت، معموال مصالح ساختمانی و دامنه

اند را هایی که به صورت محلی و در بناهای مجاور استفاده شدههای جدید باید مصالح و رنگدارد. از این رو طراحی

 مایند.شود، استفاده نهایی که هماهنگی بیشتری را با بناهای مجاور سبب میتشخیص دهند و از مصالحی با ترکیب رنگ

صالح بنای تاریخی باشند، بلکه آنها باید هماهنگ بوده و به عنوان مصالح پیشنهادی الزم نیست که عینا شبیه به م -

یک مرجع اسفاده شوند اما از طرف دیگر نباید آن قدر متفاوت باشند که نسبت به بنای تاریخی برجسته بوده و دید را 

 از بنای تاریخی منحرف کنند.

-ی بصری سازگار میان ساختمانبرای ایجاد رابطهحاصل از آن، غالبا روش مطمئنی « ها، بافت بصری و تداعیآرایه» -

انند توبایست مشخص شوند. این جزئیات میاست. از این رو جزئیاتی که نقش مهمی در خصوصیات منطقه دارند، می

های جدید در نظر گرفته شوند اما نباید عینا از بخش باشند و به عنوان مبنا برای طراحیدر طراحی بناهای جدید الهام

 برداری شود.ا کپیآنه

 

 یامروز یکردیهوشمندانه با رو یالگوبردار یراهبردها -2-9
 یکه از جانب عوامل خارج یکه کشش یمعن نیبد د؛ینام «یتیمقاومت هو»بتوان  دیرا شا میکه امروز با آن مواجه هست ایدهیپد

جلوه  یامروز یروز، تالش برا یودن(، تطابق با فناورمد روز ب ایبه عبارت بهتر به روز بودن  ایحرکت به سمت مدرن شدن) لیاز قب

موجود  یِنهیشیدوباره به پ یبازگشت و نگاه یگوناگون برا هایهیمقاومت در ال نوعی تا اندباعث شده گریدادن ظاهر بنا و عوامل د

 الگوبرداری جهت در ترخالقانه یمقاومت بهتر است روش نیاز ا ییرها ی(. برا291 1101 ان،یو چوخاچ یوسفی اری)هوشدیبه وجود آ

 یردکیهوشمندانه با رو یالگوبردار»در جهت  یندیبه عنوان فرآ تواندیم کی هرکه  ییکرد، راهبردها دایپ یفرم ینه صرفا الگوها

 .ردیمورد استفاده قرار گ «یامروز

 مأخذ: نگارنده. ؛یامروز یکردیهوشمندانه با رو یالگوبردار یراهبردها -9جدول 

 توضیح ردهاراهب

 راهبرد 

 گرایانهعمل

در این روش از طراحی تالش در جهت استفاده عملی و کاربردی از مجموعه اصول و قواعدی است که از معماری سنتی 

کپی و جایگذاری مستقیم و بدون »، به صورت «بازسازی الگوهای موجود در گذشته»اند. در این روش استخراج شده

های موجود در معماری سنتی به شکلی کامال عملی ه نحوی که به طور کامل الگوها و المانگیرد. بانجام می« تغییر

 استفاده شوند.

 راهبرد نمادین
ها و ادبیات و المان»با استفاده از « سازی و ایجاد دوباره تصویری از معماری سنتیباززنده»هدف اصلی در این فرآیند، 

 باشد.می« عملکردهای امروزی بناها و»الگوهای سنتیم در جهت ایجاد 

 راهبرد تشابهی
د اما باش« های سنتی خودکننده پیشین و ارزشمنعکس»در این روش طراحی؛ سعی بر این است که معماری تولید شده، 

 ها و اشکال فرمال.برداری از المانبدون استفاده مستقیم از کپی

 راهبرد منطقی
بدون « اصل و مبانی معماری سنتی»شود که ای نمایش داده مییتی به گونهدر این استراتژی از طراحی، معماری هو

 «.یاحجام هندس»شوند نه الگوبرداری می« قواعد طراحی»ها جلوه نماید. به عبارت دیگر الگوبرداری مستقیم فرمی از المان

راهبرد اختصاری 

 یا رمزی

و بعد از بازنگری « ر معماری سنتی نیز دوباره تفسیر شدهقواعد موجود د»در این روش از طراحی تالش بر این است که 

 کند.برداری هندسی را نفی میاعمال شوند که این رویکرد نیز کپی« الگوهای مفهومی در کالبد بنا»به صورت 

 راهبرد استعاری
 نمایش گذاشتن»ر به جدا ساخته و به نوعی تالش د« اصول و مبانی سنتی»در این راهبرد، طراح به طور عمدی طرح را از 

 باشد.می« تجربیات شخصی و یا امروزی از هویت در معماری

 

 پژوهش موردنمونه  -9

 یطرح معمار»در قالب درس  یطراح نیتمر کی «بستر به گراواکنش یمعمار یمرکز مد و لباس بر اساس مبان یطراح»پروژه 

. ترفیواحد اسالمشهر صورت پذ یمجد در دانشگاه آزاد اسالم یدیسرکارخانم دکتر نو ییارشد به راهنما یدر مقطع کارشناس« 2

رح ط کیبه  دنیرس یبرا «بسترِ طرحبه  گراواکنش یطراح میمفاه»بر اساس  یشگاهدان نیدر قالب تمر ،ینمونه مطالعات نیا

 دهیبرنامه»و با استفاده از  یطیمح طیبستر و شرا یدرون هایِیژگیاز و یریرپذیو تأث« مکان یِهیروح»که با الهام از  یمعمار
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 شود، نییتب یدورک مطالب دهیبرنامه یومنظور شناخت از الگ به تا است الزم ابتدا لذا. است انجام شده« محور دورک -موضوع

 شوند. انیبه طور کامل ب ،یشده در نمونه مطالعات یط ندیسپس فرآ

 

 ارشد؛ مأخذ: نگارندگانمقطع کارشناسی(« 2طرح معماری)»طرح درس نمونه  – 2جدول 

 ریزی(ی مصوب شورای عالی برنامه)بر اساس طرح درس موجود در برنامه

طرح 

 (2)یمعمار

 واحد 1تعداد واحد2 

 واحد عملی 1واحد نظری،  1نوع واحد2 

 -نیاز2 پیش

 هدف
 های نظری و ارزشی معماریحساس شدن به جنبه -

 انعکاس مبانی نظری در فرآیند طراحی  -

 عموضو

های سبک -هویت و اصالت در معماری -در این طرح، نظر و واکنش دانشجو در ارتباط با معماری گذشته و حال

نظران عرصه معماری مورد توجه بوده و طرح ارائه شده باید عالوه بر های صاحبسابق و رایج در معماری و نظریه

ا و تواند به صورت گزارش مجزشد. این پشتوانه میهای کاربردی و عملکردی دارای پشتوانه فکری و فلسفی باجنبه

 های توجیهی، تحویل و مورد قضاوت قرار گیرد.یا توسط نقشه

 گذاریارزش

 الف( توجیه تحلیلی مبانی نظری و فلسفی

 ب( کیفیت طرح

 ج( انطباق طرح معماری با مبانی نظری ارائه شده

 

 محور دورک -موضوع دهیبرنامه -9-7
در  دیاست که طرح با اینهیشامل زم موجود: تیوضع لی. تحل7کرد2  میتقس یبه دو بخش اصل توانیرا م« ورکد دهیبرنامه»

 ینبیشی.پ2.  باشدیم میو اقل هاتمحدودی ها،نامه نیمشخصات استفاده کننده، ضوابط و آئ ت،یسا لیو شامل تحل ردیگ یآن جا

، «/ موضوع پروژهتیمورأم» 2موارد شامل نیدارا باشد. ا دیه طرح موفق بااست ک ییارهایاز مع ایشامل مجموعه :یآت تیوضع

 (.101 -2109 1100 دورک،)است «هاکانسپت» یرگیو شکل «یعملکرد اتیضرور»و « اهداف»

 

 . 782: 7983دورک؛ مأخذ: دورک،  یبرنامه ده یاُلگو -5جدول 

 وضع آتی وضع موجود

 سی، تاریخیهای2 فرهنگی، اجتماعی، سیاپیش زمینه

شرایط کالبدی2 جغرافیایی)منطقه ای، ناحیه ای، ...(، سایت، 

 آب و هوا، باستان شناسی

شناسی، تحلیل سازمانی، خصوصیات کارفرما2 جمعیت

 ترجیحات.

 بندی اصلیها، طرحها2 آئین نامهمحدودیت

 ماموریت

 اهداف

 ضروریات عملکردی

 کانسپت ها

 خالصه ها2 بودجه، خالصه فضاها

 بندی و...ها، برنامه مرحلهیج2 کانسپت های سازمان دهنده، موضوعنتا

 ضمیمه2 مطالعات تحقیقی، پروفرماها و سناریوهای کارفرما

 

 یاهداف پروژه، طراح جادیا ،«تیمورأم هیانیب» هیعبارتند از2 ته «یوضع آت» یبرنامه در معرف شبردیجهت پ یچهار مرحله اصل

 .اندشده یمعرف ریز ری)کانسپت( که در تصویروابط مفهوم جادیو ا یریگهقابل انداز یعملکرد اتیضرور
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 . 93: 7983دورک؛ مأخذ: دورک،  یدر برنامه ده «یوضع آت» ینمودار معرف -7شکل 

 

 گرا به سایت(طرح مطالعاتی)تمرین طراحی بر اساس مبانی نظری معماری واکنش -9-2

ه دورک مشاهد دهیرا بر اساس برنامه ،یدرس نیدر قالب تمر یوژه دانشگاهپر نیا یشده برا یروند ط ریز ریدر تصاو

 .دنمایییم

 
 مأخذ: نگارنده ؛«بستر به گراواکنش یمعمار» ممفاهی اساس بر گرفتهشکل یطرح مطالعات «یوضع آت»جدول  -6جدول 
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 ؛ مأخذ: نگارنده.دورک دهیبر اساس برنامه« گرا به سایتواکنش»فرآیند دستیابی به معماری  -2شکل 

 

 گیرینتیجه -0

 اثر دفرآیند تولی که بوده گراواکنش یاز طراح ینوع بستربه  گراواکنش یپژوهش، معمار نیدر ابر اساس نتایج به دست آمده 

 د؛نمایمی تقلمن خود همراه به را هاو سنت هاشهاندی ها،از ارزش ایبوده که مجموعه« متن» کی جادیا یبه منزله ،در آن هنری

 نای. اهاز نشانه ایمجموعه یِرندهیو دربرگ شیخو رمصد یِو فرهنگ جامعه شهیو بستر اند «نهیزم»بر  یمبتن «یمعمار» کی دیتول

 ی. معمارکندیم ییرمزگشا ایشده و مخاطب آنها را با استناد به قراردادها و به کمک روابط رسانه رمزگذاری مؤلف توسط ها،نشانه

 اندممی متعهد مشترک اهداف و هاارزش ،یجامعه است که به معان یفرهنگ -یاجتماع نهیبا زم یسازگار ینوع ،بستر به گرانشواک

 یگوال ل،یدل نیخود قرار دهد. به هم یطراح ندیاز فرآ یو آن را، بخش ابدیمکان را در کی یتیهو هاییژگیقادر باشد و دیو معمار با
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 یاندهو سازم لی، تحل«اطالعات خام» آوریمنظم جمع ندیفرآ ،یپژوه یاز طراح یدورک به عنوان شکل محور -موضوع دهیبرنامه

ا است منظم و ب یندیفرآ ند،یفرآ نی. اشودیم یمورد نظر بررس طیبر مح راتیتأث یِهیآن، کل یاست که ط «یاطالعات کاربرد»

و خاص آنها سر و کار  دهیچیو با مسائل پ یواقع هایدر مجموعه یواقع یبا مردم رایتفاوت دارد، ز یعلم یندهایقاعده که با فرآ

 . به عبارت"باشدیم یطراح یکامل مدارک مطالعات یِهتهی جهت مندنظام ییشامل الگو «یمعمار دهیبرنامه» ندیفرآ"دارد. در واقع 

 دیمعنا که خاستگاه طرح چه با نی، گِرِه به اشروع شود« گِره» کی افتنی یبر مبنا یتا طراح کندیکمک م ندیفرآ نیا یط گرید

 م،نمایییم یبررس« وضع موجود»که در بخش  یمطالعات های. با سرفصلمینک گذاریهیپا یباشد و طرح را بر اساس چه عامل

از  یکیر د توانندمی هاشاخص نی. همانطور که گفته شد امینمائ ییموجود در بستر را شناسا هایارزش و هاشاخص متوانییم

 یحطرا یراهبردها»بر اساس  سپسشوند.  ییشناسا« شکل اس،یمق ،یریقرارگ تیموقع ،یخیتار ینهیزم اتیخصوص» هایقالب

طرح شکل  کیرا به منظور  یطراح هایدهیو ا یعملکرد اتیاهداف، ضرور ،«یوضع آت»در نمودار « معاصر کردیهوشمندانه با رو

تلف مخ هایاز سبک یبیمکان، ترک کی تیاوقات، خصوص شتریب. منمائی گذاریهیپا« موجود نهیو زم تیفرهنگ، هو»گرفته از 

تداوم  وستهپی هامکان یسرزندگ بیترت نیو به ا ابدیتحول ادامه  ریس نیاست که ا نیا باشد،یمهم م انیم نیاست؛ آنچه که در ا

 نمود2 انیر بیز اگرامیاضر را، در قالب دشده در پژوهش ح یمراحل بررس توانیراستا، م نیداشته باشد. در ا
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 مأخذ: نگارنده. ؛«سایت)بستر یا زمینه( به گراواکنش یمعمار»به زبانِ  یابیدست اگرامید -9شکل 

 

 پی نوشت
شد؟ چه زاویه حل ما باید در پی تغییر چه موضوعی باحلی برای مسائل داریم؟ سؤال این است راهامروز پارادایم جهانی این است که چه راه -1

 دیدی را به وجود آورد و سپس چگونه به دیاگرامی تبدیل شود که بتواند آلترناتیو را که ایده جدیدی است، تولید کند.

 

 مراجع

 -19، صص 29شماره  ،یتفکر معمار هی، نشر«شاتیو گرا هاشهیر ؛یدر معمار یانتقاد گراییمنطقه»(، 1109. )نینازن ،یآهن .1
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های بومی گیری از تکنولوژیشناشیل؛ جلوه ای مدرن از عنصری سنتی؛ بهره

 در معماری مدرن  

  
 2، متین خالق دوست*7حسام معروفی

 ر و معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام، ایران.مدرس دانشکده هن -1

 مدرس دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد، ایران. -2
Hesam.maroufi68@gmail.com 

 

 

 چکیده
 شناشیل، میراث ماندگار اقلیم گرم و مرطوب و یکی از گنجینه های فرهنگی ایرانیان محسوب می شود. در واقع 

شناشیل ها ماحصل فرهنگ و طراحی اقلیمی منطقه می باشند که طی نسل ها بوجود آمده  و در عراق و کشورهای 

حاشیه خلیج پهناور فارس نیز رشد و توسعه یافته اند. پرداختن به موضوع شناشیل از دیدگاه معماری، عالوه بر 

ن، خود می تواند بهانه ای برای پیشبرد توسعه آشکار نمودن گوشه های مبهم روند تکنولوژی بومی در این سرزمی

این پژوهش در پی آن است که به چند سؤال پاسخ دهد و فرضیه هایی را که فرهنگی، اقتصادی به حساب آید. 

کیه سپس در هر بخش با تکند.  تحلیلکرده،  شناساییرا  عنصر بومی شناشیلسابقه، فن ساخت و ویژگی  ۀدربار

راه حلی برای بکارگیری آن در بناهای معاصر ایران ارائه شود. بر این اساس، سه معیار در بر نگرش درون فرهنگی 

در این پژوهش، کوشش  هندسه نظری، هندسه عملی و نقش ساختمانی برای تشخیص نمونه ها تبیین می گردد.

ر اطالعات کیه بو با ت به صورت تاریخی و توصیفی تحلیلی نگریسته شود شناشیلشده که به اهمیت و جایگاه 

میدانی، کتابخانه ای و آتلیه ای به تحلیل بپردازد. از آنجاییکه هدف کلی پژوهش پیش رو، دستیابی به شناختی 

صحیح از شناشیل است. این مقاله ضمن مطالعه و بررسی تکنولوژی شناشیل در فرهنگ ایرانی و تاثیر آن بر منظر 

و نگرشی نو بر آن در عصر حاضر، چگونگی احیاء و نوآوری این  محیطی، با هدف بسط دانش و تکنولوژی شناشیل

 دهد.دستاورد اقلیمی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می
 

 شناشیل، تکنولوژی، تکنولوژی بومی، طراحی اقلیمی، معماری بومیواژگان کلیدی:  

 

 مقدمه
می باشد که عالوه بر کارکرد اقلیمی، از  ، از شاخصه های اقلیمی منحصر به فرد در شهرهای حاشیه خلیج فارس1شناشیل

در پنجره ای بیرون آمده و مشبک در جداره ساختمان  جهات فرهنگی و رعایت بعد محرمیت نیز حائز اهمیت میباشد. شناشیل

 تنوع شیوه ساخت آن تنوع (.1102)مور،است که در جلو بازشوهای نمای خارجی قرار می گیرد2های کنار ساحل در ایران- خانه

ش فضای خصوصی جهت استفاده بیشتر از جریان باد در فضای عمومی الرا می توان ت لنماهای بافت را نیز فراهم آورده است شناشی

دانست. شناشیل یک در هم تنیدگی پیوسته فضای عمومی و خصوصی در استفاده از باد را فراهم آورده و این عملکرد اقلیمی زندگی 

یکــی از پیامــدهای پیشــرفت تکنولــوژی، یکســان و یکنواخت (. 1121100،خلیجی،پورجعفر،رنجبر)خصوصی پیوند زده است

شدن معماری و شهرسازی نقاط مختلف کشور در دوران معاصر است. ساختمانهـایی کـه هـم اکنـون در تبریز و کرمان، مشهد، 

یکه پـیش از ایـن شـکل ساختمانهـا، بافـت محلـه هـا و سـاختار شیراز، یزد و همدان بنـا مـی شـود، تفاوتی با یکدیگر ندارند؛ درحال

این ویژگیها از بین رفته و بافت شهرها و روستاهای مـا  . شـهرها گویـای ویژگیهای فرهنگی و ذوقهای بومی سـاکنان آن هـا بـود

                                                           
1 shanasheel 

 بوشهر غالبا 2
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 شــده اســت کــه در برابــر خصیصــه اند؛ زیرا سیستم تکنولـ وژی طــوری تعریــف و تنظــیم از تاریخ و فرهنگ خود بریده

ی در ها سع تکنولـوژی از طریـق انکـار خصیصه»هــای فرهنگــی و محلــی، حساســیت چنــدانی نداشته باشد. به دیگر سخن، 

سایر  ن را ازبرپا داشتن جهانی، با خصیصـه هـای یکسان و جهانی دارد. در صورتیکـه معمـاری عمیقـاً بـه فرهنگ و تفاوتهایی که آ

هرچنـد کـه مقیـاس تحرکـات و ابعـاد کالبـدی انسـان امروزی با (. 2210 1101)شایانفر،« معمـاری هـا جـدا میکند، مرتبط است

طور اخـص در خود پیامهای آشنایی از  طور اعم و کالبد معماری بومی به اش تفاوتی ندارد و کالبد معماری سنتی به کالبد تاریخی

اند، لکـن بـا توجـه بـه تجهیـزات امـروزی مقیـاس تحرکـات ناشـی از آن و تـأثیرات آن  ـان و طبیعـت حفـظ کردهمواجهه انس

بـر ذهنیـت، انسـان به تدریج از رویارویی مستمر با طبیعـت فاصـله گرفتـه و به جای طبیعت بـا مصـنوعات خـود مـأنوس و روبـه 

ر مفـاهیم فرهنـگ سنتی ضمن آشنا بودن، تغییر یافته و نامفهوم بنماید. رشد ایـن شـکاف رو میشود. بدیهی است که در حال حاض

بـین گذشـته و حـال و فرسـایش و انهـدام فرهنگ بومی و همین طرز معماری بومی و صنایع مربوط به آن لزوم توجه بیشتری بـه 

(. در نتیجه می توان اینگونه بیان 9921132ربوبی،اب مـی کنـد)شناسـنامه و تـاریخ علـوم و فنون و کالبد معماری بـومی را ایجـ

نمود که یکی از راهکارهای باال بردن کیفیت معماری عصر حاضر تجدید نظر در تکنیک های ساخت و ساز و پیشبرد آنها به سمت 

ومی ناخت تنها یکی از پتانسیل های باستفاده از معماری و تکنولوژی بومی می باشد. در نتیجه در این مقاله نگارنده سعی دارد با ش

ایران )شناشیل( که در تکنولوژی های بومی نهفته،  به بسط و تحلیل اهمیت استفاده از  عناصر بومی سنتی هر منطقه از کشور در 

 .جهت بهبود کیفیت معماری عصر حاضر بپردازد

  
 (/http://www.parike.irماخذ: پایگاه اینترنتی)تصاویری از بافت قدیم بوشهر،  -7شکل

 

 روش شناسی پژوهش

این پژوهش به اهمیت جایگاه عنصر سنتی شناشیل می پردازد و تالش خود را معطوف به مطالعه خاستگاه آن و متون تخصصی 

که از آنجا  معماری نموده و با رجوع به منابع مکتوب در مورد معماری به شرح و تحلیل کارکرد و فناوری ساخت آن می پردازد .

حاضر رویکردی تبیینی و غیر اکتشافی است و پژوهش حاضر ماهیت نظری دارد؛از انجاییکه بستر جغرافیایی این رویکرد مقاله 

پژوهش و نیز سواالت اصلی آن که در حوزه موضوعات فرهنگی و اقلیمی است الزاما روش تحقیق را در حوزه روش اسنادی و روش 

تدابیر حقیقی مختلف مانند ابزار مطالعات کتابخانه ای و مرور منابع تاریخی  و اسناد و مدارک توصیفی قرار می دهد که در آن از 

موجود در سایتها و درگاههای اینترنتی و مطالعات نظری  و مشاهدات مستقیم نگارنده در این رابطه بهره برده است. همچنین در 

لیل دیدگاه ها و افکار پیرامون تکنولوژی و عنصر سنتی شناشیل و جمعبندی مطالعات و مبانی نظری از روش فرا تحلیلی، در تح

احیا، آن در معماری مدرن حوزه خلیج فارس استفاده شده است. روش فراتحلیل با جمعبندی مبانی نظری و تحقیقات انجام شده 

ه به بیان ارتباط میان تکنولوژی و عنصر درباره ماهیت شناشیل، ابعاد مرتبط با موضوع را مورد ارزیابی قرار داده و لذا در این مقال

 .سنتی و بومی شناشیل و تحوالت آن در عصر حاضر پرداخته شده است

 

 مبانی نظری

 شناشیل -7
شناشیل مکانی برای استفاده از نسیم و باد مطبوع دریاست. که در یک یا دو طرف جبهه بیرونی و یک تا چهار طرف جبهه 

در بسیاری از خانه های داخل بافت و بعضی از خانه های کنار دریا به جای تراس های وسیع (. 1102)مور،داخلی قرار گرفته است

قیت به شمار می از شناشیل که نوعی تراس چوبی است استفاده شده است .این عنصر ساختمانی نمونه جالبی از خال
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ه ها قرار داشت. شناشیل معموال چوبی کرکره (. بالکن چوبی کرکره دار که جلوی پنجره های طبقات فوقانی خان1101ک،کشو(رود

  (.12921102ای یا میله ای، مشرف به حیاط یا کوچه است)حمیدی،

این بالکن های چوبی در جبهه داخلی)حیاط( و خارجی)کوچه( به منظور سهولت دسترسی به فضاهای مختلف ساختمان و 

ه سبک زیبایی از بدنه ساختمان بیرون زده است. شبکه های حفاظ برای ایجاد سایه و فضاهای آزاد کوران هوا ساخته می شود و ب

(. 1110های بناهای بوشهر است )فاتحی،تدین،چوبی کرکره ای ثابت و متحرک، برای ایمنی و حجاب و ایجاد سایه از دیگر ویژگی

گیری از هوای آزاد در مواقعی که این تراس ها که در بیشتر جاها سرپوشیده است و در بیشتر موارد سقف نداشته اند. برای بهره 

د هم شونهای خود مانع از تابش مستقیم خورشید بر بدنه ها میشرایط جوی مناسب است تعبیه شده اند. این تراس ها با سایبان

  .گیرندی تبادل حرارتی سریع را میچنین بین فضا های خارجی و اتاق ها نقش واسطه را بازی می کنند و جلو
. قرار دادن کوزه های سفالی می گویند« مشربیه»وجود دارد که به آنربی خاورمیانه فضاهایی مشابه شناشیل ر کشورهای عد 

 .( 1109, )لکنرآب در این فضاها عالوه بر خنک ساختن آب آشامیدنی، با ایجاد سرمایش تبخیری باعث کاهش دما می شود

ست به پایین ا خل راهرو یا اتاق هدایت میکند. شیب کرکره از باالتعبیه کرکره های شناشیل طوری است که نور و هوا را به دا

فضا که مختص مناطق . (1101حمیدی ،)و داخل اتاق را دید میشود اما از پایین نمی توان باال کوچه پایین دیده به طوری که از باال

است که با چوب ساخته شده و پیرامون جنوبی ایران به خصوص بوشهر است،نوعی بالکن به سمت بیرون خانه و روی معبر عمومی 

شناشیل (. 10221109شاطریان،  )آن با نرده های مشبک پوشیده می شود، تا هوا به راحتی در آن جریان یابد و یا ایجاد سایه نماید

ه است. در اندازی شدوه بر ایجاد تهویه با استفاده از نسیم در تابستان، برای ایجاد سرمایش بیشتر و پرهیز از نور خورشید، سایه عال

ها از جنس چوب یا حصیر بوده و به دو صورت مسقف و بی سقف ساخته شده است. استفاده از جداره های چوبی  ایران شناشیل

مشبک، عالوه بر میسر ساختن امکان تهویه و سایه اندازی، حفاظ بصری مناسبی در مقابل دید از خارج بوده و محرمیت فضا را 

این فضا که مختص مناطق جنوبی ایران بخصوص بوشهر است، نوعی بالکن به سمت بیرون  (.1119ماریان،)معفراهم کرده است

های مشبک پوشیده میشود، تا هوا به راحتـی در  خانـه و روی معبر عمومی است. که با چوب ساخته شـده و پیرامـون آن با نرده

هایی از این  نمونه . انـد ده است که در برخی از موارد سقف نیـز نداشـتهآن جریان یابد و یا ایجاد سـایه نمایـد. امـا مـشاهده ش

 .های کنار ساحل جنوب نیز دیده شده است. دو کارکرد مهم آن به شـرح زیر است فضا در برخی از خانه

 مکانی برای استفاده از نسیم و بادهای مطبوع و بعضاً استفاده از سایه  -1

 (19921101معماریان،) استفاده از منظره زیبای دریا -2

 
 (ماخذ: نگارندگان)شناشیل از داخل  -2شکل 

 

از شاخصه های منحصر به فرد بوشهر است که تنوع شیوه ساخت آن تنوع نماهای بافت را نیز فراهم آورده است.  لشناشی

وع کـه از فضـای خصوصـی دارای چند کارکرد مهم است2 از یک سو مکانی است برای استفاده از نسـیم و بادهـای مطبـل شناشـی

اتـاق، دسترسی مستقیم و نزدیک به فضای عمومی را منجر میشود و از سوی دیگر عالوه بر آنکه امکان تماشـای فعالیـت روزمـره 

زی به جای نردههای چوبی یا فل .آورد امکان اتصال و ارتباط اتاقها از بیرون را نیز ایجاد میکند در فضای عمومی شهری را فراهم می

، از بازشوها و جدارههای چوبی ثابت مثل کرکره، نیز اسـتفاده شـده کـه ایـن جـدارهای مشبک، گذر نسیم را میسر کرده لشناشی

بدون آنکه از بیرون، فضای داخل دیده شود همچنین مانع خوبی در برابر تابش مسـتقیم آفتـاب بوده است. بعضی از کرکرهها 

سقف ساخته شده اسـت که در نوع سقفدار، پوشش بر  میشود. شناشیر به دو صورت مسقف و بی متحرک است و رو به بیرون باز

روی ستونهای کمقطر چهار تراش تکیه میکند. پوشش چوبی یا به صورت پیوسته بر روی کـل آن و یا به شکل غیر پیوسته و فقط 

ا دو در یک ی لر تـا حـدود بیسـت متـر متغیر است. شناشیاز دو یا سه متـ لروی بازشوهای اتاقها قرار گرفته است. ابعاد شناشی



  فصلنامه علمی تخصصی معماری سـبز

 

92 
 

ها  همعجر( چوبی و فلزی زیبا، کرکر)جبهه بیرونی و در یک تا چهار جبهه داخلی قرار گرفته است. کاربرد چوبهای چهارتراش، نرده 

 (.1921100،خلیجی،پورجعفر،رنجبر)زیبـایی خاصـی بـه آن داده اسـت بناو گلپاهای چوبی و فلزی پرکار و آویزان در زیـر 

 

 کارکرد شناشیل  -2
 (1100مفیدی شمیرانی،)سیون در داخل بنا المعماری بومی بیشتر مناطق جهان متأثر از اقلیم بوده ،تماس کم و حداکثر سیرکو

ودر جلوی اتاق  استفاده از ایوان های مسقف در اطراف حیاط( 0121101کسمایی،)استفاده از ایوان های بزرگ و عمیق با سقف بلند

فراهم کردن فضاهایی برای فعالیت در فضای نیمه باز به عنوان بخش جدایی ناپذیر فضای زندگی ( 11021101،طاهباز و جلیلیان)ها 

و مهتابی های عمیق وبالکن های پیش آمده برای سایه ( Givoni ) 10221000,و فراهم کردن مهتابی و ایوان

 ( Hyde،1922999)اندازی

از اتاق های بیرونی به فضاهای داخلی و حفظ استفاده 

آنها از تابش، استفاده از طبقات زیرین به علت پایینتر بودن 

و بکار گیری ( Roof 209،2991,)درجه حرارت در آنها

فضاهای عملکردی باز مسقف در مناطقی که باد مناسبی می 

عالوه بر ایجاد محرمیت  وزند به عنوان عناصر مهم الگوی خانه

  (.Salmon 121،1000,ع تابش خورشید نیز هستند)مان
 (ماخذ: نگارندگان) -9شکل 

از مهمترین اشاراتی است که صاحبنظران بکارگیری فضاهای نیمه باز در مناطق گرم و مرطوب داشته اند.شناشیل، پنجره ای 

ای طبقه دوم قرار می گیرد درشناشیل بیرون آمده و مشبک در جداره ساختمان است که در جلو بازشوهای نمای خارجی اتا ق ه

وه بر ایجاد تهویه با استفاده از نسیم در تابستان، برای ایجاد الع (. 1102مور, )مکانی برای استفاده از نسیم و باد مطبوع دریاست

شرف باال و م شناشیل های داخلی که در یک یا چند جبهه طبقات. سرمایش بیشتر و پرهیز از نور خورشید، سایه اندازی شده است

به حیاط ساخته شده اند رابط فضاهای مختلف نیز می باشند.در این حالت می توان از شناشیل به عنوانی معبری بدون ورود به اتاق 

اتاق هایی که فقط یک دیوار خارجی دارند و دوپنجره کنار هم که با بالکن به هم . (199 2 1101معماریان, )ها استفاده کرده است

رند میانگین سرعت کوران هوا شدت می یابد.شناشیل به صورت خطی و ال شکل دیده میشود عناصری هستن در عین ارتباط دا

 )داشتن عملکردی مهم در نماسازی بیرونی ساختمان ها نقش مهمی ایفا می کنند و به آن تنوع و زیباسازی خاصی می بخشد. 

ثابت یا متحرک که در کاهش تابش های مستقیم و پراکنده اشعه خورشید (استفاده از سایبان های مشبک  1111طاهباز, جلد اول ،

 (.11321109،طاهباز ، جلیلیان)نقش بسزایی دارد (,
 

 پوشش شناشیل -9
پوشش شناشیل به دو صورت مسقف و بی سقف است در نوع مسقف پوشش بر روی ستون های کم قطر چهار تراش تکیه کرده 

ته بر روی کل آن است و یا به شکل غیر پیوسته و فقط بر روی بازشوهای اتاق قرار گرفته است پوشش چوبی یا به صورت پیوس

به اندازه طول اتاق از دو یا سه متر تا حدود بیست متر متغیر است و یا کل جبهه  لطول شناشی. (2199 1101معماریان, )است

قرارگیری آنها در یک یا دو جبهه بیرونی و در یک  (1101ی, حمید)متر بوده است 2تا  9,1بیرونی یا درونی بوده است و ارتفاع آن 

تا چهار جبهه داخلی بوده است. کاربرد چوب های چهار تراش نرده چوبی و فلزی زیبا گلپاهای چوبی و فلزی پرکار آویزان در زیر 

جداره های چوبی ثابت مثل  شناشیل زیبایی خاصی به آن داده است به جای نرده های چوبی و فلزی شناشییل از بازشو ها و و

 (.202 1101مولوی,  و رضایی)کرکره نیز استفاده شده بعضی از کرکره ها متحرک است و رو به بیرون باز می شود 

 

 ساختار شناسیل -2
ر یافت می شود در این منطقه از وبیرون زدگی احجام به صورت کنسول یکی از موارد سازه ای است که در بافت بوشهر به وف

ر به دلیل استفاده از تیرهای چوبی برای اجرای سقف امکان ایجاد کنسول در طبقات به راحتی به وجود آمده است.بدین منظور کشو

قسمتی از تیرهای چوبی را از بدنه بنا بیرون می داده اند تا وزن کنسول ها راتحمل نمایند این احجام بیرون زده همان شناشیل ها 

شده است و معموال دارای وزن کمی می باشند. سایبان های چوبی دیگر عناصری هستند که در  هستند که از جنس چوب احداث
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کنار شناشیل های چوبی نمای مورفولوژیک معماری بوشهر را نمایان می سازد. سایبان های قائم در مواقعی به صورت شبکه های 

ن می کند این روزن ها هم بر زیبایی آن می افزایند وهم چوبی و گاهی نیز به صورت سطوح یک پارچه با چند روزن خود را نمایا

اجازه عبور نور کنترل شده را میدهند و هم در فزونی روشنایی ایوان نقش دارند نتایج آزمایشات نشان می دهد که سایبان های 

داخل اتاق کاهش می درصد اثر حرارتی تابش آفتاب را در  29تا  29درصد و سایبان های داخلی تنها  09خارجی می توانند 

 اسکلت شناشیل به چند روش ساخته می شود یکی از نمونه های رایج با ادامه تیر سقف به .(01 11012مولوی, و  رضایی)دهد

بیرون و پیش کردگی آن به وجود آمده است. روش دیگر بهره گیری از تیرهای تیرهای چوبی کوتاه است که بخشی از آن در داخل 

ماریان, مع)ت برای نگهداری تیرها نیاز به یک تیر سراسری در زیر آن ها یا دستک های چوبی یا فلزی بوده استدیوار فرو رفته اس

1101 201.) 

 

 شناخت تکنولوژی و معماری بومی و نیاز به توجه به آن -5
اری را میتوان ایجاد شناخت محیط و معماری تنها با درک فعالیت های انسان در دنیای پیرامونش امکان پذیر است و هدف معم

انگاره انسانی در درون شکل کالبدی دانست. باید دریابیم که معماری امروز و فردای ما نمی تواند بی رابطه با معماری گذشته 

(. هدف این بخش دستیابی به شناختی است نسبت به تکنولوژی و تعریف مختصری از آن،شناختی از بوم، 9121132باشد)ربوبی،

ولوژی بومی. همچنین پس از بررسی رابطه تکنولوژی و معماری بومی،اثرات احیا و بکار گیری عنصر بومی شناشیل و تعریفی از تکن

 تکنیک آن در عصر حاضر تحلیل می شود.

 

 تکنولوژی چیست؟ 5-7
ی کالم الهی و به معنا 2به معنی هنر و پیشه و لوگوس 1فارسی آن فناوری است از دو واژه یونانی تخنه  معادل که تکنولوژی 

( فناوری نه فقط دانش است و نه 1101اصل بنیادین معرفت گرفته شده است و عبارت است از بحث درباره هنر و صنعت)مدد پور

فقط ابزار؛ در واقع فناوری در ماهیت واقعی خود ، همگام با معماری در آفرینش و سازماندهی فضایی گام بر می دارد و ضروریات 

معمـاری را مـی تـوان از چهـار بخـش اصلـی متشـکل  (.1021101ف را فراهم می سازد)مهدوی نژاد و سعادت جو،الزم برای این هد

 (فرهنـگ و محتوا 2تکنولوژی، د 2عملکـرد، ج 2فـرم، ب 2الـف)دانسـت؛ 

 2تکنولـوژیت. ماری اسـها در فضای مع شـامل کاربـری ها و بهـره گیری 2عملکـردعبارت از هندسه و شکل اثر میباشد و  2فرم 

  2فرهنـگ و محتـوا .سـاخت و مصالـح، تکنیک هـا و سیسـتمهای سـاختمانی می باشـد شـامل فرآیند سـاخت، تفکر پیرامون نحوه

درونمایـه غیرفیزیکـی شـامل مفاهیـم و معانـی مطـرح شـده در اجـزا و کل اثر میباشـد کـه از فرهنـگ، تاریخ، اعتقـادات و نیـز 

. بنابراین یکی از اصلی ترین عناصر برپاککننده هر اثر معماری،تکنولوژی است. مبانی فلسـفی جامعـه و معمـار نشـات میگیـرد

حضور تکنولوژی در عرصه های مختلف از شکل گیری تفکر اولیه ، فرایند تکامل تفکر،فرایند طراحی و ساخت تا بهره برداری از اثر 

و با این حضور تاثیرات مختلفی را بر معماری می گذازذ. امروزه نگاه به تکنولوژی در ایران تنها از زاویه به اشکال مختلفی می باشد 

 (.221100شاهرودی،بچـی و الگکمی و فیزیکی می باشد و معموال از ابعاد غیر فیزیکی آن غفلت می گردد )

 و تظاهر حسی صورت یا فرم زیباشــناختی رد».است  مصادیق بررسی مورد پارامترهای ازیکی  فرمشکل و 2 شکل و فرم در بنا

 شــکل تفاوتهای تنــوع و (.1030،111بروکهاوس«)میدهد قرار قضاوت معرض در را خود که است بیانی  این و است شی یک واضح

 بناهای اقتصادی،نظام زیر و تولید ابــزار و طراح، هنرمند روح جامعه، فرهنگ و تفاوت درتاریــخ دلیل به معمــاری فضای فرم و

 9به هشاخص این تفکیک از طریق منتخب مصادیق شــکلی میگیرد. بررسی تفاوتهای شکل اقلیم و وسرزمین فناوری و ساخت

 هگرفت صورت گروه ها این قالب در مصادیق تحلیل و و های تک مدرن مدرن،بومی،پست وفرم شکل عناوین تحت فرعی زیرگروه

 اولیه بررسی و تحلیل یک مبنای مذکور بر موارد همچون مربوطه ومتغیرهای زیرگروهها که است ضروری اســت. ذکراین نکته

 (.1021101)مهدوی نژاد و سعادت جو،اند آمده دست به ازمصادیق

 مصالح بکار رفته در کالبد ابنیه از دیگر فاکتورهایی است که می توان با تفکیک آنها به دو دسته سنتی ومدرنمصالح در بنا2 

دو جهت گیری اساسی در میان مصادیق را نشان داد. مصالح ساختمان در عین حال که ابزار دست معماران در تجسم بخشی کالبدی 

                                                           
1  Tekhne 
2 Logos 
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(، می توانند به خوبی نمایانگر دستاوردها و تکنولوژی های زمان خود 10921101به ایده های ذهنی هستند)کامل نیا و مهدوی نژاد،

وع مصالح وابسته به پارامترها و عوامل متعددی است که از مهم ترین آن ها می توان به  سازگاری با باشند. با این حال انتخاب ن

طرح و سبک، شرایط اقتصادی پروژه ، نظر و سالیق شخصی معمار و کارفرما، شرایط اقلیمی و غیره اشاره نمود)مهدوی نژاد و 

 (.0921101سعادت جو،

 ســتویژگی هایی ا دیگر محیط پیرامــون از و عنوان یک محیط مصنوع با بســتر ان بهنحوه ارتباط ســاختمرابطه با بافت2 

یافت. ارتباط ســاختمان بامحیط در  دســت مختلف قابل توجهی میــان ابنیه تفــاوت های آن میتوان به روی با تمرکزبــر کــه

نژاد و مشــایخی  است)مهدوی در نظرگرفته شــده بی تفاوت و متضاد متجانس(،)هماهنگ بامحیط صورت این پژوهش به ســه

از نظرفرم، تکنیک و جنس، زبان محیط را  شــود می آنچه ســاخته تجانس میان ســاختمان و محیط بدین معناست که (.1100

ه جداکرد عمد خودرا ازمحیط به شــود می آنچه ساخته درطرف مقابل تضادمیان ساختمان و محیط بدین معناست که پذیرا باشد،

 مناســبتر مورد اینکه درکجا،کدامیک از این ســه مورد در ما(. 191، 1103دیگر خودرا نشــان دهد)گروتر  عنوان چیزی و به

 محیط مورد کافی در دسترســی به اطالعــات منابع وعدم محدودیت که اســت ذکر به مختلفی وجوددارد. الزم است، نظریات

 (.0921101)مهدوی نژاد و سعادت جو، احتمال خطای موجود در نتایج این بخش را افزایش میدهد پیرامونــی هریک ازمصادیق،

 

 بوم-6

(. 1921100بوم را می توان مجموعه ای از شرایط طبیعی، فرهنگی،سنتی و اجتماعی حاکم بر یک منطقه دانست)عرفانی زاده،

 ی، ادبی، فنی و .. یک جامعه انسانی را در برمی گیرد. بدین منظور بوم حوزه وسیعی از خصوصیات فرهنگی، اقلیمی، هنر

 

 تکنولوژی و معماری بومی 6-7
در پی نیاز روز افزون انسان به تولید، تـدبیر و تفکـری متکی بر ابزار مکانیکی و ماشینی شکل گرفت. و معماری مدرن بر اساس 

ی الملل های عام و بین های جدید پدیـد آمـد. مشـکل معماری امروز ایـران و جهـان همـین اسـت. بکـارگیری تکنولوژی تکنولوژی

 تـک، دی کانستراکشـن و ... را بـه هایی چون های محیط و منطقه مورد نظر. آنچه معماری بدون توجه به زمینه، بوم، فرهنگ و ..

ـون بــومی، در ســیری تــدریجی و تداومی همراه با معماری، فرهنـگ و شـرایط اجتمـاعی وجـود آورده اســت. صــناعت و فنـ

و اقتصادی رشد نموده و به صورتی ذوب شده در معمـاری بهکار گرفته مـی شـد و عمـالً تفکیکـی میـان معمـاری و تکنولوژی 

 المللی برای ساخت و ا زمینـه زدایـی کـرده و یـک مـدل بیننمیتوان در آن متصـور بـود. تکنولـوژی هـای جدید به نوعی مـواد ر

ساز ارائه میدهند، درنتیجـه بـه علت ناهماهنگی با بوم و محل مورد نظر اثرات سـوء بـر طبیعت داشته، همچنین موجـب از بـین 

ــوژی المللـی شــدن تکنول ز، بــینرفـتن هویـت و کیفیت فضاهای بومی میگردند. با توجه به این موضـوع، مشـکل معمــاری امـرو

های امروز ما کیفیات نـاب دیروز را ندارند، زیرا از زمینه و بوم خـود دور شـده انـد، معماری امروز  میباشد، این است که معماری

تکنولوژی  .است سازد دور افتاده شده است! واژه بـوم و بومی از تکنولوژی امروز، که معماری امروز را می« هرجایی»ما معماری 

بومی را میتوان، آن تکنولـوژی دانسـت کـه در تالش و تکاپوست تا خود را با محـیط، بـوم و زمینـه وفق داده و با توجه بـه مـواد 

 )جعفری نجف آبادی،در دسـترس در آن محـیط، همچنین تکنیکها و روشهای ساخت بومی به معمـاری بومی نائل آید

 (.9921102پور،مهدی

کی از تعاریفی که آورده شـده اسـت ایـن اسـت کـه، تکنولوژی ساخت بومی اساساً فنآوری است که در یـ ک منطقه خاص ی 

در طول صدها سال تکامـل یافتـه اسـت ؛ و منشأ عقل و دانش و تجربه هستند. تکنولوژیهـای بـومی با محیط زیست مناطق 

الً بـه منـابع موجـود در هـر محلـی بسـتگی دارند. آنها به ارائه مطلوبتـر ین راه مربوطـه خـود مطابقـت داشـته و درنتیجه، کام

حـل در جهـت رفـع نیازهای ساخت منطقه مورد نظر میپردازند و تکنولـوژی ساخت بومی با فرهنگهای محلی در هـم آم یختـه 

مـاری بومی، معماری است که بر اساس تکنیکهـا و مع"جه میتـوان اینگونـه عنـوان نمـود کـه (. Desai ) ،221001 استشـده 

همچنـین روش . "روش هـای ساخت بومی شکل میگیرد و همـان معمـاری اسـت کـه محصـول تکنولـوژی بـومی مـیباشـد

طراحی عمومیت یافتـه ای اسـت کـه از معمـاری مردمـی زاییده شده است و میتوان آن را شکل پیشرفته معمـاری طبیعی یک 

در ایـن معمـاری  "مقیـاس" د.طه معین به حساب آورد کـه در ارتبـاط بـا آب و هوا، فرهنگ و مصالح سـاختمانی بیـان مـی گـردخ

 (.1021100،زاده عرفانی)عـاملی تعیـین کننـده اسـت
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 کارهایی است کهدر حقیقت تکنولوژی بومی تنها انتخاب سازه یا مصالح نیست بلکه مجموعه ای از تمامی تکنیک ها و راه

معمار و سازنده با توجه به طبیعت، محیط اطراف، نیازها و توانایی های خود و جامعه و توجه به زمانه به طراحی و ساخت معماری 

 (.9321102بنا و فضا می پردازد)جعفری نجف آبادی،مهدی پور،

 

 مقایسـه تطبیقـی تکنولـوژی هـای بومی و مدرن  6-2
مورد شکل دهنده به آن معماری است، تکنیک یـا فراینـد ساخت آن  م هـر معمـاری کـه اصـلی تـرینیکی از پارامترهای مه

آنچـه معمـاری بومی . است. هر معمـاری متناسـب بـا شخصـیت یـا هویت خود، دارای یک روش، تکنیـک و پروسـه خـاص است

)جعفری نجف آبادی و لح و تکنولوژیهای بومی مـی باشـدیک منطقه را میسازد استفاده از تکنیکهای ساخت و ساز بومی، مصا

معمـاری در گذشته و حال از دوگونه تکنولـوژی بهـره جسـته اسـت، تکنولوژی سنتی و تکنولوژی مدرن،  (.9021102مهدوی پور،

یتواننـد ولوژیهای سنتی ماند. روشها در تکن اند ولی تکنولوژیهای مدرن همیشه مدون بوده های سنتی به ندرت تدوین شده تکنولوژی

تشریح شوند، اما فرموله نیستند به مانند اصولی کـه بـرای نیازهای بسیار متعدد بهکار گرفته میشدند. اما تئوریهای اساسی 

یکی از تعاریفی کـه بـرای معمـاری بـومی آورده شـده است  (.Porter،1000 د)های مدرن وابسته به نیازهایشان هستنتکنولوژی

های ساخت و ساز اسـت کـه در آن ا ز منـابع قابل دسـترس و  بنـدی کردن شیوه ای برای دسته میباشد2 معماری بومی واژهاین 

سـنت هـای محلـی بـرای رسـیدگی بـه نیازهای محلی استفاده میشود. معمـاری بـومی در گـذر زمان تکامل پیدا میکنـد تـا 

کار گرفته  تکنولوژی بومی در محدوده مکانی خود بهاز طرفی  (.Holm،2993) نعکس کندبافـت محیطـی و تـاریخی و فرهنگی را م

ـویی در ج یابد، همچنین موجب صرفه شده و با توجه به مقتضیات مختلف متناسب بـا موقعیـت مکـانی شـکل گرفته و توسعه می

ام شده و ساختمان با طبیعـت پیرامـون خود سازوارتر ها، زمان و ... میشود، بدین ترتیب کار سـاخت بـا شتاب بیشتری انج هزینه

مصالح آن در دسترس اسـت در صـورتی کـه تکنولـوژی مدرن ضمن اعتقاد به جهانی و  میشود و هنگام نوسـازی آن نیـز همیشـه

 نجف آبادی و مهدوی )جعفریبینالمللی بودن، عمـالً بـه تمام جهان گسترش یافته و خـود را بـر جوامـع مختلـف تحمیل مینماید

 (.9021102پور،

 

 بحث و نتیجه گیری

بهره گیری از شناشیل در معماری اسالمی مدرن روز غیر معمول نمی باشد. در واقع می توان شناشیل را در که نوعی 

و، مراکز فرانسیسکعملکردگرایی و بازتابی از هویت اسالمی دانست. که نمونه های آن را میتوان در دوحه، دبی، حتی نیویورگ و سان 

هنری اسالمی جهان و یا هر ساختمان نهادی که برگزاری یک اتصال از راه دور به شرق میانه و فرهنگ اسالمی را دارد، می توان 

 دید. چراکه شناشیل در میان دیگر عناصر و اشکال معماری اسالمی با یک فرمول تجدید نظر شده قرارگرفته است. 

 

 
 

 7ابوظبی برج البحر، _2شکل

 Design ،ماخذ: پایگاه اینترنتی)

Daily) 

 خانه ای در کالیفرنیا -5شکل

 architizer)ماخذ: پایگاه اینترنتی (

 2آپارتمان و آتلیه فرناندز و سرره -6شکل

 (Dezeen ماخذ: پایگاه اینترنتی)

                                                           
1 Al Bahr Towers, Abu Dhabi 
2 Apartments Atelier Fernandez and Serres 
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تحت تاثیر میراث هستند تا ویل یوسف دانشجوی دکترای داشگاه فنی مونیخ معتقد است که معماری از لحاظ فرهنگی 

محدودیت های شکل گرفته بر فن آوری های موجود. چنین تجدید معماری بر اصول منطقه ضروری است، زیرا که این نگرانی مبنی 

بر اینکه منطقه خود را با پایداری عملکردی و زیبایی منحصر به فرد و پاسخ با پاسخ به محیط زیست طبیعی و بیان منطقه مجزا 

عناصر میراث سنتی مانند شناشیل به سبب هویت و پیشینه خود شایسته احرام و نیازمند حفاظت  .(Yousuf, 15)کرده است درگیر

برای آیندگان می باشند. بطور کلی غنای فرهنگی و تاریخی ایران بگونه ایست که برای تکامل معماری معاصر خود نیاز به بهره 

رزمین نیستند، ندارد. و می بایست در این راه از انعکاس عناصر سنتی خود بهره گیرد. گیری از نمادهای غربی که آشنای این س

حفظ و بهره گیری از این میراث در طراحی معماری موجب حفظ فرهنگ و آیینهای مذهبی و همچنین محیط زیست بومی نیز 

 خواهد بود. 

اکنون نماد معماری اسالمی نیز محسوب  است که بطور کلی شناشیل یک عنصر جدایی ناپذیر از معماری سنتی جنوب کشور

می شود که می تواند با پاسخدهی به نیازهای ساکنان، حفظ محیط زیست و رعایت ابعاد اجتماعی، مذهبی و استفاده از پتانسیل 

ات های معماری و تکنولوژی بومی در روش طراحی و در روش ساخت استفاده نمود . توجه به مکان طراحی و شناخت مختص

گوناگون آن، پایبندی به اصول تکنولوژی های بومی در طراحی و استفاده از مصالح بومی از پارامترهای موثر بر ساخت محسوب می 

شود که می تواند به خلق فضاهای زیبا بینجامد. اتکا به تکنولوژی های بومی و در خدمت در آمدن معماری سبب ظهور یک معماری 

وژی امروز ایران، تلفیق بوم با زمینه است تا با توجه به تکنولوژی های بومی به یک معماری بومی با کامل می گردد. نیاز تکنول

 کیفیت و هویت دست یابیم.
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وی شهرسازی باغشهر اسالمیه به عنوان الگویی برتر و مقایسه آن  با ـبررسی الگ

 نظریه باغشهر هاوارد
 

 2، سید ناصر سیدی محبوب7*انیابوالفضل سلط
 استادیار دانشکده مهندسی عمران -1

  نعمرادانشجوی کارشناسی  -2

 دبیر شهید رجایی، تهران، لویزاندانشگاه تربیت 
abolfazl_soltani2003@yahoo.com 

 

 چکیده

ای بر کیفیت زندگی انسان میگذارند. امروزه با شد و ارتقا بشر تاثیر ویژههایی برای رگاهشهرها به عنوان سکونت   

جمعیت و مشکالت نبودن امکانات در روستاها، نیاز به طرحی نو در توجه به مشکالت عدیده شهرهای کالن و پر

 مزایا مقایسه ممکن های راه از یکی دیگر الگوی بر الگویی برتری اثبات اجرای بافت شهری احساس می شود. برای

 شده، باتوجه به استفاده مصاحبه و مستقیم مشاهده روش از که مقاله این است. در یکدیگر با الگو دو معایب و

الگوی باغشهری، نمونه موردی باغشهر اسالمیه که در استان خراسان جنوبی واقع شده است، با طرح باغشهر اِبِنزِر 

ین مقایسه نشان میدهد طرحی همچون باغشهر اسالمیه میتواند از نظر هاوارد انگلیسی مقایسه می شود که نتایج ا

تواند به هزینه ها، تاثیرات اقتصادی، فرهنگی و بازخوردهای اجتماعی از الگوی باغشهری هاوارد برتر باشد و می

 رها مطرحعنوان الگویی مرجع در زمینه ساخت باغشهر مورد توجه قرار گیرد. عالوه بر بعد تفریحی که در باغشه

است، نگاهی اقتصادی نیز میتوان به باغشهر اسالمیه داشت. به علت مثمر بودن باغات، هر کدام از باغات سطح 

رد. گیشهر خود موتوری اقتصادی برای شهر هستند که البته نیاز به توجهات ویژه دارند که مورد بررسی قرار می

هری یک الگوی پایدار و محافظ محیط زیست است. و همچنین در این مقاله به این نتیجه می رسیم که الگوی باغش

برتری الگوی ایجاد شده در باغشهر اسالمیه بر الگوی باغشهر هاوارد نیز منتج می شود. که باغشهر اسالمیه می 

تواند الگویی برتر برای گسترش این نوع باغشهر باشد. از دیگر نتایج مهم این مقاله این است که برای حفظ این 

لگوی ارزشمند باید تکنولوژی و صنعت وارد باغداری شوند و به سمت هوشمندسازی و گلخانه ای کردن محصوالت ا

حرکت کنند و برای ادامه حیات باغات، الگوی کشت منطقه نیز باید به مرور زمان تغییر کند و به الگوی سازگارتر 

 با محیط تبدیل شود.

 شهرسازی، فضای سبز، هاوارد باغشهر، اسالمیه، معماری، کلمات کلیدی:

 

 مقدمه  -7

 با. اند بوده توجه دارای محیطی های ویژگی و منظر نظر از همواره ها انسان رشد و پیشرفت برای مکانی عنوان به شهرها 

 تپرجمعی و بزرگتر روز به روز شهرها که نحوی به گرفت شکل شهرها سمت به روستاها از مهاجرت کم کم نشینی شهر گسترش

 هایویژگی ؛هوایی و آب و منظری صوتی، آلودگی های آمدن و با شدند؛ هاآلودگی و ترافیکی فراوان مشکالت درگیر و شدند می رت

 هایالیخشکس مهاجرت، علت به روستاها مشکالت این مکمل. شد رنگ کم شهرها در سرزندگی و نشاط، بودن، سرسبز بودن، دلپذیر

 یازن زمان این در. شدند طبیعی سبز های محیط و باغات نابودی سبب آن، جمعیت کاهش و یروستای جمعیت شدن ، پیرپیدرپی

 و باغشهرها ایجاد قالب در میتوان را نگرش این که میرسید نظر به .کند حل را شده مطرح مشکالت بتواند که بود ایایده به

 دارند، انسجام و پیوستگی ایرانی هایمحلّه تاریخ در رایج سنّتی مفاهیم با ما، کشور در تازگی عین در که شهری هایدهکده

 .کرد بازآفرینی

mailto:عمران666snsm@gmail.com
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 به اگرچه ایده این. کند رفع حدودی تا را مشکالت این توانست می که بود باغشهر الگوی ،شد مطرح هاوارد توسط که ای ایده

 اجرایی برای یباغشهر الگوی ].1[دارد وکنار گوشه در طرفدارانی همچنان اما نپیوست، واقعیت به جهان جای هیچ در کامل طور

 تزیس محیط محافظ و پایدار و سالم معماری الگوی یک عنوان به توان می نیازها این رفع صورت در که دارد ای ویژه نیازهای شدن

 و باغات همراه و به محسوب می شود افراد مسکن عنوان به که هاییسکونت گا به توان می مجموع در .کرد نگاه آن به انسان و

 لفمخت تغیرات با طرح این کرد مطرح را باغشهر اینکه هاوارد ایده از پس .کنیم اطالق باغشهر ی کلمه ،است قرار گرفته درختان

 خاص یشیوه به که ها طرح از یکی .شد آن از متفاوتی هایبرداشت اجتماعیو  محیطی شرایط به بسته شد. اجرایی نقاط برخی در

 یحد تا را ها طرح سایر مشکالت و دارد ها طرح سایر به نسبت هاییمزیت که بود اسالمیه باغشهر موردی ینمونه شد اجرا خودش

 شکالتیم و ها طرح سایر بر آن مزایای به سپس و نآ تشکیل نحوه و باغشهر این معرفی به ابتدا نوشته این در. است ساخته مرتفع

 .پردازیم می کرده رفع که را

 

 ایده باغشهر -2

و ا مبتکر ایده باغشهر ابنزر هاوارد، کشاورز انگلیسی بود که به منظور تلفیق محیط کار و سکونت این طرح را ارائه کرده بود.

به را دو مرت کتاب این و نوشت را «واقعی اصالحی سوی به آمیزصلح راهی2 فردا» نام با خود کتاب سالگی 10 و در سن 1000سالدر

کرد. عقیده هاوارد بناگذاری ارتباطی منتشر( Garden Cities of Tomorrow) «فردا هایشهر باغ» دبا عنوان جدی 1092در سال 

های باغشهری در پی هماهنگ، موثر، بدون مداخله و بدون مخاطره بین شهر و طبیعت بوده است. در حقیقت میتوان گفت ایده

نشود و رفاه را در کنار طبیعت ایجاد کند. به همین دلیل  رسیدن به آرمان شهری هستند که، مشکالت صنعت زدگی در آن دیده

به دنبال حفظ طبیعت درکنار بهره گیری از صنعت است. ایده باغشهر در پی رهایی از جنبه های مضر انقالب صنعتی بوده است. 

رمایه گذاری دولت را کیلومتری لندن طراحی و اجرا شد ولی نتوانست س 99اولین نقشه باغ شهر در لچ ورث در  1091در سال 

 خلق در مهم ایدهای عنوان به غرب شهرسازی در باغشهر یدهبرای تاسیس سایر باغشهرها با آن شکل و محتوی، جلب کند. ا

 انمی تعادل ایجاد منظور به هاوارد تحقیق با و کرد ظهور نوزدهم قرن در اطراف، محیط با بیشتر ارتباط برای و پایدار هایمجتمع

 . ]2[شد مطرح زمان آن شهرسازی ادبیات در روستا، و شهر زندگی

 

 اسالمیه باغشهر یتاریخچه -9

دقیق جنوبی  2درجه و  90دقیقه شمالی و  90و درجه 11 مختصات جغرافیایی در و ایران شرق در واقع فردوس قدیم شهر

هوای خشک وهای مرکزی، دارای آببا کویرهای مرطوب و کوهستان ها و همچنین مجاورت با . و به دلیل عدم وجود توده]1[ است

 از استفاده با مردم منطقه، باران کم و خشک هوای و بآ به توجه بااست.  بوده کشاورزی مردم اصلی شغل و .]1[و کم باران است

مالی مت شقس .شدند فردوس شهر باالی قسمت در باغات توسعه و پیدایش سبب شود،محسوب می ایرانیان اتاختراعاز  که ،قنوات

ای زلزله1111 در سال شد.هوایی بهتر بوده است به طوری که عالوه بر باغات به عنوان ییالق ساالنه نیز به آن نگاه میوشهر از نظر آب

 ایجاد دیدهاییته طبیعی حوادث وقوع از پس در مقیاس ریشتر سبب تخریب قسمت بزرگی از شهر شد. 3,1مهیب به بزرگی 

 مردم زا برخی .گردد توسعه و رشد سبب و شده فرصت به تبدیل تواندمی خالقانه و موقع به صحیح، استفاده صورت در که شودمی

 ور که به ویرانه تبدیل شده بود، شهر پایین هایمحله در خود هایخانه بازسازی جای به کردند نگاه حادثه این به فرصت عنوان به

. به این شکل هسته اولیه شهر ساختند خود باغات درون را خودشان مسکونی نازلم و وردندآ شهر باالی در خود باغات سمت به

نفری به  1999شکل شکل گرفت. توسعه این باغشهر تازه تاسیس به  قدری بوده است که از زمان تاسیس آن تا اکنون جمعیت 

 مردمی که چرا. است داشته نظر مد را یکشاورز و شهری زندگی تلفیق ابتدا همان از اساساً شهر این .]3،9[خود جذب کرده است

 رنمایند)باغشه فعالیت و زندگی خود، ییالقی قدیمی روستاهای و باغات کنار در که داشتند قصد آوردند، روی مکان این به که

باتوجه و  گرفت قرار عرف صورت به زمان مرور بهباغ ساخت خانه  (.1101فالحت محسن معزی، عزیز سید فر؛ صابری اسالمیه،رستم

 شد شهری قوانین مشمول اینکه تا شدندهای منطقه زیاد بود، تمام منازل به صورت خانه باغ احداث میبه اینکه وسعت زمین و باغ

 پررنگ اربسی خطه، این پرتالش پرنفوذ در بین مردم و افراد از برخی نقش روند این در.  گرفت شکل اسالمیه باغشهر شکل این به

 منطقه شهریغالب  الگوی مربع متر1999تا1999 بین مساحت با اسالمیه در موجود باغهایخانه اکنون هم .]1[شود می مشاهده

 یژگیو دلیل به و شده صادر کشور وزارت سوی ازباغشهر اسالمیه  مجوز استانی و شهری مسئولین ادعای مطابق .میدهد تشکیل را
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 1999گردد. نکته قابل توجه این جا است که مساحت باغات باغشهر می دقلمدا ایران باغشهر تنها شهر این فرد، به منحصر های

 1199نفری اسالمیه هزار هکتار است، که معادل یک یازدهم فضای سبز و باغات تهران است و این در حالی است که جمعیت تهران 

که به معنی  «باغو»لهجه محلی از لفظ  پیش از پایه گذاری باغشهر اسالمیه، در .]1، 9،1 [برابر جمعیت باغشهر اسالمیه می شود

شهری باغ بودن و باغشده است. این لفظ نشان دهنده این است که پیش از اتالق نام باغشهر نیز، بر خانهباشد استفاده میها میباغ

 شده است.بودن منطقه تاکید می
 

 معرفی الگوی ساختاری باغشهر اسالمیه -2

کیل آن به صورت خانه باغ ایجاد شده است.یعنی در قسمتی از باغ، خانه جهت سکونت و بقیه باغشهر اسالمیه از همان ابتدا تش

آن را که قسمت بزرگتری را تشکیل می دهد، درخت و فضای سبز است. مساحت این خانه باغ ها متغیر است و معوال  از چند صد 

های غیر ین الگو چنان فراگیر بود که حتی در ادارات و مکانمتر شروع شده و تا چند هزار متر نیز وجود دارد. تا چند سال اخیر ا

شود( در برخی باغات شخصی نیز شاهد وجود درخت و باغ بودیم. با گذشت زمان و ایجاد مشکالتی )که در ادامه به آن پرداخته می

ن بافت ن منطقه و از بین رفتهایی رخ داد که البته طبق قانون تفکیک باغات صورت گرفته است. این مسئله بر شهری شدتفکیک

باغی آن تاثیر چندانی نگذاشت و فقط به رشد شهر نشینی در منطقه کمک کرد. درختان مورد استفاده در باغشهر اسالمیه، درختان 

شود. کشاورزی و باغداری در مثمر هستند. آب این باغات نیز اغلب توسط قنات جهانی بلده و توسط چاه موتورهای آب تامین می

اغشهر اسالمیه به صورت سنتی انجام میشود که خود این موضوع سبب ایجاد مشکالتی در ادامه حیات این باغشهر شده است. با ب

تصویر در  .]9[توجه به آمار ارائه شده توسط شهرداری باغشهر اسالمیه، مجموع مساحت باغات موجود بالغ بر یک هزار هکتار است

ره در گوگل ارث ثبت شده است چند قطعه خانه باغ توسط خطوط قرمز رنگ، مجزا شده و در توسط ماهوا 2913که سال  1شماره 

آن قسمت مسکونی و قسمت باغی مشخص شده اند. طبق تصویر مشخص است که مساحت قسمت باغی آن چندین برابر قسمت 

اشته شد در باغات باغشهر اسالمیه به مسکونی است و این نشان بر وسعت باغات و اهمیت آن در آن منطقه دارد. اکثر درختان ک

اغاتی باشد. چون عالوه بر بترتیب فراوانی عبارتند از2 انار، پسته، بادام و انگور. البته این باغات مجزا از مراتع موجود در اطراف شهر می

ر وجود دارد که به دلیل خارج ها را ایجاد کرده است، مراتع و باغات دیگری نیز در اطراف شهکه درون شهر وجود دارد و خانه باغ

بودن از منطقه شهری و قرارگیری در حریم شهر جزو باغات مورد بحث این مقاله نیست. نکته مهم که نشان از ارزشمندی این 

 و شرایط به توجه با باغشهر دارد این است که، این باغشهر در مجاورت کویرهای بزرگ و خشک و گرم رشد و توسعه یافته است.

 صولا همان ناخواسته که است نموده پیدا تکامل و توسعه شکلی به تشکیل ابتدای همان از اسالمیه، محدوده باغی و راعیز بافت

 در و ندبود باغشهر طراحی و تاسیس دنبال به که هم دیگری گذاران سیاست. است کرده دنبال را باغشهر پیرامون هاوارد ابنزر کلی

 اصلی یرمس روی بر باغشهر این گیری قرار دلیل به طرفی از.کردند پیروی باغی ساختار و کلی دکالب همین از بودند، آن اجرای پی

 اخیرا هک است دلیل همین به. باشدمی مسافر هامیلیون  گاه استراحت ایران، شرق شمال و شرق با جنوبی شهرهای واتصال ترانزیت،

 .رددبگ هاقابلیت سایر معرفی برای محلی و گردشگری مقصد انعنو به بتوان تا شودمی اسالمیه باغشهر به بیشتری توجه

 

 
: مقایسه مساحت قسمت باغی و مسکونی در یک خانه باغ. نقاط سبز رنگ قسمت باغی و نقاط آبی رنگ 7 تصویر شماره ی

 دهد.قسمت مسکونی را نشان می
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 شهری زندگی در باغ تاثیرات -5

 یا ها باغ هک بفردی منحصر تاثیرات به میه و مقایسه آن با نظریه باغشهر هاوارد، ابتداقبل از پرداختن به باغشهر اسال است الزم

 رسازی،شه الگوی معرفی یراب بتوان طریق این از تا شود وجهت دارند، شهری و فردی زندگی در میتوانند هاباغ خانه به عبارت دیگر

 هب باغات از توان می چون است، تصور قابل غیر باغات و سبز ایفض بدون شهر مفهوم امروزه .کرد اتخاذ درست تصمیم باغشهری

خاب، و بهترین انت ندارد را طبیعت از متاثر ساختار پذیرش جز به ایچاره انسان بنابراین . برد نام محیطی پایداری در عاملی عنوان

 زیست معضالت های پیچیدگی و یشهر توسعه پیامدهایهمراهی با طبیعت در جهت حفظ آن و بهره گیری موثر از آن است. 

 در باغ و سبز فضای تاثیرات بنابراین. ]0[اند کرده ناپذیر اجتناب همیشه برایرا  آن گسترش و سبز فضای موجودیت آنها محیطی

 .است بدیلبی امروزه شهری زندگی

 

 بررسی فضای سبز شهری موجود در باغشهر اسالمیه -5-7
  زیر عنوان به خودش باغ چند هر دارد باغشهر مفهوم با زیادی های تفاوت دارد رواج اناذه در عام مفهوم به که سبزی فضای

 سبز فضای .است متفاوت بسیار میشود دید اسالمیه باغشهر الگوی در که چه نآ ولی میگیرد قرار شهری سبز فضای از ایمجموعه

 موارد؛ این بر عالوه اسالمیه درباغشهر که درحالی. شودمی سبز قطعات و خیابان حاشیه درختان ، بلوارها ها، پارک شامل شهری

 با شهری زمین کاربری سطوح از نوعی توانمی را شهری سبز فضاهای. است هاباغخانه یا باغات وجود دلیل به سبز فضای بیشترین

 که حالی در .]0[هستند «اکولوژیکی بازدهی» واجد هم و «اجتماعی بازدهی» واجد هم که دانست ساخت انسان گیاهی هایپوشش

 المیهاس باغشهر برای میتوان ولی میکنیم ذکر را اکولوژیکی و اجتماعی بازدهی ویژگی دو عام مفهوم به شهری سبز فضای برای

 نآ یافتگی توسعه های مالک جز ،شهر در نفر هربه ازای  سبز فضای مساحت همواره .کرد ذکر و مشاهده را بیشتری آثار و فواید

 های مزیت از بسیاری باشیم، داشته باغ متر هزار چند حتی یا متر صد چند خانواده هر ازای به ما اگر حال .شود می یقتل شهر

هایی که مشهود است، یکی از مزیتی 2همانطور که در تصویر شماره .میشود هاخانواده حال شامل اختصاصی طور به سبز فضای

 ی شهری و همچنین زیبایی در منازل مسکونی است.باغشهر دارد، تامین زیبایی منظری در نما

 

 در باغشهر اسالمیه وجود آنها هاینشانههای باغشهر و مزیت -5-2
 .شودمی بررسی گذارد،باغات بر زندگی فردی و اجتماعی می و سبز فضای کلی که آثاری ابتدا

 . است اه خستگی رفع و رامشآ برای محل بهترین باغ یا سبز فضای 2آثارتفریحی -1

 .شود می قیتالخ افزایش موجب باغ یا سبز فضای در وسرگرمی بازی 2آموزشی آثار -2

 .است افراد روانی بهداشت و آرامش تامین مراکز جمله از سبز فضای و باغ 2بهداشتی آثار -1

 .باشد ارتباطات برقراری ساز زمینه میتواند باغ یا سبز فضای 2ارتباطی آثار -1

 

 اغشهرب الگوی جا این در شده سبب که باغ اختصاصی ثارآ بررسی به ادامه در .است سبز فضای و باغ کلی ردهایکارک آثار، این

 در وان، میتشهری ساختاربا نگاه به  اسالمیه باغشهر در .شد خواهد بررسی شود، معرفی مشکالت رفع در برتر الگویی عنوان به را

دیده  شهر محالت و نقاط تمام در موضوع این چون و کرد مشاهده باغ متر رهزا چند حتی یا متر صد چند مسکونی منزل هر

راکم شود همین تشود، در نتیجه تاثیرات آن نیز بر روی کل شهر مشهود خواهد بود. یکی از دالیلی که از نام باغشهر استفاده میمی

 میهاسال باغشهر در که پردازیممی ر روی زندگی شهریب باغ تاثیرات به ویژه طور به حال .ها در کل شهر استزیاد و یکنواخت باغ

 این تاثیرات ملموس است. نیز



 7931تابستان ، یازده شماره، چهارمسال   

 

31 

 

 

 
 هاباغ: بررسی فضای سبز درونی )شکل پایین( و بیرونی )شکل باال( خانه 2تصویر شماره 

 

ارونگی هوا و ، که نتیجه آن پدیده واستو آلودگی هوا  کننده لودهآ گازهای وجود شهری بزرگ جوامع های مشکل از یکی -1

 و اکسید دی کربن آمونیاک، اکسیژن، نیتروژن، گازهای از ناشی آلودگیهای جذب با درختاندر ادامه، پیداش آثار مخرب آن است. 

ا کنند. این بدین معندرختان مانند صافی طبیعی عمل می .دارند هاآلودگی کاهش در سزایی به نقش نهاآ انداختن دام به و گوگرد

ها، بدون ه بر جذب گازهای آلوده کننده، موجب برطرف کردن ذرات معلق در هوا نیز می شوند. این جذب آلودگیاست که عالو

 بالغ درخت هکتار یک که طوری به .هستند اکسیژن مولد درختان طرفی از. ]19[کندآسیب رسیدن به درخت دائما ادامه پیدا می

. بنابراین اگر جمعیت زیادی هم به باغشهر اضافه شود، مشکل آلوگی هوا است لیکسا در نفر 10 نیاز مورد اکسیژن تامین به قادر

ا هوجود نخواهد داشت. از طرفی به دلیل قرار گیری جاده بزرگ ترانزیت جنوب به شمالِ شرق در باغشهر اسالمیه، سالیانه میلیون

ها، تاثیری در آلودگی هوای منطقه باغجود خانهکنند. ولی به دلیل وماشین سبک و سنگین از دورن باغشهر اسالمیه عبور می

 توانند عالوه بر کنترل تشعشعات خورشیدی، از بازتاب نورهای مزاحم جلوگیری کنند. گذارند. همچنین درختان مینمی

 روز نهشبا ساعات تمام برای آرامشی محل و پناهگاه هاخانه در تواندمی درختان سایه .شوندمی هوا تعدیل سبب درختان -2

 یکی از نکاتی که در معماری پایدار در جهت کاهش .میگیرد قرار بیشتر در تابستان مورد استقبال که باشد خانواده یک اعضای برای

وانند تشود، استفاده حداکثری از درخت است. به این شکل که در تابستان که درختان برگ دارند میمصرف انرژی به آن توجه می

ا بگیرند و به عنوان سایه بان جهت کاهش ورود گرما به داخل خانه استفاده می شود و در زمستان هم به جهت جلوی نور خورشید ر

نداشتن برگ، نور بیشتری به سمت ساختمان فرستاده می شود. در خانه باغ های اسالمیه، در اطراف قسمت مسکونی درخت کاشته 

هوای کویری در منطقه، این استفاده از درخت سبب صرفه وبه دلیل وجود آب شود تا ورود گرما به داخل ساختمان تنظیم گردد.می

 شود.جویی زیادی در مصرف انرژی می

 فرسایش و کنند حفظ را آبی منابع میتواند باغات ولی است، آب کمبود و خشکسالی درگیر اسالمیه باغشهر منطقه اینکه با -1

 ذخیره میزان و یابد می کاهش وبادها نهرها از حاصل خاک فرسایش میزان و هاسیل تخریب میزان درنتیجه و دهند کاهش را خاک

ها کاهش دهند ونفوذ آب را در در طراحی معاصر استفاده از گیاهانی که وابستگی ما را به سامانه مهار بارش.یابد می افزایش آب

شود، صرفه که جهت ایجاد این سامانه ها مصرف میای داخل زمین زیاد کنند، از اهمیت زیادی برخوردارند و همچنین در هزینه

شود. بنابراین با کمک درختان و ایجاد باغ میتوان جلوی یکی دیگر از مشکالت موجود برای شهرها را با کمترین هزینه جویی می

 . ]19[گرفت

 و درختان وجود .است کردها هزینه بیشتر چه هر کاهش شهری اداره در مهم عوامل از یکی شهرسازی یهاالگو در -1

 الیندهآ کیلوگرم 39بالغ درخت199هرساله .است شهری فاضالب جویبارهای و ها کانال وجود به کاهش نیاز سبب باغات

 .شود شهری های هزینه در فراوانی جویی صرفه سبب تواند می ترتیب این به و گیرد می طبیعت از
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های که میتوان به کمک درختان انجام عالوه برتمام صرفه جویی .هستند شهر و ها خانواده اقتصادی محرک موتور باغات -9

 می همفرا خانوادهآن  اعضای برای که اشتغالزایی کنار در اسالمیه باغشهر در هاداد، خود باغات نیز میتوانند درآمدزا باشند. خانه باغ

 .شودمی محسوب آمددر منبع چوب، و میوه تولید دلیل به کند،

 مصرف کاهش سبب باغات که است حالی در این.است انرژی فمصر کاهش سبز و پایدار معماری در صلیا اصول از یکی -3

 شهر در درختی گیاهی پوشش درصدی19افزایش سردسیر مناطق درذکر شد،   1عالوه بر موردی که در قسمت .شوند می انرژی

 روستایی مناطق در ها خانه رمایشیس نرژیا مصرف کاهش درصد29 و درصد19 تا منازل گرمایشی انرژی مصرف کاهش باعث

شود، میتوان گفت که در باغشهرها این مقدار مصرف انرژی کمتر . در حالی که مقدار زیادی انرژی در منازل مصرف می]11[ .میشود

 خواهد بود و انرژی بیشتری صرفه جویی خواهد شد.

 به طرفی از .شودمی منطقه ارزش افزایش ضاسازی وف سبب به جهت خاص بودن الگوی آن در شهر، درخت و باغ وجود -1

ممکن است از درختان برای ایجاد موانع فیزیکی  .شود می نیز ایمنطقه پایدار درآمد ایجاد سبب باغشهرها بودن پذیر توریست دلیل

ش گردد. ارزشهر می های درون شهری سبب کاهش یکنواختی محیطیا پوشاندن مناظر ناخوشایند استفاده شود. همچنین وجود باغ

شود. همچنین درختکاری و وجود باغ، بُعد انسانی هایی به خصوص در مناطق شلوغ شهری بیشتر تشخیص داده میچنین خانه باغ

نشان دهنده فضاسازی منحصر بفرد و تاثیر آن بر منظر و زیبایی شهری  1. تصویر شماره]19[کندو زنده بودن مکان ها را تقویت می

ای به ی ویژهمشخص است، باغشهر اسالمیه به دلیل وجود باغات فراوان، جلوه 2دهد. همان طور که در تصویر شمارهیرا نشان م

های باغی خود گرفته است در حالی که به دلیل نبود باغات در شهر فردوس، این شهر مانند سایر شهرهای ایران از مناظر و جلوه

 برخوردار نیست.

ه از دیدگا ترتیب این به .باشد رشدشان جهت مناسب مکانی اهلی و غیراهلی پرندگان و حیوانات ایبر میتوانند باغات -0

 ینا طرفی از .های جانوری وجود نخواهد داشت. بنابراین مشکل انقراض گونهشود می محافظت نیز منطقه بوم زیست اکولوژیک، 

 شوند.فاظت ارگانیک از درختان میشوند و سبب حدفع آفات از گیاهان و درختان می باعث جانوران

 وتیص هایآلودگی از جلوگیری هایراه از یکی .است آنها صوتی آلودگی بزرگ، شهرهای معضالت بزرگترین از یکی امروزه -0 

 یکاشت درخت است. البته کاشت چند گیاه معدود تاثیر چندانی ندارد ولی اگر بصورت متراکم یا باغ است، بوده نظر مد همیشه که

 جذب را صوتی آلودگی درصد 99 تا میتوانند درختان بعضادرختان کشت شوند میتواند به شکل قابل توجهی صدا را کاهش دهد. 

 . ]11[کنند

 
 : فضاسازی باغات در باغشهر اسالمیه و مقایسه آن با شهرستان فردوس9تصویر شماره 

 

 سایر باغشهرها در اجرایی های تفاوت -6

 برای اکنون که دیدگاهی .گرددمی بنا اقماری هایشهرک صورت به و است خاص قواعد و اصول شامل باغشهر هاوارد دیدگاه در

. بینجامد باغشهر ایجاد به تا شودمی داده منازل ساخت اجازه شهر اطراف باغات در که است این شود می مطرح بزرگ شهرهای

جذب جمعیت داخل شهر به اطراف شهر بود که محقق نشد. عدم آماده  یکی از اهداف این طرح، در موارد اجرا شده در انگلستان

ال نشد های اقماری دنببودن ساختار اطراف شهر برای تبدیل شدن به باغشهر، سرمایه کالنی میطلبد، بنابراین طرح تاسیس شهرک
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 بخش سطتو اغلب و است مطرح نآ اقتصادی و تفریحی ی جنبه بیشتر که دیگر حالتی دری خاصی  نیز برجای نگذاشت. و نتیجه

 ترکیبی رتصو به تفریحی هایشهرک نشده ایجاد مسکن یا باغ کنون تا که هایی زمین در که شود اینست می پشتیبانی خصوصی

 دارای عموما و باشد دسترس در هاییزمین چنین که شود می ساخته هاییمکان در بیشتر که شود ایجاد سبز فضای و منازل از

داری باغات و همچنین به دلیل عدم دسترسی پس به دلیل هزینه زیاد تاسیس آن و از طرفی هزینه زیاد نگه .است زیاد ها هزینه

 یحالت سوم حالتها از حریم شهری؛ از این الگو نیز استقبالی صورت نگرفته است. راحت و سریع این باغشهرها و خارج بودن آن

 ارگان این برای تواندمی که میشود نگهداری و تاسیس شهرداری توسط که شود جادای بزرگ و متعدد باغات شهر درون که است

تواند زیاد باشد بنابراین در ایجاد مفهوم و چون اصوال تعداد و مساحت چنین باغ هایی نمی باشد داشته بر در را زیادی هایهزینه

 یهاسالم باغشهر در اجرایی حالتری شدن کنار گذاشت. باغشهر با مشکل روبرو می شود که میتوان این طرح را نیز برای باغشه

 .داشت باغشهر این به نو نگاهی میتوان دلیل همین به است متفاوت شده مطرح موارد تمامی با عملکرد و ساختاری ازلحاظ

 اجرای یا شوندمی باغشهر کلمه واقعی مفهوم تحقق عدم باعث که هستند مشکالتی دارای شده مطرح های گزینه از کدام هر

 ملشا را ها طرح سایر که مشکلی اولین. است شده رفع مشکالت این از بسیاری اسالمیه باغشهر مثال در .میسازند مختل را آن

 اداره مردم توسط باغات چون مطالعه مورد نمونه در ولی .است انسانی نیروی تامین و زیاد نگهداری و تاسیس هایهزینه شودمی

 هایارگان بر گزاف های هزینه بنابراین .میکنند تالش آن توسعه و اداره در دارند هاباغ این به قتصادیا دید همچنین ،شود می

و باتجربه هستند،  کشاورز عموما کهاست،  مردمنگه داری از باغات بر عهده  چون طرفی از .شود نمی وارد هاشهرداری یا دولتی

 اعموم شده مطرح موارد در که است این مشکل دومین.میدهند نشان خود از را دهیباز باالترین ،توسعه و کرد  هزینه دربنایراین 

 طرحم آن به گرفته تعلق مساحت و زمین نظر از هایی محدودیت شامل که دارند را باغ ایجاد قصد مسکونی مناطق تشکیل از بعد

 اطقمن سپس و گرفته شکل باغات ابتدا نیعی داده رخ برعکس دقیقا اتفاق این اسالمیه باغشهر موردی نمونه در ولی شودمی

 لمشک سومین .شود نمی روبرو مشکل با آب جمله از باغ یک مطرح نیازهای و زمین نظر از نتیجه در .شد افزوده آن به مسکونی

 دخو درون نه شود می ایجاد شهر اطراف در که است هاییشهرک روی باغشهر اجرای برخی الگوهای باغشهری، در که است این

 .شهر به باغات یا هاشهرک افزودن صورت به نه است شده اجرا شهر خود روی دقیقا باغشهر ایجاد ،مطالعه مورد نمونه در ولی .شهر

 سد.ربه این ترتیب تمام مراحل تاسیس، نگه داری، دریافت بازدهی اقتصادی و استفاده بهینه، نسبت به سایر نمونه ها برتر به نظر می

 

 اسالمیه باغشهر سیستم در آن تحلیل و هاوارد باغشهر الگوی به وارد اینقده بررسی -1

. اینک مهم است که رسد می نظر به منطقی نقدها این در ابتدا کنند می وارد او به مختلفی های نقد باغشهر هاوارد منتقدان

 مینز رفتن هدر هاواردباغشهر  الگوی به هوارد نقدهای مهمترین از یکیاین نقدها را در سیستم باغشهر اسالمیه نیز بررسی شود. 

 اهیمبخو اگر شود می هانآ از موثر گیریبهره عدم و هازمین اتالف سبب باغشهر هاوارد طرح گویند می منتقدانش که طوری به است

 ولیدت همگی منطقه هایباغخانه چون کرد ایجاد موضوع به مثبتی دید توانمی کنیم سیربر اسالمیه باغشهر الگوی در را نقد این

 لکهب نیست زمین رفت هدر معنای به شود می داده تخصیص باغ یک به مساحتی اگر پس ،هستند کشاورزی محصوالت کننده

. به عبارت دیگر هرچقدر مساحت زمین بیشتری اختصاص داده شود، عالوه داشت خواهد همراه به را کشاورزی رونق و تولید توسعه

ک تنها این یک نقد به حساب نمی آید بلکه یتولید اقتصادی و کارآفرینی آن باغ بیشتر خواهد شد. که نه بر کاربرد مسکونی آنها،

. به است ساکنان وقت اتالف میدانند وارد او به هاوارد منتقدان که دومی نقدشود. ی کامال مثبت برای باغشهر محسوب میوجه

جاد باغات، مساحت شهر زیاد می شود پس برای رفت و آمدهای شهری و انجام عبارتی در توجیه این نقد گفته می شود به دلیل ای

 یکنواخت و کم تراکم علت به اسالمیه باغشهر در که است درحالی این های درون شهری، وقت ساکنان درآن هدر می رود.فعالیت

جمعیت  وقتی .بینجامد ساکنان وقت اتالف هب که ندارد وجود ها آلودگی و ترافیک شلوغی، قبیل از مشکالتی جمعیت، و هاساختمان

ها با تراکم قابل قبول، قرار گرفته باشند، سبب ایجاد آرامش روانی بیشتر و هدر رفت کمتر وقت خواهد شد. البته ها و ماشینو خانه

اثیر نظر گرفته شود، تجایی ساکنان امکانات کافی در های شهری نیز قوی باشد به طوری که برای جابهاگر در این بین زیر ساخت

نقل آن وجویی در وقت خواهد داشت. از طرفی چون این باغشهر به صورت خطی ایجاد شده است، حملدو چندانی بر موضوع صرفه

 تر از الگوهایی است که شهر به صورت عدم خطی احداث شده است.آسان

 باعث ن،نساا فرهنگ در بنقالا میندو انعنو به شهرنشینی .است منطقه ساکنان اجتماعی ضد روحیه موضوع نقد سومین

 ایهعرصه تمام شهرنشینی. البته باید به این نکته توجه داشت که ]12[است  هدـش دیگرـیک اـب اـهننساا متقابل بطروا در گرگونید
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یین اینکه این تاثیر بر . حال تع]11[.است داده قرار تأثیر تحت را اجتماعی متقابل تعامالت و انسانی روابط جمله از انسان زندگی

زندگی مردم خوب باشد یا تاثیری منفی بگذارد بر عهده ساکنان منطقه است که چگونه از شرایط پیش آمده بهره گیری کنند. البته 

 باید بین شهرنشینی و الگوی زندگی در باغشهر تفاوت هایی درنظر گرفت.

 آشنا یکدیگر با مردم اغلب اسالمیه باغشهر در ولی شودمی برای باغشهر هاوارد محسوب نقدی موضوع روحیه ضد اجتماعی

 مورد باغشهر طرفی از .است مردم دینی فرهنگ و اجتماعی فرهنگ آشنائیت این دالیلی از یکی دارند صمیمی ارتباطات و هستند

 شود می شهر اصناف و ربازا شهر، جامع مسجد مانند مذهبی های مکان شامل که شهر است مرکز دارای شهرها سایر مثل مطالعه

 تنهانه تندهس ارتباط در( شهر مرکز) منطقه این با نحوی به ساکنان تمامی اینکه دلیل به دارد مذهبی و اقتصادی یجنبه بیشتر که

 .است آشکار آنها بین در صمیمیت بلکه به وجود نمی آید، اجتماعی ضد یروحیه

 کارهای مشغول ساکنان که زمانی تا اسالمیه منطقه در است. اغشهرهاب در صنعت به دادن اهمیت عدم بحث ،نقد چهارمین

 نطقهم در صنعت به نیاز که زمان گذشت با .نبود صنعت به ورود جهت بیکار نیروی داشت وجود کافی جذابیت و بودند کشاورزی

 رشد و است فعال نیمه صورت هب منطقه در صنعت اقتصادی مشکالت و نیاز مورد ساخت زیر آمادگی عدم دلیل بهولی  شد احساس

 .دارد تپیشرف و توسعه توجه، به نیاز اکنون هم که کرد نگاه منطقه برای ضعفی نقطه عنوان به آن به توان می لذا و ندارد چندانی

 
 : تراکم زیاد و پراکندگی یکسان باغات در کل باغشهر اسالمیه2تصویر شماره 

 

 اسالمیه باغشهر الگوی رد باغشهر هاوارد الگوی مزایای بررسی -8

 بهترین نبتوا تا داریم ها راو مقایسه آن الگو دو آن مشکالت و مزایا بررسی به نیاز دیگر برالگوی الگویی برتری اثبات برای  

ی چون زیبایی طبیعی، فرصت های اجتماعی، فضاهای سبز در دسترس، اجاره های پایین، موارد هاوارد .داد انجام را گیری نتیجه

 قسمت چونکند. جناس با قیمت مناسب، آب و هوای تمیز و سالم و درآمد مناسب ساکنان را جزو مزایای طرح باغشهر مطرح میا

 امالک اسالمیه باغشهر الگوی در ویژگیها این تمامی کامل طور به انجام شده است؛ مصاحبه و مشاهده اساس بر تحقیق این از اصلی

سبز  فضای و پارک یک عنوان به خودش باغخانه هر .است بوده نظرش مد هاوارد که نچهآ از بهتر خیلی حتی است مشاهده قابل

از فروش محصوالت و  باغ مناسب مددرآ .گذارد می مطلوب تاثیر شهری فضای بر هم برند می بهره نآ از نآ ساکنان هم که است

 در خود باغشهر قیمت کمتری دارد تولید ذایی به دلیلبسیاری از مواد غ و شود می دستمزد باالی قیمت سبب تولیدات کشاورزی

از طرفی آب و هوا تمیز و همیشگی در دسترس مردم است.  .شده است نیاز رفع تا تولید از چرخشی الگوی یک سبب ایجاد به و

ثبت شده است، توسط ماهواره  2913که در سال 1خود باغات سبب ایجاد کارافرینی در حوزه های مختلف میگردد. تصویر شماره 

 ی وسعت و تراکم بسیار زیاد درختان و باغات درون باغشهر اسالمیه است. نشان دهنده
 
 اسالمیه باغشهر اجرایی الگوی در موجود مشکالت بررسی -3

 تیشکالم دچار تدریج نیز به خود ولی کند رفع را الگوها سایر مشکالت از بسیاری توانست اسالمیه باغشهر در شده اجرا الگوی

 با ارتباط در که متعددی های تالش رغم علی .شود تالش نآ رفع جهت در باغشهری الگوی این گسترش و حفظ برای باید که شد

 رعتس آن های باغ رویه بی تفکیک رسد می نظر به اما گرفته، صورت شهری باغ عنوان و قالب همین در اسالمیه شهر حیات حفظ

 کامل رطو به آنرا وجودی ماهیت و کرده دگرگون کلی به را شهر این شرایط میتواند نماید، پیدا هادام همچنان اگر روند این و گرفته
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وقتی از نظر اقتصادی توجیهی  توان فقط از دیدگاه زیست محیطی به این موضوع نگاه کرد.البته در این جا نمی]. 1[ببرد بین از

تغییر کاربری دهد چون معشیت او با باغ رغم میخورد و نمیتوان این دیدگاه  باید به کشاورز حق دهیم که باغ را برای کشاورز نباشد،

را از کشاورز داشت که زیرساخت ها، در صورتی میتوان این انتظار  را داشت که تحت هر شرایطی بخواهد درختی را حفظ کند.

 تمشکال دنکر یسپر با مانیز مقطع کی در فطر یک از تباغا نمالکا فراهم باشد. و حمایت های الزم برای کشاورز تسهیالت

 برای که. ]11[دـندار آن تخریب در سعی مختلف قطر به دخو ستد با یگرد مقطعی در و میکنند غاـب اثدـحا هـب درتاـمب داـیز

 جهت بهره مندی از تکنولوژی های جدیدتر در .یابد افزایش باغدار از مادی و غیرمادی حمایت و گسترش آنها باید باغات حفظ

 روز کند و راندمان اقتصادی باغ را باال ببرد.باغداری نیاز به حمایت مالی بیشتر از کشاورز است تا او بتواند باغداری خود را به

 طوری به .است نبوده امان در مشکل این از نیز اسالمیه منطقه بوده، خشکسالی کشوردرگیر اخیر سال چند در اینکه به باتوجه

 قناتبزرگترین و مهم ترین  دبی ازطرفی و روندمی خشکی به رو نآ هایچاه و کرده افت شدیدا مینیزیرز های سفره سطح که

 گرفته شاورزک از بیشتر تولید برای را انگیزه، آن تولید باالی هزینه و محصوالت پایین قیمت طرفی از. است کاهش به رو نیز منطقه

 سعتو دلیل به طرفی از .دنرو می کار این ادامه دنبال به کمتر خالق و جوان انسانی نیروی کار این جذابیت کاهش دلیل به .است

 خطوط بودن طوالنیو یا  هاخیابان توسعه قبیل از شهری خدمات یارائه ،شهرداری همچون ارگانی اقتصادی ناتوانی و شهر زیاد

 انکشاورز گاها مسکن و زمین بازار جذابیت به توجه با طرفی از. کند می وارد ادارات به را هنگفتی های هزینه.... و برق ،بآ انتقال

 التمشک با چند هر. است تضاد در نآ پایدار  توسعه و باغشهر مفهوم با  کار این که کنند می درختان قطع یا باغ فروش به اقدام

 از بیشتر های حمایت باید ارزشمند الگوی این حفظ برای ولی داد کشاورز به را حق توان می شده انجام هایتوجهیبی و موجود

. به دلیل این مشکالت گاهی اوقات کشاورزان دست گردد حفظ ارزشمند الگو این تا گیرد صورت جوانان و کشاورزان و منطقه مردم

به تغییر کاربری باغات میزنند که نمیتوان کل مسئولیت آن را بر عهده کشاورز گذاشت زیرا در بسیاری از مشکالت، ادارات دولتی 

یکی دیگر از مشکالتی که هم اکنون کشاورزان با آن درگیر هستند، مشکل سرمازدگی باغات  نیز کمکی به حل مشکل نمی کنند.

های های داشت. همچنین توجه به گونهای گلخانهاست که برای حل آن نیاز به استفاده بهتر و فراگیرتر از تکنولوژی به خصوص کشت

 یمتق کاهش و باغات بآ تامین مشکل برای که راهکاریاهکاری برای حل این مشکالت مطرح باشد. اصالح شده میتواند به عنوان ر

 هتج هاراب باروری، بآ برداشت میزان کنترل کشاورزی، در صنعتی های روش از استفاده شامل تواند می باشد بآ خرید شده تمام

 باشد. منطقه کشت نوع تغییر و بیشتر بارندگی

 ختانیدر یعنی. است منطقه کشت نوع تغییر بازدهی، افزایش همچنین و کشاورزی در بآ مصرف کاهش برای مهم نکات از یکی

 رراهکا این .شوند منطقه پذیر صدمه درختان جایگزین ،را تحمل می کنند بیآ کم و کنندمی رشد خشک و گرم هوایوبآ در که

 ،درختانگونه جدید  مدنآ کار روی و فعلی درختان حذف یعنی نآ شدن اجرایی یدوره و داردمخصوص  علمی تحقیقات نیازمند

های مطرح و مورد استقبال برای حل با وجود زمانبر بود این طرح تا رسیدن به سود اقتصادی، ولی یکی از راه حل .بود خواهد زمانبر

 که تیتسهیال .است منطقه در ریبیاآ شدن صنعتی ویژه به کشاورزی شدن صنعتی ،مهم نکات از دیگر یکی خواهد بود. مشکالت

 منطقه این در کوچک باغات برای و است باال های مساحت با ها زمین و باغات مختص شود می گرفته نظر در  امر این برای

 اثیراتت که است منطقه در ابرها بارورسازی طرح شود می اجرایی است سال یک تنها که مثبتی نکات از.  شودنمی ارائه تسهیالتی

 121,9به  کنون تا امسال مدت مشابه در که بوده میلیمتر 31,1پارسال  زراعی سال در بارندگی میانگین که نحوی به داشته تیمثب

 بر کشاورزی کار میدان به جذابیت شده ارائه راهکارهای با مشکالت این رفع صورت در مجموع در .]19[. است رسیده میلیمتر

 رب در راباغشهر اسالمیه  .... و شهری فضای تامین ،منطقه اقتصادی رونق ،تولید ،اشتغال لهجم از نآ شمار بی فواید و گرددمی

 ، و الگوی باغشهر اسالمیه برای همگان حفظ خواهد شد.گرفت خواهد

 

 تیجه گیرینتفسیر و  -72

گردد که گسترش و حفظ از مجموعه اطالعات این مقاله نقش موثر باغشهر و تاثیرات مثبت آن بر زندگی شهری استنتاج می 

این الگو می تواند باعث جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها، کاهش جمعیت جوان در روستاها، و کاهش تولید محصوالت را 

در روستا بگیرد. همچنین، این الگو می تواند از بروز مشکالتی مانند ترافیک شهری، تراکم جمعیت و آلودگی های اتمسفریک در 

رگ بکاهد. بنابراین، باغشهر پلی میان روستا و شهر است. از طرفی از گسترش باغشهرها به عنوان منبع درآمدزایی و شهرهای بز

ایجاد کارآفرینی برای مردم و منطقه می توان استفاده کرد. باغشهرها فضای یکنواخت و تکراری شهرها را به فضایی زنده تبدیل می 
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 گذارند. یکی دیگر از نتایج مثبت باغشهر در کاهشتی، آموزشی و ارتباطی تاثیر بسزایی میکنند و برمجموعه های تفریحی، بهداش

آلودگی هوا، تعدیل هوا، جلوگیری از ایجاد خشکسالی و کاهش هزینه های شهری مشاهده می شود که خود نتیجه اشاعه این الگو 

در نتیجه در باغشهرها به علت کثرت باغات با کاهش مصرف انرژی  خواهد بود. یکی از عوامل پایدار در معماری پایدار، باغها هستند،

و کاهش هزینه ها مواجه می شویم که یک عامل پایدارکننده در توسعه شهر است. استنباط دیگر این مطالعه این است که باغشهرها 

اهم می کنند که جذب توریست در به دلیل ویژگی های منحصر بفردی که ایجاد می کنند زمینه ورود توریست به آن منطقه را فر

اقتصاد جهانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به دلیل اینکه در باغشهرها تاکید بر حفظ اکوسیستم منطقه است بنابراین می توان 

می  3نتیجه گرفت که اکوسیستم گیاهی و جانوری منطقه نیز در معرض خطر قرار نمی گیرد و حفظ می شود. طبق مطالب بخش 

وان به این نتیجه رسید که به دلیل هزینه کمتر در تاسیس و نگهداری باغات، مراقبت توسط افراد با تجربه، وجود درآمد اقتصادی ت

برای ساکنان و منطقه، نداشتن هزینه برای ارگان های دولتی و تامین بخشی از نیازهای غذایی، برتری کاملی بر سایر الگو به ویژه 

هاوارد دارد که خود دلیلی برای گسترش این الگو است. در کنار نتایج مثبت ذکر شده در باغشهر اسالمیه،  الگوی باغشهر انگلیسی

که نشان می دهد به دلیل عدم ورود  0نگرانی های قابل توجهی را باید مورد نظر داشت از جمله در مطالب برداشت شده از بخش 

ت، تفکیک غیرقانونی و تخریب آن ها می شود. و از طرفی به دلیل عدم صنعت و تکنولوژی به کشاورزی سبب کاهش درآمد باغا

استقبال از کشت هوشمند و گلخانه ای، با مسئله کمبود آب و سرمازدگی باغات روبرو می شویم. همچنین به دلیل تغییر آب و 

 مشکالت خواهد بود. هوای منطقه، پیشنهاد می شود که کشت جایگزین یکی از راه حل های موجود برای رفع برخی از

 

 نابعم

 1101باغشهر اسالمیه، انتشارات امید مهر،  .فالحت، محسن ;معزی، سید عزیز ;فر، رستم صابری ]1[
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 چکیده

با توجه به تحوالتی که در عرصه معماری خصوصاً قرن اخیر صورت گرفته است ابهامات از چگونگی ابراز احساسات 

مخاطبین، در دو زمان اوایل و اواخر قرن، در بین عموم مشاهده می شود. در نگاه های امروز، عدم رغبت و بی 

بعضی از شاخصه های معماری نوین چه از سبک مدرن و نئومدرن و... در بین عموم مشاهده می میلی در وجود 

شود. گونه ای بیزاری و خستگی عامه را از تشویق آنهمه زحماتی که فلسفه ها در پشت آن خوابیده بوده است، 

های بافته شده شاید معذور نموده است. چه که این موضوع در تنوع و تغییر یا تجدید نظر در سطور فلسفه 

ها بی شک موجب شکوفائی و پویائی زنان و سعه صدر مصلحتی را باعث شده است. در هر حال وجود این حرکت

و تأمل بیشتر آیندگان در حال هرچه مسالمت آمیزتر بودن عنصر مهم معماری و شهرسازی برای عموم را موجب 

 گردید.

 انی، معماری اسالمی.سازه های مدرن ، معماری ایر واژگان کلیدی:

 

 مقدمه -7
 است، دمنجم موسیقی معماری. ددارن وجود شوند می تعریف که آنگونه انسانها شوند، نمی تعریف دارند وجود که آنگونه هاانسان

 ها ارزش و ایده سری یک معماری .ساز فرهنگ معماری و  است ساز معماری فرهنگ.  آن کالبد ومعماری است زمان روح فلسفه

 داشته وکار سر اساسی مقوله  دو با همواره معماری آفرینش .کند می بیان ها منظره و ها منظومه قالب در بعدی سه درکی با را

 ایه مقوله از یکی فرم.2 دهند می تشکیل را  معماری معنایی و صوری های جنبه ترتیب به که مقوله دو این. مفهوم و  فرم2 است

 ستا فرم آفرینش شد، قائل توان می معمار برای  که ای وظیفه ترین سنگین واقع در. آید می شمار به معماری آفرینش اساسی

  ترین ریفظ انتقال برای را موجودیت ترین سخت یعنی بیافریند، زیبایی ماده، گرفتن کار به با مرحله این در بایستی معمار که چرا

 فرم هندهد تشکیل عناصر توسط فضا وقتی. دهندمی تشکیل را معماری واقعیت یکدیگر همراه فضا و فرم عناصر .گیرد بکار معناها

 اهمب باید کارها محتوی و فرم. آیدمی بوجود معماری کند،می شدن وسازماندهی گرفتن شکل شدن، محصور شدن، حبس به شروع

 ویالگ یک ، تنیده هم در و پیچیده های فعالیت از سیستمی است، انسانی های فعالیت از ای ساخته فرهنگ .باشند متناسب

 اردمو این تمامی که هست نمودهایی و فیزیکی های مولفه دارای فرهنگ.  است نادیدنی و محسوس سبب بدین ممتد، عملکردی

 ستا ممتدی و خاص عملکردی نمایانگرالگوهای که انسانی های محیط از عینی تصویری2کند می خلق را آن تصویر معمار قطعاتی

 های آرمان و اهداف دارای آن  بر حاکم ایدیولوژی هرنوع و خاص اداری سیستم با ای هرجامعه .آورد می وجود به را فرهنگ یک که

 بازتاب فرهنگی هر.است عینی اشکال نمود ی وسیله به ذهنی های ایده این نمایشگر جامعه هر  فرهنگ که باشد می خود خاص

 . است اجتماعی نظام یک ارزشی سیستم

 فرم توسط آدمی زیست فضای گویای نمایشگر و تاریخی ی دوره هر و قوم هر فرهنگ های جلوه بارزترین از معماری هنر

 خود ظاهری فرم طریق رااز ذهنی ی اندیشه یک باید و شود می محسوب معماری فرهنگ از جزیی هربنایی .است خود ظاهری

 گرفته رارق توجهی بی مورد شدیدا جدید شرایط و تکنولوژی با سنتی معماری انطباق جای به ما کشور در متاسفانه .بخشد عینیت

 هنگیفر کافی مطالعات بدون ایران در آثاردیگران وار آینه انعکاس .رفت میان از ایران معماری هنر به مربوط های ازنظریه بسیاری و
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 دخواه سبب مارا معماری هنر یتیهو بی که است مسیری ها وخاستگاه اندیشه وتاریخی اجتماعی های زمینه به وتوجه وفلسفی

نیز  وفهم درک ابلق حاصله فرم باید بلکه.باشد نمی کافی فرم تغییر تنها یعنی ، باشد یکی ها آن زبان تغییر با باید ها تغییرفرم .شد

 معماریفرم  بر موثر عوامل مهمترین از فرهنگ پس است جامعه آن هویت و فرهنگ نشانگر یی جامعه درهر چیزی هر فرم.باشد

 .است

 

 سؤال تحقیق -2

معماری مدرن چه تاثیری بر معماری ایرانی اسالمی ما گذاشته است و راهکار اصالح و بازگشت به معماری اصیل  -

 سرزمینمان  چیست ؟

 چگونه میتوان از محسنات و فواید این نوع از سبک معماری بدون لطمه استفاده کرد ؟            -

                                

 انواع رابطه میان سازه و معماری-9

اثر  کی تیو هرکدام متناسب با کل گریکدیدر  ارتباط با  دیبا یاست بدان معنا که تک تک عناصر آن م سمیارگان کی یمعمار

مجزا از  فهیوظ کیتوان به عنصر برجسته سازه تنها  ینم یفرض نیشوند   با چن تیو تثب فیشده آن  تعر ینیب شیو نظم و نظام پ

 گریکدیدر تعامل با دیبا یکرد بلکه سازه و فرم معمار ازین یاجزا هرچند خرد ب ریو تناسب با سا بتنس یکل را داد و انرا از برقرار

دم توجه به و ع نیرسد ،اما بسنده کردن به ا یساختن بنا به نظر م یو عمل ییبرپا یبرا یریباشند  اگرچه در نگاه نخست سازه تدب

از  یمیشود و بخش عظ لیغلط تبد یبه باور  یسازه و معمار ییجدا شودیسبب م یمختلف سازه در معمار راتیها و تاثارزش 

 (1103،2ان،ی)جواهر .شود یگرفته م دهیسازه ناد یها ییتوانا

 

 آرایه بندی سازه( 7-9
بصری اوج معماری خالقانه ساختمان  در تاریخ معماری غرب، شاهد ادواری هستیم که برجستگی سیستم سازه ها، برجلوه های

ها تاثیر گذار بوده است. فرم های به کار رفته در دورانی که این جو حکم فرما بود، نتایج منطقی حاصله از اسکلت بندی ساختمان 

شد.  یبودند. که عبارت بود ازاحداث ساختمانی که با اسکلت اصلی سازه تفاوت بصری اندکی داشت و با سهل انگاری پردازش م

شاید معبد پارتنون در آتن، مشهور ترین ساختمان به سبک معماری غربی باشد که فرم آن را شرایطسازه رغم میزند، هرچند که 

ساختمان به منظور جلوگر ساختن فن آوری سازه بنا نشده، اما شکل ظاهری آن به مثابه یک جلوه بصری بسیار تاحسین برانگیز 

ین سطح سبک دوریک است. این سبک یک سیستم ارایه بندی حاصل از پیکربندی تیرو ستونی بود. است. این ساختمان متعالی تر

 (1100) آنگوس جی، مک دانلد، علی مسعودی نیا،  در معبد پارتنون ما شاهد تطابق کامل سازه و جلوه های معماری هستیم. 

 

 سازه در شمایل معماری( 2-9
قط و فقط از سازه تشکیل شده بودند. این ساختمان ها در عالم نقد و تاریخ معماری، همواره ساختمانهایی وجود داشتند که ف 

عمدتا در حیطه بومی و سنتی دسته بندی شده اند تا حیطه هنر معماری . یک نمونه کاخ کریستال در قرن نوزدهم است. در این 

ت  سازه و ناهمگون جلوه کردن ، با ترفند های فن آوری میان ساختمان هایی هم بودند که توانستند علی رغم ناسازگاری  یا مقتضیا

 یا به عبارتی« سازه فاقد آرایه» به مرحله احداث برسند. این سومین رسته ارتباط میان سازه و معماری است که میتوان نام آن را 

 (190،  1100) آنگوس جی، مک دانلد، علی مسعودی نیا ،گذاشت. « سازه در شمایل معماری » بهتر 

 

 سازه مقبول_ ( سازه به عنوان مولد فرم9-9
مام ت برج طراحى.دانست وشیشه آهن یعنى مدرن کامال مصالح با معمارى اثر اولین توان مى را بلورین قصر عظیم ساختمان

 درنم معمارى گیرى شکل اما.دانست مدرن عصر شکوفایى دهنده نوید و جدید تکنولوژى صنعت از نمادى توان مى را ایفل فوالدى

 جدید،انرژى اى فلزىشیشه اسکلت مانند جدید مصالح از استفاده تکنولوژىو پیشرفت آن تبع به و مکتب یک صورت به

 ،برلینهاى پاریس-شهر و امریکا باردرشیکاگو اولین براى فوالدى تمام اسکلت با مرتفع ساختمانهاى مرکزىواحداث برق،تاسیسات

 مانساخت طرح مسابقه در -پیانو رنزو و راجرز ریچارد-جوان معمار دو شدن برنده ،با لوژىتکنو پیشرفت .گرفت صورت اروپا وین و
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 ربناىزی میتوان یافت ادامه( شود مى محسوب مدرنیته بزرگ دستاورد که) اروپا در تک -هاى نام به سبکى و آغاز پمپیدو، ژرژ مرکز

 2 گوید مى که کرد خالصه راجرز ریچارد درجمله را این سبک فکرى

 .کرد زندگى مدرن هاى ساختمان در باید مدرن عصر در“
مبانی معماری مدرن، که سبکی غالب و جهانگیر در سده بیستم میالدی بوده، ریشه در تحوالتی که خاستگاه آن شهر فلورانس 

هن، منظر متفاوتی جهان مدرن در مقابل دنیای ک .در شمال ایتالیا در حدود چهارصدسال پیش از ظهور معماری مدرن بوده است

از هستی عرضه می دارد که برخاسته از باورهای عقلی و انسان مداری است. در جهان مدرن، داوری های ارزشی بر اساس این 

باورهای جدید تعریف می شود. شروع چنین تفکری از زمانی است که انسان به عنوان محور سنجش تمام ارزش ها مطرح گردید. 

که در این دوره جانشین  – هن و تفکر به عنوان مبانی ارزیابی پدیده های جهان مطرح شد، باور به عقلاز زمانی که توجه به ذ

 ،مداری انسان. داد قرار چیز همه محور اندیشه، و عقل نماینده عنوان به را انسان –تفکرات ذهنی و روحانی دوران قرون وسطا گردید 

 .دارد جایگزینی همین در هریش شد، مدرن جامعه گیری شکل مبنای بعدها که

 

 دانست ریاز عوامل ز یتوان ناش یرا م یشناس ییبایز گاهیتوان بالقوه سازه در جا -2

 تواند بروز کند یدر سازه م تیخالق الف( 

 پنهان نشود(   یزیشود و چ انیتواند در ظاهرنما یم زیصداقت در سازه وجود دارد)همه چب( 

  دارند یعملکرد و سازه همگون پ( 

 (11، 1100، ییبقا)است  فیقابل تعر زیبا سازه ن ییبایزج(  

 

  ارتباط سازه با معماری= 5

هر  مشترک ۀموضوع، مسئل نیدهد که ا یتوسط متخصصان هر دو رشته نشان م ینگارش منابع مرتبط با ارتباط سازه و معمار

 دازمنیمشارکت، ن قت،یکت هر دو تخصص است. درحقمشار ازمندین ،یتحقق مطلوب اهداف طراح ن،یاست؛ بنابرا یعلم ۀدو شاخ

 Charleston and  دارند . یمشارکت یۀروح و تیشخص ،یمناسب طراح هارتاست که دانش و م یمتخصصان خبره ا یهمفکر

Pirie, 2009) )بر  کیهر رایز رند،یناپذ ییتنگاتنگ دارند و از هم جدا یارتباط گریکدیو سازه، با  یمعمار یطراح یراه حل ها

 Fahmiداشته باشد  ییبایسازه، عملکرد و ز دیبا یاست که معمار وسیتروویو ۀهمان گفت نیگذارد و ا یم ریتأث یگریعملکرد د

et al, 2012)  . )یگذشته، معمار راست. د صدسالهیس یندیفرا ۀجیو سازه نت یمعمار یمهندس ییموضوع جدا گر،یاز طرف د 

ه روش در َآن ها ب ج،یف مختلف تسلط داشتند و تجارب مختلف ساخت و ساز به تدرراعات و حبود که به صن یحاصل کار صنعتگران

 ریدر سه قرن اخ یاسیو س یاقتصاد ،یتحوالت اجتماع یط یشده بود، ول  لیفرم تبد جادیدر ا روین ریکاربرد و تأث یحس یها

 ازی مختلف ساختمان یتخصص ها مختلف دانش(،.  یحوزه ها بسطرشد شهرها و  ،یفکر ینحله ها شیدای(، پ ی)انقالب صنعت

 (Adiss ,2008) منفک شدند گریکدی
 

 نیارش -6

یکی از اصول معماری ایرانی نیارش است ) نیارش دانش ایستایی و فن ساختمان است ( نیارش از ارکان معماری است و از 

 آن هیفن ساختمان و شناخت ساختما ،ییستایدانش ا در حوزۀ رانیگذشــته ا یمعمار اتیدر ادب ارشینمعماری جدا نبوده است. 

تند دانس یساختمان تو ساختمان جدا نم ارشیّگذشته به ن ییبایداشتند و آن را از ز یاریرفته است. معماران جه بســ یبه کار م

در  (.21101 20 ا،یرنی)پمطرح بوده است  یرانیا یاز اصول معرفۀ معمار یکیبه عنوان  ارشین ا،یرنیکه به گفته استاد پ یبه نحو

معماری سنتی ایران واژه پیمون در گذشته مشاهده میگردد، کاربرد این مفهوم و چگونگی استفاده آن در معماری سنتی و حتی 

اهداف چنین کاری قابل تامل و بررسی است. استفاده از پیمون در ساختمان سازی مزایای بیشماری داشته است، از تنوع در 

ها گرفته تا مسائل اجرایی و نیارش و غیره. پیمون اندازه های خرد و یکسانی بود که در هر جا درخور نیازی که بدان سازماندهی فضا

( استفاده از پیمون در معماری سنتی در تمامی ابعاد از قبیل نیارش، سازه، طراحی فضاها و 1101بود بکار گرفته می شد. )پیرنیا،

ت و غیره بوده است و هرگونه نگرانی معمار را درباره نا استواری و نازیبایی ساختمان از میان می ابعاد آنها، نمای ساختمان، تزئنا
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برده است. تمامی مراحل طراحی، محاسبه و اجرا در معماری سنتی همزمان در محل کار صورت میگرفته  و معمار به تناسب فضای 

 (1102ن اجزا، طرح مورد نظر را تهیه می کرده است. )پیرنیا، مورد نظر خود از پیمون بهره میگرفته و با کاستن و افزود

 ساختمان و ریمعما با طتبادر ار دیاو ز کم ارههمو ممفهو ینا وزهمرا به تادور  رانگاروزاز  دارد،کهنی  پیشنیه ولمد یا 1نپیمو

 ریمعمادر 2، کنرنمد ینیادر د ، مدوالرنسنساردر دوران  آنهااز  دمجد دهستفاو ا نباستا ننایو طالیی تتناسبا.  ستا دهبو زیسا

و  تشد با ریمعمادر  ممفهو ینو ا عموضو ینا ارههمو که هستند مدعا ینا شاهد همه نمارکشو سنتی ریمعما در نپیموو  پنیژا

 نجها حتیو  تفکر عنو د،عملکر ،ستا دهبو حمطر نپیمواز  دهستفاو ا دیجوو علل بر مبنی ریبسیا الیل. د ستا شتهدا دجوو ضعف

 کی یبصر عناصر نمیا هماهنگیو  نظماز  حسی دیجاا ت،تناسبا یها ریتئو کلیه صلیا فهد.  باشد می الیلد ینا جز بینی

 (1100 ،باشد. )چینگمی نساختما

.  است نپیمو مفاهیم یناز ا یکیدارد،  دخودر  ستا تامل قابلو  جالب تنکااز  ریبسیا دبعادارای ا نمارکشو سنتی ریمعما 

 نپیمو ؛صلیا عنودو  به هشد شناخته ضعر نپیمو. شود ارتکر حطردر  که ستا مشخصیو  معین یها ازهندا س،مقیاو  ازهندا نوپیم

 (1101، پیرنیا )  باشد. متر(می سانتی 12)  هگر 10 لطو به رگبز نپیمو(  و مترسانتی  01) هگر11 لطو به کوچک

 به رمعما که دگیر می منجاا مشخصی یهارمعیاو  ها ازهندا ترکیبو  یهتجز توسط نیایرا حطر ر یکد ریمعما اجزا یشآرا

 نپیمو.  کند  تهیهرا  رمنظو حطرآن،  اجزا دنکر به جاجا و ودنفزو ا کاسته باآورد و می  دجوو بهرا  جحتیاا ردمو یفضاها ،تناسب

 نسبتو  هپنجرو در و  نما هیئتو  حالت بلکهدارد،  ثرا هاوهرو را ها قتاا لطوو  ضعر و هانستو ها وپایه ازه ندوا نقشهدر  تنها نه

( در 1102 ،)پیرنیا .ددارتاثیر و  ها گنبدخانه  ،ها قطا  ،ها انیواها،  هگادر پوششدر  همهاز  پیشو  کند می معین نیزرا  آنها  بین

و  هندسه. دارد  ساسیا نقش گزو  نپیمو ،هندسه رش،نیا تنگاتنگ ریهمیاو  بطهرا ری،معما ثرا یک تکوین به طمربو حلامر متما

 ستا ای مطلوبنتیجه  به یابی دست  یهنماو را ها ازهندو ا دبعاا لکنترو  تعیین عامل ز،نیا به غایتو  نپیمواز  دهستفاا با رشنیا

 ینما  ،هادبعاو ا فضاها حیاطر زه،سا رش،نیا قبیلآن از  دبعاا تمامیدر  سنتی ریمعمادر  نپیمواز  دهستفاا (1133 ،لقاسمیابو.) ا

 هنرمند شناییآ موید دخو ،نیایرا شنقوو  تتزئینا اعنودر ا ضلعی شش هندسه گیرافر رحضو. ستا دهبو و ... تتزئینا ن،ساختما

، "مونیپ"به نام  یمفهوم فی(  آنهــا با تعر1119 ،مستغنی.) ستا آن از دهستفاا به ربسیا یشاگرو  ضلعی شش هندسه با نیایرا

 ییابیآنها، از منظر ز یســازه ا یکردند و عالوه بر اجرا یم میتقســ کســانیخرد و  یها اسیمختلــف بنا را به مق یجزاعناصر و ا

ســتفاده ا بایز یخلق آثار یدر دستان معمار بود که از آن برا یبه عنوان ابزار مونی. لذا پافتندی یدســت م مناسب ییبه الگو زین

 ابعاد سازه ای بنا ، یه موضوع زیباییعالوه بر  ارشیمفهوم نمعمار سنتی  ررسد که در تفک یم نظربه  نیاساس چن نیکرد. بر ا یم

  آن نیز توجه داشته است .

 

 سازه و معماری سنتی  -1

تقرار شدندو با اس یو احساسات به کار گرفته م یمعان یو القا ی)سازه( در آراستگ ستونها ونان،یو  ران،مصریا میقد یدر تمدن ها

 میاهمف انیب توانایی هم به نسبت آنها فاصلهنقش و  اندازه و جنس، حجم و وزن، چون، یاتیخصوص یریدر جهات مختلف و بکارگ

 (1، 1103، ان،یجواهر)نمودند ی را ممکن م یخاص ینیجهان ب یحت او ی یکیدئولوژیا - یهنر

ن معماری و سازه باهم ادقام شده بودند که نمیتوان آنهارا از نقش سازه در معماری گذشته نقش ایستایی و زیبایی بوده آنچنا

هم جدا دانست با بررسی الگوهای موجود در زمینه سازه این نتیجه حاصل میشود که هر الگو ساختی که در یک دوره به وجود می 

افزایش فضا بوده و این موضوع یکی  آمد در دوره های بعدی تکامل میافته و این تکامل در سازه ها بیشتر در زمینه کم کردن جرم و

از دالیل تداوم در معماری گذشته است این سیر به هم پیوسته تاریخی که با پشتوانه عظیمی از تجربیات گذشتگان همراه بوده 

 یکی از دالیل پیشرفت روز افزون معماری ایرانی آن زمان در زمینه تکنیک های ساخت به شمار می آمده است .

 

 

 
 

                                                           

 مصطلح نیز ولمد ،نهرامعما ترکیب کی تتناسبا دنکر مند منظا  یا بنا مصالح دبعاا دنکر اردستاندا ایبر ی،گیراندازه   حدوا کی ( پیمان 1

( 211، 1101 ،چینگ ) ستا    
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 های مدرنسازه  -8

بر اساس تئوریه ارائه شده توسط ویتریوس معماری بر اساس تلفیق سه عنصر عملکرد ، ایستایی ، و زیبایی شکل میگیرد و هر 

اثر معماری  باید واجد هر سه این عناصر به صورت همزمان باشد .استحکام اساسی ترین کیفیت است. این کیفیت تمرکز دارد بر 

ظ و یکپارچکی فزیکی وحفظ دوام آن به مثابه یک شئ فیزیکی در جهان، برآورنده  نیاز به استحکام سازه، قابلیت ساختمان برای حف

بخش ساختاری آن است. ساختار امری بنیادی است2 بدون نیاز به استحکام سازه ساختمانی در کار نخواهد بود و متعاقبا محصولی 

) آنگوس جی، مک دانلد، علی مسعودی  هم در کار نخواهد بود. 1لتذاذیهم وجود نخواهد داشت. بدون طراحی مناسب ساختاری ا

 (1100نیا، )

 2 مزایای استفاده از سازه های مدر

 استحکام باال سازه های جدید و مدرن نسبت به سازه های قدیمی و سنتی -

 افزایش روش های طراحی بهتر نسبت به سازه های محدود سنتی -

 و مدرن نسبت به سازه های قدیمی و سنتی کاهش جرم سازه در سازه های جدید -

 نشانه توسعه و پیشرفت در معماری -

 کاهش جرم و افزایش فضا نسبت به معمای سنتی -

 

 تاریخچه شکل گیری سازه -1

باعث شد توجه مردم به موضوع استحکام،  جیبه تدر یداشته است. تجارب قبل یتجرب یندیساخت وساز و تحوالت آن، فرا خیتار

 ۀدر رشد و توسع یو نجوم و... نقش  عمده  ا یعلوم چون پزشک ریعنصر تجربه مانند سا قت،یجلب شود. درحق یداریامقاومت و پ

تر دنبال شده، و به مرور زمان  یتر  و جد عیوس ساخت و ِ ساز  ۀگستر بیترت نیبه ا بشر از آن داشته است. کعلم ساختمان و در

 (Timoshenko,1953: 1)سازه شکل  گرفت  مستقل  ۀبود، به عنوان رشت کیمکانو  اتیاضیاز ر یاز دانش که جدا یشاخه ا

 

 ماری مدرنمع -8

 ندروهه میس وندروهه یکی از معماران مدرن بوده است که در معماری و شهر سازی تالشهای بسیاری انجام داده است . میس و

      د. آن یک مد نیست و چیزی جاودانهزمانه ارزشی ندار معتقد بود ارزشمندترین معماری بدون انعکاس راهها و حفظ نیرو های

   قتصاد و الگوهای اجتماعی تاثیراتهمنیست، بلکه بخشی از زمانه است. او در نیروهای علم و دانش فناوری، صنعتی سازی و ا

که ما هم اکنون نیز زیادی داشت. او قادر به ساخت ساختمانهای با روکشهای فلزی و ورقه های بزرگ شیشه ای شده موادی 

از آنها استفاده می کنیم. میس وندروهه ساختن را به عنوان حفظ زوح اصلی زمان توجه کرد . چون هدف اصلی بو د و توسط 

سلیقهشخصی فرد متاثرنمی شد. هدف اصلی این مقاله توصیی، تحلیلی است و بازنگری پروژه های میس وندروهه است و تاثیری 

های میس وندروهه در شکل گیری آثار تکولوژیک در معماری گذاشته است که تا به امروز میراث برجسته  که اندیشه ها و ایده

یمیس وندروهه با بینش جسورش بسیار مورد تقدیر قرارگرفته است. میس وندروهه، مدرنیسم اساس معماری سنتی و عرضهکارهای 

آورد. معماری را از قیود گذشته رهانید، قیودی که به کار معمار  دستی را در این زمینه برهم زد و نگرشی نو و بدیع به وجود

محدودیت می داد. میس ون در روهه یکی از راهبران معما ری مدرن بود که با کارهای خود آثاری ارزشمند بجای گذاشت.شناخت 

ا پی بردن به وقایع گذشته و حال شخصیت و اندیشه این معمار از آن جایی اهمیت دارد که می تواند مارا به سمتی سوق دهد که ب

 باشیم.  بتوانیم معماری در خور وشایستگی افکار این بزرگان و باتوجه به فرهنگ و هویت سرزمین خود داشته

 

 

 

                                                           

( واژه به معناهایی چون خوشی، شوق، میل، لذت و محظوظ کردن را در بر میگیرد.1  
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 خصوصیات معماری مدرن -8-7
 19و  29ی معماری مدرن متعالی و یا به عبارتی اوج معماری مدرن در بین دو جنگ جهانی اول دوم، یعنی عمدتا در دهه ها

در دوره معماری مدرن اولیه، کماکان سبک های تاریخ گرایی همچون نئوکالسیک، رمانتیک  .میالدی، در اروپا و آمریکا مطرح بود

همچنان که در فصل قبل عنوان شد، مکتب شیکاگو  .و باالخص التقاطی به عنوان سبک های مهم و رایج در غرب حائز اهمیت بودند

تا کوتاه بیست ساله، در مقابل سبک های تاریخ گرایی نتوانست دوام بیاورد. نهضت هنرنو نیز در اروپا بال رقیب بعد از یک دوره نسب

ولی با پایان جنگ جهانی اول . نبود و بسیاری از ساختمانهای مهم به سبک های مختلف تاریخی در اروپا همچنان احداث می شد

د انبوه ساختمان، گرایش به سمت معماری مدرن افزایش یافت. لذا استفاده از و نیاز شدید به ترمیم خرابی های جنگ و تولی

تکنولوژی روز، مصالح مدرن، پیش ساختگی، عملکرد گرایی و دوری از سبک های پر زرق و برگ تاریخی مورد توجه قرار گرفت. در 

امنه نفوذ آن بصورت یک سبک جهانی، در این دوره، معماری مدرن به عنوان تنها سبک مهم و آوانگارد در غرب مطرح شد و د

سبک بین الملل واجد خصوصیات جهان شمول بود و به سرزمین ویا فرهنگ خاصی وابستگی  .اقصی نقاط گیتی گسترش یافت

نداشت.اصول نظری و کالبدی این سبک می تواند در هر منطقه ای به صورت یکسان و همگون شکل گیرد.توجه به ویژگی های 

خی و یا اقلیمی در سرزمین های مختلف،در طرح ساختمان های این سبک مشاهده نمی شود،همانگونه که تولیدات فرهنگی،تاری

رادیو و دیگر مصنوعات مدرن فاقد خصوصیات منطقه ای هستند.همان رادیویی که در  یخچال، صنعتی مانند اتومبیل،هواپیما،

اند در روستا های افریقایی نیز مورد استفاده باشد.تاثیر سبک بین الملل در پایتخت های اروپایی مورد استفاده قرار می گیرد،می تو

 .معماری جهان بسیار گسترده بود و تا به امروز ادامه دارد

 

 :خصوصیات شاخص این سبک به شرح زیر است

 نمایش حجم به جای جرم  -1

 تاکید بر روی تعادل به جای تقارن  -2

 عدم استفاده از تزئینات الحاقی  -1

 جعت به تاریخ و گذشتهعدم ر  -1

                                                                                                                                                                         عدم وابستگی به سرزمین و یا فرهنگی خاص  -9

 استفاده از هندسه اقلیدسی  -3

 ستفاده از مصالح و فناوری مدرنا  -1

سازه باید تابع قوانین طبیعت باشد نوعی سادگی ذاتی در طبیعت وجود دارد که اگر بتوان  2طبیعی الگوهای و طبیعت از الهام

 درس ما به ان را در طراحی سازه بکار بست میتوان مطمعن بود که ساختمانی موزون و زیبا بوجود خواهد آمد. طبیعت

طبیعت با قوانین جاری درون خود راه هایی را نشان می دهد که میتوان با استفاده از  آنها کمترین اجزا  .آموزد می هساز طراحی

 است یکنواخت و متقارن ، وجهی شش دارای فرمی برف بلور .ترکیبات متنوع و بی انتها از فرم های سازه ای را بوجود آورد

 از که هندسی الگوهایه نمون بطور یا و نیستند تکراری کدام هیچ که کند ایجاد دسیهن لحاظ از نامحدودی الگوهای تواند می و

دن ب هاییبا شباهت او کارهای که برد نام کاالتراوا های طرح از توانمی مثال بطور .کرد برداشت میتوان ..و عسل زنبور سازی النه

 .است حیوان کشیده و حرکت حال در

 

 2 طراحی با هماهنگ سازه طراحی

تاثیر اساسی و عمیق اصول و مفاهیم سازه در طراحی معماری ، شناخت کامل و دقیق این اصول به منظور تلفیق مفاهیم سازه 

 باید معماری طراحی مراحل در با معیار های طراحی معماری ، برای معماران و طراحان ساختمان ضروری میباشد. و

 پیش موارد از خیلی در بطورنمونه سازه انجام داد با یک طراحی هماهنگ باید و .گیرد قرار مدنظر آن آرایش و سازه نوع حتماً

 هماهنگ آن معماری طراحی با بندها باد جای آن فلزی سازه محاسبه و درطراحی اما انجام میشود بنا یک معماری طراحی که آید می

 .گیرد قرار نظر مد تاثیرگذار عنصر یک بعنوان سازه معماری طراحی مراحل تمام در که شود سعی وباید .نیست
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 های تحقیقیافته

میتوان از تحقیقات، برتری سازه های مدرن نسبت به سازه های سنتی چه از لحاظ استحکام ، افزایش فضا ، و کاهش جرم سازه 

 همچنین و انیرا نتیس ریمعمادر  ربسیا هداشو سساابر زهساو  ریمعما مفر پیوندو چه از لحاظ بهبود عملکرد معماری را دریافت. 

و در معماری های جدید مانند معماری های تک از سازه به عنوان زیبایی . ستا شتهدا دجوو نجها یهارکشو کثرا بومی ریمعما

در معماری استفاده میشود در تمامی کار های هایتک مانند معماری های گذشته در طراحی معماری خود، آنها بر ترکیبات و اجزای 

د میکنند. آنها شامل جلوه برجسته اجزای تکنیکی و کاربردی ساختمان سازی هستند و همچنین تنظیم حساب شده تکنیکی تاکی

سبک بین الملل واجد خصوصیات  عمل میکنند. و معماری را جدا از سازه نمی دانند بلکه معماری و سازه را باهم درآمیخته اند.

ستگی نداشت.اصول نظری و کالبدی این سبک می تواند در هر منطقه ای به جهان شمول بود و به سرزمین ویا فرهنگ خاصی واب

صورت یکسان و همگون شکل گیرد.توجه به ویژگی های فرهنگی،تاریخی و یا اقلیمی در سرزمین های مختلف،در طرح ساختمان 

 یو و دیگر مصنوعات مدرن فاقدهای این سبک مشاهده نمی شود،همانگونه که تولیدات صنعتی مانند اتومبیل،هواپیما،یخچال،راد

 خصوصیات منطقه ای هستند.

 

 نتیجه گیری

طبق جمع بندی میتوان گفت ، بهتر است سازه های جدید را بعنوان یک عنصر در ترکیب با معماری سنتی ببینیم و عناصر  

شد. بهتر است مانند کشورهای سازه ای بتواند هم فرم زیبایی وهم اصولی و هم کارکرد بهتری همانند معماری گذشته داشته با

توسعه یافته که معماری خود را روز به روز بهبود میبخشند و توسعه میدهند و معماری خویش را تکنولوژی مند میکنند معماران و 

صاحب نظران در این وآدی ، با شناخت و جایگزینی سازه های مدرن به جای سازه های سنتی معماری سنتی را با سازه جدید 

 کوفاـشبا حفظ عناصر و حس معماری سنتی را  یدـجدی اریتوـسو ا یباییز (زهساو  ریند )معماوخویشادو  ینا تاکنند.  تلفیق

 معماری سنتی مفر بین پیوند .تـسا ریاـمعم یضاـف و زهسا مفر هماهنگی و یکپارپگی بهزیبایی یک اثر معماری ید دتر بی .دـکنن

 زه،اـسدر  خالقیت حاصل کهآورد  پدیدرا  خاصی تندیسو درک معماری ایرانی، میتواند  های مدرن با توجه به حفظ حس زهساو 

 و همچنین ارتقاع و حفظ معماری ایرانی باشد. ساختای در  هژـیو یاـه آورینـفو معماری  مرـف

 

 منابع

 ان.،انتشارات سروش دانش، تهر یرانیا یمعمار یســبک شناســ(، 1101 )، میمحمد کر ا،یرنیپ (  1

(، تدوین غالمحسین معماریان. آشنایی با معماری اسالمی ایران. انتشارات دانشگاه علم و 1102( پیرنیا، محمد کریم ،)2

 صنعت،تهران.

 . تهران دانشگاه نتشاراتا ، معماری در سازه (،1111،) ماریو سالوادوری،  (1

 . ، هفتم چاپ هنر پژوهشهای ، غرب معاصر معماری در مفاهیم و (، مبانی1103 ؛ وحید، ) (  قبادیان1

  تبریز آزاد دانشگاه – کیهانی پرش (، معماری1102، ) وحید (  قبادیان،9

  تهران دانشگاه انتشارات ،  مهندس = ساختار + سازه (،1100 ) ، محمود چی، (  گالب3

  دانش سروش ، معماری نظری مبانی در (، سیری1103 ) ، غالمحسین (  معماریان،1

 (، سازه و معماری، ترجمه علی مسعودی نیا ، انتشارات یزدا، تهران.1100آنگوس جی، مک دانلد، )( 0

 انیرا ریمعما تمقاال مجموعه ،کیانی محمدیوسف ینوتد ، سالمیا ریمعما یابی شکل رهنجا ،(1133) ،لطیف ،لقاسمیابوا( 0

 . نشگاهیدا دجها راتنتشاا 2 انتهر ،سالمیدوره ا

 انتشارات گنج هنر. ،انتهر، یضور مریم یترجمهنظم، و  فضا م،فر ،معماری،(1100، )سنسیافر ،( چینگ19

 یخرتا هکنگر تمقاال مجموعه ،نیایرا یخانه هادر  تتناسبا یگیرشکل  هنحو بر (، کنکاشی1119، )علیرضا ،( مستغنی11

 کشور.فرهنگی  اثمیر نمازسا2  انتهر، رمچها جلد ازی؛شیرزاده  هللا یتآ باقر کوشش به ،زیشهرساو  ریمعما

 .اولین کنفرانی سازه و معماری سازه در معماری،(، 1103) جواهریان،مهرداد،( 12

 .1نشریه هویت شهر،شماره  نقش سازه در ساختار زیبایی شناسی معماری معاصر، (، 1100، )بقایی،آژنگ( 11
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 بررسی تطبیقی انواع باغ بام سبز در جهت تعدیل جزایر حرارتی در کالن شهر اردبیل

  
 فریبرز فیض منش، *رویا علی اکبرزاده

 ایران–آستارا –دپارتمان معماری -موسسه اموزش عالی شهریار استارا -دانشجوی کارشناسی ارشد
roya.aliakbarzade@yahoo.com 

 

 چکیده 

طی چند دهه ی اخیر افزایش مهاجرت مردم از روستاها به شهرهای بزرگ و تشدید نیاز به مسکن و به دنبال آن 

افزایش جمعیت شهرها ی بزرگ و کمبود فضای شهری باعث بلند مرتبه سازی در شهرها شد که با توجه به 

ند مرتبه سازی، فضاهای سبز شهری تبدیل به برج های مسکونی و تجاری شد و هم گسترش نیاز به مسکن و بل

با کمبود فضای سبز شهری مواجه است. افزایش ساختمان ها در شهر باعث  21اکنون انسان شهر نشین قرن 

پدیداری موج جدیدی از مصالح در سطح شهر میشود که اغلب این مصالح حرارت را جذب و سپس منعکس می 

د و باعث افزایش دمای جزایر حرارتی در شهر می شوند، به این ترتیب دمای شهرهای بزرگ هرروز در حال کنن

افزایش و حومه ی شهرها به مراتب خنک تر می باشد، از عوامل مهم بعدی در ایجاد جزایر حرارتی در شهر تردد 

را جلوگیری از افزایش دمای جزایر حرارتی وسایل نقلیه و استفاده از سوخت های فسیلی می باشد، راه کار مناسب ب

و ایجاد فضای سبز برای ساکنین شهر، ایجاد بام ها و دیوارهای سبز در شهر است. از دیدگاه منظر شهری نیز بام 

سبز می تواند پدید آورنده ی نوعی جدید از منظر زیبا در شهر باشد. بام سبز زیستگاهی برای گیاهان و پرندگان 

ایش تنوع زیستی در منظر شهری میشود. بام سبز به دو نوع تقسیم می شود که شامل2 بام سبز است و سبب افز

متمرکز و گسترده است که با بررسی ویژگی های این دو مهم در صدد ارائه ی الگوی مناسب برای ایجاد بام سبز 

 در شهر اردبیل که اقلیمی سرد و کوهستانی دارد، هستیم. 

 

 م، بام سبز، دمای جزایر حرارتی، اردبیل، معماری سبزباغ با واژگان کلیدی:

 
 

 مقدمه  -7

میشود. این بامها اگرچه جزء فضاهای خصوصی و نیمه  ا به یک فضای پویا ساختهبا هدف تبدیل فضای مرده پشت بامهبام سبز، 

 ری نقش مؤثری دارند. تأثیرگذاریآیند، اما در بازدهی اکولوژیکی شهری و ایجاد کیفیت مطلوب به زندگی شه عمومی به حساب می

ها به فضای سبز، تبادل هوا بین مناطق با تراکم ساختمانی زیاد و فضاهای  سبز در مقیاس شهر قابل توجه است. تبدیل بام خانهبام

هایی همانند بامهای سبز علیرغم اینکه در مقیاس شهر کارکرد .آزاد بین آنها را بهبود بخشیده و رطوبت هوای شهر را تعدیل میکند

های شهری و کاهش تنشهای روانی دارند؛ در تبادل انرژی و حرارت از بیرون به  زیبا و مفرح ساختن منظره شهر و رفع آلودگی

شهری است. این فناوری با مزایای فراوانی از  التهای مدرن برای مشک درون فضاها نیز بسیار مؤثر هستند. بام سبز یکی از راه حل

، کاهش آلودگی صوتی و از همه مهمتر کاهش مصرف انرژی، فاضالبگرمایش و سرمایش، تصفیه هوا، حفاظت از جمله کاهش بار 

 .میشود بندی طبقه نیمه متراکم"و  "گسترده"، "متراکم"سبز به طور کلی به سه نوع بام . برای پایدار کردن شهرهاست تالشی 

یشود. ایجاد سبزینگی در فضای پشت بام بر آب و هوای شهر و منطقه و بام سبز بامی است که با محیط کشت روینده پوشانده م

زی ساسازی فضا نقش دارد. این خنک های خورشیدی در خنک هوای داخل ساختمان تأثیر مثبت داشته و با ممانعت از تابش اشعه

میگیرد که فضای زیر بام را در  با کاهش نوسانات گرمایی بر روی سطح خارجی بام و از طریق افزایش ظرفیت گرمایی بام صورت

کارهایی که برای کاهش مصرف انرژی در یکی از راه.داشته و میزان گرمایش را در طی زمستان افزایش میدهدتابستان خنک نگه

 رحظات اقلیمی دالاحداث باغ بام است. باغ بام یا بام سبز چنانچه صحیح طراحی و اجرا و در آن م ،ن پیشنهاد میشودالشهرهای ک

حفاظت بنا در برابر گرما یکی از  زیادی به کاهش مصرف انرژی کمک کندتا حد  بر مزایای مختلف میتواند الوهنظر گرفته شود ع

mailto:roya.aliakbarzade@yahoo.com
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 را کاهش دهد. ایجاد بام سبز یک الهای بام سبز است که میتواند در طی دوره تابستان به میزان زیادی بار گرمایی وارده از باویژگی

قبولی است که نه تنها به کاهش بار گرمایی قسمت خارجی ساختمان کمک میکند، بلکه به ارتقای کیفی مراکز راه حل اکولوژیکی م

ید های خورش شهری متراکم که محیط زیست طبیعی کمی دارند نیز کمک میکند. شاخ و برگ گیاهان ساختمان را در برابر اشعه

ای که بر بام آنها گیاه کاشته میشود، های بستهترل میکند. در مکانمحافظت و درجه حرارت و رطوبت محیط داخل ساختمان را کن

کاری شده و بامهای معمولی تفاوت بین بامهای گیاه .ی آنهاستالدرجه حرارت هوای زیر این گیاهان کمتر از درجه حرارت هوای با

فاوت است. متالً کاری شده کامدر بامهای گیاه بندی کرد. فرآیند انتقال گرماییرا میتوان به دو دسته تفاوتهای کمی و کیفی دسته

جذب  های خورشید راتوجهی از اشعهگیاهان به دلیل عملکرد بیولوژیکی خود مثل فتوسنتز، تعریق، تنفس و تبخیر میزان قابل

ند بر شرایط عبور میک عناصر ساختمانی بامالی البههای خورشیدی به بارگرمایی تبدیل میشود و زمانی که از قیمانده اشعهد.بامیکنن

ویژه در مناطق  های آماری اقلیم کره زمین به براساس شواهد و یافته( 1101)محمودی و همکاران،  .هوای داخلی تأثیر میگذارد

( بنابر این در این پژوهش بر آنیم تا با بررسی انواع بام ها و دیوارهای سبز 1101. )خسروی، قبادی، طرف گرمایش میرود شهری به

 اسب ترین بام را برای مناطق سردسیری ایران معرفی نماییم.متن

 

 : بیان مسئله 2

برای  دجدی مشکالت افزایش آلودگی هوا باعث بروز، و در پی آن در عصر حاضرباتوجه به افزایش جمعیت انسان ها در شهر 

ا هنداز شهری، ساختمانا یرات در چشمتغی هه منجر بذشتجانبه و پرشتاب شهر در دهه های گاست. گسترش همه زندگی شهری شده

و ذیر پمرور نفوذنا اند به و مرطوب بوده ذیراست. سطوحی که زمانی نفوذپ گیاهی شدههایباز با پوششها و جایگزینی فضایو جاده

مای جزایر ت دداحی اطراف و تشکیل جزایرحرارتی میشود . شوشدن نواحی شهری و ن تراند. تداوم این روند باعث گرمخشک شده

ته شذزیست، کیفیت زندگی و نیازهای روحی و جسمی شهروندان در زندگی شهری اثرگتنها بر محیطشده در شهر نه حرارتری حادث

 .دذارحظه ای میگالای نیز اثرات منفی قابل م ها و گازهای گلخانه یندهالاست، بلکه بر میزان مصرف انرژی جهت سرمایش، انتشار آ

ه منظور تعدیل پدید شهری به نالهای تشویقی و مدیریت کشده، اتخاذ راهکارهای مناسب از طریق سیاست اشاره موارد ا توجه بهب

ی زمین در نقاط شهری، فرهنگ االدلیل ارزش افزوده ب سبز شهری بهنظر میرسد. مقدار فضای ضروری بهامری حرارتی جزیره

سبز یکی از رویکردهای نوین در نظام شهرسازی است. بام کاهش پیدا نموده گیریطور چشم نشینی و رشد عمودی شهرها بهآپارتمان

 سبز، ارتقاء کیفیت محیط زیست و توسعهمنظور افزایش سرانه فضای و برخاسته از مفاهیم توسعه پایدار است که از آن میتوان به

تنها کاهش نسبی آثار جزیره حرارتی شهری، مان نهسبز شهری و توسعه آن در صنعت ساختپایدار شهری بهره برد. استفاده از بامهای

همراه دارد بلکه در جهت بهبود  ایجاد میکرواقلیم، بهبود کیفیت هوا و برقراری تعادل حرارتی در محیط داخلی و خارجی بنا را به

بام  یاه است که روی پشتیه گالبام شامل یک  بام سبز یا باغ .ردگذاکیفیت محیط شهری نیز اثرات مثبت اقتصادی قابل بررسی می

تعرق، دمای سطح بام را نسبت به هوای محیط کاهش -ف گرما از طریق تبخیرذپرورش داده میشود. سقف سبز با ایجاد سایه و ح

. در نتیجه دمای جزیره حرارتی کاهش می یابد و ساختمانی سبز به وجود می آید که عالوه بر تعدیل دمای جزایر حرارتی میدهد

 منظری متفاوت در شهر می شود.  باعث ایجاد

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش -9

ازی مَدّ س صورت یک دستورالعمل اجرایی در ساختمان سبز بهاقلیم محلی، احداث بام سبز در خردتوجه به اثرات تعدیلی بامبا 

هر، سبز در این شزون گسترش فضایرو با توجه به اقلیم شهر اردبیل و نیاز روز اف، از ایناست نظر مدیران شهری جهان قرارگرفته

هری منظر شسبز میتواند کمک شایانی در جهت بهبود آسایش حرارتی و همچنین زیباییسبز و دیوارشناخت روش های طراحی بام

ویی جطبیعی حرارتی ایجاد کرد و باعث صرفهگیاهی در دیوارها و سقف یک عایقتوان با ایجاد سایه و پوششدیگر میباشد. ازطرفی

و بهبود مصرف انرژی در شهر شد. با توجه به موارد ذکر شده این پژوهش از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، روانشناسی و ... 

 دارای اهمیت فراوانی می باشد.
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 اهداف پژوهش -2

ام بتطبیقی دو مورد باغ سبز با بررسیهایباتوجه به تفاوت اقلیم کالن شهر اردبیل و تفاوت بارز آن در جهت ایجاد باغ بام -1

 شهر اردبیلبام گسترده و یافت بهترین روش برای اجرای آن در کالنمتمرکز و باغ

 اردبیلاقلیم در جهت جلوگیری از روند کاهش فضای سبز در تهیه و اجرای طرح جامع  -2

 ردبیلدر شهر ا سازیگیری از سامانه بام سبز در ساختمانمنظور بهره تدوین مقررات و ضوابط به -1

 یقسبز با استفاده از ابزارهای تشویای و استفاده عموم از بامجهت کاهش گازهای گلخانهو ایجاد زمینه آشنایی سازی فرهنگ -1

 

 سوال پژوهش -5

با توجه به اهمیت روز افزون افزایش دمای جزایرحرارتی در شهر و نیاز به تعدیل آسایش حرارتی از عوامل مهم زندگی می باشد. 

جهت حفظ آسایش ساکنین شهر، انسان به دنبال مناسب ترین راهکار برای حل این موضوع می باشد، در این پژوهش به آن در 

رین راه تبررسی تطبیقی بام سبز متمرکز و گسترده در جهت تعدیل دمای شهر اردبیل پرداخته می شود، تا با پیدا کردن مناسب

 را ایجاد کرد، سواالت مهمی که در اینجا به وجود می آید شامل موارد زیر می باشد2حرارتی انسان بتوان منظر شهری سبز و آسایش

کاری می توان راه اردبیل با استفاده از چهسبز شهری در شهربا توجه به افزایش دمای جزایرحرارتی و کاهش میزان فضای -1

 باعث تعدیل دمای جزایر حرارتی در شهر شد؟

ط سازی محیسبز و دیوارسبز چه تاثیری در روند خنکای جزایرحرارتی در شهر، طراحی بامباتوجه به ضروری بودن تعدیل دم -2

 خواهد داشت؟

متمرکز، کدام روش قابلیت طراحی و اجرا در ساختمان های شهر اردبیل را  سبک های بام سبز گسترده و انواع با توجه به -1

 ؟ دارد

 چه تاثیری ایجاد می کند؟ و دیوارسبز در منظر شهری از منظر زیبایی شناسی، بام -1

  

 فرضیه پژوهش  -6
بام سبز و  طراحی آن نقش مؤثری در "در این تحقیق مزایای بام سبز مورد ارزیابی قرار گرفته و برای اثبات این فرضیه که 

 به بررسی تفاوت و خواص بام گسترده و بام متمرکز سبز پرداخته می شود. "کاهش انتقال حرارت دارد

افزایش دمای جزایر حرارتی و کاهش میزان فضای سبز شهری در شهر اردبیل میتوان از طریق ایجاد باغ بام سبز با توجه به 

 باعث تعدیل دمای جزایر حرارتی در شهر شد.

باتوجه به ضروری بودن تعدیل دمای جزایر حرارتی در شهر، طراحی بام سبز و دیوار سبز  تاثیری زیادی در روند خنک سازی 

 اهد داشت.محیط خو

 با توجه به سبک های بام سبز گسترده و متمرکز، بام سبز گسترده نمونه مناسبی برای اجرا در کالن شهر اردبیل می باشد.

 از منظر زیبایی شناسی، بام و دیوار سبز در منظر شهری اردبیل تاثیر خوبی خواهد گذاشت.

 

 روش تحقیق  -1

 .نی بر مطالعات کتابخانه ای انجام پذیرفته استروش پژوهش به صورت تطبیقی بوده است و مبت

 

 مبانی نظری -8

 دیوار و بام سبز -8-7

ایجاد دیوارها و بام سبز از راهکارهای احیای طبیعت در یک منظر شهری است. احترام به محیط طبیعی، گیاهان، آب و تقدیس 

هستی و اهمیت تمثیلی و معنوی طبیعت برای تولید  آنها، اهمیت دادن به زمین به عنوان منبع و منشا تمام خوبی ها، زایش و بقای

و بقا از نمادگرایی منظر سازی دوران باستان بوده است. باغ های معلق یا پردیس های بابل تجربه تاریخی بام های سبز در منظر 
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ده نابراین اغلب گیاهان رونسازی دوران باستان است. در حال حاظر دیوارهای سبز بیشتر از جنبه زیبایی مورد توجه قرار می گیرد. ب

و بومی که نیاز به نگهداری کمتری دارند برای این منظور استفاده می شود و از سازه های حمایت کننده ساده که به صورت داربست 

 به دیواره بنا متصل شده، بعنوان تکیه گاهی برای گیاهان خزنده و باال رونده است. کاهش انتقال حرارت، کاهش انتقال صوت و

زیبایی منظر از مزایای استفاده از دیوارهای سبز می باشند، اگرچه هزینه های مربوط به احداث و نگهداری آن به طور معمول زیاد 

است. فناوری مربوط به ساخت بام سبزها، سیستم های آبی و نگهداری از آنها با رشد چشمگیر مالحظات محیطی همراه بوده است 

د آورده است که موجب ارتقای استانداردهای محیطی مش شوند. در حال حاظر استفاده از بام سبز در و انواع متفاوتی را به وجو

مقیاس ساخت، کارکردهای متفاوتی از بام سبز را ایجاد می کند.  هتل ها، مراکز اداری، رستوران ها و خانه های شخصی رواج دارد.

شوند، در حالی که در مقیاس های محلی و شهری ساخت بام سبزها  در مقیاس ساختمان اغلب مباحث انرژی و زیبایی مطرح می

اثرات بام سبز در رابطه با اکوسیستم ساختمان، محله و شهر را  1اغلب تاثیر مشخصی بر اقلیم، و اکوسیستم شهری دارد. جدول 

 (1101نشان می دهد. )امین زاده، 

 
 : تاثیرات بام سبز در مقیاس های مختلف7جدول 

 تاثیرات اثر نوع مقیاس

 ساختمان

 انرژی -

 زیبایی -

 سالمتی -

 آلودگی -

 اقتصاد -

کاهش نیاز به سیستم گرمایشی به دلیل اثر خنک کنندگی عایق  -

 بندی و پایداری نسبی دمای درون ساختمان

 افزایش دوام الیه پوششی بام -

 زیبایی در نمای ساختمان -

 با آنتندرستی ناشی از همنشینی با گیاه و ارتباط مستمر  -

 کاهش آلودگی صوتی -

 سود افزوده به بنا ناشی از افزودن بام سبز -

 محله

 اقلیم -

 جذب آالینده ها -

 زیبایی -

 آلودگی -

 ایمنی -

 ایجاد خرد اقلیم به واسطه افزایش فضای سبز -

 کنترل طوفان هایی که با باران همراه هستند -

 جذب صدا -

 تصفیه کننده زنده آالینده های ترکیبی هوا -

 فیه کننده ذرات سنگین آب بارانیک تص -

 ارتقای کیفیت بصری محیط -

 کاهش آلودگی صوتی و آلودگی هوا -

 مقاومت در مقابل گسترش آتش سوزی -

 شهر

 اقلیم -

 زیبایی -

 اکولوژیکی -

 تنوع زیستی -

 آلودگی -

 کاهش تاثیر جزایر حرارتی و جذب تشعشعات نامتناسب خورشیدی -

 تاثیر در زیبایی چشم انداز شهر -

 فزایش ارزش های زیستی در شهر و سالمتی ساکنانا -

 کاهش روان آب ها در شهر -

 جذب پرندگان و استفاده از گونه های گیاهی گوناگون -

 تاثیر در آلودگی هوا و صدا -

 (1101)امین زاده، 

ف گرما از ذو حبام پرورش داده میشود. سقف سبز با ایجاد سایه  گیاه است که روی پشت یک الیهبام شامل  بام سبز یا باغ

تعرق، دمای سطح بام را نسبت به هوای محیط کاهش میدهد. در روزهای داغ تابستانی، سطح معمولی پشتبام ممکن -طریق تبخیر

سقفهای سبز را میتوان بر روی بسیاری (. (Bradley,2010. درجه سلسیوس گرمتر باشد 21است در مقایسه با یک سقف سبز تا 

پیچیدگی یک پارک کامل  سانتیمتری یا به 2سادگی یک پوشش  ت صنعتی گرفته تا منازل شخصی، بهاز ساختمانها، از تأسیسا

با اینکه هزینه اولیه سقف سبز بیشتر از موارد متعارف است، صاحبان ساختمانها میتوانند این هزینه را از طریق (  1. )تصویراجرا کرد

 ( 1101ل جبران نمایند. )خسروی، محمودی، ا سقفهای معموکاهش مصرف انرژی و طول عمر بیشتر آنها در مقایسه ب
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 (7937)خسروی، محمودی، : جزییات اجرای سیستم گسترده  7تصویر

 
زیرا سطح  .آل است که نسبت سطح سقف به ارتفاع ساختمان زیاد باشد خصوص در سازههایی ایده استفاده از این نوع سقفها به

اصلی دریافت گرما از محیط بیرون است. بررسی تأثیر میزان بازتاب خورشید بر مصرف انرژی ها منبع  سقف در این نوع ساختمان

درصد  01تا  29سرمایشی  ،میزان بار الکتریکی 02/1به  0/1در شهرهای مختلف جهان نشان میدهد که با افزایش این ضریب از 

هزینه تخمینی اجرای ، 01خسروی و محمودی در سال آقایان مطالعه موردی پژوهش  طبق (. Clark, 2008کاهش خواهد یافت ).

نظیر مدیریت آب بارندگی )کردن مزیتهای بلندمدت آن  است اما با لحاظ گرانتر از سقف معمول برآورد شده% 31سقف سبز حدود 

سوم آن در جویی در پی داشت که حدود دو  هزینه اولیه آن صرفه % 21، اجرای سقف سبز در حدود (ب اکسیدهای نیتروژنذو ج

هزار تومان در  19الی  39. و همچنین هزینه اجرای پوسته بام سبز در آن سال حدود اثر کاهش مصرف انرژی ساختمان خواهدبود

 متر مربع تخمین زده شده است.

  

 
 (7937)خسروی، محمودی، : جزییات اجرایی سیستم متمرکز 2تصویر 

 

 کاهش دمای جزایر حرارتی -8-2

لح ساختمانی مختلف نظیر بتن، آسفالت و سنگ در شهرها و جذب حرارتی باالی آنها سبب می شود کاربرد زیاد مصا

که دمای شهر ها از حومه آنها باالتر باشد. این پدیده که جزایر حرارتی شهرها نام گذاری شده است. ارتباط مستقیمی 

ن ها، استفاده از مصالحی که در کف سازی با فعالیت های مستقیم انسان ها از قبیل نحوه و میزان گرمایش ساختما

خیابان ها و کوچه ها استفاده می شود ) از جمله بتن . آسفالت که بازتابش شدید انرژی خورشیدی را به همراه دارند( 

دارد. عوامل دیگر از جمله بافت کالبدی آن نیز در شدت یا ضعف این پدیده دخالت دارند. برای مثال کاهش تعداد 

انفصال ساختمانها از یکدیگر یا تقلیل سطوح ساختمانی در عدم تشکیل جزیره حرارتی تاثیر دارد. سقف ها طبقات یا 

یک سوم سطوح ساختمان ها را دربر می گیرند و عامل مهمی در تنظیم شرایط ساختمان و محیط شهری محسوب می 
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وشش گیاهی به همراه رطوبت خاک( تاثیر شوند. بام سبزها با کاهش بازتابش حرارتی سطوح و نیز افزایش تبخیر )پ

 ( 1101جزایر حرارتی را کم می کند. )امین زاده، 
 

 انواع بام سبز -8-9
 

انواع بام های سبز را به شیوه های مختلف می توان دسته بندی کرد، اما مهم ترین دسته بندی که ارائه می شود، آنها را به دو 

م سبز متمرکز شباهت زیادی به باغ های متداول دارد و در کیفیت کیفیت زندگی شهری دسته متمرکز و گسترده تقسیم می کند. با

ایجاد فضایی برای تفریح و گذران اوقات فراغت به ویژه در مناطق پرمتراکم مفید است. این نوع بام به تنوعی از گیاهان، ضخامت 

ز ان نیازمند است؛ و به همین دلیل انتظار می رود به زیاد خاک و واسطه ها و سرمایه گذاری مناسب برای حفاظت و نگهداری ا

عنوان یک فضای فعال و زیبا پشتیبانی برای افزایش تعامالت اجتماعی باشد. بام سبز گسترده برای کاشت گیاهانی که رشد بطنی 

گیاهانی که نسبت به  دارند و بیشتر پوششی هستند، مناسب تر است و هزینه های کمتری را در بر دارد و به لحاظ استفاده از

خشکی مقاوم هوا مقاوم هستند کاربردی تر است. بام باغ های گسترده بیان مدرنی از بام باغ های نتداول هستند. به طور معمول از 

یک الیه عایق کاری، یک الیه ضد آب، یک الیه واسطه رشد گیاه و یک الیه گیاه تشکیل می شوند. این نوع بام سبز قابلیت اجرا در 

 (Oberndorfer, et al, 2007)غالب نواحی با اقلیم های متفاوت را دارد. 

 
 

 (Oberndorfer, et al, 2007): مقایسه کاربردی بین دو بام سبز گسترده و متمرکز برداشتی از 2جدول 

 بام متمرکز بام گسترده خصوصیت

 هدف
عملکری شامل مدیریت طوفان های بارانی، عایق بندی 

 در مقابل آتش حرارتی، محافظت
 عملکری و زیبایی شناسی شامل افزایش فضای زندگی

 الزامات ساختاری
اغلب در طیف استانداردهای مربوط به تحمل بار بام با 

 کیلو گرم در هر مترمربع 119تا  19افزایشی بین 

نیاز به الزامات مربوط به بارگذاری بام دارد با در نظر 

متر مربع با  کیلو گرم در 019تا  209گرفتن بین 

 افزایش بار

 سبک تا سنگین شامل تخلل زیاد و مواد آلی محدود سبک وزن شامل تخلل زیاد و مواد آلی محدود نوع الیه بندی

 سانتی متر به باال 29 سانتی متر 29تا 2 میانگین عمق الیه

 گونه گیاهی
گونه های گیاهی با رشد محدود و کفپوش هایی که 

 محیطی را داشته باشندقابلیت تحمل تغییرات 

محدیودیتی در انتخاب به جز عمق الیه بندی، ارتفاع 

 ساختمان و قلیم وجود ندارد

 اغلب نیازمند سیستم آبیاری است بسیار محدود یا اصال نیاز ندارد آبیاری

 نگهداری
بسیار محدود در حد کندن علف های هرز یا اصال نیاز 

 ندارد

هستند نیازمند  مانند باغ هایی که در سطح زمین

 نگهداری هستند

در دسترس یودن و 

 اجرا
 تجهیزات در دسترس و سهولت در اجرا

اغلب در دستری، اجرا با توجه به ضوابط خاص استفاده 

 کننده

 1101امین زاده، 

 

 افزایش جزایر حرارتی در اردبیل -8-5
حظه میشود در همه ایستگاهها روند خطی مثبت و معادالت روند خطی دماها را نشان میدهد. با توجه به شیب این معادالت مال

 (1109)سبحانی، گل دوست،  هزارم درجه(  11است. )به ازای هرماه  افزایشی بوده

 
 

 

 

 



 7931تابستان ، یازده شماره، چهارمسال   

 

01 

 

 

 به طول ده سال 2272تا دسامبر  7381ساله از ژانویه  22: جدول میانگین تغییرات دمایی در طول دوره ی آماری 9جدول شماره 

 
 (1109)سبحانی، گل دوست، 

 

باتوجه به پژوهش آقایان سبحانی و گل دوست روند افزایش دما در اردبیل را شاهد هستیم. افزایش جزایر حرارتی در کالن شهر 

اردبیل در طوالنی مدت می تواند اثرات سو داشته باشد . با استفاده از تعدیل دمای جزایر حرارتی به روش افزایش گیاهان سبز در 

 قیاس بزرگتر در شهر اردبیل می توان روند نزولی در افزایش دما ایجاد کرد.ساختمان ها و محالت و در م

 

 گیریبحث و نتیجه -3

با توجه به مطالب اشاره شده در این پژوهش اهمیت زیاد رشد جمعیت و از بین رفتن فضاهای سبز و به دنبال آن نیاز به فضای  

صدم درجه سانتی همانطور که در متن ذکر شد ساالنه سیزده د است. سبز برای تعدیل دمای جزایر حرارتی در شهر کامال مشهو

گراد در اردبیل شاهد افزایش دمای جزایر حرارتی هستیم. این روند در طوالنی مدت تاثیرات جبران ناپذیری در شهر و مردم شهر 

خرد اقلیم های اردبیل شامل ستانی سرد و کوهاقلیم در پی آن و انسان آسایش حرارتی خود را از دست خواهد داد خواهد داشت، 

ایجاد بام سبز باعث تعدیل جزایر حرارتی می شود همچنین با توجه به تطبیق دو نمونه باغ سازی گسترده و باغ گرم خواهد بود. 

یق بام عا انتخاب این ل را دارد. یکی از عوامل مهمسازی متمرکز در بام، باغ سازی گسترده قابلیت اجرا در اقلیم کالن شهر اردبی

بندی حرارتی و عدم نیاز به آبیاری و مراقبت زیاد است. عالوه بر اینها وزن کمتری را به ساختمان اضافه می کند و بار مرده ساختمان 

در تقابل با نوع متمرکز میزان کمتری را اشغال می کند. گونه های گیاهی این نوع بام متناسب با اقلیم انتخاب می شوند. پس بام 

سترده نمونه مناسب برای ایجاد در ساختمان های اقلیم سردسیری کالن شهر اردبیل می باشد. از منظر زیبایی شناسی نیز سبز گ

 ایجاد باغ بام سبز در شهر باعث باال بردن زیبایی منظر خواهد بود و زیستگاه جدیدی برای پرندگان ایجاد خواهد شد. 

 

  منابع
 .، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران1101ر طراحی منظر شهری، امین زاده، بهناز، ارزش ها د -1

، شماره 1101محمودی، مهناز، پاکاری، ندا، بهرامی، حسن، ارزیابی چگونگی تاثیر گذاری بام سبز در کاهش دمای محیط،  -2

 ، باغ نظر29

، شماره 1101مونه موردی کرج،  خسروی، محمود، قبادی، اسد اهللا، تبیین جایگاه بام سبز در تعدیل جزیره حرارتی شهر ن -1

 ، پژوهش های بوم شناسی شهری2، سال 1

، بررسی تغییر دما وارزیابی امکان پیش بینی آن در استان اردبیل بر اساس روش 1109سبحانی، بهروز، گل دوست، اکبر،  -1

 غصبی تطبیقی، نشریه تحقیقات کاردبردی علوم جغرافیایی -های آماری و سیستم استنتاج فازی

5- Bradley Rowe, D. (2010), Green roofs as a Means of Pollution Abatement. Journal of 

Environmental Pollution, Volume 159, Issue 4: 210-211. Available from: 

www.sciencedirect.com. 
6- Clark, (2008), Greenroof Valuation: a Probabilistic Economic Analysis of Environmental 

Benefits, journal of Environmental Science and Technology, Volume 42, Issue 2 pp. 155 –161. 

7- Oberndorfer , e., Lundholm , j., bass, b., Coffman, R.R ., Doshi, h., Dunnett, n., Gaffin, s., 

Koehler, m., liu, k.k.y. and Rowe, b., 2007, green roofs as urban ecosystems: ecological 

structures, functions, and services. Bioseience 57 (10), 823- 833 
 

http://www.sciencedirect.com/
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 دهیچک

 ،یاجتماع ،یاقتصاد یندهایو ارتباط تنگاتنگ آن با فرآ ستیز طیبشر موضوع مح یورود به عصر سوم تحول زندگ با

 میقمست یکه رابطه ا ییقرار گرفته است. از آنجا یالملل نیتوجه مجامع بمورد  شیاز پ شیب یاسیفرهنگ و س

 یبه عنوان معضل اساس یو ساخت و ساز وجود دارد، مسئله بحران انرژ یصنعت یها شرفتیو پ یمصرف انرژ انیم

 داریاپ یشده است. طراح ریدپذیتجد یهایبه انرژ کردیرو شیموضوع سبب افزا نیقرن حاضر شناخته شده است. ا

از  یکیاست.  یموضوعات جهان کنون نیزتریشود از بحث برانگیمطرح م یمجامع معمار شتریکه امروزه در ب

 طیدر حوزه مح داریتوسعه پا یو اصالح نگرش به آن است. تجل عتیحفظ طب دار،یپا یاهداف طراح نیمهمتر

اک پ یاستفاده از منابع انرژ ،ینابع سوختشود. با توجه به محدود بودن م یم دهینام داریپا یساخته شده، معمار

 ردکیبه رو رداختنمقاله پ نیباشد. هدف از ا یبرخوردار م یادیز اریبس تیاز اهم کیراهکار استراتژ کیبه عنوان 

ه که با توج یاهاست، به گونهمناسب آن ییدر ساختمان بلند و جانما دیخورش یبر اساس استفاده از انرژ یطراح

مجموعه برج که هرکدام  کیبلند در  یهاساختمان یانداز هیسا میشویانجام شده متوجه م یزهایالآن یجهیبه نت

ر کماند، د اریبس هاهیسا نیا ایندارند  گریکدی یرو یانداز هیکه سا ییو مجموعه ها اندازند،یم هیسا یگریبر د

اشد. ب یم یلیتحل یفیفاده از روش توصبا است قی. روش تحقمیکنیها چه مقدار تفاوت مشاهده مآن یمصرف انرژ

و  تپاک پرداخته شده اس یمنبع انرژ نیتر یبه عنوان اصل یدیخورش یبه استفاده از انرژ قیتحق نیدر ا

و مصرف  گریکدی یآنها رو یانداز هیمجموعه با توجه به سا کیها در برج ییو جانما یدر جهت طراح ییراهکارها

 آنها ارائه شده است.   یانرژ

ف مصر ،ییبارگرما ،ییبارسرما د،یتابش خورش ،یگیساختمان بلندمرتبه، همسا ،یانداز هیسا :های کلیدیواژه

 .  داریتوسعه پا ،یانرژ زیآنال ،یسازنهیبه ،یانرژ

  

 مقدمه

زایش ش از افاند. این گسترش کالبدی در بسیاری از موارد بیسابقه ای گسترش یافتههای اخیر کالن شهرها به طور بیدهه در

رویۀ های زیست محیطی و توسعۀ بیجمعیت بوده است؛ ترافیک باالی درون شهری و فاصله بیش از حد محل کار و مسکن، آلودگی

سوخت و انرژی و... همه سبب گسترش ناموزون شهری است. بلند مرتبه سازی یکی از  وقت،شهرها بر روی اراضی زراعی، اتالف 

کنترل و توسعۀ شهرها میباشد که از سوی کارشناسان و متخصصین امور شهری همواره مورد تأکید راهکارهای مناسب در جهت 

لذا در راستای حل مسائل  شهر مطرح گردید. اقتصادقرار گرفته است و به منظور بهره برداری از اراضی مرکزشهر و درپی توجه به 

رتبه سازی میتواند محورتوسعه آتی شهرها قرارگیردو برنامه ریزی مناسب های بلند مراهبرد شهرفشرده و پروژه شهر، آینده امروزی و

 برخوردار است. انجهت رشد عمودی شهر با توجه به توسعه پایدار شهری، نیز خود موضوع دیگری بوده که از اهمیت دو چند

رشید فراهم باشد. در این شرایط، با جغرافیایی ایران موجب شده که امکـان دریافـت میزان قابـل توجهی انرژی تابشی خو موقعیت
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توجه به محـدود بـودن ذخـایر سـوخت هـای فسیلی و آلودگی های زیست محیطـی ناشـی از سـوزاندن آنهـا، طراحـی معمـاری 

جه توراهکارهای سامانه های غیرفعـال، بـه کـاهش انـرژی مـصرفی نهـایی ساختمان منجر شود. با  زمناسـب میتواند با استفاده ا

ها، تعیین محل اطراف این ساختمان یبه گسترش بلند مرتبه سازی در تهـران و انـرژی قابـل توجـه مورد نیاز ساختمان ها

 دریافتی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. بـشیاز نظـمیـزان انـرژی تا هیهمسا یمناسب ساختمان ها یریقرارگ

 

  
سال و  کیدر طول  دیخورش: برش از محدوده حرکت 7شکل 

 .یانداز هیمحل سا جادیا

 جادیا هیو سا دیاز محدوده حرکت خورش وی: پرسپکت2شکل 

 شده در هنگام صبح.

 

 روش تحقیق 

مناسب از نظر میزان  یریبا توجه به اهمیت صرفه جویی انرژی در ساختمان این پژوهش به دنبال دستیابی به محل قرارگ

طبقه با ارتفاعات  19،19،29،29،19،19،19باشد و برای این منظور، هفت ساختمان بلندمرتبه  دریافت تابش خورشیدی می

ها از نرم افزار متر مربع در تهران فرض شده است. برای مدلسازی حجم 399متر  و سطح اشغال  19،39،09،199،129،119،139

به عنوان  Januaryاز تابستان و اول ماه   یابه عنوان نمونهJulyاحجام  در روز اول ماه   ی هیاستفاده شده و سپس  طول سا  تیرو

تهران در طول  ییایجغراف تیساختمان ها در موقع زا کیبه وجود آمده از هر  هیاز زمستان در نظر گرفته شد و سپس سا ینمونه ا

 بیبا ضر ییهاطبقه در فاصله 29ان شده است.  و سپس دو ساختم یریدو روز را بدست آورده و در نرم افزار اتوکد اندازه گ نیا

ها بدست آمده است و به نرم افزار  هیسا یآنها و هم پوشان یها هیقرار داده شده و سا گریکدیمتر( از 29 بیطول ساختمان )ضر

شناسی هواها از اطالعات آب و هوایی تهران، ایستگاه منتقل شده است. الزم به ذکر است که در تمام تحلیل  لدریب نیزایتحلیلی د

 مهرآباد استفاده شده است.

  

 بلند مرتبه یهاساختمان یاندازهیسا

مختلف نسبت به برج  یهارا با همان ارتفاع در فاصله و جهت گرید یو برج میمتر را ثابت قرار داد 39برج با ارتفاع  کیابتدا  در

 یانداز هیابرج س کیکه  یساعات نیشتریو ب میکن سهیبا هم مقاآنها را در دو فصل تابستان و زمستان  یاندازهیتا سا م،یاول قرار داد

طبقه  در در روز اول ماه   19و  19، 19، 29، 29، 19، 19 یساختمان ها یانداز هیسا بی. تابستان 2 به ترتمیکن ردرا براو کندیم

July رنگ یکه در محدوده خاکستر یین هااست که ساختما نی.فرض ما بر ا دیکن یاز تابستان را مشاهده م یبه عنوان نمونه ا 

 خارج از محدوده خواهند داشت. ینسبت به ساختمان ها یکمتر یشیسرما یقرار دارند در تابستان مصرف انرژ

  
 متر در روز اول 22برج با ارتفاع  یاندازهی: سا 9شکل 

 متر است(72در شمال برج  هیتابستان )طول سا

 متر در روز اول 62فاع برج با ارت یاندازهی: سا 2شکل 

 متر است(72در شمال برج  هیتابستان )طول سا
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متر در روز اول  82اندازی برج با ارتفاع : سایه5شکل 

                               متر است(                          76در شمال برج  هیتابستان )طول سا

 ر در روز اولمت 722برج با ارتفاع  یاندازهی: سا6شکل 

 (متر است27در شمال برج  هیتابستان )طول سا

  
 متر در روز اول 722برج با ارتفاع  یاندازهی: سا1شکل 

 متر است(                                                  25در شمال برج  هیتابستان )طول سا

 متر در روز اول 722برج با ارتفاع  یاندازهی: سا8شکل 

 متر است(                      92در شمال برج  هیابستان )طول سات

 

7 

 

متر در روز اول  762برج با ارتفاع  یاندازهی: سا 3شکل 

 متر است( 99در شمال برج  هیتابستان )طول سا

متر در روز  62با ارتفاع  Bو  Aدو برج  یاندازهی: سا 72شکل 

 و ییربرج به تنهاه هیرنگ سا یاول تابستان )قسمت طوس

             آنهاست.(                                                                                                                      یهاهیسا یقسمت هاشورخورده همپوشان

 زمستان

 یبه عنوان نمونه اJanuaryطبقه  در در روز اول ماه   19و  19، 19، 29، 29، 19، 19 یساختمان ها یانداز هیسا بیبه ترت

 یدیخورش یساخته شود تا از انرژ یخاکستر یدر محدوده  دینبا یساختمان چیآل ه دهی. در حالت ادیکن یاز زمستان را مشاهده م

 بتواند بهره مند شود. یشیگرما ینرژکاهش مصرف ا یبرا %199به صورت 
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 22برج با ارتفاع  اندازی: سایه 77شکل 

متر در روز اول زمستان)طول سایه در 

 متر است(              63شمال برج 

 62اندازی برج با ارتفاع : سایه 72شکل 

در روز اول زمستان )طول سایه در  متر

 متر است(    38شمال برج 

 82اندازی برج با ارتفاع : سایه 79شکل 

 )طول سایه در متر  در روز اول زمستان

 است(متر  792شمال برج 

   
متر  722برج با ارتفاع  یاندازهی: سا 72شکل 

 در روز اول زمستان 

 متر است(762در شمال برج هی)طول سا

متر  722برج با ارتفاع  یاندازهی: سا 75شکل 

 در روز اول زمستان                                           

 تر  م731در شمال برج  هی)طول سا

متر  722برج با ارتفاع  یاندازهی: سا 76شکل 

در  هیاست(  در روز اول زمستان )طول سا

 متر است(    297شمال برج 

  
برج با ارتفاع  یاندازهی: سا 71شکل 

)طول  زمستانمتر در روز اول  762

 متر است(262در شمال برج  هیسا

 متر در روز اول  62با ارتفاع  Bو  Aدو برج  یاندازهی: سا 78شکل 

و قسمت هاشورخورده  ییهربرج به تنها هیرنگ سا ی)قسمت طوس زمستان

 آنهاست.( یهاهیسا یهمپوشان

 یبرابر آن م 1,39باشد و  در زمستان  یبرابر ارتفاع ساختمان م 9,21در تابستان  هیطول سا  نیانگیبه طور م :یریگجهینت

 باشد.
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 بلند مرتبه در تهران یهاساختمان هیسا زیآنال -7جدول 

 در تهران آنالیز سایه ساختمان های بلند مرتبه

 19 19 19 29 29 19 19 تعداد طبقات

 139 119 129 199 09 39 19 ارتفاع برج

طول بلند ترین سایه در  روز اول  تابستان   m 19 12 13 21 29 19 11 

m 30 00 112 311  طول بلند ترین سایه در  روز اول  زمستان   101 211 231 

 9,29 9,21 9,29 9,21 9,29 9,29 9,29 نسبت طول سایه بر ارتفاع ساختمان در تابستان

 1,39 1,39 1,31 1,31 1,39 1,31 1,12 نسبت طول سایه بر ارتفاع ساختمان در زمستان

 

  میساختمان و عوامل اقل نهیارتفاع به

 ییه تنهاساختمان بلند ب کی. اندینمایدر رابطه با تابش آفتاب خود را مساختمان بلند  کی یمیاقل راتیجنبه تاث نیآشکارتر

( دیتابش خورش هینسبت به زاو یریوجه )بسته به نحوه قرارگ نیطبقات مختلف خود به بهتر یاز تابش آفتاب را برا یریگبهره تیقابل

ودش تر از خکوتاه یمجموعه کالبد کیدر  ایگسترده و باز و  یفضا کیکه ساختمان در  یهنگام ژهیوبه تیقابل نی. اآوردیفراهم م

 نکهی( بدون ایی)خصوصا طبقات باالمجاور، طبقات آن یبه علت بلندتر بودن بنا از بناها رایز گردد،یم تیحائز اهم رد،یگیقرار م

 تیقابل نیا اما. ردیگیفتاب قرار ماز نور و تابش آ یمنددرجه بهره تیباشد، در نها هخود داشت یمجاور را بر رو یهاساختمان هیسا

بافت  یابر هیمطرح بوده و متأسفانه همراه با اثر نامطلوب سا ییخود ساختمان به تنها یبلند، صرفا برا یهاساختمان یسودمند برا

خواهد بود.  شتریبافت مجاور خود ب یو مزاحمت آن برا تریآن طوالن هیساختمان بلندتر باشد، سا کی. هرچه باشدیمجاور خود م

 دیمف تیحالت خاص نیدر ا رای. زگرددیمشکل دوچندان م م،یهم داشته باش یدر همجوار یبلند یهاساختمان که یهنگام

در فصل زمستان و مخصوصا  دیاستفاده از نور خورش تی. اهمرودیم نیاز ب زیخود از تابش آفتاب ن یمندبلند در بهره یهاساختمان

 . گرددیسرد دوچندان م یوهوادر مناطق با آب

 گریدکی یها چنان انتخاب نمود که در فصل زمستان، تا حد ممکن برروآن نیها را باتوجه به فاصله بارتفاع ساختمان دیبا لذا

 تیث محرومباع گریکدی یها برروساختمان هیانتخاب نشود، سا هینداشته باشند. اگر ارتفاع ساختمان با توجه به طول سا یاندازهیسا

 هیطول سا باشد. یزمستان هیاز طول سا شیب دیها باساختمان نیامر فاصله ب نیاز ا یریجلوگ یبرا نی. بنابراشودیم دیاز نور خورش

چه از که هر بیترت نیاست، بد ریمختلف، متغ ییایجغراف یهادر عرض زیتابش ن هیتابش دارد و زاو هیبه زاو میمستق یبستگ

 .شودیتر مکوچک زین هیزاو نیا اندازه میکنیباال حرکت م یهابه سمت عرض نییپا یهاعرض

 .شودیاستفاده م ریمختلف از فرمول ز یهادر عرض دیتابش خورش هیمحاسبه زاو یبرا

  
 محل است. ییایو عرض جغراف دیخورش لیو م دیارتفاع خورش ایتابش  هیفرمول آلفا زاو نیدر ا که 

 
 تابش است. هی: فاصله تا ساختمان و آلفا زاو Lو : ارتفاع ساختمان  H:  73شکل 
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 توانیم د،ابییم رییتغ ریباتوجه به فصل به شرح ز دیدر حاالت مختلف خورش یعنیمقدار در  فصول مختلف،  نیکه ا ییآنجا از

 را محاسبه نمود.  دیارتفاع خورش ایتابش  هیمختلف زاو یهاعرض یبرا وستهیپ

 ر= صفر درجهو مه نیدر اول فرورد مقدار

 درجه 21,19)تابستان( =  ریدر اول ت مقدار

 درجه -21,19)زمستان( =   یدر اول د مقدار
 

(7982درجه شمالی در سه مقطع زمانی )رهنمایی، 22تا  25های جغرافیایی ( زاویه تابش آفتاب برای عرض2جدول   

 
 

 قائم واریسطوح د یتابش یانرژ افتیدر زانیو م یسطوح قائم و افق

 یم افتیمقدار آن را در خرداد ماه در نیآفتاب را در آذرماه و کمتر یمقدار پرتو نیشتری، ب یجنوب یوارهاید :یجنوب یوارهاید

2 یو جنوب غرب یجنوب شرق یوارهایدکنند. یم افتیآفتاب را از طلوع تا غروب در یتا اسفند ، پرتو وریاز شهر وارهاید نیکند، ا

 یرتودر زمستان پ :یو شمال ی، غربیشرق یوارهاید. رندیگیاز تابستان در معرض تابش آفتاب قرار م شتریب نها در زمستاوارید نیا

بعداظهر  یساعت ها نی، صبح زود و اخرماه وریتا شهر نیفرورد نیفقط ب یشمال واریتابد، د یم وارهاید نیآفتاب کمتر از تابستان به ا

مقدار  نیو در زمستان کمتر نیشتریمسطح، در تابستان ب یو بام ها یسطوح افق :یفقا سطوح. ردیگ یدر معرض تابش آفتاب قرار م

 کنند.   یم افتیآفتاب را در میمستق یپرتو

  

 قیتحق اتیفرض

 گریکدی یباشند و رو کتریتهران به هم نزد میمجموعه، در اقل کیها در بود که هرچه برج نیفرض ما بر ا قیتحق یابتدا در

 یبرا یشتریب یو در زمستان به انرژ ش،یسرما یبرا یکمتر یتا در تابستان به انرژ شودیسبب م هیسا نید، اکنن یاندازهیسا

 باشد.  ازین شیگرما

به طور کل  یکدام راه حل سبب کمتر مصرف کردن انرژ میکه بدان میهست نیخواستار ا تیانجام شده در نها یزهایآنال با

 ایو  اد،یل زفواص ایدارند  یشتریب ریتاث یمصرف انرژ یساز نهیها در بهبرج نیکم ب یهافاصلهکه  میبرس جهینت نیتا به ا شودیم
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 199طبقه است. که هر طبقه  29متر ارتفاع و  09 یفرض ساختمان ما دارا شیطور پ به .میکن دایدست پ نهیفاصله به کیبه 

برج در  نیاست. ا یارتباط یهامتر راهرو و راه 19و  یمتر 09واحد  1 یهر طبقه دارا نیانگیمترمربع مساحت دارد و به طور م

 شیگرما ستمیتهران )مهرآباد( استفاده شده است. س ستانا epw لیاز فا یسازهیواقع شده و در نرم افزار شب22تهران و در منطقه 

 3 شهیاند و هر جداره شها دوجدارهپنجره نی. اباشدینماها م یدرصد بازشو در تمام 19 یبرج فن کوئل است و دارا نیا شیو سرما

 گاز آرگون است.  شه،یدو ش نیب یمتریلیم 11است و در فاصله   متریلیم

برج  یدر ساعات مختلف بر رو یانداز هیمتر( است که نقش آن سا09بلوک هم ارتفاع با برج ) کی قیتحق نیثابت در ا برج

به دست آمده از  یدیخورش یانرژ یجهیعات و روزها و فصول مختلف سال نتدر سا هایانداز هیسا نیاست تا ما با استفاده از ا

ما  هیفرض اول ایکه آ میکن دایدست پ جهینت نیو به ا میرا محاسبه کن  شیسرما یانرژو   شیگرما یو انرژ  یخارج یهاپنجره

 . ریخ ایدرست است 

ال مث یبرا میدانیکه م ی. به طورردیگیلوک ثابت قرار مب یجنوب و در قسمت شمال -شمال یدر نمونه اول برج ما در راستا 

 یهابرج در قسمت یبعد یهانمونه در است. بهرهیب تیموقع نیدر ا دیبرج از نور خورش یجنوب ینما یروز زمستان کیدر هنگام ظهر 

و  ینوب،جیشرق ینماها ردیگیم بلوک ثابت قرار یکه برج در قسمت جنوب یا. در نمونهردیگیبلوک قرار م یو غرب یشرق ،یجنوب

در  ،ردیگیبلوک ثابت قرار م یکه برج در قسمت شرق یاقرار دارند. در نمونه دیبرج در کل طول روز در معرض تابش خورش یغرب

 در هنگام صبح ردیگیبلوک قرار م یکه برج در قسمت غرب یاهستند و در نمونه هیبرج در سا یغرب یهاهنگام بعدازظهر قسمت

ختلف تا در فواصل م رد،یگیفاصله م جیانجام شده، برج از بلوک ثابت به تدر یزهایآنال در هستند.  هیبرج در سا یشرق یهاسمتق

ان که طول و عرض ساختم نیاز از طول ساختمان است، با توجه به ا یبیفواصل بر حسب ضر نی. امیکن سهیرا مقا یمصرف یهایانرژ

ر شمال برج د یکه وقت میدیرس جهینت نیبه ا زهایآنال نیا در. ابندییم شیافزا بیضر نیهم با ا متر است، پس فواصل 29در  29

 یادیز رییتغ شتریب یهادر فاصله نیو همچن ست،ین هیدر سا یادیدر ساعات ز گریمتر فاصله د 29پس از  رد،یگیبلوک ثابت قرار م

 ردیگیبه بلوک ثابت قرار م سبتن یو غرب یشرق یکه برج در راستا یم. پس فواصل مختلف را در هنگامینیبینم یدر مصرف انرژ

 .میرا شاهد بود یدر مصرف انرژ یشتریب راتییچون تغ م،یکرد شیآزما

 

نسبت  اشیریمتر با توجه به محل قرار گ82با ارتفاع  یبرج شیو سرما شیگرما یانرژ ،یدیتابش خورش یانرژ زیآنال -9جدول 

 آن. یبلوک بر رو یانداز هیارتفاع با آن و سابلوک ثابت هم کیبه 

اندازی برج و بلوک تصویر سایه  

 ثابت برروی یکدیگر در

های مختلفموقعیت  

 شکل قرارگیری

 برج و بلوک ثابت

 برج         

 بلوک ثابت        

فاصله بین 

بلوک 

ثابت و 

 برج

انرژی تابش خورشید 

هادریافتی از پنجره   

SolarGain 
(MWH) 

رژی گرمایشان  
MWH 

)Heating( 

 انرژی سرمایش
MWH 

)Cooling( 

 

 

متر 29  002,11 133,01 912,93 

 

 

بدون 

 فاصله
003,90 110,01 109,01 

 

 

متر 29  019,10 111,11 929,10 
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بدون 

 فاصله
111,11 119,92 191,20 

 

متر 29   001,19 112,31 113,90 

 

 

متر 19  001,19 112,31 113,90 

 

 

متر 39  021,21 119,99 103,90 

 

 

متر 09  010,13 110,13 911,39 

 

 

متر 199  091,19 110,11 922,29 

 

 

متر 129  091,09 110,91 921,09 

 

 

بدون 

 فاصله
192,01 112,11 192,90 

 

 

متر 29  030,11 199,90 130,31 
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متر 19  021,11 111,33 991,19 

 

 

متر 39  011,99 119,13 911,20 

 

 

متر 09  099,30 110,12 923,01 

 

 

متر 199  039,11 110,12 919,10 

 

 

متر 129  031,90 110,00 912,01 

 

 یریگجهینت

 یریارگپس قر کند،یم جادیا هینسبت به ظهر سا یشتریدر هنگام قبل از ظهر و بعدازظهر، ساعات ب دیخورش نکهیبا توجه به ا

آمده از تدر اعداد به دس راتییتغ جهیطبقات برج و در نت یبر رو یانداز هیدر سا یغرب-یشرق یبرج نسبت به بلوک ثابت، در راستا

ته شده گرف یشتریب یزهایراستا آنال نیمتفاوت در ا یهاموضوع، با فاصله نیشده موثرتر است؛ پس با توجه به ا امانج یزهایآنال

از  یفتایدر یمقدار انرژ شود،یبرج کمتر م یرو یانداز هیو سا شتریبرج و بلوک ثابت ب نی، هرچه فاصله ببه جدول باتوجه است.

 یهنگام یکه به طور کل میشویدست آمده متوجه مبا دقت در اعداد به یاست. ول یهیبد یامر نیکه ا شودیم شتریب دیتابش خورش

 افتیدر ردیگیآن قرار م یکه در قسمت غرب ینسبت به وقت یشتریب یتابش یانرژ رد،یگیم قراربلوک ثابت  یکه برج در قسمت شرق

 شیرماگ یمقدار انرژ شود،یبرج کمتر م یرو یانداز هیو سا شتریبرج و بلوک ثابت ب نیتوجه به جدول، هرچه فاصله ب با .کندیم

 هجی. پس نتابدییم شیافزا شیسرما یر انرژمقدا نیهمچن شود؛یمند مبهره یشتریچون ساختمان از تابش ب ابد،ییکاهش م

 یشیرماگ یمصرف انرژ شیتهران سبب افزا میساختمان بلند در اقل کی یرو یانداز هیما درست بوده و سا هیکه فرض اول میریگیم

الف اختاست و  یشیگرما یانرژ شیتر از افزامحسوس اریبس یشیسرما یکاهش انرژ ی. ولشودیم یشیسرما یو کاهش مصرف انرژ

به گرم  نسبت یشترینهان  ب یو انرژ هیاول یرژدارند و به ان یشتریها مصرف برق باست، چون خنک کننده شتریب اریدر اعداد بس

 . کنند،دارندیبا گاز کار م رانیها که اکثرا در اکننده
 

  افتهیتجسم یانرژ ایشده،  گنجانده ینهفته، انرژ یپنهان، انرژ یمتبلور، انرژ ینهان، انرژ یانرژ فیتعر 
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 ی. به عنوان مثال انرژشودیآن گفته م اتیح یچرخه یط نیمع سیسرو ایکاال  کی دیتول یالزم برا یهایانرژ یجمع همه به

 ،یندبسرهم د،یحمل و نقل، تول از،یاستخراج مواد خام مورد ن یالزم برا یهایانرژ یشامل همه یکیپالست یبازاسباب کی ینهفته

 سهیبا هم مقا یانرژ یسازنهیدو محصول مختلف را از لحاظ به میبتوان کهنیا یماند است. براپس تیریاز هم باز کردن و مد نصب،

مپ کم ال کی. مثالً میآن توجه نکن یانرژ میو فقط به مصرف مستق میکن سهیدو را با هم مقاپنهان آن یالزم است که انرژ م،یکن

 یانرژ ب،ایاستفاده از فلزات کم یکمتر مصرف کند، اما به واسطه یتهیسیالکتر یالمپ معمول کیمصرف ممکن است نسبت به 

 باشد.  ینهان المپ معمول یاز انرژ شترینهان آن ب

 یگاه یدارد که حت یارینهان بس یطبقات آن، انرژ یبه ساختمان بلند و همه هاروگاهیبرق و رساندن آن از ن دیتول نیهمچن

 جهیتن نیبه ا بیترت نیا به است.   یسازهیشب یدر نرم افزارها شیسرما یبه دست آمده برا یسه برابر عدد انرژ ینرژا مقدار نیا

 شیاآس ،یبصر شیکه ساکنان ساختمان در طبقات مختلف آسا یدر حد یانداز هیمجموعه ساختمان بلند، سا کیکه در  میرسیم

ه رشد و با توجه ب کندینم جادیا یبرخوردار باشند، مشکل یاز نور روز  کاف نیو همچنداشته باشند،  یمتعادل یو مصرف انرژ یحرارت

با  قیتحق نیا در بلند در نظر گرفت. یهاساختمان یریقرارگ یبرا یمناسب ییبا محاسبه درست، جانما توانیشهرها م زافزونرو

 نیمتر به دست آمده، به ا 09تا  39 نیما ب یله مطلوب برافاص نیکه قبال ذکر شده، ا یمشخصات یتوجه به ارتفاع ساختمان و تمام

 یشبکه شطرنج کیفاصله داشته باشند و  گریکدیمتر از  09تا  39 نیب توانندیتهران م میمتر در اقل 09با ارتفاع  ییهاکه برج یمعن

 خواهند داشت. یعقولو سرماش م شیگرما یمصرف یداشته باشند و هم انرژ یدهند، و هم نور روز متعادل لیرا تشک

 

 منابع

 ،یمعمار شیدر گرا ینامه دکتر انیپا ران،یبلند در ا یهاساختمان یریگعوامل موثر بر شکل یمحمدرضا، بررس ان،یبمان -1

 .1111دانشگاه تهران، 

اهداف  به لین یدر راستا ریدپذیتجد یهایو لزوم توجه به انرژ یبحران انرژ"مقاله  ،یموسو دیرسعیمند، م یجاهد جعفر -2

 .یشهر تیریو مد یعمران، معمار یدر مهندس یکاربرد یهاپژوهش یالمللنیکنفرانس ب نیسوم "رانیدر ا داریپا یمعمار

 ران،یا یو شهرساز یمعمار قاتی(، مرکز مطالعات و تحقای)جغرافیشهرساز یهامجموعه مباحث و روش ،یمحمدتق ،ییرهنما -1

1102. 

 هیشر. ن"در تهران یتابش یانرژ افتیدر یفرم مناسب ساختمان بلند برا"مقاله  ؛یدریح نیشاه اض؛یف مایر ؛یعیشف میمر -1

 .1102، زمستان 1، شماره 13دوره  ران،یا یانرژ

5- www.eco-literacy.net/glossary/embodied-energy 

6- www.sketchiran.com/ 
7- www.level.org.nz/material-use/embodied-energy 
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 وحید پیرزاده گرمه چشمه7

 کارشناس ارشد معماری -1

pirzadeh.architect@yahoo.com 
  

 چکیده

امروزه بهره گیری از تکنولوژی های نوین آموزشی برای تدریس علوم مختلف در مدارس، هنرستان ها و مراکز 

ار ارگان های مربوطه در تمامی کشورهای پیشرفته قرار گرفته آموزش عالی، به عنوان یک اصل مهم، در دستور ک

است. با توجه به رشد سریع تکنولوژی های آموزشی در عصر حاضر، جامعه اطالعاتی آینده نیز نیازمند مکان هایی 

است که در آن جا بتوان فناوری اطالعات را به صورت خالقانه، در جهت رشد و توسعه روند آموزشی علوم مختلف 

به کار برد. در کشور ما نیز در سال های اخیر سعی شده است که با تجهیز مدارس به امکانات و تجهیزات مدرن 

آموزشی، گام هایی برای استفاده از تکنولوژی های نوین آموزشی برداشته شود و این مدارس به نام مدارس هوشمند 

آیا امر "ن انسان به وجود می آید این است که در کشور شناخته شده اند. اما سوالی که در این رابطه در ذه

هوشمند سازی مدارس، با تجهیز کردن مدارس بی روح و فرسوده دهه های گذشته محقق می شود؟ یا استفاده 

از این امکانات و تجهیزات مستلزم فضاهایی است که به صورت هوشمند طراحی شده و هماهنگ با تکنولوژی های 

توجه به عدم وجود پژوهش هایی که منجر به نتیجه گیری کلی در رابطه با فرم ساختمان، . با "نوین آموزشی باشد؟

ارتباطات فضایی و چگونگی تاثیر نور پردازی در اصول طراحی مدارس هوشمند، انجام چنین پژوهشی ضروری به 

ده از تکنولوژی ها نظر می رسد. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که یک مدرسه هوشمند، عالوه بر استفا

و فناوری های نوین، باید دارای ساختمانی باشد که کامال هوشمند طراحی شده است و عواملی چون استفاده از 

نور پردازی و رنگ پردازی مناسب، هم چنین استفاده از سیستم های الکتریکی و تاسیساتی هوشمند، در ایجاد 

 وثر خواهد بود.امنیت روانی در طراحی این ساختمان ها بسیار م

 

 فضاهای آموزشی، مدارس هوشمند، نور، رنگ، امنیت روانی.2 کلمات کلیدی

 

  . مقدمه7

همچنین در  آموزند، معنی شده است. دانش آموز میرا به  علمکه در آن انواع  محلیدر فرهنگ لغت به معنای  مدرسهواژه 

[. مدرسه هوشمند سازمانی 1اهوش، عاقل و بخرد همراه است]فرهنگ لغت، واژه هوشمند نیز با مفاهیمی همچون، صاحب هوش، ب

آموزشی با موجودیت فیزیکی و حقیقی)و نه مجازی( است که در آن دانش آموزان به شکل نوینی آموزش می بینند. در مدرسه 

م ارزشیابی نیکی و سیستهوشمند، کنترل و مدیریت، مبتنی بر فن آوری رایانه و شبکه انجام گرفته و محتوای اکثر دروس آن الکترو

.  در مدارس هوشمند، رایانه در نحوه تدریس و ارزشیابی تاثیر می گذارد و برنامه های درسی را [2]و نظارت آن هوشمند می باشد

تا حدودی تغییر می دهد. ولی در عین حال کارکردهای اجتماعی مدارس همچنان وجود دارد، زیرا می تواند دانش آموزان را در 

اجتماعی یاری کند. در مدارس هوشمند دانش آموزان می آموزند که انبوهی از اطالعات را پردازش نمایند و از این اطالعات روابط 

[. اما فناوری به تنهایی قادر به ایجاد یک محیط یادگیری معنادار نیست، مگر اینکه آموزش 1در جهت یادگیری بیشتر استفاده کنند]

. به دلیل تمایز یادگیری الکترونیکی و یادگیری سنتی در برخی جوانب، ممکن [4]رچه و همسو گردد با فناوری های گوناگون یکپا

است تبدیل موثر و موفقیت آمیز دروس سنتی به یادگیری الکترونیکی، تالشی پیچیده را بطلبد و نیازمند برنامه ریزی صحیح و 

 (.2و1های آموزش الکترونیکی در حال حاضر و گذشته است )جدول شمارهکنترل شده باشد و این برنامه ریزی نیازمند بررسی برنامه 
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.[5]یند و مراحل روند آموزشی، یادگیری و خالقیت ذهنی آ: نمودار فر7جدول شماره   

 
 

 

 : تکامل آموزش الکترونیکی2جدول شماره 

  آموزش الکترونیکی در حال حاضر آموزش الکترونیکی درگذشته

که جایگزین همان زمان، مکان و محیط  هر گونه روش آموزشی

چهره به چهره در کالس های سنتی است)آموزش مکاتباتی(2 

 آموزش از راه دور چند رسانه ای

آخرین تکامل آموزش از راه دور که با استفاده از 

تکنولوژی های شبکه داخلی به ایجاد، پرورش، ارائه و 

پردازد.تسهیل در یادگیری می  

 

 تعاریف
 

ر آموزش2 مدل یادگیری درس محور که در آن دانش تمرکز ب

 آموزان غیر فعال هستند.

مجموعه ای از سخنرانی ها برای انتقال موثر دانش از استاد به 

 دانشجو

 تمرکز بر فراگیری2 فراگیر محور

 پردازش اطالعات شناختی، سازنده در یادگیری

تفاوت های فردی در یادگیری2 یادگیری به عنوان یک 

اجتماعی فرایند  

نمونه های 

 آموزش

 عدم تعامل مستقیم میان استاد و دانشجو

 تعامل غیر هم زمان

 تعامل میان استاد و دانشجو و میان دانشجویان

تعامالت هم زمان، غیر هم زمان و در زمانی )مثال2 

 جلسات گفتگو، پیام های فوری، کنفرانس ویدئویی(

 تعامل

نه های جمعی، نوارهای  با موادهای چاپ شده یا نوشته شده، رسا

CAI/CBTکامپیوترهای مستقل ویدئویی و صوتی، تلفن،   

همه رسانه های الکترونیکی به ویژه تکنولوژی های 

 شبکه ای مانند اینترنت، شبکه های داخلی و خارجی
 فناوری

 

 بیان مسئله -2

ر مدارس، هنرستان ها و مراکز آموزش عالی، به امروزه بهره گیری از تکنولوژی های نوین آموزشی برای تدریس علوم مختلف د

عنوان یک اصل مهم، در دستور کار ارگان های مربوطه در تمامی کشورهای پیشرفته قرار گرفته است. در کشور ما این امر فقط با 

ع تکنولوژی د سریتجهیز کردن مدارس سنتی قبلی با ابتدایی ترین امکانات آموزشی هوشمند میسر گردیده است ولی با توجه به رش

های آموزشی در عصر حاضر، جامعه اطالعاتی آینده نیازمند مکان هایی است که در آن جا بتوان فناوری اطالعات را به صورت 

خالقانه، در جهت رشد و توسعه روند آموزشی علوم مختلف به کار برد. پژوهش حاضر در سدد یافتن پاسخ به این سوال است که 

زی مدارس، با تجهیز کردن مدارس بی روح و فرسوده دهه های گذشته محقق می شود؟ یا استفاده از این آیا امر هوشمند سا"

 "امکانات و تجهیزات مستلزم فضاهایی است که به صورت هوشمند طراحی شده و هماهنگ با تکنولوژی های نوین آموزشی باشد؟

 

 اهمیت و ضرورت موضوع -9

انه ای، سرعت نقل و انتقاالت اطالعاتی و مسئله انفجار دانش، اطالعات و دانش به سهولت امروزه به علت رشد فناوری های رای

و سرعت می تواند در اختیار همگان قرار گیرد و دیگر مانند گذشته، هنرستان تنها چهار چوبی نیست که هنرآموز بخواهد دانش، 

ب های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و وسائل ارتباط جمعی در مهارت و ارزش ها را در آن به هنرجویان منتقل کند، بلکه چهار چو

شکل پذیری پنداره های هنرجویان نقش تعیین کننده دارند. همچنین با توجه به اهمیت به سزایی که آموزش های نوین در تعلیم 

م د، انجام چنین پژوهشی مهو تربیت نسل آینده دارد و فقدان پژوهش هایی که منجر به نتیجه گیری مسمر ثمر در این زمینه باش

 و ضرور به نظر می رسد.
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 اهداف پژوهش -2

با توجه به متفاوت بودن شیوه آموزش هوشمند نسبت به سایر شیوه ها، محیط های آموزش هوشمند نیز باید نسبت به سایر 

ی باشد، باید هم ظاهر محیط های آموزشی متفاوت باشد، همچنین با توجه به رویکرد موضوع پژوهش که همان هوشمند سازی م

 .و هم کالبد بنای آموزشی هوشمند، نشانگر یک بنای تکنولوژیکی و هوشمند باشد

 

 پرسش های پژوهش -5

 پردازی چه تاثیری در ایجاد امنیت روانی مدارس هوشمند می تواند داشته باشد؟ نور -

 ند داشته باشد؟یک محیط آموزشی هوشمند چه تاثیری در روند یادگیری هنر جویان می توا -

 از نظر خصوصیات معماری چه وجه تمایزی میان یک بنای آموزشی هوشمند و یک بنای آموزشی سنتی وجود دارد؟ -
 

 روش پژوهش -6

حله اول، در مر. به دلیل کاربردی بودن این موضوع تحقیقاتی از چندین روش تحقیق به صورت ترکیبی استفاده گردیده است

تفسیری می باشد که ابتدا تمامی منابع، مدارک و اطالعات مربوط به موضوع پژوهش شناسایی و گرد  -تحقیقات به روش تاریخی

در مرحله دوم، تحقیق به روش مستند سازی می باشد. در این . آوری شده و سپس به بررسی و تفسیر اطالعات پرداخته می شود

ا مدارک جدید به شکل نقشه، عکس، اسالید و فیلم همراه بوده که روش تحقیق معموال با انجام مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد ی

 .در هنگام تجزیه و تحلیل و تلفیق اطالعات و داده های تحقیق مورد استفاده قرار می گیرند
 

 پیشینه پژوهش -1

انی مختلف: برخی مطالعات انجام شده توسط نویسندگان ایرانی در رابطه با فضاهای آموزشی در توالی زم9جدول شماره   

 )ماخذ: نگارنده(.

 سال نویسنده گان عنوان منبع نتیجه گیری

صورت یک   بهره گیری از فناوری اطالعات در فرایند یادگیری به 

ــاختار یادگیری را تغییر دهد و این امر   ــالوده و س ــانه، باید ش رس

ستقیم با تغییر نقش های معلم و دانش آموز، و   فقط در ارتباط م

 ر محتوای آموزشی امکان پذیر است.تحوالت ساختاری د

فصلنامه نو آوری 

های آموزشی، 

، سال 21شماره

 32هفتم، ص 

بررسی چالش های 

توسعه مدارس هوشمند 

 در کشور

 و همکاران محمودی
 

1101 

 نتیجه این پژوهش حاکی از اینست که2

شمندی معماری نوین در ایران   زمانی می توان به ماندگاری و ارز

ــت که روال ــته معماری امروز به   دل بس آموزش همگرایی در رش

صــورتی جا افتاده و کارآمد به اجرا در آید و طراحی هر عضــو بنا 

مطابق ضرورت اختصاص کلیه ویژگی های فوق به شکل یکپارچه 

 صورت گیرد.

مجله فناوری و 

آموزش، سال دوم، 

 211، ص 2جلد 

همگرایی در آموزش 

دروس فنی رشته 

 معماری

 انباقری و همکار

 

 

1101 
 

ــطح جهانی باالخص        ــرایط حیاط باز مدارس در سـ ــی شـ بررسـ

کشــورهای در حال توســعه حاکی از بی توجهی به منظر ســازی 

ــی و   ــاها و نقش موثر آنها در ارتقاء فعالیت های آموزشـ این فضـ

 یادگیری در بچه ها می باشد.

، 2آرمانشهر، شماره 

بهار و تابستان 

 90، ص 1100

 مروری بر نظریات و

گرایشات معماری منظر 

 حیاط باز مدارس

 رزاقی اصلو  فیضی
 

1100 

نتایج این تحقیق نشـــان می دهد که اگر گســـســـت های میان 

گاه می      ماری بر طرف گردد، آن های نظری و عملی مع آموزش 

ــتای تعمیق و ارتقاء آموزش معماری راهکارهایی را       توان در راسـ

 مورد توجه قرار داد.

نشریه علمی 

ناوری پژوهشی ف

آموزش، سال سوم، 

، 1، شماره 1جلد 

 121ص 

تجربه آموزش طراحی در 

 مدارس معماری

و  علی الحسابی

 نوروزیان

 

1100 
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در این پژوهش، بی برنامگی، عدم انســجام رویکردها و فراموشــی  

ماری            به مع یابی  ــت عدم دسـ لل  به عنوان مهمترین ع ها  ارزش 

 اد گردیده است.مناسب در آینده در مدارس معماری ایران قلمد

نشریه علمی 

پژوهشی فناوری 

آموزش، سال 

، 1چهارم، جلد 

 221، ص 1شماره 

آموزش معماری امروز و 

 چالش های آینده
 گرجی مهلبانی

 

1100 

هر چه میزان آگاهی های بصری بیشتر باشد و به قولی بهتر دیده 

باشــیم، بهتر خواهیم توانســت از مرحله قیاس های بصــری در   

حی، عبور کنیم و به ارائه طرحی خالق در مرحله الهام فرایند طرا

 نائل آییم.

نشریه علمی 

پژوهشی فناوری 

آموزش، سال سوم، 

، 2، شماره 1جلد 

 191ص 

قیاس بصری و جایگاه آن 

در آموزش خالق طراحی 

 معماری

 و همکاران خاک زند
 

1100 

 

 نور و امنیت روانی -8

است و مدرسه نقش موثری را در یادگیری ایفا می نماید. در یک مدرسه تنها کالس یادگیری بخش مرکزی از زندگی یک انسان 

های درس به عنوان فضاهای یادگیری مطرح نمی باشد بلکه تمامی فضاهای مدرسه از جمله ورودی، راهروها و فضاهای جمعی، 

و مصالح و... در فرآیند یادگیری موثر می باشد. حیاط، فضاهای انعطاف پذیر و... و نیز جزئیاتی مانند رنگ ها، نور پردازی، بافت 

وجود شرایط محیطی مناسب می تواند در انجام درست یادگیری مناسب باشد. عوامل قابل کنترل و قابل اندازه گیری در محیط 

اثیرات ترتیب تدر این جا به  های یادگیری جهت دستیابی به شرایط محیطی مطلوب عبارتند از2 شرایط نوری، صوتی و آب و هوایی.

هر یک از عوامل فوق را بر انسان و محیط های انسانی و چگونگی تامین شرایط مناسب و آسایش مطلوب برای آن مورد بررسی قرار 

 می گیرد.

 

 نور و آسایش بصری و فضایی -3

خلق این فضا چندان بهترین محیط های آموزشی با فضاهای جذاب و دلپذیر حالت سر زندگی و تالش را به وجود می آورد که 

آسان نیست. شکی نیست که در این موارد محیطی که برای آسایش و راحتی معلمان و دانش آموزان به وجود می آید و نور پردازی 

که برای آن انجام می گیرد اگر مهم ترین نقش را نداشته باشد؛ یکی از اصول مهم است. نور پردازی مصنوعی و یا طبیعی اگر در 

مور آموزشی و پیشرفت صورت پذیرد به یک اصل بنیادین تبدیل خواهد گردید. هدف نورپردازی مناسب این نیست جهت تحقق ا

که نور کافی را ایجاد کنیم تا مصرف کننده فضا، کارهایش را به راحتی و دقت انجام دهد بلکه این یک هدف اولیه می باشد و هدف 

 (.11، ص 1100ن که این امر با اهداف معماری نیز هم سو است)معیری نیا، اصلی خلق محیطی است در جهت تقویت فرم ساختما

نور طبیعی در طول روز باید به عنوان منبع اصلی به کار رود و با نور مصنوعی ترکیب شود تا در طی ساعات شب مورد استفاده قرار 

ی که از طریق پنجره میسر می گردد و دیگری گیرد. علت نیاز به نور طبیعی از دو عامل ناشی می شود2 ارتباط با فضای خارج

ماهیت نور طبیعی و نیز تغییرات آن در طول روز که نور مصنوعی این خاصیت را ندارد. اگر ایده آل فکر کنیم همیشه ممکن نیست 

امین خارجی را ت ترتیبی به وجود آید تا نور طبیعی از خارج ساختمان تامین شود. با این که اکثر پنجره ها دید مناسبی از فضای

می نمایند، اما گاهی اوقات نیازهای آموزشی و محیطی ایجاب می کند تا فضاهای داخلی کم نور تر باشد مانند فضاهایی که نور 

طبیعی آن ها از طریق هواکش و پنجره های سقفی تامین می شود. در این مکان ها که اغلب آتریا نامیده می شود، به نظر می رسد 

داخلی بیش از اندازه طویل باشد؛ نیازی نیست که دید خارجی وسیعی را تامین نماییم به شرط این که این فضاها  که اگر فضای

نور یکی از اصول مهم در تامین آسایش بصری و فضایی  (.11، ص 1100برای آموزش های طوالنی مدت استفاده نشوند)معیری نیا، 

یجاد می کند. تحقیقات ثابت کرده است که نور طبیعی و شفافیت آن بر روی حواس است که تاثیرات روانی متفاوتی را در انسان ا

کودکان تاثیر مثبت دارد. از دید کودکان این فضاها، فضاهایی دوستانه و با نشاط می باشد. )وجود نور طبیعی همراه با دید مناسب( 

کودک جلوگیری می نماید. به طور خالصه می توان گفت  این کیفیت در فضا از ایجاد حس زندانی بودن و در نهایت عدم امنیت در

 که نور کافی و نور پردازی مناسب در فضای آموزشی منجر به ایجاد موارد زیر می گردد2

 از یکنواخت شدن محیط برای دانش آموزان جلوگیری می شود. -1

 تنوع فضایی و تاکید فضایی، بیشتر می گردد. -2

 کارایی و فعالیت بدنی دانش آموزان( و افزایش یادگیری. ایجاد میل و رغبت به کار )باال بردن -1
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 افزایش دقت عمل و تمرکز حواس و بهبود عملکرد دانش آموزان. -1

 حفظ سالمتی چشم و قدرت بینایی، کاهش خستگی اعصاب و در نهایت ایجاد محیط داخلی سالم. -9

 .فعالیت ها و عملکردهای آموزشی، بهتر، راحت تر و دقیق تر انجام می شود -3

 ایجاد سر زندگی و شادابی در فضاهای یادگیری. -1

معیارهای عمده ای که در طراحی روشنایی داخلی یک فضا باید به آن ها توجه نمود عبارت است از2 میزان شدت روشنایی مورد 

یاز و ور مورد ننیاز در عملکرد های متفاوت، مقدار انعکاس سطوح، اختالف شدت نور یا کنتراست سطوح و نقاط مختلف فضا، نوع ن

میزان پیشنهادی شدت روشنایی برای عملکردهای مختلف  (.112، 1101ورد نظر در فضا)خسروجردی ، چگونگی تامین شرایط م

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به شرح  1010در محیط های یادگیری متفاوت می باشد. این میزان بر اساس آئین نامه 

 .ذیل ارائه شده است

 (. LUX: مقایسه شدت روشنایی مورد نیاز در عملکردهای مختلف)بر حسب 2دول شمارج.

 
 

موسسه  1010آئین نامه  -انگلیس، و -ژاپن، د -انجمن مهندسان روشنایی آمریکایی، ج -دپارتمان آموزشی آمریکا، ب -الف

 (.111، ص 1101)خسروجردی ،  12آفریقا و خاورمیانه)یونسکو(. منبع جدول شماره -استاندارد تحقیقات صنعت، ه

میزان انعکاس مواد مختلف به جنس، رنگ و کیفیت سطح آن ها بستگی دارد. با دانستن مقادیر انعکاس مواد و رنگ های 

مختلف و انعکاس مطلوب سطوح یک فضا می توان در انتخاب این سطوح تصمیم گرفت. باید توجه داشت در فضایی با ارتفاع زیاد، 

 ها دارای تاثیر بیشتری بوده و در فضایی یا ارتفاع کم و طول و عرض زیاد انعکاس سقف نقش اصلی را ایفا می کند.انعکاس دیوار
از آن جا که چشم دانش آموزان در فضاهای یادگیری دائما بین سطوح مختلف در حرکت است، برای تامین دید مناسب و طبیعی تا جایی 

شندگی سطوح مختلف را کنترل نمود و در حد نسبتا پایین و ثابتی حفظ نمود. جهت نیل به هدف که ممکن است باید سعی کرد اختالف درخ

 فوق موارد ذیل توصیه می گردد.

  برابر میز، حوزه آن و تخته کالس باشد. 1اختالف درخشندگی سطح مطالعه نباید بیش از 

  العه باشد.برابر سطح مط 19اختالف درخشندگی نور طبیعی سطح میزها نباید بیش از 

 .در حوزه دید از سطوح و رنگ های براق که سبب انعکاس منابع نوری و خیرگی چشم می شود، استفاده نشود 

  در صورتی که تخته تدریس سیاه باشد از گچ سفید، هر گاه آبی باشد از گچ زرد و اگر آبی مایل به سبز باشد از گچ

 زرد یا سفید بهتر است استفاده شود.
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 (.191، ص 1931منبع خسروجردی ، ) : مقایسه ضریب انعکاس یا درصد بازتاب مواد و مصالح مختلف5ره جدول شما

 
 

 (.191، ص 1931خسروجردی ،  :منبع): درصد بازتاب رنگ های مختلف6جدول شماره 

 
 

 های یادگیرینور در محیط -72

دانش آموزان را باال می برد. نور ضعیف چراغ دانش  تامین نور مناسب در فضاهای آموزشی قدرت یادگیری و بازدهی تحصیلی

آموزان را خسته، ملول و ناراحت کرده و می تواند باعث بی توجهی و حتی ابتالی آن ها به افسردگی گردد. امروزه بسیاری از کالس 

ول مدرسه سازی ساخته های مدارس از روشنایی مستقیم برخوردار است، اکثر مدارسی که در گذشته شتاب زده و بدون رعایت اص

شده است و یا ساختمان های مسکونی که از آن ها به عنوان مدرسه استفاده شده، بیشتر شبیه زندان می باشد. محیطی که هدف 

اصلی از طراحی آن، اداره کردن شمار زیادی دانش آموز با تعداد کمی نگهبان است. اگر نمی خواهیم مدارس ما فضایی هم چون 

 اشد باید بین طرحی که تنبیه می کند با طرحی که تربیت می کند تفاوت قائل شویم.زندان داشته ب

شایسته است که ساختمان ها و فضاهایی که در آینده به آموزش و پرورش کودکان اختصاص می یابد، از اصول اولیه معماری 

کن است طراحی دوباره و بازسازی مدارس موجود برای تناسب نور و رنگ فضاها با کارکرد آموزشی بهره مند باشد. از آن جا که مم

به صورت ریشه ای مقدور نباشد شاید بهترین نقطه آغاز برای بهسازی فضاهای آموزشی، بازنگری در برخی باورهای غلط درباره نور 

 (.113، ص 1101و رنگ در مدارس است)خسروجردی ، 

 

 کاربرد نور طبیعی در محیط های یادگیری -77

اصری که موجب امتیاز یک مدرسه می شود و کارایی آن را بسیار باال می برد، هیچ یک به اندازه نور طبیعی در از مجموعه عن

(. نور خورشید به این دلیل اهمیت دارد که میان سالمتی، از نظر جسمانی یا 121، ص1101کیفیت آموزش موثر نیستند)نایر، 

بطه مستقیمی وجود دارد. برای بچه هایی که بیشتر ساعت های روز را در فیزیولوژیکی و میزان نوری که دریافت می کنیم، را
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ساختمان های مدرسه محبوس هستند، این امری حیاتی است که زمان قابل مالحظه ای را نیز در اتاق های درسی اشباع از نور 

 (.02، ص1101طبیعی بگذرانند. با یک طراحی خوب می توان به این هدف دست یافت)نایر، 

حان مدارس باید فرض کنند که نور طبیعی تا زمانی که موجود است، منبع اصلی نور پردازی می باشد مگر این که قوانین طرا

آموزشی وضع شود که فعالیت در اتاق های مخصوص انجام گیرد. استفاده از نور طبیعی هم به علت خاصیت منحصر به فرد آن است 

انواع مختلف پنجره ها این امر امکان پذیر است. با این که پنجره ها برای ما نور طبیعی و و هم ارتباط با دنیای خارج که از طریق 

منظره خارج را تامین می کنند، گاهی اوقات باعث مزاحمت و عدم آسایش می شوند. مثال وقتی که آسمان کامال روشن است و یا 

ند. نورگیرهای سقفی و دیواری باید به دقت بررسی شوند و تابش مستقیم خورشید که ادامه فعالیت در یک فضا را متوقف می ساز

سازماندهی آن ها در یک فضا با توجه به جهت آن ها در فضا انجام می گیرد. پنجره ها روی سایر عوامل محیطی به خصوص دمای 

به عنوان یک بخش بسیار آسایش، تهویه مناسب هوا، بازده انرژی و مزاحمت های صوتی موثرند. بنابراین می توان به پنجره ها 

پیچیده از طراحی یک ساختمان نگاه کرد و برای این که حداکثر فایده و حداقل مزاحمت را داشته باشند باید به دقت در طول 

استفاده از نور طبیعی خورشید در محیط های یادگیری در درجه اول  (.23، ص 1100طراحی مورد بررسی قرار گیرد)معیری نیا، 

دارد. این نور از طریق پنجره ها، نورگیرها و سایر بازشوها تامین می شود. اندازه این بازشوها بستگی به شدت تابش اهمیت قرار 

خورشید در محل و سایر عوامل اقلیمی از جمله باد و تهویه هوا دارد. برخی عوامل از جمله استفاده از مصالح سنتی در ساخت بنا، 

یا دارای بادهای شدید، ابعاد بازشوهای خارجی را محدود می کند و در چنین شرایطی استفاده مساله ایمنی در مناطق زلزله خیز 

از نور مصنوعی در کنار نور طبیعی بیشتر پیشنهاد می شود. با توجه به موارد فوق، مقدار تقریبی سطح پنجره در فضاهای آموزشی 

درصد از سطح  29ح جانبی می توان در نظر گرفت.)حداقل در حدود یک سوم تا یک پنجم سطح کف و یک پنجم تا یک هشتم سط

کالس به پنجره اختصاص داده شود( در صورتی که پنجره ها از جبهه شمالی نور بگیرد این مقادیر کمی افزایش پیدا می کند. قابل 

متوسط روشنایی توجه است، در فضاهایی که سطح پنجره در آن ها بیش از یک هشتم تا یک دهم سطح کف می باشد، میزان 

حاصل از نور طبیعی در ارتباط مساوی با مقدار سطح پنجره نیست. در برخی موارد مجبور هستیم با استفاده از تمهیداتی چون 

ایجاد سایبان، استفاده از جداره های سبز، شکست در نما و عقب نشستن در حجم، از ورود اشعه مستقیم خورشید به درون فضا 

 جلوگیری نماییم.

طور کلی جهت گیری ساختمان مدارس باید به گونه ای باشد که حداکثر تابش آفتاب در کالس ها هنگام زمستان و جلوگیری به 

از نفوذ تابش مزاحم در تابستان در آن فراهم آید. بر این اساس میزان نورگیری هر نقطه با توجه به زاویه تابش و جهت تابش 

عوامل شهری و جغرافیایی نباید در روشنایی محیط، نقصان یا خللی وارد نماید. باید  مشخص می گردد. هم چنین باید دقت داشت

دقت شود، در قسمتی که توده ساختمان آموزشی در آن استقرار یافته است باید به سایه اندازی عوامل ساختمانی توجه شود. در 

و بالعکس در نواحی گرمسیر وجود سایه در فضاهای نواحی سردسیر بهتر است از ایجاد سایه در محیط های آموزشی پرهیز شود 

 (.199، ص 1101باز مطلوب است)خسروجردی، 

 

 کاربرد نور مصنوعی در محیط های یادگیری -72

وقتی نور خورشید کم می شود، در روزهای ابری و یا در طول ساعاتی که نور طبیعی در دسترس نمی باشد الزم است تا از نور 

. نور مصنوعی هم مانند نور طبیعی عوامل متفاوتی را به دنبال دارد. مسائلی که می بایست بررسی شوند، مصنوعی استفاده کنیم

 عبارت است از2 منابع نوری، نورافکن ها، تجهیزات نوری و تاسیسات وابسته به آن.

مپ ها نور نسبتا یکنواخت ابتدایی ترین منبع نوری که در مدارس به کار می رود انواع المپ های فلورسنت خطی است. این ال

را برای ما تامین می کنند. آن ها کارآیی مناسبی دارند مثال رنگ ظاهری المپ، بازده مناسب، تجهیزات نوری و الکتریکی مناسب. 

رد می توانند برای نورپردازی های معمولی و یا نورپردازی برای مکان ها و موا (CFL)المپ های کامپکت که اخیرا به کار می روند

خاص به کار روند. مدل های کوچک تر آن ها راه حل مناسبی به جای المپ های فیالمنتی تنگستنی می باشند. این المپ ها رنگ 

و کارآیی مناسبی نیز دارند و فقط تعداد کمی از آن ها در حال حاضر این قابلیت را دارند که کم نور شده و میزان نور آن ها تغییر 

 (.11، ص 1100نماید)معیری نیا، 

المپ های فیالمنت تنگستنی و المپ های هالوژن خطی سابقا به طور گسترده ای باهم به کار می رفتند. این موضوع بیش تر 

به دلیل قیمت اولیه کم آن ها، فشرده بودن ابعادشان، رنگ مناسب و نصب راحت شان بود. با این وجود این المپ ها بازده و طول 
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طراحان توصیه می شود که بهتر است تا از المپ های فلورسنت کامپکت استفاده شود که بهتر می باشند.  عمر کوتاهی دارند و به

ولت الزم است( و یک عضو بازتابنده دائمی در  12المپ های باز تابنده که ولتاژهای پایینی دارند)برای یک ترانسفورماتور کوچک 

این المپ های بازتابنده به نسبت المپ های فیالمنت تنگستنی طول عمر  آن ها وجود دارد برای اهداف خاص به کار می روند.

آخرین گروه المپ هایی که در این قسمت  بلندتری دارند ولی بازده آن ها نسبت به المپ های کامپکت فلورسنت کم تر است.

، شامل انواع المپ های سدیم با فشار باال بررسی می شود، انواع المپ های تخلیه الکتریکی با فشار باال می باشند. این نوع المپ ها

المپ های فلورسنت جیوه ای با فشار باال و المپ های فلزی هالید با فشار باال می باشند. این گروه المپ ها، بر اساس رنگ اجزا و 

ن نکته ت به ایرنگ ظاهری شان تقسیم بندی می شوند و الزم است تا بر اساس نوع کاربری شان نیز طبقه بندی شوند. ضروریس

توجه کنیم که این المپ ها بعد از این که کلید زده شد، مدت زمانی می گذرد تا به طور کامل روشن شوند و بعد از این که خاموش 

شدند مدت زمانی می گذرد تا دوباره روشن شوند. انتخاب انواع نور افکن ها به درجه و نوع نوری که مورد نیاز است بستگی دارد. 

یا روشنایی بسته به شدت نور خروجی نور افکن و پخش نور آن دارد. توزیع نور را در ابتدا می توان از روی جدول ساده  درجه نور

ای که در ذیل نشان داده شده است به دست آورد. این جدول تقسیم بندی ساده ای از توزیع نور خروجی یک پرتو افکن را نشان 

تا نوع الگوی نورپدازی بدست آمده را بهبود بخشد. می بایست این نکته را نیز در نظر  می دهد ولی می تواند به طراح کمک کند

و نور افکن دیواری پایه دار  Wall-washingبگیریم که در بعضی از نور افکن ها پخش نور خروجی یکنواخت نیست مثال نور افکن 

د. الزم است چگونگی نصب نور افکن ها برای مثال بر روی غیر مستقیم. تجهیزاتیکه انتخاب می شود باید با معماری هماهنگ باش

 (.12، ص 1100سقف ها و دیوارها، فرورفتگی های داخل سقف و یا الحاقات ساختمان به دقت بررسی شود)معیری نیا، 
 

 (.99، ص 1911معیری نیا، )منبع: : میزان پخش نور از نورافکن ها1جدول شماره 

 
 

نورپردازی در مدارس مورد استفاده قرار می گیرد، تعبیه یک ردیف نورافکن های منظم سقفی و ابتدایی ترین روشی که برای 

یا آویزان است. این فرم نورپردازی یک حالت نورپدازی یکنواخت گسترده ای را ایجاد می کند که برای انجام کارهای سخت مناسب 

رد که معموال خوشایند است. اگر فقط از فرم آویزان و یا سقفی به و قابل قبول است و نورپردازی یکنواختی را نیز به وجود می آو

تنهایی استفاده شود احتمال دارد که ظاهر سقف بی نظم شود. بر این مشکل می توان با تعبیه یک سیستم نورپردازی پیوسته فایق 

ه که در داخل سقف کار گذاشته می شوند بآمد که از نور پردازی مستقیم، غیر مستقیم و یا پرنور تشکیل می یابد. نور افکن هایی 

ساختمان ظاهری هماهنگ تر می دهند. ولی به علت این که مخفی هستند نور را به طور مستقیم پخش نمی کنند که این خود 

تری خواهند رباعث می شود تا فضا کم نورتر به نظر آید. با این حال اگر این نوع تجهیزات با یک بازتابنده قوی به کار روند نتیجه موث

نورافکن های غیر مستقیم و یا نورافکن هایی که نور را به سمت باال پخش می کنند می توانند سقف را روشن کنند و  داشت.

فضاهایی با نور بسیار کم برای ما به وجود آورند. هم اکنون روی این موضوع تاکید می شود که بعضی از سطوح داخل ساختمان 

-Wallروشن به نظر آیند. برای نیل به این هدف الزم است تا ترجیحا این سطوح را با نورافکن های  مثل دیوارها و سقف باید

washing  نورپردازی کنیم یا از نورافکن هایی که نور را به سمت باال پخش می کنند، استفاده نماییم. با این حال این روش ممکن

موثرترین  (.11، ص 1100رپردازی ضعیف و غیر جذاب به نظر آید)معیری نیا، است برای تمام سطوح کارساز نباشد و باعث گردد تا نو

نورپردازی مصنوعی، نوعی است که از انواع مختلف در نورپردازی استفاده می شود مثال نورپردازی گسترده، نورپردازی برای فعالیت 

به تجهیزات اش وابسته است ولی در عین حال های سخت و نورپردازی شدید. با وجود این که نورپردازی مصنوعی در درجه اول 

ضروری می نماید تا میزان بازتابش از روی سطوح اصلی فضاها مانند اثاثیه موجود در آن و همچنین میزان نوری که توسط این 

ی باشد ا وسایل و سایر عناصر موجود در فضا جذب می شود، به دقت بررسی شود. به طور کلی تاسیسات نور مصنوعی باید به گونه
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، 1100که امنیت و آسایش بصری را برآورده کند، از نظر انرژی پر بازده باشد و با طراحی کل ساختمان هماهنگ باشد)معیری نیا، 

از آن جا که در فضاهای آموزشی نور طبیعی در کنار نور مصنوعی مورد استفاده قرار قرار می گیرد، پیشنهاد می شود از  (.19ص 

با توزیع نوری بین مستقیم )با ضخامت مشبک( تا مختلط یا یکنواخت استفاده شود. در این صورت بهتر است  چراغ های فلورسنت

که ردیف چراغ ها، عمود بر تخته تدریس و جهت استقرار میز و صندلی دانش آموزان در نظر گرفته شود. در این صورت پیش بینی 

 (.191، ص 1101دی ، روشنایی موضعی برای تخته تدریس الزامی است)خسروجر

 

 کیفیت نور پردازی در محیط های یادگیری -79

عالوه بر این که باید نور از لحاظ کمی به طور کامل مهیا شود از لحاظ کیفی نیز باید به گونه ای باشد تا در داخل فضا ماهیت 

از نور خورشید میسر است. توزیع نور نیز  منحصر به فردی را ایجاد کند. بعضی از موارد از طریق تغییرات نور طبیعی تابیده شده

میزان دید را افزایش می دهد. ویژگی خطی نور که از پنجره ها وارد می شود)حرکت نور در داخل فضا( یک مشخصه مهم نور است 

ان که بر روی چیدمان فضای داخل، وسایل موجود در آن و جنس سطوح تاثیر می گذارد و سطوح عمودی را روشن می کند و میز

نور طبیعی در محیط های یادگیری بهتر است به صورت نور پخش   (.11، ص 1100آن بستگی به بازتابش نور دارد)معیری نیا، 

شده و یکنواخت باشد. حضور نور مستقیم در محیط های یادگیری آسایش مطلوب کاربر را بر هم زده و یادگیری او را کاهش می 

  (.191، ص 1101مناسب باعث ایجاد حس شادابی و پویایی در فضا می شود)خسروجردی ، دهد. حضور نور طبیعی همراه با دید 

جنوب است. نور مستقیم جنوب باید با تمهیداتی -بهترین جهت استقرار فضاهای یادگیری )کالس های درس تئوری و عملی( شمال

شده وارد فضاهای آموزشی گردد. در جهات غرب چون ایجاد سایبان، شکست حجم و... مهار گردد و به صورت نور یکنواخت و پخش 

و شرق بنا، بهتر است از ورود اشعه مستقیم خورشید به درون فضا جلوگیری نماییم. در فضاهای آموزشی بهتر است از نور ترکیبی، 

یمه مستقیم)با نوری ن ترکیب نور طبیعی به همراه نور غیر طبیعی یا مصنوعی استفاده شود. بهتر است از المپ های فلورسنت با توزیع

(. توصیه می شود انعکاس تمام شده از روی سطوح 199، ص 1101صفحات مشبک( یا یکنواخت استفاده شود)خسروجردی ، 

باشد زیرا انعکاس موثر دیوارها توسط اشیاء موجود در اتاق و مواد چسبیده به دیوار کاهش می یابد. با در  %3دیوارها نباید کمتر از 

قف ها برای این که ظاهر نورپردازی یک فضا از کیفیت بهتری برخوردار باشد باید انعکاس تمام شده از روی سطح نظر گرفتن س

 (.11، ص 1100برسد)معیری نیا،  %1سقف تا آن جا که امکان دارد زیاد باشد و حداکثر به 

پخش نور است. یعنی کنتراست در  یکی از جنبه های خیلی مهم برای داشتن یک محیط داخلی رضایت بخش ایجاد تعادل در

داخل فضا داشته باشیم ولی نه به میزان خیلی زیاد. اگر روشنایی آن قسمت از ساختمان که از داخل پنجره قابل مشاهده است 

 خیلی زیاد باشد و در مسیر میدان دید یک فعالیتی که روشنایی کمی الزم دارد قرار بگیرد، در این صورت خیرگی غیر قابل تحمل

رخ می دهد که با کاهش کنتراست، دیدن جزئیات را غیر ممکن می سازد و به عالوه کارآیی را نیز کاهش می دهد. یک نمونه از 

خیرگی غیر قابل تحمل زمانی رخ می دهد که یک پنجره روی دیواری قرار گیرد که تخته سیاه بر روی آن نصب است که از این 

(. در حوزه دید، باید از سطوح و رنگ های براق که سبب انعکاس منابع نوری و 11، ص 1100کار باید اجتناب کرد)معیری نیا، 

خیرگی چشم می گردد، استفاده نشود. در بعضی از فضاهای یادگیری چون سمعی و بصری، سالن اجتماعات بهتر است دیوارها مات 

فضاهایی چون سایت کامپیوتر ارتفاع پنجره ها باید طوری باشد و از نور مصنوعی و قابل کنترل جهت روشنایی فضا استفاده شود. در 

در نظر گرفته شود که در کیفیت دید صفحات مونیتور تاثیر منفی نداشته باشد. در کتابخانه بهتر است حداقل از سه شیوه نورپردازی 

 استفاده شود2

 است که نور از باال تابیده شود. لوکس الزم است و بهتر آن 299تا  199توجه به نورپردازی قفسه ها که نوری بین  -1

 توجه به نورپردازی سالن مطالعه که بهتر است جهت روشنایی از نور طبیعی به همراه نور مصنوعی در سقف استفاده شود. -2

 لوکس است. 999تا  199توجه به نورپردازی بر روی میزهای مطالعه که نوری بین  -1

 

 ب و کافی در محیط های یادگیری به شرح ذیل اشاره نمود.توان به پیامدهای نورپردازی مناسدر پایان می

 افزایش دقت عمل و تمرکز افراد.)معلم، دانش آموزان( -1

 افزایش میل و رغبت به کار و یادگیری. -2

 حفاظت از سالمت چشم و کاهش خستگی اعصاب. -1
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 انجام بهتر و دقیق تر و راحت تر کارها. -1

 (.190، ص 1101دگیری و نیز تاکید فضایی)خسروجردی ، ایجاد تنوع و سرزندگی و شادابی در فضاهای یا -9

 

به طور کلی مسائلی که از نظر نور برای دید و مطالعه در کالس درس با توجه به محیط دید سالم حائز اهمیت می باشد، به 

 شرح زیر است2

 .تاثیر نور طوری باشد که منبع نور در حوزه دید دانش آموز قرار نگیرد 

 ر کافی در کالس در صورتی که پنجره های نور گیری در یک سمت واقع شده باشد، سطح کل به منظور ایجاد نو

 پنجره ها نباید از یک پنجم الی یک هفتم سطوح کالس کمتر باشد.

  ،برای آن که تاثیر نور خورشید که منبع نور طبیعی کالس محسوب می شود، به طور مستقیم به کالس وارد نشود

 مناسب از قبیل سایبان باالی پنجره و یا سایبان کرکره ای و جانبی توصیه می شود.بکار بردن سایبان های 

 نیمه مستقیم و یا یکنواخت استفاده نمود.-برای روشن نمودن کالس درسی ممکن است از نور مستقیم 

 یچراغ های سقفی در کالس باید طوری نصب شود که خیرگی را سبب نشود و همچنین باید از چراغ مخصوص برا 

 روشن کردن تخته سبز استفاده کرد.

  1101لوکس تعیین شده است)شاطریان، 999و حداکثر  299حداقل مقدار شدت روشنایی الکتریکی کالس درسی ،

 (.111ص

 

 برای مدارس جدید)هوشمند( DFEEقوانین مربوط به مدارس و استاندارد های ساختمانی -72

 1003دو توصیه می شود مربوط به قوانین آموزشی)بخش مدارس( سال  قوانینی که در ساختمان مدارس جدید و موجود هر

استانداردهای اقلیمی توصیه می گردد که در استانداردهای  01است. برای ساختمان  مدارس جدید مقررات ساختمانی شماره

استانداردهای ساختمانی  برای ساختمان های مدارس در انگلستان بدان اشاره گردیده است. مدارسی که بر اساس DFEEساختمانی 

DFEE  می باشند از روال مربوط به قوانین ساختمانی معاف می گردند، اما استانداردهای ساخت و ساز به اطالعات رضایت بخشی

را ذکر می  "مهار آتش" Bدر زمینه قوانین ساختمانی اشاره دارد. مثال در بحث آتش سوزی استانداردهای ساختمانی قانون 

(، مهار سوخت و نیرو، به صورت زیر 1009)جوالی  "L"(. نکات زیر از قوانین ساختمان قسمت 00، ص 1100ا، کند)معیری نی

 برای ایمنی تاسیسات نورپردازی به دو مسئله مهم اشاره می گرددL 2خالصه می شود. در قسمت 

 منابع نوری و مدارهای آن ها باید از نظر انرژی مقرون به صرفه باشد. -1

 پردازی باید قابل کنترل باشد. تاسیسات نور -2

در این زمینه، راهنمایی های الزم برای این که مطمئن گردیم که هر دو این ضوابط را در نظر گرفته ایم به همراه روش های 

 متفاوت محاسباتی ارایه شده است. 

یم از نوع المپ های فلورسنت، منابع نوری که استفاده می نمای %09برای این که از نظر انرژی مقرون به صرفه باشد باید 

لومن بر وات  99فلورسنت فشرده یا المپ های تحت خالء الکتریکی با فشار باال باشند و یا این که کارایی متوسط مدار باید بیش از 

 وجود دارد.  ،باشد. استثناهایی نیز در ارتباط با فضاهای نمایشگاهی و یا فضاهایی که منابع نوری با کارایی کم تر مناسب نیاز است

برای این که کنترل بیش تر بازده را داشته باشیم، الزم است کلیدها را به صورت منطقه ای تعبیه نماییم. این آرایش می تواند 

به صورت یک سیستم مرکزی باشد به شرط این که قسمت مرکزی تقویت شود یا تحت نظارت یک فرد آگاه باشد. ذکر این نکته 

لومن بر وات را به طور متوسط در نظر می گیرند،  39ضریب روشنایی مدار باالتری یه میزان  CIBSE و DFEEضروری است که 

لومن بر وات می رسد. در این قسمت ذکر این نکته ضروری است که قوانین  99حال آن که در قوانین ساختمانی این مقدار به 

اط با صرفه جویی در مصرف انرژی را دنبال می نماید مشروط بر ساختمانی در زمینه کنترل نورپردازی یک راه حل حساس در ارتب

 (.199، ص 1100لومن بر وات باشد)معیری نیا،  39این که کارایی آن 
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 میزی درمعماری مدارسشتباه در زمینه نورپردازی و رنگ آهفت تصور ا -75

 2 باید میزان روشنایی فضاها یکنواخت باشد12اشتباه شماره 

شمع)واحد روشنایی(  99ها و مقررات ساختمانی، برای کل فضاهای آموزشی روشنایی یکنواختی را، معادل با اکثر آیین نامه 

سه دهه ی اخیر هم تغییری در این میزان اعمال نشده است. اما همان طور که در ابتدای بحث اشاره -توصیه می کنند که در دو

فضاهایی همچون فضای خط تولید در کارگاه و کارخانه است. از دیدگاه کردیم، روشنایی یکنواخت در سراسر محیط بیشتر مناسب 

، حتی این موضوع در زمان خود مطرح بوده و امروزه عمر آن به سر آمده است. به هر حال، به عنوان 21متفکرین کل نگر قرن 

ر کمتری را برای فرو رفتگی های پا شمع را برای فضای مرکزی اتاق اختصاص داد، ولی مقدار نو 99پیشنهاد می توان روشنایی 

 داخل دیوارها، و روشنایی بیشتری را برای دیوارهایی که کارها و آثار دانش آموزان روی آن ها نصب می شود، در نظر گرفت.

 2 رنگ های اصلی را برای کودکان به کار بگیرید22اشتباه شماره 

است که پر نور و دارای رنگ های اصلی)قرمز، زرد، آبی، سبز این تصور رایج که مناسب ترین فضاها برای کودکان، فضاهایی 

و...( باشد در حقیقت بر هیچ تحقیق معتبری استوار نیست. در واقع، تجربه این را نشان داده که کودکان نسبت به کوچک ترین 

تون)غلظت و شدت( های تغییرات نور و رنگ حساس اند و به آن عکس العمل نشان می دهند. به عنوان مثال کودکان نسبت به 

مختلف رنگ های موجود در طبیعت و رنگ پوست انسان توجه خاصی نشان می دهند و از آن لذت می برند. این در حالی است که 

این رنگ ها به هیچ وجه به مجموعه رنگ های اصلی تعلق ندارند. نتیجه این که، استفاده زیاد از رنگ های اصلی در محیط آموزش 

 شدن محیط آن ها می گردد، لذا از این رنگ ها باید به میزان کمتری استفاده کرد. موجب نامطلوب

 2 قرمز رنگ پرخاشگری و سبز رنگ آرامش است12اشتباه شماره 

این نظر که رنگ قرمز موجب پرخاشگری می شود، رنگ سبز آرامش بخش است و یا رنگ زرد هوش و قدرت تفکر فرد را تقویت 

تنی بر تحقیقات منسوخ شده و سطحی است. در اوایل قرن بیستم صدها، بلکه هزاران مدرسه، بیمارستان و می کند، متاسفانه مب

زندان را به منظور القای آرامش به کاربران، به رنگ سبز در آوردند. اما عوارض ناشی از به کارگیری این رنگ های بسیار آرامش 

نظر ناشی از جهل مرکب بوده است. نتیجه این که کلیه رنگ ها اگر به آشکار و معلوم شد که آن  09و  09بخش در دهه های 

صورت منظم و اصولی، همراه با تفکر عمیق به کار گرفته شوند، برای دانش آموزان در کلیه رده های سنی جایگاه ویژه ای را خواهند 

د جود و شیوه نورپردازی تناسب داشته باشد. بایداشت. ضمنا به کارگیری صحیح رنگ ها باید با بافت فرهنگی و اقلیمی، امکانات مو

دانست که اگر درصد بیشتری از سطح سقف و دیوارها به رنگ هایی اختصاص یابد که میزان بازتاب نوری باالتری دارند، این امر 

زان می توانند با عمل بهره وری نورپردازی را به میزان چشم گیری افزایش خواهد داد. این نکته به اندازه ای مهم است که نورپردا

درصد کاهش دهند.  29به آن، تعداد چراغ های مورد نیاز در محیط را، با در نظر گرفتن میزان بازتاب نور سطوح مجاور آن ها تا 

 حالبته باال بردن بهره وری نورپردازی نباید بهانه ای شود تا در طراحی فضا فقط از رنگ های روشن استفاده کنیم. لذا استفاده صحی

از رنگ های سیر و شاخص در فضاهای مورد نظر و طراحی شده عامل مهمی است که می تواند محیط آموزشی متنوع و انگیزه 

 بخشی را برای دانش آموزان و معلمین فراهم کند.

 2 بهترین رنگ ها، رنگ های خنثی هستند12اشتباه شماره 

رای فضاهای آموزشی مجموعه ای از رنگ های خنثی هستند، چرا اشتباه رایج دیگر این است که می گویند بهترین رنگ ها ب

که رنگ های خنثی موجب می شود دانش آموز و معلم به جای تمرکز بر معماری مدرسه، بر مباحث درسی متمرکز شوند. باید 

کعبی شکل شیشه قرن بیستم، ساختمان های م 19و  39توجه داشت که این استدالل، بر همان تفکری مبتنی است که در دهه ی 

ای، فلزی و آلومینیومی مالل انگیز را در شهرهای سراسر دنیا به صورت بی رویهای رواج داد؛ آن تفکری که هدف آن ارائه ی 

ساختمان هایی انعطاف پذیر، با طراحی و مهندسی منطقی و هوشمندانه بود که بتواند کارآمد مناسبی داشته باشد، به عالوه 

کم اهمیت جلوه می داد و در عوض بر انسانیت و انسان مداری تاکید داشت. سیاست طراحی معماری خنثی  را "معماری یادمانی"

یاد می شود.  "معماری بی روح"ر داشت و دوره ای از تاریخ معماری را به وجود آورد که امروز از آن به نام بنتیجه ای معکوس در 

رنگ سفید با سایه های مختلف  را به کار گرفته اند، با افتخار یاد و احساس  معماران از این که، فقط در ساختمان یک مدرسه، شش

غرور می کنند، چرا که به زعم آنان این امر می تواند نشان قابلیت و دقت باالی شان در ارتباط با تغییرات جزیی رنگ سفید باشد. 

ر مثبتی دارد که رنگ های غالب به کار گرفته شده در اما تحقیقات نشان داده است که محیط آموزشی در صورتی بر یادگیری تاثی

این محیط، خاکستری، بژ، سفید و سفید مایل به زرد یا خاکستری نباشد. این امر در زمینه ی فضاهای داخلی و فضاهای خارجی 
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ار نتایج خوبی به بطراحی فضاهای آموزشی با رویکرد به کارگیری رنگ های خنثی به ندرت  ببنا صدق می کند. به هر حال، تجار

 آورده و چندان مورد استقبال واقع نشده است.

 2 از المپ های یک شکل برای فضاهای آموزشی استفاده کنید92اشتباه شماره 

یکسان بودن المپ های به کار رفته در فضا هیچ تاثیری بر شیوه یادگیری دانش آموزان ندارد، بلکه فقط روند مدیریت بر امور 

ن تر می کند؛ بدین ترتیب که با مسئولیت نیروهای خدماتی سبک می شود تا فقط یک نوع المپ تهیه و در ساختمان را آسا

انبارهای خود ذخیره کنند. چنین اقدامی مانند آن است که دانش آموزان را مجبور کنیم روی صندلی های پالستیکی سخت و غیر 

ره شوند و هم زمان به مطالبی که معلم می گوید گوش دهند. شرکت قابل انعطافی آرام و بی حرکت بنشینند و به سمت جلو خی

های تجاری در دوره های اخیر با اتخاذ چنین رویکردی در عرصه رقابت، دیگر نمی توانند جایگاهی برای خود کسب کنند. در واقع 

سبقت را از آنان خواهند ربود.  اگر شرکت ها نتوانند به خواسته های شرکت کنندگان به موقع پاسخ دهند، رقبا به سرعت گوی

امروزه کلیه مشاغل، از جمله سازمان های آموزشی، مشابه شرکت های تجاری شده اند، و آن ها که موفق ترند، در این زمینه، به 

متمرکز شده اند.  "خواسته های مصرف کنندگان خدمات آموزشی"جای توجه به راحتی و سهولت کار خودشان، بر پاسخگویی به 

 توجه به این نکات، بهتر است شما انواع المپ ها را در انبار داشته باشید و نیازهای دانش آموزان را در اولویت قرار دهیدبا 

 2 بهتر است در فضاهای ورزشی از نور طبیعی استفاده نشود32اشتباه شماره 

کاری بسیار مشکل است. این در حالی معموال چنین تصور می شود که استفاده از نور طبیعی و تنظیم آن در فضای آموزشی 

است که یکی از مهم ترین عناصری که حتما باید در فضاهای آموزشی حضور داشته باشد نور طبیعی است. تحقیقات نشان داده 

درصد  22درصد و نمرات شفاهی آنان  29است که اگر از نور روز در کالس درس ریاضی استفاده شود نمرات کتبی دانش آموزان 

یش می یابد. در مورد ورزشگاه نیز حذف نور طبیعی از این فضا، به دلیل سختی کنترل آن، رویکردی نادرست و اشتباه است. افزا

استفاده از نور شمال، نور فیلتر شده و نیز به کارگیری وسایلی برای تنظیم و هدایت نور فقط برخی از راه حل های استفاده از نور 

زشی است. با توجه به این که پیش بینی کلیه ی عملکردهایی که به فضای پویا و پر جنب و جوش طبیعی در فضاهای مسابقات ور

 مدارس یا دانشگاه ها اختصاص خواهد یافت، امری غیر ممکن است، باید تالش شود تا اکثر آن ها از نور روز برخوردار شوند.

 ند22 فضاهای نمایشی و عملیاتی باید فاقد پنجره باش1اشتباه شماره 

این تصور اشتباه بر این فرض استوار است که چون نورپردازی صحنه ها از اهمیت وافری برخوردار است، پنجره ها مانعی در 

برابر نورپردازی اند. امروزه سالن های گران قیمت و بدون پنجره بسیاری که در واقع جعبه هایی سیاه اند، در مالکیت بسیاری از 

رار دارد. تجربه ی صدها ساعت گفت و گو و بحث و تبادل نظرها با بازیگران، رقصندگان و نوازندگان نشان صاحبان با قابلیت آن ها ق

داد که این هنرمندان فضاهایی را ترجیح می دهند که مشابه اقامت گاه خود آنان باشد و به نور، مناظر شهری، محوطه سازی یا 

لی تئاتر جعبه سیاه، فضایی است انعطاف پذیر که تجهیزات کمتری نسبت پردیس سرسبز فضاهای آموزشی مشرف باشد. ایده ی اص

به سایر تئاترها دارد و تئاتر های معمول، فضای باالی پرده و زیر طاق صحنه جهت آویختن چراغ ها و سایر عناصر صحنه پرده ای 

رستانی در نیویورک، شوایی متشکل از سنگین و فضاهی جلو پرده یا همان فضای پیشین صحنه را در خود جای می دهند. در دبی

متخصصان تئاتر، تئاتر جعبه سیاه را پیشنهاد داد، چرا که آن ها بر این عقیده بودند که چنین فضایی، نسبت به تئاترهای دارای 

واژه  "ه سیاهجعب"تجهیزات، دانش آموزان را بیشتر به سمت تفکر خالق و نوآورانه سوق می دهد. البته شاید بتوان به جای واژه ی 

را به کار برد. چرا که لوح سفیدی از کرباس طراحی نشده است تا دانش آموزان شخصا به طراحی آن  "جعبه سفید"ی مناسب تر 

بپردازند، به جای این که، سازه ی آماده ی تئاتر، رویکرد خالق بودن را به آنان تحمیل کند. به همین شیوه الزامی نیست که طراحان 

ق و غیر قابل انعطافی روش نورپردازی نمایش را به هنرجویان تئاتر دیکته کنند. بلکه رویکرد صحیح آن است که به صورت دقی

گزینه های مختلف از جمله نور طبیعی و سطوح شفاف در اختیار آنان قرار گیرد تا آزادی طراحی و امکان ارتباط فضاهای نمایشی 

 [.1شی فراهم آید]در عرصه های مختلف اجتماع و محیط های آموز

 

 امنیت روانی در محیط های آموزشی هوشمند -76

مراکز و فضاهای آموزشی طراحی شده برای امر آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت ارتباط بسیار حساسی با روحیات و بحث 

کند. پس در بحث طراحی روانی افراد دارد و این امر دقت نظر در عوامل غیر مادی و در ظاهر غیر مهم را حساس و برجسته می

فضاهای آموزشی و تعلیمی بایستی قبل از هر چیز شناختی صحیح و عمیق از شرایط و نیازهای روحی افرادی که فضای معماری 
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برای آنها طراحی می شود در دست باشد. به عنوان مثال شرایط سنی و نوع مفاهیم و علومی که در فضای طراحی شده تعلیم داده 

طراحی را تحت تاثیر عمیقی قرار میدهد یا نوع رنگهایی که در فضاها به کار می رود در کیفیت تعلیم و تربیت تاثیر خواهد شد نوع 

مستقیم دارد. توجه به عوامل غیر معماری از جمله منطقه قرار گیری مدرسه، سطح طبقاتی دانش آموزان، جنسیت دانش آموزان و 

 ضاهای آموزشی تاثیر ویژه ای دارد که بایستی عنایت الزم به آنها صورت گیرد.بسیاری از عوامل متعدد دیگر در طراحی ف

 

 گیرینتیجه

در راستای حرکت تدریجی از مدارس سنتی به مدارس هوشمند، تغییرات ساختاری و تکنولوژیکی ضروری است؛ این امر شامل 

وه بر این باید شرایط تفکر و میزان دانش را در دانش تغییر در ساختار مدرسه، نیازهای آموزشی و بسترهای قانونی می باشد. عال

 آموزان باال برد تا بتوانند راه حل های عملی و استفاده بهینه از محیط پویای جدید را پیدا کنند. یکی از موارد تاثیر گذار در ارتقاء

ودن نوع این فضاها با کاربری آن کیفیت بصری محیط های آموزشی هوشمند، توجه به طراحی اصولی و مناسب فضاها و هماهنگ ب

در چارچوب پژوهش  ها است، زیرا در غیر این صورت به مهم ترین عوامل ایجاد اغتشاش بصری تبدیل خواهد شد. همان گونه که

کنار  رمی تواند د نوربه عنوان عامل تاثیر گذار در فرآیند یادگیری دانش آموزان موثر است. چگونگی استفاده از  نیز اشاره شد، نور

سایر عوامل آموزشی و تربیتی، اثرات قابل توجهی بر فراگیران ایجاد نماید به شرطی که بسیار هوشمندانه و هماهنگ با محیط های 

مناسب عالوه بر زیبایی و جذابیت، در رشد شخصیت فرد و بهداشت روانی فراگیر  نورآموزشی هوشمند مورد استفاده قرار گیرد. 

ر مطالب فوق باید خاطر نشان شود که بر خالف تصورات عمومی؛ منظور از یک محیط آموزشی هوشمند، ساختمانی تاثیر دارد. عالوه ب

نیست که فقط در آن از جدیدترین تکنولوژی های آموزشی استفاده شود بلکه باید با قرار دادن عوامل متعددی چون رنگ پردازی، 

 ی های آموزشی، یک محیط هوشمند با امنیت روانی و آسایشی باال ایجاد کرد.نور پردازی، صوت و تهویه مناسب در کنار تکنولوژ
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