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بندی توسعه، درجاسازی و جابجایی در بازسازی روستاهای اولویت

 دیده پس از سانحه زلزلهآسیب

 (5731ی سال اردبیل پس از زلزله شدهیبازساز)نمونه موردی: روستاهای 

  
 9 علی جودی، 2*مهسا تقی زاده هیر، 7حید وزیریو

 حقق اردبیلی، اردبیل، ایران.استادیار گروه آموزشی معماری، دانشکده معماری، دانشگاه م -1

 مهندسی معماری، گروه معماری، دانشکده معماری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. کارشناس ارشد -2
اد مسکن بنی، بازسازی ارزیابی و نظارت مسئول کارشناسرشته بازسازی پس از سوانح، دانشگاه شهید بهشتی. کارشناس ارشد -3

 استان اردبیل
Mahsa.arch89@gmail.com 

 

 

 چكیده
 باشد. هدفی زلزله در قالب توسعه، درجاسازی و جابجایی میپس از سانحه دهیدبیآسبازسازی کالبد روستاهای 

در اردبیل و تعیین اولویت برتری در سه  1331پس از سانحه زلزله  شدهیبازسازاین تحقیق بررسی روستاهای 

 ینظر یمبانبندی آوری و جمع. در راستای تحقق این هدف پس از جمعتاسزیرشاخه بازسازی، از دیدگاه اهالی 

)توسعه، درجاسازی و جابجایی( درصدهای پاسخگویی  گانهسههای ای محقق ساخته با روشبه کمک پرسشنامه

 قالبگانه در های سهآوری شده است. سپس در گروهنسبت به هر مورد در ارتباط با بازسازی، از دیدگاه اهالی جمع

که بر اساس ارزش هر جواب تعیین شده است؛  1تا  1جدولی مقایسه شده و با اعمال ضرایب وزنی در بازه عددی 

شدن مقایسه  ریپذامکانگانه مرتبط با بازسازی استخراج گردیده است. به جهت  11های امتیازات هر یک از آیتم

تعیین  4تا  1اساس میزان اهمیت ضرایبی در بازه عددی ها بر از آن هرکدامگانه برای  11های مناسب میان آیتم

های مختلف تفاوت اصلی میان سه رویکرد توسعه، گردیده، تا با اعمال تمامی این ضرایب و مقایسه میان آیتم

هد که ددرجاسازی و جابجایی مشخص گردد و بهترین رویکرد نیز بر اساس آن تعیین شود. نتایج حاصل نشان می

 باشد.ه در اولویت رویکرد بازسازی از دیدگاه جامعه محلی میتوسعه پیوست

 

 پیوسته، جابجایی، درجاسازی، زلزله.بازسازی، توسعهكلیدی:  گانواژ
 

 مقدمه -7
ها یا محیط را مورد تهاجم غیرعادی خود قرار دهد. آنچه پس از تواند زندگی انسانوقوع سوانح طبیعی همچون زلزله میبه 

توان بناهای تخریب شده را عیناً باشد. با بازسازی میشود بحث بازسازی پس از سانحه میآسیب دیده مطرح می زلزله در مناطق

طراری ی اضهای موقتی به عنوان بخشی از مقابلهتواند با جایگزیندر محل و شکل قبلی جایگزین و دوباره سازی نمود. این امر می

 ی بازسازی پس از سانحه است. جابجاییهای مقولهجابجایی و درجاسازی از زیرشاخه. توسعه، (13: 1331)فالحی،  انجام گیرد

های روستایی در . توسعه پیوسته و درجاسازی سکونتگاه(22-23: 1333 گرکانی،) باشد اقتصادی یا کالبدی تواندمی انسانی اجتماع

هم باشد نیازی به تغییر مکان و جابجایی سکونتگاه وجود باشد، که چنانچه شرایط اولیه فرابحث سیاست اتخاذی برای بازسازی می

ی توجه و بررس .آید عمل بهینه به استفاده کشور تولید منابع و امکانات عوامل، تمامی از که یابدمی تحقق زمانی ندارد. توسعه

 های موردیله با بررسی نمونههای صورت گرفته پس از سانحه زلزی بازسازی و رویکردهای متفاوت ناشی از آن در بازسازیمقوله

 باشد. ناپذیر میهای آتی، ضرورتی انکارمتعدد، برای اطالع از نقاط ضعف و قوت عملیات انجام گرفته و ارتقای آن در پروژه
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در اردبیل و تعیین اولویت برتری در سه زیرشاخه  1331هدف این تحقیق بررسی روستاهای بازسازی شده پس از سانحه زلزله 

میزان -1باشد. در راستای دستیابی به این هدف با ذکر فرضیات ازی )توسعه، جابجایی و درجاسازی( از دیدگاه جامعه محلی میبازس

اکثر -2شده باشد. هم بیشتر از روستاهای جابجاپیوسته بیشتر از روستاهای درجاسازی شده و آنرضایت مردم در روستاهای توسعه

به جهت از بین رفتن تعداد زیادی -3با هر سه رویکرد از مساحت واحدهای مسکونی ناراضی باشند. اهالی روستاهای بازسازی شده 

از دامهای روستاییان با توجه به وابسته بودن قسمتی از اقتصاد روستاییان به دامداری، زلزله و بازسازی موجب تضعیف اقتصاد اهالی 

 شوند: شده است. این سواالت مطرح می

های روستایی اعم از درجاسازی، جابجایی و یا توسعه پیوسته در زلزله اردبیل های بازسازی سکونتگاهحلکدامیک از راه -1

 موفق بوده است؟

 مردم از مساحت و معماری واحدهای مسکونی بازسازی شده به چه میزانی رضایت دارند؟ -2

 ها داشته است؟ های بازتوانی از لحاظ اقتصادی چه تاثیری در روستاریزیبازسازی و برنامه -3

 

 مروری برادبیات موضوع
های تخریب شده، جایگزینی کالبدی بناهای منهدم شده، احیا بازسازی عبارت است از تامین کل خدمات و زیرساختبرای 

های بازسازی پس از کردن و توانمند ساختن مجاری اقتصادی و در نهایت بهبود شرایط زیست جامعه مصیبت زده است. سیاست

 .(23: 1333)گرگانی، گیرد های جابجایی، درجاسازی و توسعه مورد بررسی قرار میدر زیر شاخهسانحه 

ای هها و شریانهای روستایی بدین معناست که با حفظ زیر ساختاستفاده از عبارت توسعه در بازسازی سکونتگاه توسعه:

ه به حذف قسمتی از روستا که به دالیل مختلف مناسب های اصلی و چارچوب سکونتگاحیاتی روستا و با عدم دست کاری در راه

 باشد. باشد و اضافه نمودن آن در جناحی از سکونتگاه که از تمامی لحاظ مناسب ساخت و ساز میساخت و ساز مجدد نمی

 خود اصلی محل در روستا روش این درجاساختن و ساخت و ساز بدون تغییر مکان است. درجاسازی به معنای در درجاسازی:

  .(31-32: 1332)رضوانی و همکاران،  است گرفته قرار بازسازی مورد

 و موقتی حلی راه تواندمی هاسکونتگاه جابجایی. گیرد صورت خاصی هایروش و هامهارت با بایستمی جابجایی جابجایی:

 .(133: 1331 فالحی،) شود قلمداد دائم

 

 .7931ع: نگارندگان، های آن. منب: بازسازی و بررسی زیرشاخه7جدول 

توسعه، 

جابجایی و 

درجاسازی 

 در

 بازسازی

 بازسازی و مشاركت مردم بازسازی و مدت  زمان آن بازسازی و توسعه
درجاسازی در 

 بازسازی

تغییرات اعمالی به هنگام بازسازی 

 باید در مسیر توسعه باشد.

افزایش قیمت مصالح و در دسترس نبودن آن 

زایش و در نتیجه طول مدت بازسازی را اف

 دهد.میزان موفقیت  بازسازی را کاهش می

مشارکت دادن مردم در بازسازی میزان 

 دهد.موفقیت بازسازی را افزایش می

 

وجود رضایت از محل 

زندگی قبلی در روستا 

عاملی بر درجاسازی 

واحد مسکونی به 

 هنگام زلزله است.

دست اندرکاران بازسازی باید با 

 رمقوالت توسعه د

منطقه آشنایی کامل داشته  

 باشند.

اعتبارات به موقع و جریان پول عامل مهمی در 

 باشد.کاهش مدت زمان بازسازی می

مشارکت مردم باعث افزایش سرعت 

 گردد.بازسازی و ساماندهی می

مدت زمان کوتاه بعنوان یکی از نقاط مثبت 

 شود.بازسازی تلقی می

رای مشارکت مردم در طول بازسازی ب

اطمینان از مناسب بودن طرح و اجرای 

 پروژه یک ضرورت حیاتی است.

 جابجایی و اقلیم جابجایی و مكانیابی توسعه پیوسته در بازسازی جابجایی در بازسازی

پذیر بودن در مواقعی مانند آسیب

تواند رویکرد منطقه جابجایی می

 مناسبی باشد
ته سیکی از عوامل موفقیت در بحث توسعه پیو

های حیاتی و اصالح عدم دستکاری در شریان

و انتقال ساختمانها ازنقاط آسیب پذیر می 

 باشد.

های معیارهای متفاوتی چون زمینه

اجتماعی، فرهنگی و عواملی چون 

دسترسی به منابع آب و.. در بحث 

 باشدمکانیابی بسیار مهم می

ها در اکثر جابجایی

اقلیم مکان قبلی بهتر 

ان جدید از اقلیم مک

های جابجایی در بخش زیر هزینه است.

ها خیلی بیشتر از ساخت

 رویکردهای دیگر است.
در اکثر مواقع 

جابجایی موجب به 

هم خوردن وضعیت 

-اقلیمی در روستا می

 شود.

حل در جابجایی بعنوان آخرین راه

 بازسازی محسوب می گردد

توسعه پیوسته بعنوان یکی از رویکردهای 

 شود.وفق در بازسازی قلمداد میم

مکانیابی مناسب میزان موفقیت جابجایی 

 دهد.و بازسازی را افزایش می
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 آورده شده است. 2ادبیات پژوهش به طور خالصه و با تکیه بر بروز بودن در جدول شماره 

 

 .7931منبع: نگارندگان، . : پیشینه پژوهش2جدول

 ه شدهنظریه ارائ سال عنوان مقاله پژوهشگر

فراهانی و 

 حاجی پور

ای هارزیابی فرآیند بازسازی سکونتگاه

روستایی آسیب دیده از زلزله سال 

1331 

1331 

بین بازسازی و استفاده از نظام های حمایتی رابطه معناداری وجود دارد، پرداخت 

وام از سوی دولت ضریب موفقیت بازسازی را باال برده است؛ همچنین بین 

بازسازی و معماری بومی و تطابق آن با بازسازی های صورت  مشارکت مردم  و

 گرفته هیچ گونه رابطه ای وجود ندارد.

رضوانی و 

 همکارانش

تاثیر اسکان مجدد بر کیفیت زندگی 

 روستاهای آسیب دیده از سوانح طبیعی
1332 

های اسکان مجدد عالوه بر مکانیابی بهینه روستایی، اثرات و الزم است در طرح

 دهای آن بر وضعیت کیفیت زندگی روستاییان مورد توجه ویژه قرار گیرد.پیام

سلیمان 

زاده و 

 همکاران

 هایسکونتگاه جاییجابه ارزیابی

 زلزله از پس روستایی
1333 

 در و بوده است همراه موفقیت با مردمی مشارکت جلب در روستا این جاییجابه

 است. یافته دست توجهی شایان موفقیتهای به بازسازی روند انجام سرعت

آصفی و 

 فرخی

ارزیابی اسکان موقت بعد از زلزله و 

راهکارهای بهبود کیفی آن متناسب با 

 نیاز آسیب دیدگان

1331 
آسیب دیدگان از مولفه های کالبدی و اجتماعی مسکن موقت رضایت کم و از 

 مولفه های فنی آن رضایت متوسطی دارند.

پهلوان زاده 

و 

 همکارانش

ابی کیفیت زندگی در روستاهای ارزی

 ادغام شده پس از سوانح طبیعی
1331 

ی تجمیع و ادغام که دارای های بازسازی مناطق آسیب دیده شیوهاز میان شیوه

 مزیت های صرفه جویی اقتصادی در ارائه امکانات و خدمات است

مدیری و 

 اشرفی

سازی خاطرات جمعی در باززنده

ی و... با بازسازی پس از بالیای طبیع

 تکیه بر هویت مکان

1333 

بازسازی و حیات اجتماعی جامعه در تداوم گذشته آن امکان پذیر است در واقع 

-بالیای طبیعی در نگاه اول گسست بنیادی از دوران گذشته خود را تداعی می

 کنند.

صیرایی و 

 همکارانش

سنجش نگرش روستائیان در خصوص 

 طرح جابجایی روستا
1334 

یی روستا در حالت کلی توانسته است رضایت روستاییان را تامین کند طرح جابجا

ند اای جهات ابراز داشتهکنند اما از پارهو روستائیان با دید مثبت به آن نگاه می

 که اقدامات الزم در سایت جدید به شکل مناسب انجام نگرفته است.

 فالحی و

 جواجه ئی
 1334 تجربه بازسازی مسکن پس از زلزله

د نگر و تکاملی داشته باشد که ابعاازسازی پس از سوانح بایستی رویکردی کلب

 هد.دگوناگون )فیزیکی و غیر فیزیکی( سکونتگاه ویران شده را پوشش می

تقی زاده و 

 همکاران

 حس هایمولفه ارتقای در مؤثر عوامل

 روستاهای بافت جابجایی در مکان

 :زلزله )موردمطالعه از پس آسیب دیده

 اردبیل( شهرستان کنزق ستایرو

1333 

 عوامل برخی تبعیت از کنزق روستای جابجایی در که رسدمی نتیجه این به

 عدم و شد خواهد هویت مؤلفه افزایش سبب قدیم کنزق روستای مصالح مانند

 در که دهدافزایش می را مکان حس های قدیمی نیزخانه پالن و فرم از تبعیت

 راحتی و آسایش گرو در عوامل این تأثیر که نمود ناذعا توانمی چنین نهایت

 .است ساکنین

 

 روش شناسی تحقیق -2

صورت گرفته  مستقیم مشاهده طریق از و میدانی عملیات و( اسنادی) ایکتابخانه مطالعات طریق از اطالعات این آوری جمع

 نمونه های  موجود وضع آن در که است، یمایشیپ و تحلیلی توصیفی تحقیقات نوع از روش و ماهیت نظر از پژوهش حاضر است.

روستاهایی با وضعیت بازسازی  میان ایمقایسه بررسی به و شده تحلیل تجزیه 1331 زلزله بازسازی از سال22 گذشت از موردی پس

ی محقق اسشنامهشده است. در این راستا پر پرداخته فعلی وضعیت تا آن تغییرات و اثرات توسعه پیوسته، جابجایی و درجاسازی و

 از بعد و قبل در نظر مورد جامعه مختلف هایپرسشنامه( تکمیل شده است؛ ویژگی 15ساخته تدوین و در جامعه آماری پژوهش)

 مرحله پیمایش و کار .است گرفته قرار بررسی تجزیه و مورد مردم رضایت میزان اساس بر گرفته صورت اقدامات تاثیرات و زلزله

های آزاد با روستاییان و مشاهده آزاد منطقه و مرحله مرحله شناخت روستاهای مورد مطالعه مبتنی بر مصاحبه میدانی که شامل دو

 های ذیل استفاده شده است: های پرسشنامه می باشد که از ابزارها و روشدوم شامل تکمیل فرم

زسازی اردبیل و ستاد حوادث غیر مترقبه استان،   مصاحبه آزاد و عمیق با مسئولین بنیادمسکن و بایان، مصاحبه آزاد با روستای

میل های پرسشنامۀ تکتکمیل فرم پرسشنامه شامل سواالت بسته،  مشاهده آزاد و عکسبرداری از منطقه؛  جهت تجزیه و تحلیل فرم
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های بدست آمده  داده Excelهای افراد پاسخگو با استفاده از روش لیکرت و نرم افزار شده با سواالت بسته، پس از معرفی ویژگی

 است.

 
 .7931: مدل مفهومی پژوهش. منبع: نگارندگان، 7شكل

 

 ی مورد مطالعهمعرفی محدوده -9

ها و نحوه بازسازی به سه دسته روستاهای روستاهای آسیب دیده مورد مطالعه در پژوهش حاضر به لحاظ تعیین سیاست

طی  4و 3ها مطابق با جدول ان خسارت وارده و همچنین موقعیت خاص آندرجاسازی، توسعه پیوسته و جابجایی با توجه به میز

 توسط بنیاد مسکن طبقه بندی گردیده است. 31ده روز در فروردین ماه سال 

 

 .: تعداد كل روستاهای بازسازی شده بر اساس رویكردها و سیاست های مختلف بازسازی9جدول

 نوع رویكرد بازسازی
روستاهای درجاسازی 

 شده

تاهای توسعه روس

 پیوسته

روستاهای جابجا 

 شده
 جمع

 پارچه 131 پارچه 14 پارچه 31 پارچه 31 تعداد روستا

 

 : روستاهای مورد مطالعه و نوع سیاست بازسازی پس از سانحه زلزله.4جدول

 موقعیت بازسازی روستا

کلخوران 

 ویند
 جابجایی

در جنوب سرعین قرار دارد که اطراف آن توسط باغهایی احاطه  محل قدیمی روستا در دره ای سرسبز در امتداد دره ورنیاب

نفر و درصد تخریب ساختمانها در حدود  3تعداد تلفات انسانی این روستا در زلزله شده و رودخانه ای از کنار آن می گذرد؛ 

لومتری جنوب شرقی کی 4سرعین و به فاصله  –این روستا در کنار جاده اردبیل درصد تخمین زده شده است؛  155الی  35

 شهر سرعین واقع شده است.

 جابجایی آق قلعه

نفر و درصد  1روستای آق قلعه از جمله روستاهای دهستان آبگرم بخش سرعین می باشد، که تعداد تلفات انسانی در زلزله 

 15له حدوداً ؛ روستا قبل از زلزله در ضلع شرقی سرعین و به فاصدرصد بوده است 35الی  15تخریب روستا هم حدود 

پس از انتخاب زمینی در مجاورت جاده با نظر کارشناسان و رضایت مردم اقدام به تفکیک زمین به کیلومتری آن قرار داشت؛ 

 .متری با شکل هندسی منظم نموده اند  155قطعات 

 جابجایی الطران

عنوان آخرین روستا در این مسیر و در کردده  و به _کیلومتری شمال غرب سرعین و در انتهای جاده سرعین  1الطران در 

سکونتگاه  اولیه روستا در آنطرف دره ای که از کنار روستا می گذرد، قرار داشته که در جابجایی  دامنه قله سبالن قرار دارد

 155 الی 35، حدود 31اول بر روی تپه ای که در دامنه قله قرار دارد، ساخت وساز صورت گرفته بوده که در اثر زلزله سال 

درصد تخریب گردیده و بقایای مانده از آوار نشانگر بافت متراکم و پله ای و معابر باریک در روستا بوده و متولیان بازسازی به 

جهت عدم آوار برداری و همچنین مشکل بودن ساخت و ساز در زمینهای شیب دار کل روستا را به محل  فعلی آن جابجا 

 نموده اند.

بنمار 

 سبالن
 یجابجای

کیلومتری ضلع شمال غربی سرعین و در امتداد جاده ارجستان بطرف دامنه سبالن می باشد؛ تعداد  1/3روستای بنمار در 

درصد از ساختمانهای روستا تخریب شده بوده؛ به  155تا  35نفر و بر اثر زلزله حدود  12تلفات انسانی براثر زلزله در روستا

کیلومتری محل روستای  2و برای فرار از مشکالت آواربرداری کل روستا به فاصله هنگام بازسازی به جهت شیب تند بستر 

 قبلی و در ضلع شرقی آن انتقال یافته است.

اسب 

 مرز

توسعه 

 پیوسته

ورگه سران در کنار دره ای عمیق واقع گردیده  -کیلومتری ضلع غربی سرعین و در مسیر جاده سرعین  3این روستا در فاصله 

درصد و سیاستی که برای بازسازی اتخاذ گردیده   15-35نفر و درصد تخریب اماکن  31تلفات انسانی زلزله تعداد ؛ است

 بصورت توسعه پیوسته می باشد.

بیله 

 درق

توسعه 

 پیوسته

کیلومتری ضلع شمالی سرعین قرار دارد، که امتداد این جاده به روستای ارجستان  3بیله درق یا همان ویالدره در فاصله 

درصد واحدهای مسکونی تخریب شده بوده  155تا  35نفر و  31نتهی می گردد؛ در اثر زلزله تعداد تلفات انسانی در روستا م

 و نحوه بازسازی بصورت توسعه پیوسته انتخاب گردیده است.
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 موقعیت بازسازی روستا

 ورنیاب
توسعه 

 پیوسته

ین و تقریباً در مجاورت آن قرار دارد؛ این روستا که بعنوان مرکز دهستان آبگرم بخش سرعین می باشد، در ضلع جنوبی سرع

متری خروجی سرعین شروع میشود و تا دره ای عمیق که در ضلع جنوبی  155بافت روستا نیز بصورت نیمه متراکم از حدود 

 درصد از واحدهای 15-35نفر از اهالی جان خود را از دست داده و حدود  23روستا قرار دارد ختم میشود. بر اثر زلزله تعداد 

 مسکونی روستا تخریب شده بودند، سیاست بازسازی روستا نیز بصورت توسعه پیوسته اتخاذگردیده است.

 گازیر
توسعه 

 پیوسته

آلوارس و چسبیده به روستای آلداشین قرار داد -کیلومتری ضلع غربی شهر سرعین و درکنار جاده سرعین 1/1این روستا در 

تا دره ای که در جناح جنوبی روستا واقع شده است ادامه داشته ولی پس از زلزله  ساخت و سازها در روستای قبل از بازسازی

درصدی واحدهای مسکونی، روستا بصورت توسعه پیوسته بازسازی شده است،  35-155نفر و تخریب حدود  4با از بین رفتن 

 .دیعنی واحدهای مسکونی که در حریم دره واقع گردیده بودند، بطرف جاده منتقل شده ان

ورگه 

 سران
 درجاسازی

کیلومتری ضلع غربی سرعین و بعد از روستای اسب مرز بعنوان آخرین روستا در این مسیر  3این روستا در فاصله حدود 

در   15-35نفر بوده و بر اثر زلزله حدود  2محسوب شده و در دامنه قله سبالن قرار دارد؛ تعداد تلفات انسانی در اثر زلزله 

ها تخریب شده اند، که سیاست بکار گرفته شده در بازسازی، درجاسازی بوده است وعلت آن را میتوان نامناسب صد از ساختمان

 بودن زمین های اطراف روستا به غیر از ضلع شرقی روستا، یعنی اطراف جاده روستای اسب مرز دانست.

 درجاسازی آلداشین

د جاده آلوارس و تقریباً چسبیده به روستای گازیر واقع گردیده و کیلومتری شهر سرعین و در امتدا 2این روستا در فاصله 

نفر تلفات انسانی و تخریب حدود  11دره ورنیاب بعنوان خط تقسیم و حدفاصل دو روستا محسوب می شود، پیامد وقوع زلزله 

  درصدی واحدهای مسکونی بوده است. 35-15

 

 هایافته -4

ری اطالعات در مورد امکانات روستاهای آسیب دیده و بازسازی شده، قبل و بعد از بازسازی آوابتدا به جمع 1مطابق با جدول 

 پرداخته شده است.

 .7931منبع: نگارندگان،  : مشخصات روستاهای مورد مطالعه قبل و بعد از بازسازی.5جدول
 امكانات                                    

    

 روستا

میزان 

 جمعیت

تعداد 

 خانوار

له آب لو

 كشی
 دهیار مسجد مخابرات برق

مدرسه 

 ابتدایی

جاده 

 آسفالته

تلفن 

 خانگی

خانه 

 بهداشت

کلخوران 

 ویند

 - - -     -  111 113 قبل

          111 443 بعد

 

 آق قلعه

 - - -  - -  -  31 244 قبل

 -         11 231 بعد

 

 الطران

 - - -  -  -  - 13 411 قبل

 -     -    31 113 بعد

 بنمار

 سبالن

 - - - - -  - - - 13 434 قبل

 -         15 335 بعد

اسب 

 مرز

 - - -  -  - - - 33 413 قبل

 -         113 432 بعد

بیله 

 درق

    -  - -  - 152 123 قبل

          151 432 بعد

رنیابو  

 

        -  43 212 قبل

          43 251 بعد

 - - - - -  - - - 11 31 قبل گازیر

 -     - -   33 115 بعد

ورگه 

 سران

 - - -  -  -  - 151 353 قبل

          145 113 بعد

 - - -  -  -  - 33 115 قبل آلداشین

114 131 بعد      -     
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 هانامهبندی روستاهای نمونه و نحوه تعیین تعداد پرسشگروه
روستا جابجا شده که در دو گروه روستاهای جابجا شده نزدیک  4روستای نمونه،  15بندی روستاهای نمونه، از در خصوص گروه

روستای توسعه پیوسته با نام گروه  4و  J2شهر با عنوان گروه و روستاهای جابجا شده دور از جاده و  J1جاده و شهر، با عنوان گروه 

T اند، جهت مشخص نمودن با حرف اختصاری گروه شود و دو عدد از روستاها که بصورت در جاسازی، بازسازی شدهنمایش داده می

D است. ها مشخص شده شود، که در جدول مربوطه فهرست روستاهای نمونه و گروه بندی آننمایش داده می 

 

 .7931منبع: نگارندگان،  : مشخصات كلی جامعه آماری روستاهای نمونه.6جدول

 نام روستا ردیف

 نام گروه 

)بر اساس سیاست مكان 

 گزینی روستا(

سیاست 

 بازسازی

تعداد 

 پرسشنامه

مجموع 

 پرسشنامه ها

درصد 

 فراوانی

 کلخوران ویند 1

J 

 1 جابجایی

25 45%  
 1 جابجایی آق قلعه 2

 1 جابجایی الطران 3

 1 جابجایی بنمار سبالن 4

 ورنیاب 1

T 

 1 توسعه پیوسته

25 45%  
 1 توسعه پیوسته اسب مرز 1

 1 توسعه پیوسته گازیر 3

 1 توسعه پیوسته بیله درق 3

 ورگه سران 3
D 

 1 درجاسازی
15 25%  

 1 درجاسازی آلداشین 15

 مجموع

 جابجایی

 توسعه پیوسته 

 درجاسازی

15 15 155%  

 

 
 .7931. منبع: نگارندگان، : درصدهای پاسخگویان در خصوص مدت زمان بازسازی2شكل

 

 مقایسه نتایج در یک جدول جامع
با اتمام بررسی و تحلیل یک بعدی وتوصیفی اطالعات مربوط به رویکردهای مختلف حال در قسمت دوم به مقایسه نتایج بر 

های هر پرسشنامه و های مختلف جوابشود. در جدول مذکور از وزن دهی به گزینهه شده پرداخته میاساس جدول جامعی که تهی

ها، در نهایت به تجزیه وتحلیل بر اساس اعداد مذکور پرداخته ها در خصوص هر قسمت و هر رویکرد و مقایسه آنجمع جبری آن

و در  2، 3، 4های بعدی عدد و بترتیب به گزینه 1رین حالت است عدد تای که مطلوبها، گزینهشود. لذا در وزن دهی به گزینهمی

اختصاص داده شده است، که با ضرب نمودن این اوزان به درصدهای  1نهایت آخرین گزینه که بدترین حالت ممکن است عدد 

 آید.پاسخگویی نسبت به هر گزینه عدد واقعی برای مقایسه بدست می
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 .7931منبع: نگارندگان،  های مختلف رویكردهای سه گانه بازسازی.تیازات مربوط به آیتمای ام: جدول مقایسه1جدول 

 

   رویكردهای بازسازی

 

 

های مقایسه و ارزیابیآیتم  

ها(امتیازات)مجموع جمع جبری حاصلضرب درصد پاسخگویان در وزن  

روستاهای گروه  مجموع

J )جابجا شده(   

روستاهای گروه 

T )توسعه  

 پیوسته(

 Dروستاهای گروه 

 )درجاسازی شده(

تاثیرات 

 بازسازی بر

4/2 اقتصاد اهالی  31/2  3/2  11/3  

1/2 سطح توقعات  3/2  2/2  1/1  

1/2 الگوپذیری از زندگی شهری  21/2  1/2  31/1  

11/3 امکانات روستا  31/3  3/3  1/11  

هاوضعیت خیابان  1/4  31/3  1/3  51/11  

1/2 اندازه قطعه زمین ملک  11/3  3 11/3  

31/3 مسائل بهداشتی روستا  31/3  1/3  2/11  

11/4 استفاده از مصالح مقاوم در ساختمان  11/4  1/4  3/13  

31/3 استفاده از مصالح مقاوم در فضای دامی  11/4  3/3  3/11  

تاثیرات 

بازسازی بر 

مسکن از 

 لحاظ

11/1 متراژ  مسکن  3/1  1 31/3  

21/2 زیبایی  3/2  4/2  31/3  

حتیرا  1/1  1/2  3/1  3/1  

21/4 مقاومت در برابر زلزله  3/4  4/4  31/12  

 بازسازی

3/3 مدت زمان بازسازی  41/3  1/3  31/15  

3/2 مشارکت در بازسازی  11/2  1/2  51/3  

31/2 یادگیری از مشارکت  41/3  2/3  4/3  

1/41 جمع كل  5/57  2/41  44/746  

 

 نتایج حاصل از جدول جامع 

ها و مقایسه اعداد بدست آمده ها و جمع جبری آندهی به گزینهنگاه اجمالی به جدول و توسط روش وزندر نتیجه با یک 

آید مثالً در مورد تأثیر بازسازی بر اقتصاد اهالی روستا، با مقایسه میزان موفقیت رویکردهای مختلف در یک مورد بخصوص بدست می

یافت، که اقتصاد اهالی در روستاهای توسعه پیوسته بهتر از روستاهای جابجا شده توان دراعداد موجود در ردیف اول جدول باال می

باشد و بدترین تاثیر اقتصاد مربوط به روستاهای درجاسازی شده است. تاثیر بازسازی بر افزایش سطح توقعات مردم: روستاهای می

ترین رده در پایین Jشده قرار دارد و روستاهای گروه ازیبا توجه با باال بودن امتیاز مربوطه نسبت به روستاهای در جاس  Tگروه 

ر هاست. الگوپذیری از زندگی شهری: بر اثشده خیلی بیشتر از سایر گروهباشد، بنابراین میزان سطح توقعات در روستاهای جابجامی

ترین رده قرار دارند. نیز در پایین  Jگروه اند و روستاهای الگوپذیری داشته  Tبیشتر از روستاهای گروه   Dبازسازی، روستاهای گروه 

بنابراین امتیازات نشانگر آن است، که الگوپذیری از زندگی شهری بیشترین تاثیر منفی را در روستاهای جابجا شده داشته است. 

ار در جاسازی قر باشد، بعد از آن روستاهایامکانات روستا پس از بازسازی: بهترین حالت مربوط به روستاهای توسعه پیوسته می

ها: بهترین دارند و نهایتاً روستاهای جابجا شده از لحاظ امکانات روستا پس از بازسازی در آخرین رده قرار دارند. وضعیت خیابان

باشد و روستاهای در جاسازی شده نیز پس از روستاهای توسعه پیوسته در آخرین رده امتیاز مربوط به روستاهای جابجاشده می

روستاهای  اند وته است. اندازه قطعه زمین واحد مسکونی: نیز اهالی در روستاهای توسعه پیوسته بیشترین رضایت را داشتهقرار گرف

های پایین تر قرار دارند، بنابراین متراژ قطعه واحدهای مسکونی با توجه به جابجایی در جاسازی شده و جابجا شده به ترتیب در رده

متری برای هر خانوار با توجه به زندگی روستایی برای خانوارهای ساکن در این دسته از  155الی  355روستاها و انتخاب قطعات 

ها را فراهم نموده است و در روستاهای توسعه پیوسته رضایت نسبی افراد روستاها کافی نبوده و این امر موجبات نارضایتی زیاد آن

ه ها بهای نا امن و فضاهای متراکم در این گروه از روستاها و انتقال آنقسمت علت حذفاز متراژ قطعات نسبت به سایر روستاها به

ترین اند و در جهت توسعه روستا و عموماً بهترین و مناسبهای وسیعی بودههای مناسب برای ساخت و ساز که عمدتاً زمینزمین

ازی های درجاسم این گروه از روستاها نسبت به سایر گروهاند، که باعث رضایت مردسازی را انتخاب نمودهجناح روستا برای ساختمان

شده و جابجا شده است، روستاهای گروه درجاسازی شده نیز به جهت عدم تغییر متراژ قطعات مسکونی در حالت بینابین این دو 
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و  های جابجاشده استگروه از روستاها قرار گرفته است. تأثیر بازسازی بر مسائل بهداشتی: بیشترین رضایت مربوط به روستا

اند، که با بررسی وضعیت روستاها در های بعدی قرار گرفتهروستاهای توسعه پیوسته و درجاسازی شده نیز با کمی اختالف در رده

رد، بتوان به علت باال بودن رضایت مردم از لحاظ بهداشتی در روستاهای جابجاشده نسبت به سایر روستاها پیهای مختلف میگروه

 های منظمهای مسطح و پیاده نمودن خیابان کشی و کوچهترین علت آن همان جابجایی روستا و انتقال روستاها به زمینمدهکه ع

ایر ها شده است. در سبا بافت شطرنجی و تهیه و اجرای طرح هادی روستایی در اکثر این روستاها، باعث باال رفتن سطح بهداشت آن

اند. استفاده از ه پیوسته و درجاسازی، مردم از وضعیت بهداشتی پس از بازسازی رضایت داشتههای روستاها از جمله توسعگروه

عنوان یکی از پیامدهای مثبت بازسازی روستاهای توسعه پیوسته بیشترین رضایت را دارند و سازی: بهمصالح مقاوم در ساختمان

اند، البته باال بودن امتیاز تمامی رویکردها ی بعدی قرار گرفتههارویکردهای درجاسازی شده و جابجایی با کمی اختالف در قسمت

سازی در اکثریت روستاهای نشان از رضایت اکثریت مردم در این خصوص را دارد، بعبارتی استفاده از مصالح مقاوم در ساختمان

ا هفنداسیون و اسکلت در ساختمان منطقه پس از بازسازی بیشتر شده است و باال رفتن فرهنگ استفاده از مصالح مقاوم و اجرای

گردد، بطوریکه بر اساس اظهارات اهالی قبل از بازسازی استفاده عنوان یکی از نقاط مثبت بازسازی محسوب میبرای مردم منطقه به

نی دهای مسکواز مصالح استاندارد و اصول مهندسی خیلی نادر و انگشت شمار بوده ولی بعد از بازسازی و هم اکنون تقریباً همه واح

شوند، البته اعطای تسهیالت مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن و کنترل با مصالح استاندارد و اصول فنی مهندسی ساخت می

گردد. استفاده از مصالح مقاوم در ساخت فضاهای دامی: ساخت و ساز فنی توسط این نهاد نیز یکی از عوامل مهم این امر تلقی می

 بودن میزان رضایت مردم و بهتر شدن وضعیت استفاده از مصالح مقاوم در ساخت فضاهای دامی در اکثریت نیز اعداد نشانگر باال

پیوسته و جابجاشده به ترتیب در رده های اول تا سوم از روستاهای منطقه است، لذا با کمی تفاوت روستاهای درجاسازی، توسعه

دهای مربوط به استفاده از مصالح مقاوم در ساخت فضاهای دامی نسبت به لحاظ میزان رضایت مردم قرار دارند، پایین بودن درص

درصدهای فضاهای مسکونی به این علت است، که در برخی از روستاها که توان مالی پایینی دارند، باز هم از خشت و گل یا بلوک 

 د.شوبدون اسکلت آهنی و بتنی و اکثراً با سقف چوبی در ساخت فضاهای دامی استفاده می

 

 تاثیرات بازسازی بر مسكن

توان دریافت که میزان نارضایتی در این مورد تاثیر بازسازی بر متراژ مسکن: با بررسی اعداد موجود برای هر رویکرد بخوبی می

است، ه پیوستهم بیشتر از روستاهای توسعهشده بیشتر از جابجاشده و آنبسیار زیاد است و این نارضایتی در روستاهای درجاسازی

زیرا اکثر اهالی در روستاهای جابجا شده و توسعه پیوسته سطح زیربنای واحد مسکونیشان را بعد از زلزله و یا در همان ابتدای 

شده که از لحاظ اقتصادی هم ضعیف اند. ولی این امر در اکثر روستاها مخصوصاً در روستاهای درجاسازیتر نمودهبازسازی بزرگ

ها گردیده است. تاثیر بازسازی بر زیبایی مسکن: و موجب نارضایتی زیاد از متراژ واحدهای مسکونی در آن اند صورت نگرفتهبوده

اعداد و امتیازات نشانگر آن است که اهالی رضایت چندانی از زیبایی واحدهای مسکونی جدید ندارند و این نارضایتی در مورد 

ند. اهای بعدی قرار گرفتهپیوسته نیز در ردهوستاهای درجاسازی شده و توسعهشده بیشتر از سایر روستاهاست و رروستاهای جابجا

مترمربعی که  41بنا به اظهارات اهالی زیبایی واحدهای مسکونی قبل از زلزله و بازسازی بسیار بهتر از زیبایی واحدهای مسکونی 

ه این ها زیاد است، کزسازی بر راحتی مسکن: نارضایتیباشد. تأثیر بامی« فقط بعنوان سرپناه است»بنا به گفته برخی از اهالی 

باشد. زیرا اهالی راحتی مسکن را پیوسته میشده خیلی بیشتر از روستاهای توسعهنارضایتی در روستاهای جابجاشده و درجاسازی

د که هیچکدام از این موارد داننها، سطح زیربنای واحدهای مسکونی و وجود فضاهای زیستی و معیشتی مورد نیاز میدر تعداد اتاق

متر مربعی احداثی در بازسازی رعایت نشده است. در مورد تاثیر بازسازی بر مقاومت مسکن ساخته شده  41در واحدهای مسکونی 

شده در رده اول و روستاهای توسعه پیوسته در برابر زلزله در تمامی روستاها، رضایت مردم بسیار زیاد است و روستاهای درجاسازی

 های بعدی قرار دارند.ترتیب در ردهشده بهو جابجا

 

 بازسازی

پیوسته بیشترین رضایت را از زمان اتمام بازسازی دارند و توان گفت که اهالی روستاهای توسعهمدت زمان بازسازی: می

سازی: عمدتاً در کارهای بنایی اند. میزان مشارکت مردم در بازهای بعدی قرار گرفتهشده در ردهشده و جابجاروستاهای درجاسازی

یوسته پشده نیز پس از روستاهای توسعهها است. در روستاهای درجاسازیشده بیشتر از سایر گروهو کارگری بوده در روستاهای جابجا
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ل مهم امعنوان یکی از عوکمترین میزان مشارکت مردم در بازسازی را داشته است، که بحث جابجایی روستا به مکان جدید شاید به

در باال بردن مشارکت مردم بوده است. در مورد یادگیری از مشارکت در بازسازی نیز بیشترین یادگیری مربوط به روستاهای 

شده کمترین یادگیری را از بازسازی شده قرار داردو باالخره روستاهای جابجاپیوسته بوده و پس از آن روستاهای درجاسازیتوسعه

ها که بصورت عددی در جدول جمع امتیازات آمده و نشانگر نتایج بدست آمده از مطالعات پیمایشی و پرسشنامهاند. بنابراین داشته

های مختلف است. با وجود اینکه تفاوت زیادی با هم ندارند، های سه گانه نسبت به آیتممندی اهالی روستاهای گروهمیزان رضایت

عنوان بهترین رویکرد بازسازی از نگاه مردم )بر حسب جمع جبری امتیازات( و به 1/11پیوسته با جمع امتیاز ولی روستاهای توسعه

های دوم و سوم قرار امتیاز یعنی با اندکی تفاوت در رده 2/43و  3/43شده نیز به ترتیب با شده و درجاسازیروستاهای جابجا

 اند.گرفته

 

 با استفاده از روش دلفیمقایسه رویكردهای مختلف بازسازی با اعمال ضرایب اهمیت 

ها امتیاز مربوط به هر آیتم همانطوریکه در مرحله قبل آمده است، با مجموع جمع جبری حاصلضرب درصد پاسخگویان در وزن

پیوسته و درجاسازی بصورت مجزا استخراج گردیده و در جدول درج شده است. از جمع در هر سه رویکرد متفاوت جابجایی، توسعه

گانه جابجایی، درجاسازی و توسعه پیوسته امتیازی متفاوت های مربوط به رویکردهای سهوجود در هر یک از ستونجبری اعداد م

بارتی عتوان دریافت که میزان موفقیت بازسازی در کدامیک از رویکردها باالتر بوده است. بهگردد. از مقایسه این اعداد میحاصل می

ر های مرتبط با آن در هتر باشد. نشان از باال بودن رضایت مردم نسبت به بازسازی و آیتمیشعدد جبری هر کدام از رویکردها که ب

د. باشهای مختلف تأثیر پذیر از بازسازی میباشد. نکته مهمی که وجود دارد در مورد متفاوت بودن میزان اهمیت آیتمرویکرد می

توان این دو را با یک دید و با یک باشد و نمیواحد مسکونی متفاوت میعبارتی میزان اهمیت اقتصاد اهالی مطمئناً با زیبایی به

ضریب جمع نمود و در مورد کل وضعیت بازسازی با این شیوه قضاوت نمود. بنابراین از روش دلفی در تعیین ضرایب اهمیت برای 

این اعداد میزان امتیازات کلی هر رویکرد  گانه استفاده شده است تا با اعمال ضرایب مربوط به هر آیتم و جمع جبری 11آیتم های 

نفر از افراد درگیر در بازسازی  1دست آید. بنابراین برای نیل به این مهم تعداد گانه بازسازی بهبرای مقایسه نهایی رویکردهای سه

 زلزله اردبیل که دارای شرایط ذیل باشند جهت تعیین ضرایب انتخاب شدند:

سابقه طوالنی در بنیاد مسکن انقالب -2شته و دارای سوابق اجرایی و مدیریتی در بازسازی باشند، در زلزله اردبیل حضور دا -1

در صورت امکان دارای تحصیالت عالیه باشند و ارتباط کاری زیادی با -3عنوان نهاد مرتبط با امور بازسازی داشته باشند، اسالمی به

گانه  11های ظر سنجی و کسب نظر هر یک از این افراد در خصوص تک تک آیتممردم داشته باشند. با انتخاب پنج نفر اقدام به ن

رده در نظر  4شد. با مقایسه نتایج حاصل از نظرسنجی و میانگین نظریات بدست آمده ضرایب اهمیت بر اساس جدول ذیل در 

 گرفته شده است.

 

: رده بندی میزان اهمیت آیتم های مرتبط با بازسازی.8جدول   

 

 

 

 

میزان اهمیت هر كدام از موارد در ارتباط با بازسازی بندیرده  

(4اهمیت خیلی زیاد)ضریب  (3اهمیت زیاد)ضریب    
اهمیت متوسط)ضریب 

2)  
(1اهمیت کم)ضریب   

 اقتصاد اهالی

 مقاومت ساختمان در برابر زلزله

 مشارکت در بازسازی

 مساحت واحد مسکونی

 استفاده از مصالح مقاوم در ساختمان سازی

ات روستاامکان  

 وضعیت خیابانها

 مسائل بهداشتی روستا

 یادگیری از مشارکت

 مدت زمان بازسازی

 اندازه قطعه زمین ملک

استفاده از مصالح مقاوم 

 در ساخت فضای دامی

 راحتی مسکن

 

 باال رفتن سطح توقعات

الگوپذیری از زندگی 

 شهری

 زیبایی مسکن احداثی
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 .7931ازسازی بر اساس ضرایب اهمیت. منبع: نگارندگان، : مقایسه رویكردهای سه گانه ب3جدول 

 
 

ها پس از اعمال ضرایب اهمیت و جمع جبری اعداد هر یک از ستون D و J ، Tبرای تعیین بهترین رویکرد از میان سه گروه 

وط به روستاهای جابجا های مربتوان عمل کرد. با اعمال ضرایب در امتیازات و جمع جبری هر کدام از ستونمطابق جدول ذیل می

باشد، می 3/141شده، توسعه پیوسته و درجاسازی شده، باالترین عدد بدست آمده مربوط به روستاهای توسعه پیوسته یعنی با امتیاز 

های پاسخگویان و اعمال ضرایب وزنی و ضریب اهمیت به عبارتی میزان رضایت مردم از بازسازی با لحاظ قرار دادن درصد جواببه

امتیاز  3/133ها در روستاهای توسعه پیوسته نسبت به سایر رویکردهای بازسازی بیشتر بوده است. روستاهای جابجا شده نیز با آن

تاهای های مختلف در روسگرفته است. میزان رضایت مردم بر اساس نتایج حاصل از امتیازات آیتمپیوسته قراربعد از روستاهای توسعه

 شده قرار گرفته است.فاوت از روستاهای جابجاشده با کمی تدرجاسازی

 

 گیرینتیجه -5

سازی دیدگان بازبطور کلی در خصوص مدت زمان بازسازی با عنایت به سردسیر بودن منطقه و تالش جهت اسکان سریع آسیب

پیوسته اهالی و توسعهدر مدت زمان کوتاهی صورت گرفته و از این حیث در هر سه طیف از روستاها اعم از جابجایی، درجاسازی 

اند. مقاومت واحدهای ساخته شده جدید در برابر زلزله و استفاده از مصالح مقاوم در ساخت فضاهای زیستی رضایت کافی را داشته

رسد عمده ترین دلیل باشد که در هر سه طیف از روستاها مردم رضایت مندی زیادی دارند، که بنظر میو دامی نیز از مواردی می

ندگی در خانه های خشتی و گلی با سقف چوبی در قبل از زلزله و بازسازی توسط اهالی و ساخت واحدهای مسکونی مقاوم در آن ز

ها پس از بازسازی، مطالعات صورت برابر زلزله در بازسازی بوده است. در خصوص بهتر شدن وضعیت بهداشتی و وضعیت خیابان

شده به جهت بافت شطرنجی و منظم و به جهت بحث های تبلیغاتی و سیاسی، به  دهد که در روستاهای جابجاگرفته نشان می

شده بیشتر توجه شده و مردم از این حیث خیلی راضی هستند. پس از روستاهای شبکه معابر و مسائل بهداشتی روستاهای جابجا

در روستاهای درجاسازی شده به جهت عدم پیوسته نیز اهالی از این مقوله رضایت نسبی دارند. شده در روستاهای توسعهجابجا

 ها نامناسب بوده و امکانها در برخی از نقاط روستا وضعیت خیابانامکان ارائه خدمات در معابر تنگ و باریک و تراکم زیاد ساختمان
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شی پیمای اصالح وضعیت بهداشتی نیز حاصل نشده است. در خصوص مشارکت مردم نیز نتایج بدست آمده از مطالعات میدانی و

حاکی از آن است که با وجود اینکه از مشارکت مردم در بحث انتخاب مکان جدید جهت جابجایی روستاها و همچنین بحث کارهای 

اجرایی ساختمانی، اعم از کارگری و بنایی استفاده مناسبی شده است در خصوص استفاده از مصالح مقاوم در ساخت فضاهای 

ها و مصالح دهد در اکثر روستاهای منطقه با هر سه رویکرد مردم از وضعیت مقاومت ساختمانیمسکونی و دامی مطالعات نشان م

بکار رفته در واحد های مسکونی و دامی رضایت کافی دارند، فقط در خصوص روستاهایی که دور افتاده هستند و وضعیت اقتصادی 

 از مصالح غیر مقاوم استفاده شده است.مناسبی ندارند جهت ساخت فضاهای دامی و گاهاً فضاهای ساختمانی 

قال پذیر روستا و انتهمچنین نتایج بدست آمده حاکی از آن است که روستاهای توسعه پیوسته که با روش حذف قسمت آسیب

ستا بر وها و خدمات زیر بنایی و شریانهای حیاتی راند. نه تنها با اینکار زیر ساختآن به قسمت در حال توسعه روستا بازسازی شده

هایی که مردم بنا به دالیلی از قبیل پذیر و قسمتهای آسیبهم نخورده است، بلکه روستا همان روستای قبلی است که قسمت

ها نبودند و بواسطه بازسازی فرصتی پیش آمده تا به این تراکم زیاد واحدهای مسکونی و یا قرارگیری در شیب تند قادر به حذف آن

 بیشتر مورد اقبال مردم است. اند، مهم دست یافته

 اند.پیوسته، جابجایی و درجاسازی به ترتیب در اولویت رضایتی اهالی قرار گرفتهبندی کلی توسعهدر جمع

 

 مراجع

ارزیابی اسکان موقت بعد از زلزله و راهکارهای بهبود کیفی آن متناسب با نیاز »( 1331مازیار آصفی، شهین فرخی، ) -1

 ، شماره یک.3های روستایی، دوره ی  ، پژوهش«آسیب دیدگان

. «ارزیابی کیفیت زندگی در روستاهای ادغام شده پس از سوانح طبیعی» ،(1331محمدرضا رضوانی، ) پهلوان زاده،حمیده  -2

 .133شماره 

تاثیر اسکان مجدد بر کیفیت زندگی روستاهای آسیب » ،(1332حسین منصوریان، ) کوکبی،محمدرضا رضوانی، لیال  -3

 .144، شماره «سوانح طبیعی دیده از

 جابجایی در مکان حس هایمولفه ارتقای در موثر عوامل» ،(1333علی رضایی شریف، ) وزیری،زاده، وحید مهسا تقی -4

 .2، شماره 3های روستایی دانشگاه تهران، دوره ، پژوهش«زلزله از پس دیده روستاهای آسیب بافت

ارزیابی جابجایی سکونتگاه های روستایی پس » ،(1333سرتیپی پور، ) محسن ،سیده مریم مهدویه سلیمان زاده،سیما  -1

 .1، شماره 3، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، سال «از زلزله

، مسکن و محیط «سنجش نگرش روستاییان در خصوص طرح جابجایی روستا» ،(1334یونس آزادی، ) اسکندر صیدایی، -1

 .111روستا، شماره 

ارزیابی فرآیند بازسازی سکونتگاه های روستایی آسیب دیده از زلزله سال » ،(1331حاجی پور، ) مجتبی فراهانی،حسین  -3

 .113-33، پژوهش های روستایی، سال سوم، شماره یکم، «در منطقه سیالخور استان لرستان 1331

 .133 ، انتشارات دانشگاه تهران،«معماری سکونتگاه های موقت پس از سوانح»(، 1331علیرضا فالحی، ) -3

 .115، مسکن و محیط روستا، شماره «تجربه بازسازی پس از زلزله» ،(1334سایما خواجه ئی، ) فالحی،علیرضا  -3

، دانشگاه شهید «معماری و برنامه ریزی بازسازی»یان دیویس،  آیسان،(. یاسمین 1331علیرضا فالحی، )ترجمه( )  -15

 بهشتی، تهران. 

بررسی میزان مشارکت روستائیان » ،(1333مه رحیم بخش، مهسا بشیری، )فاط علی وجدانی،محمدگرگانی، امیرحسین  -11

 .22-23، 143، مسکن و محیط روستا، شماره«در جابجایی سکونتگاه های روستائیان

س از بالیای طبیعی و... با پباززنده سازی خاطرات جمعی در بازسازی » ،(1333اتوسا مدیری، آالله اشرفی زنجانی، ) -12

 .41-12، 141، مسکن و محیط روستا، شماره «انتاکید بر هویت مک
 

 

 



  فصلنامه علمی تخصصی معماری سـبز

 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ، جلد یک7931 زمستان ،سیزدهسال چهارم، شماره   

 

13 

 

 

 گاهیـهای دانشخـرد اقلـیم در محـوطه
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 چكیده

افته ی افزایش جهانی اقلیمی تغییرات و اییگرم جزیره پدیده دلیل به جهان نقاط از بسیاری در گرم روزهای تعداد

؛ بنابر این گذارد می تاثیرآن ها  عمومی سالمت و انسان حرارتی آسایش بر شدت به هوا حرارت درجه .است

راه حل هایی برای بهبود این شرایط گسترش یافته است. یکی از نقاط مهم شهری که در سال های  استفاده از

اخیر مورد توجه قرار گرفته محوطه های دانشگاهی است. این فضاها بدلیل وسعت و تعداد کاربران زیاد، نقش 

طه ها بر فعالیت و سالمت مهمی در خرد اقلیم منطقه اطراف خود دارند. عالوه بر این شرایط محیطی این محو

 نای در حرارتی آسایش ایجاد و گرمایی جزیره کاهش برای متعددی عوامل دانشجویان و اساتید تاثیر گذار است.

 افزایش به تواند می ها دستورالعمل این چگونه که دهد می نشان وضوح به مورد این در بحث. دارد نقش ها محوطه

با این وجود مطالعات  .کند کمک گرمایی جزیره اثر رساندن حداقل به و هیدانشگا های محوطه در حرارتی آسایش

 انجام از هدفگسترده ای در این زمینه انجام نشده و بدین دلیل انجام پژوهشی در این زمینه دارای اهمیت است. 

 و انیدانشجو استفاده برای مناسب محیطی تا کند کمک طراحان به که است عواملی به دستیابی تحقیق این

این پژوهش در کنترل شرایط حرارتی در مرحله طراحی اولیه مفید  .کنند فراهم ها محوطه این پیرامون ساکنین

 است.

 

 .باز فضای طراحی آسایش حرارتی، محوطه دانشگاهی، خرده اقلیم، :كلمات كلیدی

 

 مقدمه -7

 دح از بیش گرمای. است گرفته قرار بررسی وردم باز فضای در حرارتی آسایش جاری، جهانی گرمایش به توجه با تازگی به

 اقلیم حتی بزرگ شهرهای اکثر امروزه. (Andersona and Bell, 2009:206) است شده جهان سراسر در نفر هزاران مرگ موجب

 میر و مرگ 3555 حدود ،2553 سال تابستان در. (Lokoshchenko, 2014:550) هستند روبرو گرما موج با مسکو مانند سردی

 .(Robine et al., 2008: 174) شد گزارش هلند در گرما به مربوط

 طبیعی، ایه زیستگاه تخریب و صنعتی آلودگی ناپذیر، نفوذ بتنی سطوح افزایش با همراه شهری، مناطق در جمعیت سریع رشد

 ;Watson and Johnson,1987:195; Akbari et al,2001:301) داده است تغییر را شهری اقلیم خرد منفی طور به

Grimmond, 2007: 83) .کندمی معطوف خود به را بیشتری توجه تغییرات روی سالمت انسان تاثیر منفی دارد و این 

(Campbell-Lendrum and Corvalán, 2007: 117; Franck et al., 2013:167.)  

 شهری ایفض. است وابسته میت آسایش حرارتیدر کنار سایر جنبه ها، به عامل با اه شهری فضاهای از استفاده بنابراین کیفیت

کرمونا . (Lenzholzer, 2012:48)شود  می اجتناب آن از حتی و شده استفاده کمتر آورد فراهم را آسایش شرایط نتواند که

 تندریاف آسایش، وجود بدون سازد که می خاطرنشان کرده، یاد عمومی فضای در ای پایه نیازی عنوان به آسایش از (2007:39)

 بر هریش سبز های زیرساخت تأثیر به توجه این، بر عالوه .است مشکل هستند شدن تأمین قابل فضا دیگر نیازهای چگونه اینکه

 ,.Hwang et al., 2010; Krüger et al., 2011; Lin et al., 2013; Yang et al) است رشد به رو خرد اقلیم و حرارتی ادراک
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است  مطلوب حرارتی نظر از راحت اقلیم خرد یک ایجاد سریع، شهرنشینی و جهانی اقلیمی ییراتتغ مقابل در به طور کلی .(2013

(Giridharan et al., 2007: 3669; Niu et al.,2015: 263) 

 تقیممس تاثیرات که دارند ای پیچیده های فعالیت و جمعیت اندازه وسیع، پوشش دلیل به دانشگاهی در این میان محوطه های

 هب محوطه ها پایداری. شوند گرفته نظر در کوچک شهر یک عنوان به توانند می می گذارند و زیست محیط بر تقیمیمس غیر و

 عملیات و اه فعالیت تاثیر متوجه آن ها زیرا است، شده تبدیل دانشگاهی ریزان برنامه و سیاستگذاران برای جهانی نگرانی یک عنوان

 . (Geng et al, 2012:15)شده اند  زیست محیط در دانشگاهی

 های فعالیت حال، عین در. است زیاد جمعیت تراکم و کاربردی بسیار مناطق با ویژه مکانی یک همچنین محوطه دانشگاهی

 فعالیت و دانشجویان روزمره زندگی در مهمی نقش باز فضای در حرارتی محیط بنابراین ،((Chen, 2014 ای دارد پیچیده انسانی

 چین در معمولی گرمسیری نیمه شهر یک که گوانگژو، در مثال عنوان . به(Zhang et al, 2017: 4053)دارد  محوطه های آنان در

. برند یم رنج تابستان در بیرونی محیط شدید گرمای دلیل به گرمازدگی از سال هر تابستان طول در دانشجویان از بسیاری است،

 دانشجویان، برای فشرده آموزش دوره طول در گوانگژو در چین جنوب رزیکشاو دانشگاه دانشجوی 1555 از بیش ،2553 ژوئیه در

 .(Xi et al, 2012: 162)شده اند  دچار گرمازدگی

با توجه به اهمیت موضوع در این  .دارد وجود دانشگاه های محوطه حرارتی آسایش و حرارتی محیط مورد در اندکی مطالعات

مختلف در خرداقلیم محوطه های دانشگاهی جمع آوری شده است، تا نگاهی کلی به مورد اثر عوامل  در مطالعات آخرین پژوهش،

روش های در نظر گرفته شده برای بهبود آسایش حرارتی این محوطه ها شود. در نهایت راهکارهای ضروری برای ایجاد خرد اقلیم 

ه طراحان کمک کند تا محیطی مناسب برای مناسب پیشنهاد شده است. هدف از انجام این تحقیق دستیابی به عواملی است که ب

 استفاده دانشجویان و ساکنان پیرامون این محوطه ها فراهم کنند.

 

 و آب بر خرد اقلیم سبز تاثیر فضای -2

 yoshida et al. 2015: 240; Bowler)است  شهری مناطق در حرارتی محیط بهبود مهمی برای روش افزایش فضای سبز

et al., 2010: 147; Wong et al, 2010:1889) توجهی قابل طور به محلی شهری منطقه یک در( درخت یک حتی). فضای سبز 

 ,.wang et al., 2015a,b; Klemm et al., 2015; Uchida et al)گذارد  می تاثیر انسان حرارتی آسایش و زیست محیط بر

2009; Wong, 2008). سبز و سیستم های سبز عمودی بام شود، استفاده است برای ایجاد فضای سبز ممکن که استراتژی هایی 

 و شهری ریزان برنامه توسط طراحی ابزار یک عنوان به آب، . همچنین بدنه های(Shooshtarian et al., 2018: 655). است

 و وزر لطو در آب تبخیر افزایش از ناشی کنندگی آن، خنک به مربوط مزایای. شود می استفاده شهری دمای تنظیم برای معماران

  .(Coutts et al., 2013: 2; Broadbent et al., 2017:23) زیاد آن است گرمایی ظرفیت

 ایتوسط فض شده احاطه یا نزدیک های ساختمان که می دهد مرطوب( نشان و تحقیقی در دانشگاه ملی سنگاپور )اقلیم گرم

توسط  سازی شبیه نتایج همچنین .فضای سبزند از ردو که هستند نسبت به ساختمان هایی تری پایین محیطی دمای دارای سبز

 های ساختمان برای انرژی در جویی صرفه پتانسیل بام، پشت باغ روی یک که می دهد نشان در این دانشگاه TAS1 نرم افزار

 منطقه متراکم بین دمای اختالف که حداکثر شد مشخص معمولی روز یک در محوطه این دانشگاه، گیری اندازه دارد. در دانشگاه را

 محیط در فضای سبز کننده خنک اثرات باشد. همچنین c4 تا تواند می 13:55ساعت  حدود در سکونت دانشجویان محل سبز و

 بیشتر این مساله. بود خواهد کمتر شده بیان کننده خنک اثرات باالتر، ساختمان تراکم. دارد قرار ساختمان تراکم تاثیر تحت اطراف

 محیط به شدن آزاد به شروع روز، در شب طول در ها ساختمان در شده ذخیره حرارت که زمانی شود می مشاهده شب طول در

 (.Wong et al., 2007: 2968)کند می زیست

 سردتر K ° 5.3پوشیده شده از چمن  سطح میدان گوانگجو )اقلیم نیمه گرمسیری مرطوب(، در چین جنوب صنعتی دانشگاه در

ژاپن )اقلیم  ساگا دانشگاه محوطه . همچنین مطالعه ای در(xi et al., 2012:168)است  تابستان ظهر در آموزشی های بلوک از

 تابستان اوج میانگین دما در یابند حداکثر می افزایش درختان درصد 25 مقدار که به هنگامی نشان داد نیمه گرمسیری مرطوب(

  (Srivanit and Hokao, 2013: 158). یابد می کاهش c 2.23به میزان  ،(11:55 ساعت در)

                                                           
 سازی ساختمانسازی برای مدلیک نرم افزار شبیه -1
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 رماییس جزیره بخشی اثر حداکثر دانشگاه، محوطه در مکان هفت مقایسه پورتلند )اقلیم معتدل(، با ایالتی در محوطه دانشگاه

 با اطحی سازی شبیه. است آسفالت پوشش با نزدیک آن پارکینگی یک و متراکم محوطه پارک بین که شده ثبت c 3/1پارک 

 حیاط ساختمان سه همچنین .دهد می نشان را هوا دمای کاهش C°1.1 و C° 1.1 میزان به ترتیب به آب حوض و هانگیا پوشش

 دمای(. یخال ساختمانی حیاط یک و آب بدنه با یکی گیاهی، پوشش با یکی) شد مقایسه مختلف های ویژگی با دانشگاه محوطه در

ده ش ثبت دما تفاوت حداکثر. است شده ثبت ترین حد پایین عنوان به سبز اطحی در و حد باالترین عنوان به خالی حیاط در هوا

C°4.3 (ظهر از بعد 11:35 در) آب های بدنه و گیاهی پوشش پورتلند، معتدل هوای و آب در که دهد می نشان تحقیق این. است 

 کم کند را نیز محوطه در تابشی دمای میزان توجهی قابل طور به و داده کاهش را هوا دمای تواند می
.(Taleghani et al., 2014: 138) 

 ایه مکان با مقایسه در درختی سایبان در خورشیدی تابش اوزاکا )اقلیم نیمه گرمسیری مرطوب( مقدار پردیس دانشگاه در

 های مکان از c 1حدود  درخت سایبان در هوا دمای این بر ندارد. عالوه تفاوت مطلق رطوبت است ولی یافته کاهش بسیار آفتابی

 :yoshida et al., 2015) است ارتباط در برگ سطح شاخص با وضوح به هوا زیر درختان دمای کاهش اثر. است کمتر آفتابی

 گیاهان و درختان از استفاده که دهد می نشان ها یافته (مرطوب و گرم اقلیم)مالزی  پوترا دانشگاه محوطه همچنین در .(249

 شود می خورشید مستقیم تابش از محفاظت شده ناحیه در (PET1) دل فیزیولوژیمقادیر دمای معا کاهش سبب
Makaremi et al., 2012:7).) 

در اقلیم های گرم و معتدل، استفاده از گیاهان میزان  .است ها محوطه اقلیم خرد روی بر گیاهان تاثیر دهنده نشان بررسی ها

 بهبود بخشیده است.درجه حرارت محیط را کاهش داده و شرایط محیطی را 

 

 تاثیر مصالح كف و دیوار بر خرد اقلیم -9

 های اهم در حرارتی آسایش به دستیابی برای بنابراین و پایین نگه می دارند را نسبتا (Ts2) شهری دمای سطح سطوح از برخی

شوند  می شناخته سرد مواد عنوان به که است شده توجه سطوح این به بیشتر گذشته، دهه دو طول در. کنند می کمک گرم

(Pomerantz et al., 2000; Doulos et al., 2004; Santamouris et al., 2011; Santamouris et al., 2017)از . استفاده 

 لتباد اصالح و دمای سطح کاهش برای باال انعکاس و سبک های رنگ باال، دارای تخلخل و کم حرارتی مقاومت با نفوذ قابل مواد

 کنند می توصیه( 2511) همکاران و یانگ حال، با این .(Shooshtarian et al., 2018:22)ط اطراف انجام می شود حرارتی با محی

 محیطی زیست تاثیرات همه، برای مناسب راهبرد یک عنوان به هاآن اجرای از قبل باید شهری گذاران سیاست و ریزان برنامه که

 . کنند تعیین شهر به شهر را مواد این

 حرارتی محیط بر فردی به منحصر تاثیر برف و یخ سطوح سرد واقع شده است، خیلی منطقه نشگاه صنعتی هاربین که دردر دا

، بهترین زمستان در بنابراین،. است باالتر نسبتا دیگر سطوح به نسبت برف و یخ سطوح دمای میانگین آفتابی، روزهای در دارند.

از  ازب فضای در های فعالیت برای زمان ترین مناسب و است برف و یخ فضای انشگاهد مکان برای فعالیت دانشجویان در محوطه

 .(Jin et al., 2017:615) است یخ سطح از باالتر کمی برف سطح رطوبت مشابه، شرایط تحت .است 11:55 تا 12:55 ساعت

 به ده،ش چمن پوشیده که با معتدل( هلند )اقلیم دریایی در دلفت صنعتی دانشگاه پردیس پارک در فیزیولوژیکی معادل دمای

است در این دانشگاه طی پژوهشی، ضریب انعکاس   cet 316:00ساعت در بتن با شده سنگفرش پارکینگ از تر پایین C°11.5میزان

 باز فضای ضریب، افزایش که نتایج نشان داد. داده شد افزایش 5.1 و 5.1 ،5.4 ،5.3 به( معیار) 5.2 از دیوارها و ها سقف 4سطوح

 می باالتر را حرارت درجه C°1.2 سطوح، ضریب انعکاس 5.1 هر افزایش. سازد می کننده ناراحت بیشتر بازتاب علت به را حیاط

 ضریب انعکاس سطوح انرژی خورشیدی را افزایش که داد نشان همچنین مطالعه این. است باالتر PET ،c 5.3نتیجه  در و برد

 مینز سطوح محسوس حرارتی شار میانگین افزایش باعث روز طول در افزایش این. ی تاباندم زمین سطح به خورشید از بیشتر

(W/m2 1.3 )سطح دمای و (C°5.4 )باال ضریب انعکاس با مصالح گیری جهت و موقعیت که دهد می نشان ها یافته این. شود می 

 دیگر، افزایش ضریب عبارت به .بگذارد اثر شهری باز فضاهای در پیاده عابران حرارتی آسایش روی توجهی قابل طور به تواند می

                                                           
1 Physiological Equivalent Temperature  
2 Surface temperature 

 کزیزمان اروپای مر 3

4 Albedo 
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 می شکاه را حرارتی آسایش و کند می تشدید انسان بدن به را اشعه حیاط، تابش یک مانند اقلیم بسته یک در سطوح انعکاس

 .(Taleghani, 2018: 175)دهد 

 ساده )بدون پوشش حیاط در رو پیاده از ضریب انعکاس سطوح تغییر انجام شد، پورتلند ایالتی دانشگاه در پژوهشی که در

شد  هوا دمای C°1.3 کاهش و )1Tmrtتابشی ) دمای متوسط C°2.3 افزایش به منجر نیز (سفید) 5.31 تا( سیاه) 5.33 از گیاهی(

(Taleghani et al., 2014:138)در داخلی و بیرونی حرارتی آسایش روی میتواند سطوح رنگ چگونه که دهد می نشان . این 

 زا استفاده که داد نشان مشاهدات در دانشگاه کاشان )گرم و خشک( نیز از حاصل نتایج .بگذارد تاثیر شهری و عمومی فضاهای

 انتابست و زمستان در دمایی نوسانات تشدید موجب سایه، بدون و وسیع محوطه های در بتن و آسفالت نظیر حرارت خازن مصالح

 خلل دارای و روشن مصالح از استفاده. می کند تشدید مخالف جهت دو در را شهری تاج یهال زیر سرمایی و گرمایی جزیره و شده

 در رطوبت جذب با و کرده کمک دمایی نوسانات کاهش به دانشگاه، پردیس معابر از برخی در رفته کار به فرش سنگ مثل فرج و

در دانشگاه شهر هنگ کنگ )اقلیم  (32:1334 جلیلیان، و طاهباز. )می کند فراهم نیز را تبخیری برودت امکان آن، مابین فضای

 از بیش به 14:55 ساعت در متراکم منطقه سبز و باز بتنی منطقه ای با سطح بین حداکثر دمای نیمه گرمسیری مرطوب( اختالف

C°4.1 گرانیت  ی با سطحمنطقه ا بین 14:55 ساعت در که باشد مالحظه قابل حتی تواند می تفاوت میانگین دمای تابشی. می رسد

 "سرد" و "گرم" های مکان دانشگاه، محوطه بنابر این می توان نتیجه گیری کرد که در .است C°32 حدود منطقه سبز متراکم و باز

همانطور که در نمونه های فوق مشاهده شد، استفاده از مصالحی  .(Zhao and Fong, 2017: 530)دارد  وجود محلی گرم جزایر و

تر در کف و دیوارهای محوطه نقش زیادی در ایجاد آسایش حرارتی محوطه بازی می کند. افزایش میزان ضریب با بازتابش کم

 انعکاس سطوح باعث باال رفتن دمای محیط پیرامون و تابش دوباره اشعه خورشیدی به کاربر می گردد.

 

 تاثیر جریان باد بر خرد اقلیم -4

 .(blocken et al.,2012) برخوردار است شهری مناطق برای ای ویژه اهمیت از هپیاد عابرین برای باد ایمنی و باد آرامش

 در ویژه به. (Willemsen and Wisse, 2007) کند می اشاره افراد در باد فیزیکی تأثیرات به کلی طور به باد ایمنی و راحتی

 یا دهکنن ناراحت عنوان عاملی به تواند می که است پیاده زیاد عابر سطح در اغلب باد سرعت بلند مرتبه، های ساختمان نزدیکی

 اقلیم به توجه با حرارتی آسایش کردن فراهم باد، ایمنی و راحتی کنار در . (blocken et al.,2012) معرفی شود خطرناک حتی

 حرارت درجه و نسبی رطوبت و هوا دمای بر . عالوه(Stathopoulos, 2006  Metje et al., 2008; ) است توجه قابل نکات از نیز

 دو .(morakinyo et al., 2016) است انسان حرارتی آسایش ارزیابی کننده تعیین که است پارامتری دیگر باد سرعت تابشی،

 سایه های تکنیک و باد تقویت گیرند، می قرار استفاده مورد مرطوب و گرم مناطق در دلپذیر محیطی ایجاد برای که رایج رویکرد

 . طراحی(Xia et al., 2015; Tse et al., 2017; Niu et al., 2015; Liu et al.,2016; Du et al., 2017a; Ng 2009)هستند 

 کاهش را گرم شرایط گرمای ناشی از جریان همرفت در نتیجه در و کند می هدایت تونل یک به را باد حرکت باز فضاهای صحیح

 Oliveira and Andrade, 2007; Wong et al., 2010; Ghali et al., 2011; Kato and Hiyama, 2012; Hsieh)دهد  می

and Huang, 2016; Du et al., 2017b.) 
 که دهد می نشان ENVI2سازی با نرم افزار  شبیه نتیجه( گرمسیری اقلیم)نیجریه  فناوری فدرال دانشگاه در تحقیقی در

 (morakinyo et al., 2016: 727). کاهش می یابد  ٪15 بدون درخت تا های سایت با مقایسه در درختان باد در زیر سرعت

از محیط باز  کمتر ٪11 باد زیر درختان اوزاکا اندازه گیری های محیطی نشان می دهد که سرعت پردیس دانشگاه همچنین در

در پژوهشی  .دهند می کاهش را باد سرعت گیاهان که دهد می نشان . این(yoshida et al., 2015:249) بدون درخت است

 شاخص محاسبه هنگام چند در هر دهد کاهش را PET مقادیر تواند می هوا جریان مالزی نشان داد که پوترا دانشگاه محوطه

 makaremi باد بازی می کند ولی جریان هوا نیز در آن موثر است سرعت به نسبت را مهمی نقش خورشیدی تابش ،PET حرارتی

et al., 2012: 13)). شرایط ها، ساختمان هاربین انجام شد، مشاهده شد که آرایش فناوری مؤسسه دوم ردیسدر تحقیقی که در پ 

است  ویق نسبتا باد دارای بزرگ دانشگاه ساختمان مقابل در میدان باز .دارد باد جریان بر زیادی تاثیر درختان طرح بندی و محصور

 انسان ارتفاع در گردبادی شود، می روبرو ند دراین محوطهبل های ساختمان با هوا جریان که هنگامی. (1در تصویر   d1) نقطه 

                                                           
1 Mean radiant temperature 

 (The Environment For Visualizing Images) .است جغرافیایی تصاویر تحلیل و تجزیه و پردازش برای کاربردی افزار نرم -2
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دهد؛ در حالیکه  می افزایش را در محوطه باد سرعت خیابان همچنین مشاهده شد که. یابد می افزایش باد سرعت و شود می تولید

 به عبارتی دیگر سرعتدر دیگر خیابان محوطه که دارای درخت های مرزی کوتاه در هر دو طرف است سرعت باد کاهش می یابد. 

 از منطقه) d5 <(ساختمانها بین سطح) d3 و d2 <(جنگل) d4 <(راهپیمایی خیابان) d6 <(بلند ساختمان مقابل سطح) d1 باد

(. بنابراین می توان نتیجه گرفت که کاشت درختان کوتاه در حاشیه خیابان، وجود 1، نمودار1است )تصویر  (شده محاصره طرف سه

 .(Jin et al., 2017:614)ر محوطه و قرارگیری بین ساختمان ها سرعت باد را کاهش می دهد درختان زیاد د

 
 

 : موقعیت نقاط آزمون در محوطه دانشگاه فناوری7تصویر 

 (Jin et al., 2017)  هاربین

 :  سرعت متوسط نقاط مختلف در سایت7نمودار 
 (Jin et al., 2017) 

 نیکتکپلی دانشگاه مورد نیاز راه حل های گوناگونی وجود دارد. محققان با تحقیقی در محوطه برای بهبود جریان هوا در مناطق

آسایش  و پیاده عابر سطح باد موثر جریان طور به تواند( می2(a)پیلوت )تصویر طراحی کنگ به این نتیجه رسیده اند کههنگ

باالتر از دو سایت دیگر  بسیار m/s 5) از بیش پیلوت )اغلب زیر در باد . سرعت(du et al., 2017c: 261)بخشد  بهبود را حرارتی

 این نتیجه در .(Liu and Niu, 2017: 326; niu et al., 2015: 267) است متغیر( در محوطه 2 تا m/s 1 بین :2(b,c))تصویر

 .(Xi et al., 2012:169)مرطوب( نیز بدست آمده است  گرمسیری گوانگجو )اقلیم نیمه در چین جنوب صنعتی دانشگاه

   
a b c 

 ((niu et al., 2015 : سه محوطه دانشگاه پلی تكنیک هنگ كنگ2تصویر 

بنابراین معماری و پوشش گیاهی می تواند باعث کاهش و افزایش سرعت باد بر حسب نیاز گردد. عواملی مانند شکل ساختمان 

عت باد باال می تواند کاهش دهد. از طرفی دیگر در مناطق گرم و مرطوب و استفاده از درختان سرعت باد را در مناطق سرد یا با سر

 نیاز به سرعت باد بیشتر برای ایجاد آسایش حرارتی است که یکی از راه حل ها استفاده از پیلوت است.

 

 تاثیر سایه بر خرد اقلیم -5

 رارق بحث مورد حرارتی محیط روی سایه اثر مطالعات، برخی در کند، مسدود را خورشیدی تابش تواند می سایه که آنجایی از

 سایه سطوح ارزیابی برای (H / W) عرض/  ارتفاع نسبت و خیابان گیری جهت مثال، عنوان به (Lin et al., 2010).است  گرفته

 آسمان دید به در برخی دیگر ضریب ؛( Johansson, 2006; Emmanuel et al., 2007) است شده گیری اندازه مطالعات برخی در

(1SVF ) بررسی شده است(Giridharan et al., 2005; Dimoudi et al., 2003) . 

                                                           
1 sky view factor 
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 شهرهای در باز فضای در حرارتی آسایش در مهمی نقش سایه که داشتند اظهار روشنی به( 2551) امانوئل و یوهانسون

 ناطقم را مسدود می کند، ایجاد شود. در دخورشی نور مستقیم تابش که مانعی هر طریق از تواند می سایه .کند می ایفا گرمسیری

، سایبان ها و دستگاه  (Wong et al., 2007; Lin et al., 2010; Kong et al., 2017)ها ساختمان و درختان شامل شهری، موانع

 . (Ali-Toudert and Mayer, 2007)نماهای پیش آمده، بالکن دار و نامتقارن است  ،(Watanabe et al., 2014)های سایه انداز 

 در سایه شدت به های مکان که دهد می نشان تایوان )اقلیم گرمسیری( مرکز در دانشگاه محوطه یک روی بر مطالعه ای

آسایش  دوره ترین طوالنی (SVF =0.129) متوسط سایه سطح. بودند آزار دهنده تابستان در کم سایه بسیار های مکان و زمستان

 رختاند از باید کافی های سایه مالیم دارد، های زمستان و گرم تابستان تایوان از آنجایی که. کندمی  را تامین سال کل در حرارتی

 رجهد کمی نسبت به تحمل تایوانی ها که آنجایی از حال، این با. شود فراهم تابستان در حرارتی آسایش بهبود برای ها ساختمان و

 رد فضایی طراحی برای در این مطالعه .کرد خودداری حد از بیش سایه با طقمنا ایجاد از باید باز فضای در پایین دارند، حرارت

 را دخو نظر مورد حرارتی آسایش شرایط بتوانند کاربران تا شده است توصیه سایه مختلف سطوح و سایه مختلف انواع محوطه،

 مقادیر که می دهد نشان هم مالزی پوترا دانشگاه محوطه میدان گیری اندازه های یافته .((Lin et al., 2010:220کنند  انتخاب

 ایهو و آب برای شده تعریف آسایش محدوده از باالتر دانشگاه محوطه در دار سایه شده انتخاب فضاهای در حرارتی آسایش شاخص

 3) یریگ اندازه اولیه ساعات در معمول طور به (PET <34 ° C) قبول قابل شرایط وجود، این با. بود (PET <30 ° C) گرمسیری

 ساختمان و گیاهان از سایه باالی سطح با هایی مکان که حالی در افتد، می اتفاق( صبح 1 الی 4) ظهر از بعد اواخر و( صبح 15 الی

 makaremiمی دهند  گسترش صبح 11 تا 15 از آن را زمان مدت دارند و را تری طوالنی حرارتی قبول قابل دوره آن، اطراف های

et al., 2012: 14)).  
 کمک نسبی رطوبت افزایش و هوا دمای کاهش به درخت رود در دانشگاه فدرال فناوری نیجریه، سایه می انتظار که همانطور

 یمباش داشته توجه که است است. مهم درخت سایه زیر در تبخیری شدن خنک و ممانعت از تابش خورشید دلیل به این. کند می

 رب محدودی تاثیر دارای درختان در خیابان تنگ،. است تنگ ) دره مانند( متفاوت یابانخ و باز محیط برای درخت سایه تاثیر که

 .(Morakinyo et al., 2016: 727)است  کننده محدود های دیواره توسط سایه اثر علت به خیابان هستند و این درون هوا دمای

 حرارتی شرایط موثر طور به تواند می پیلوت احیکنگ، نشان داده شده که طرهنگ تکنیکپلی دانشگاه در تحقیقی در محوطه

 ماقلی خرد یک تابستان( مرطوب و گرم آفتابی روز یک در تواند )حتی می آن خاص، طور به. بخشد بهبود را دانشگاه محوطه در

 حرارتی ایگرم حس اختالف. شود نمی زمستان در ناراحت و سرد تنش ایجاد باعث که حالی در کند فراهم حرارتی نظر از راحت

 و باز منطقه بین PET مقادیر بین تفاوت. است ابری روزهای از بیشتر آفتابی روزهای در باز محوطه ناحیه و زیر پیلوت ناحیه بین

 گرمسیری نیمه شهرهای در پیلوت طراحی از ای العاده فوق مزیت دهنده نشان وضوح به که است 12 ℃ از بیشتر تابستان در پیلوت

 استرس ایجاد عدم دهنده نشان که است 1 ℃ حدود زمستان آفتابی روزهای در در حالیکه این اختالف .است کنگ هنگ مانند

 .(niu et al., 2015, 269; du et al., 2017c: 268; Liu and Niu, 2017:328) است حرارتی

متوسط  تفاوت. می دهد کاهش انتابست در 3تا  2 ℃حدود  را هوا دمای پیلوت در دانشگاه صنعتی جنوب چین در گوانگجو نیز

است، بنابراین  35 -45℃ و 11-21℃ حدود در ترتیب به آموزشی های میدان و ها بلوک و بین فضای زیر پیلوت دمای تابشی

بررسی این چند نمونه نشان  .(Xi et al., 2012: 169)دهد  می کاهش 1-15℃را (1SETاستاندارد ) موثر روز دمای در پیلوت

مثبت سایه بر خرد اقلیم محوطه های دانشگاهی است. سایه هایی که در اثر ساختمان ها و درختان ایجاد می شود می دهنده تاثیر 

تواند بدلیل سد کردن تابش خورشید باعث کاهش دمای محیط و ایجاد محیطی آرامش بخش شوند. پیلوت عالوه بر ایجاد سایه 

یش سرعت باد می شود که شرایط محیطی را در اقلیم های گرم و مرطوب همانطور که در بخش قبل عنوان شده بود باعث افزا

 بهبود می بخشد.

 

 تاثیر عوامل ذهنی بر خرد اقلیم -6

 عادلت بازگرداندن برای سازگار رفتار مثال) رفتاری عوامل ،(هوایی و آب واقعی شرایط مثال عنوان به) فیزیکی عوامل بر عالوه

 یارزیاب در مهمی نقش( انتظارات و حرارتی تاریخچه نظیر) روانشناختی عوامل و( قبل از آزمایش انجام شده های فعالیت و حرارتی

نز  .(Nikolopoulou et al., 2001; Lin, 2009; Yang et al., 2013) کنند می بازی انسان آسایش روی بر حرارتی محیط تاثیر

                                                           
1 Standard effective temperature (°C) 
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ی رضایت مند و هوا به نسبت مردم انتظارات و تجربه بر توجهی لقاب طور به مدت طوالنی حافظه که دریافتند( 2553)و همکاران 

 . گذارد می تأثیر باز فضای در شهری های مکان از آن ها

 مهمی در اطالعات گرونینگن)هلند( دانشگاه زرنیک دانشگاه در ها گیری اندازه و ها نظرسنجی از شده آوری جمع های داده

 تملی از متشکل گروه یک از تصادفی طور به ها نمونه. کنند می فراهم را محلی زسب فضاهای در حرارتی آسایش چگونگی مورد

 نسبتا دیگر هوایی و آب مناطق از هایی نمونه و بودند اروپایی کشورهای از عمدتا کنندگان شرکت. جمع شده اند مختلف های

 آسایش حرارت درجه و بود ها گیری اندازه اساس بر حرارتی آسایش با توافق در سنجی، نظر از ذهنی گرمائی بودند. حس کوچک

 محلی افراد توسط ویژه به که شد پیدا( 31.3 ℃) مطلوب حد از باالتر قبول قابل دمای یک حال، این با. شد برآورده 22.2℃ آن 

 مثال) ذهنی و محیطی فیزیکی غیر عوامل که نتیجه ای که بدست آمد نشان می دهد این، بر عالوه بود. شده بیان معتدل مناطق از

 Wangکنند  می ایفا حرارتی واقعی شرایط به نسبت آسایش تصور در مهمی نقش( احساسی پشتوانه و آرام محیط طبیعی، دید

et al., 2017:87)). 

 رارتیح سازگاری محیطی، عوامل توجه قابل نقش بر عالوه که می دهد نیز نشان مالزی پوترا دانشگاه پژوهشی در محوطه نتایج

 در نسانا حرارتی سالمت کلی ارزیابی. گذارند می اثر بیرونی فضاهای در انسان حرارتی آسایش سطح بر روانشناختی امترهایپار و

 عهمطال این در. دهد می نشان را هوایی و آب شرایط درک مورد دانشجویان در المللی بین و محلی های گروه بین تفاوت باز، فضای

 بین یاندانشجو از بسیاری حالیکه در است قبول قابل باز فضای در حرارتی شرایط که کردند اعالم محلی دانشجویان از زیادی تعداد

 را لیالمل بین و محلی افراد های پاسخ بین تفاوت سازگاری موثر اثرات. است کننده ناراحت وضعیت این که کردند اعالم المللی

 کمتری تحمل گرفتند قرار محل در کوتاهی مدت برای یا اند کرده ذرگ منطقه این از که افرادی دهد. در این پژوهش، می توضیح

 تراحتاس طوالنی مدت برای یا و بشینند تا آمدند که آموزانی دانش که حالی در داشتند، کننده ناراحت حرارتی شرایط به نسبت

 رب عالوه. دهد می نشان آسایش درک در را شناختی روان پارامترهای توجه قابل اثرات ها یافته این. داشتند باالیی تحمل کنند،

-makaremi et al., 2012:13 نشد یافت جنسیت از نتیجه یک عنوان به کلی حرارتی آسایش با رابطه در توجهی قابل تفاوت این،

14)). 

 نسبت ختلفیم های حساسیت دارای هوایی و آب دیگر مناطق از مختلف افراد با مقایسه در گوانگژو ساکنان گوانگژو، دانشگاه در

 مجاز حد از باالتر توجهی قابل طور به که است 23.14 ℃با  از دانشجویان برابر ٪35 گرم دمای مجاز حد .هستند دما و رطوبت به

 غییراتت با گرمسیری نیمه و گرمسیری هوایی و آب مناطق ساکنان دهد که می نشان است. این نتیجه مرکزی اروپای/  غربی اروپای

 بی ها پاسخ ٪41.3 که دهد می نشان رطوبت نیز احساس گیری رای. هستند سازگار دیگر مناطق ساکنان از هترب حرارتی محیطی

 Zhao et)نیستند  حساس رطوبت نیز به نسبت ساکنان در نتیجه هستند مرطوب ها پاسخ ٪14.31 تنها حالیکه در هستند طرف

al., 2016:168) .ملبورن )اقلیم معتدل اقیانوسی( نیز نشان داده شد که انتظارات لرویا فناوری همچنین در پژوهشی در مؤسسه 

 .(Shooshtarian and Rajagopalan, 2017:130)کند  می ایفا کلیدی نقش حرارتی شرایط از رضایت و قضاوت در حرارتی

آسایش حرارتی آن ها را بنابراین عوامل ذهنی مانند تاریخچه حرارتی افراد در انتظارات آن ها درباره شرایطی که می تواند 

تامین کند تاثیر گذار است. مردمان در سرزمین های مختلف با اقلیم های متفاوت می توانند در شرایطی احساس آرامش کنند که 

 برای سایر مردم قابل قبول نباشد.

 

 نتیجه -1

 .شوند می مختلفی حرارتی های محیط ایجاد باعث انسان توسط شده ساخته مختلف عناصر که دهد می نشان مطالعه این

 استفاده از عناصر مطلوب، با توجه به پژوهش های بررسی شده، می تواند شرایط محیطی محوطه های دانشگاهی را بهبود ببخشد. 

پوشش گیاهی درجه حرارت محیط پیرامون را کاهش می دهد عالوه بر این کاشت درخت با ایجاد سایه این تاثیر را بیشتر 

فاده از سطوح آبی نیز می توانند تاثیر مشابه ای)ولی در حد کم تر( داشته باشد. همچنین درختان سرعت وزش باد خواهد کرد. است

 نامطلوب را هم می توانند کاهش دهند.

می تواند شرایط محیطی را مطلوب سازد.  گرم های اقلیم دردر کف و دیوار محیط  پایین تر انعکاس ضریباستفاده از مصالح با 

 مصالح از فادهاستلیل دمای هوای یک فضا با پوشش گیاهی، پایین تر از فضایی با پوشش دیگر مانند آسفالت است. از طرفی بدین د

سایه ای که بوسیله درختان، ساختمان ها و  می کند. کمک دمایی نوسانات کاهش به ،محوطه معابر در فرج و خلل دارای و روشن
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تواند شرایط محیطی را در اقلیم های گرم بهبود بخشد، در کنار آن استفاده از باد مطلوب سایر عناصر فیزیکی ایجاد می شود می 

در اقلیم های گرم و مرطوب آسایش حرارتی را برای استفاده کنندگان تامین می کند. یکی از روش های خاص برای ایجاد این 

د خرد اقلیم مطلوبی در فضای زیر پیلوت و اطراف آن ایجاد ویژگی ایجاد پیلوت است که با افزایش سرعت باد و ایجاد سایه می توان

 کند.

باید به این نکته توجه کرد که افرادی که اقلیم های مختلفی را تجربه کردند، انتظارتشان درباره شرایطی که آسایش حرارتی 

ی دانشگاهی باید به تجربیات اقلیمی آن ها را تامین می کند متفاوت است. بنابر این برای فراهم کردن آسایش حرارتی در محوطه ها

 کرذ به الزم همچنین حداکثر کاربران توجه کرد و در کنار آن فضاهایی با خرد اقلیم های متفاوت برای همه دانشجویان ایجاد کرد.

تفاوت ر متاثیرش در اقلیم دیگ اما بخشد، بهبود رااقلیم  یک در حرارتی شرایط است ممکن خاص طراحی های دستورالعمل که است

 .گرفتنظر در را محوطه دانشگاهی هر فصلی های ویژگی و جغرافیایی های ویژگی که است مهم بسیار بنابراین. باشد
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 و اسکلت با یتنسگریت سازه فشاری و کششی عملکرد و ساختار آنالیزی بررسی

 انسان  بدن بافت
 

 2جوكندان ، حامد كریمیان*2رویا علی اكبرزاده، 7سید سجاد نادری

 ایران، آستارا، دپارتمان معماری، موسسه آموزش عالی شهریار آستارامدرس  -1

 ایران، آستارا، دپارتمان معماریعالی شهریار آستارا، ، موسسه اموزش دانشجوی کارشناسی ارشد -2

 

 چكیده 

 است عنیم این به و است ابداعی ایواژه  تنسگریتی سازه یا فشردگی و کششی ساختار یا بستیکش هایسیستم

 از یکی هک فولر تعبیر به. است داخلی هایکشش تعادل به بسته ساختارها، از گروه این و استقامت یکپارچگی که

 نسگریتیت. هستند کشش از دریایی داخل در فشار از جزایری تنسگریتی ساختار داشته، عرضه را تعاریف نخستین

 ناختهش باشد،می شناور کششی شبکه یک داخل که متمایز فشاری عناصر بخاطر که است ایسازه سیستم یک

 عادلت از موقعیتی خودکار، طوربه رهاییساختا چنین زیرا پویاست، هایسیستم در گزاره ترینجذاب این. استشده

 هایسازه. رساندمی حداقل به را شده ذخیره االستیکی انرژی که پیکربندی یک با کنند،می راایجاد پایدار

 در. نمایدمی فراهم را مقاومت و پایداری دادن دست از بدون انرژی، هزینه حداقل با حرکت امکان تنسگریتی،

 مانند سیال حرکت با خطی، غیر و ارتجاعی خواص دو هر که دهدمی نشان شناختی یستز ساختارهای با مقایسه

. در این پژوهش رابطه ی میان رفتار اجزای بدن انسان با یکدیگر در برابر اجزاست تمام یکپارچگی نتیجه که دارند،

گرفت.  تنسگریتی قرار خواهدنیروهای جانبی وارده و چگونگی ایستایی و پویای آن مورد تطبیق با سیستم سازه ای 

 هدف از این پژوهش ارتقا و رشد بستر استفاده از سازه های نوین در مناطق گسیلی است.
 

 ساختار و عملکرد. نیروی فشاری و کششی، سازه تنسگریتی، اسکلت و بافت بدن انسان. های كلیدی:واژه

 

 

 مقدمه  -7

 وتوسعه شدن صنعتی، با. اندبوده محصور فضاهای مسئله حل برای جدید یهاحل راه یافتن پی در همواره مهندسان و معماران

 برای دسترس در اصلی مصالح 13 قرن اواسط تا. یافت افزایش بزرگ هایدهانه با هایسازه از استفاده برای تقاضا مدرن دنیای

 رایب دلیل همین به بودند، ضعیف کشش رابرب در ولی فشارمقاوم، برابر در آجر، و سنگ. بود وآجر چوب سنگ، مهندسان، و معماران

 ولیدت امکان فوالد، سپس و آهن تولید گسترش صنعتی، انقالب وقوع با. بودند مناسب هاوطاق گنبدها مثل بعدی سه هایسازه

 دهانه با هازهسا جهت تقاضا همزمان،. شد فراهم تر وسیع هایدهانه و بیشتر ارتفاع با هایساختمان ساخت زیاد، مقاومت با مصالح

 در و گرفت شکل متنوع خرپاهای از ایمجموعه ابتدا در. یافت افزایش هاکارخانه و انبارها ساختمان ها،ایستگاه ها، پل برای وسیع

 هاییلازمدو فضایی هایشبکه اغلب ویژه به ایسازه هایفرم از بسیاری. آمدند وجود به بعدی سه فضایی مشبک هایسازه بعد مراحل

 پاالس کریستال فلزی هایقاب نصب و ساخت طراحی، با قبل، سال 115 تقریباً مدوالر هایساختمان ساخت نظریه. اندشده شکیلت

 دوام و پایداری بر دلیلی شد، ساخته شده داده شکل آهن از که ایفل برج مانند هاییسازه. یافت عملی شکل لندن پارک هاید در

 .گرفت قرار استفاده مورد دنیا تمام در فضایی مشبک هایسیستم 15 و 15 دردهه. روندمی شماربه مدوالر بعدی سه فلزی هایسازه

 به داد، انجام یکدیگر به هاکره از تعدادی اتصال نحوه مورد در که مطالعاتی درپی (1331 -1331)فولر باکمینستر ریچارد آمریکا در

 اصول و افت،ی بیشتری کاربرد تنسگریتی یا بستی کش ساختارهای از دهاستفا آن از پس. یافت دست وجهی هشت خرپای سیستم

 .استگرفته قرار استفاده مورد مبلمان و صنعتی تولیدات تا عظیم هایسالن و ورزشگاهها ساخت در آن
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 می اویپ سیستم یک دارای سازه این. است کشش از دریایی داخل در فشار از جزایری مانند به تنسگریتی های سازه ساختار

 از دونب انرژی و هزینه حداقل با حرکت ایجاد امکان تنسگریتی سازه. میکند ایجاد را پایدار تعادل موقعیت خودکار بطور که باشد

 را فشار و کشش تواند می بخش هر که شده ساخته و طراحی نحوی به سازه این. کند می فراهم را مقاومت و پایداری دادن دست

نگاه  .است کششی و فشاری ی وارده نیروی دارای مقیاسی درهر تنسگریتی سازه همانند انسان بدن. ندک تحمل جداگانه بصورت

عادل ت گشاید که اعضای بدن برای حفظژی کل نگر برای درک این حقایق رامیتنسگریتی به ساختار بدن راههای جدیدی از استرات

تفاده اما اس اند.ادلی میان کشش و فشار، یا امتداد و تراکم ثبات یافتهکند؟ همه ساختارها در عالم هستی برپایه تعچگونه عمل می

از این اطالعات و معلومات در جهت ایجاد سازه هایی مقاوم در مناطق زلزله خیز و بادخیز میتواند باعث ایجاد ساختمان های پویا و 

 مقاوم باشد.

 

 بیان مسئله  -2

 هک فرد به منحصر ای سازه طراحی اما. شده است طراحی کشش و فشار ر نیرویبراب در مقاومت جهت مختلفی های سازه اخیرا

. باشد گیزان بر چالش بحث یک میتواند باشد داشته را توسعه و رشد همچنین و( حرکت) پویایی و فشاری کششی، مقاومت قابلیت

 یستمس کند رشد و باشد متحرک و پویا واندت می همچنین و میکند مقاومت کشش و فشار نیروهای مقابل در که ای سازه بارز نمونه

 ی سازه ستمسی اسم با دارد، انسان بدن سیستم به را شباهت بیشترین که ای سازه سیستم اخیرا. است انسان بدن بافت و اسکلت

و می  .تاراسد را کم بسیار انرژی صرف با پویایی قابلیت فشاری و کششی نیروهای دفع بر عالوه که است شده طراحی تنسگریتی

 ونهچگ اینکه بررسی انسان بدن با فراوان های شباهت وجود با. کند حفط را خود استقامت شرایطی هر در انسان بدن تواند مانند

 های بخش از کرد استفاده ساختمان مقاومت و ایستایی حفظ جهت باد خیز در یا خیز زلزله مناطق در تنسگریتی سازه از میتوان

 .است هشپژو این برانگیز چالش
 

 اهمیت و ضرورت پژوهش -9

عدم وجود کتاب ها و مقاالت جامع و کامل که دربرگیرنده اطالعات سیستمی جدید در رابطه با سازه های نوین و متقابال 

نداشتن دانش کافی عامل اصلی عدم پیشرفت و توسعه سازه ها می باشد. از این رو برداشتن گامی هرچند کوچک میتواند باعث 

 اطالعات در این زمینه گردد که متقابال عامل ایجاد ساختمان هایی با سازه های نوین و پویا می شود. افزایش

 با تیتنسگری سازه کششی و فشاری عملکرد و ساختار بین ارتباط تطبیقی و آنالیزی بررسی پژوهش این ضرورت و اهمیت

طراحی سازه هایی با ویژگی هایی همچون پویایی، استقامت باال، که موجب  در برابر نیروهای وارده است انسان بدن بافت و اسکلت

 .باشد می اهمیت مورد مهندسی و فنی اقتصادی، علمی، نظر از قابلیت رشد و سبک بودن می شود که

 

 اهداف پژوهش -4

 تقسیم می شود.  علمی و کاربردیاهداف این پژوهش به دو بخش 

در برابر نیروهای فشاری و کششی در سیستم سازه ای تنسگریتی و بافت اسکلت اهداف علمی: آشنایی با نحوه ی حفظ تعادل 

 بدن انسان.
استفاده از سیستم سازه ای تنسگریتی در جهت حفظ تعادل، استقامت و پویایی ساختمان در مناطق زلزله  اهداف کاربردی:

 زشی زمین و یا نیروی جانبی ایجاد شده از طریق باد وخیز و یا بادخیز که ساختمان قابلیت ایستادگی در برابر نیروی گرانشی و لر

 طوفان داشته باشد.

 

 سوال پژوهش -5

 دهد؟انجام می تعادل وارده در جهت حفظ کششی و فشاری ی نیروها برابر در چه رفتاری تنسگریتی ای سازه سیستم .1

 یم حفظ را خود استقامت و گرانشی، کششی و فشاری نیروهای برابر در روشی چه به انسان بدن اسکلت و بافت .2

 کند؟
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 کششی، فشاری و گرانشی نیروهای مقابل در انسان بدن و تنسگریتی های سازه رفتار بین مشترک نقطه و رابطه .3

 در جهت حفظ تعادل بافت و اسکلت سازه ای چگونه است؟ وارده

 

 فرضیه پژوهش  -6

یایی از کشش است. این سازه دارای یک سیستم پویا می ساختار سازه های تنسگریتی به مانند جزایری از فشار در داخل در

باشد که بطور خودکار موقعیت تعادل پایدار را ایجاد میکند. سازه تنسگریتی امکان ایجاد حرکت با حداقل هزینه و انرژی بدون از 

ی تواند کشش و فشار را دست دادن پایداری و مقاومت را فراهم می کند. این سازه به نحوی طراحی و ساخته شده که هر بخش م

بصورت جداگانه تحمل کند. بدن انسان همانند سازه ی تنسگریتی در هر مقیاسی دارای نیروی وارده ی فشاری و کششی است. 

بدن انسان برای حفظ تعادل و پایداری در حین حرکت و یا در حالت سکون نیاز به ایجاد تراکم میان بافت های فشاری) استخوان 

)غضروف ها و ماهیچه ها( دارد. بدن انسان مانند سیستم تنسگریتی پویاست و حرکت آن با استفاده از کمترین بندی( و کششی

 شود. میزان انرژی موجود در بدن تامین می

 

 روش تحقیق  -1

 تحلیلی بوده است و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای انجام پذیرفته است.-روش پژوهش به صورت آنالیزی و

 پیشینه تحقیق :7-7جدول 

 نتیجه انتشارات سال عنوان نویسنده

 و عبیری

 رحیمی

 های سازه بر مروری

( یبست کش) تنسگریتی

 رد آن کاربرد بر تاکید با

 معماری

1331 

 سومین

 کنفرانس

 المللیبین

 عمران،

 و معماری

 شهرسازی

 های سازه معماری و فرمی ای، سازه اصول بررسی و تحقیق مقاله این از هدف

 هساز در سیستم این عملکردی نقش اصول، این با همگام که بوده، سان یقیچ

 به ای هساز سیستم این نقش. است شده گرفته بررسی مورد پذیر فرم تغییر های

 هدست. است شده گرفته قرار تحقیق مورد مختلف های محیط در المان یک عنوان

 و منحنی نتقالی،ا سان قیچی های سازه متفاوت بخش سه به ها سازه این بندی

 نای در شدن وبسته باز نحوه و اصول بررسی ریزتر، های بندی دسته و دار زاویه

 هب پینرو اولیه کارهای از سان قیچی های سازه تاریخچه. است شده بیان نوشته

 ارهایک استخر، یک سقف عنوان به اسکریگ پروژه متحرک، تئاترهای سقف عنوان

 نوانع به هابرمن دار زاویه سان قیچی های سازه و فضایی های شاتل برای پلگرینو

 به نریپم پروژه نهایت در. است شده گرفته قرار ارزیابی مورد نمایشگاهی فضاهای

 می تمسیس این بیشتر ذیری انعطاف بیان به شونده بسته و باز دیوار یک عنوان

 .پردازد

 و فررضایی

 رئیسی

 در نوین معماری

 اصول با هماهنگی

 بیعت،ط مهندسی

 ساختار: موردی مطالعه

 .تنسگریتی

1332 

 کنگره دومین

 المللیبین

 پژوهشهای

 در نوین

 مهندسی

 بیعیط ساختارهای با را تنسگریتی ساختار ویژه مشابهت نموده سعی مقاله این در

 یبرتر دلیل به دهد نشان و داده قرار مقایسه و بررسی مورد متنوع مقیاسهای در

 ریتیتنسگ دارند بشر فعلی های ساختمان به نسبت عیطبی ساختارهای که هایی

 قرار بیشتری توجه و بررسی مورد معمارانه بهینه سیستم یک عنوان به تواند می

 .گیرد

  نژاد، هاشم

 سلیمانیو 

 های سازه بر مروری

 تنسگریتی
1333 

 نشریه

 .زیبا هنرهای

 استفاده ی،سبک ،شدن بسته و باز چون هایی قابلیت داشتن با تنسگریتی های سازه

 و دهش گرفته بکار میتوانند صنعتی طراحی و معماری در زیبایی مصالح از حداقل

 .باشند کارگشا

 سالوادوری،

 ماریو

 .جورج

 1331 معماری در سازه
 دانشگاه

 .تهران

 کهشب یک داخل که متمایز فشاری عناصر بخاطر که است ایسازه سیستم یک

 هایسیستم در گزاره ترینجذاب این. استشده شناخته باشد،می شناور کششی

 جادراای پایدار تعادل از موقعیتی خودکار، طوربه ساختارهایی چنین زیرا پویاست،

. رساندیم حداقل به را شده ذخیره االستیکی انرژی که پیکربندی یک با کنند،می

 نداد دست از بدون انرژی، هزینه حداقل با حرکت امکان تنسگریتی، هایسازه

 شناختی زیست ساختارهای با مقایسه در. نمایدمی فراهم را مقاومت و پایداری

 دارند، مانند سیال حرکت با خطی، غیر و ارتجاعی خواص دو هر که دهدمی نشان

 .اجزاست تمام یکپارچگی نتیجه که
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 متن -8

 معرفی سیستم سازه ای تنسگریتی -7-8
 آن در که هستند پایداری بعدی سه خرپاهای واقع در. شود می شناخته کارفضا و نوین های سازه جزو تنسگریتی ساختار

 بدن بافت و اسکلت (1332 رئیسی، فر، رضائی. )اتد شده مهار ممتد کششی عناصر بین در مغلق و منقطع صورت به فشاری اعضای

 می وارد آنها به گرانش نیروی که ت،اس شده تشکیل استخوان 251 از است، تنسگریتی ساختار از خوبی نمونه انسان بدن: انسان

 و عادلت به ساختار این کل شود می موجب عصبی های بافت ها، تاندون عضالت، کشش با. شوند می کشیده زمین سمت به و شود

 (1332 رئیسی، فر، رضائی. )باشد می فشاری اعضای استخوانها بدن تنسگریتی ساختار در. برسد پایداری

یتی دیگر از تنش می باشد که ذرات را به هم فشرده می سازد. ستونی که نیرویی را تحمل می کند. نیروی فشاری: فشار وضع

تحت فشار میباشد و ارتفاعش تحت تاثیر نیرو کاهش میابد. کاهش طول یکی از اثرات اعمال فشار است. نیروی کششی:سازه ها هر 

رچه این تغییر شکل ها بندرت توسط چشم غیر مسلح دیده می شود گاه تحت تاثیر دو نیرو قرار میگرند تغییر شکل می دهند، اگ

اما تنشهای متناظر آنها قابل اندازه گیری هستند. کیفیت تنش ها می تواند کامال پیچیده باشد با وجود این اغلب شامل بر دو 

ت تمایل به کشیدگی و کشش وضعیتی از تنش است که در آن ذرا (1331سالوادوری،) وضعیت اساسی می باشد: کشش و فشار.

 (1331جدایی دارند. )سالوادوری،

 

 انسان بدن اسكلت و تسگریتی ی سازه میان ارتباط بررسی -2-8
بدن انسان نمونه خوبی از ساختار سازه تنسگریتی است، 

استخوان تشکیل شده است که نیروی گرانش به آنها  251از 

 وارد می شود و به سمت زمین کشیده می شوند. با کشش

عضالت، تاندونها، بافت های عصبی موجب می شود کل این 

ساختار به تعادل برسد. در ساختار تنسگریتی بدن استخوانها 

 (1اعضای فشاری می باشند)شکل 

دونالد اینگبر که تحقیقات زیادی در زمینه زیست شناسی 

اتم، سلول، بافت های طبیعی و ... انجام داده است می گوید: 

مطالعه محققان هنوز مطلب کمی راجع به با وجود سالهل "

اینکه چگونه اتم ها به ملکول و ملکواها به سلولها و بافتها 

تبدیل می شوند می دانند. با اینحال به طرز مبهوت کننده ای 

بسیاری از سیستم های طبیعی مانند اتم های کربن، ملکول 

آب، پروتئین ها، ویروس ها، سلول ها، بافتها، و حتی بدن 

سان و بقیه پدیده های زنده از ساختار معمارانه تنسگریتی ان

استفاده می کنند. این اکتشاف پایه در همه حوزه ها کاربرد 

 ( 1333علمی دارد. )هاشم نژاد، سلیمانی، 

 

 
 : مشابهت بدن انسان و ساختار سازه ی تنسگریتی7شكل  

 (7934)رحمت آبادی، 

ر سلول هل انجام داده است و به این نتیجه رسیده که بهترین الگو برای توضیح رفتار سلولها اینگبر تحقیقات زیادی در مورد رفتا

میخ چوبی و مقداری کش که آنها را به هم متصل می کند ساخت و رفتار این  1ساختار تنسگریتی است. او ماکت تنسگریتی شامل 

سطح ناصاف پارچه ای بررسی و مقایسه کرد. مشاهدات او ماکت را نسبت به رفتار سلول وقتی که روی سطح صاف و شیشه ای و 

 (1332( )رضائی فر، رئیسی، 2نشان می دهد رفتار سلول و ساختار تنسگریتی دقیقا مشابه یکدیگر می باشد. )شکل 
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 (ingber:1998پیشنهادی اینگبر كه برای بررسی رفتار سلول از ساختار تنسگریتی بهره میگیرد) : مدل2شكل

 

تحقیقات دیگر خود مشاهده می کند سلولها هماند رفتار پوست انسان که وقتی کشیده می شود نیروی مقاوم کششی در او در 

آن بیشتر می شود دقیقا سلولها نیز در برابر نیروی بیرونی وارده همین رفتار را نشان می دهند و این رفتار در ساختار تنسگریتی 

و محکم تر می شوند. اینگبر همچنین کش آمدن سلول ها و بافتهای عصبی را با استفاده از نیز وجود دارد که در برابر اعمال نیر

تنسگریتی توضیح می دهد. اینگبر در تحقیقات خود به این نتیجه می رسد که سلولها برای شکل دادنت به اسکلت سلولی خود از 

بیعی و در مقیاس های مختلف فرمهای ژئودوزیک یافت تنسگریتی استفاده می کنند. او معتقد است در بسیاری از ساختارهای ط

پنج ضلعی ساخته می وشد و... همه  12که با بیست شش ضلعی و  15می شود مانند باکی بال ها، ویروس ها، آنزیم ها، اتم کربن 

ای غیر منطم طبیعت فرم زئودوزیک دارند. همه این فرم های ژئودوزیک با ساختار تنسگریتی ایجاد شده اند. او همچنین ساختاره

 (1332 رئیسی، فر، رضائی) ، ساختاری تنسگریتی می داند. DNAرا مانند الگوی 

 

  تنسگریتی كاربردهای-9-8
 :عبارتنداز اختصار به تنسگریتی گنبدهای از استفاده مزایای

 سایر با اجرا ایبر الزم زمان پنجم یک حدود سقف یک اجرای برای الزم زمان :سازه اجرای در سرعت و ساختگی پیش

 مانز صرف در جویی صرفه موجب سازه ساخت در ساده اتصال و یکسان طول با تیرهای از گیریبهره. باشدمی ایسازه هایسیستم

 در فشاری اجزای این که کافیست باشد،می شده تعیین پیش از و یکسان هایاندازه دارای فشاری هایمدول چونکه. شد خواهد

 .شودمی انجام راحتی به کروی هایگوی طریق از اکثراً نیز هاآن اتصال. شوند بنص یکدیگر به محل

 صورت این در حتی. افتدنمی اتفاق سادگی به اجزا بین شکست و گسیختگی عناصر بین نیروها توزیع علت به :سختی افزایش

 .شودمی تقسیم اعضا سایر بین نیرو و شده تشکیل دوباره نیرو مسیر

 سنگین و صلب اسکلتی و خرپا بتنی، هایپوسته سیستم شبیه ایسازه سیستم که آنجا از: سازه مرده بار كاهش و سبكی

 .یابدمی کاهش امکان حد تا استاتیکی زنده بار و سازه وزن از ناشی مرده بار. باشدنمی

 خود از اردهو فشار و نیرو اثر بر کششی عناصر پیداست، بستی کش سیستم نام از که طورهمان: باال بسیار ارتجاء قابلیت

 .کند تقسیم را نیروها طریق این از تا شود،می مرتجع و داده نشان انعطاف

 .نظرگرفت در غشایی سقفهای عنوان به را تنسگریتی ساختار توانمی: شده تمام هزینه و ساخت هایهزینه كاهش

 این مخارج گردان درهای و هوا دمنده سیستم حذف. شوندمی حمل خرپا توسط دارد، نگه را هاآن هوا فشار اینکه جای به که

 .دهدمی کاهش هوایی سقفهای با مقایسه در را سقفها

 از کی هر زیرا باشد،می ایمن و باال ایسازه بازدهی با هاییسیستم فضاکار، هایسازه: باال پایداری و نیروها برابر در مقامت

 و فمختل گاههای تکیه به مسیر ترینکوتاه طریق از وارده بارهای. نمایندمی تحمل را اردهو بار خود، مقاومت با متناسب آن اعضای

 و یستاییا اعضا، از تعدادی حذف با. شوندمی منتقل گاهها تکیه به اعضا ترینمقاوم طریق از بارها بیشترین. شوندمی منتقل متعدد

 ختیس یا مقاومت با متناسب اعضا، و شودمی نیروها جریان دوباره تعیین عثبا امر این زیرا رود،نمی بین از فضاکار سازه پایداری
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 یحت است، فضاکار سازه پایدار تعادل دلیل ذاتی مقاومت افزایش این. نمایندمی تحمل مشترک طوربه را اضافی نیروهای شان

 .شود وارد هاآن به اضافی بار هنگامیکه

 هب احتیاج باشد،می مشخص و شده تعیین پیش از کار روال که آنجا از: ناب مربع متر در شده مصرف كار نیروی كاهش

. کنندمی کسب را الزم توان مدت کوتاه هایآموزش نیزبا غیرمتخصص نیروهای. است کمتری( متخصص نیروی ویژه به) کار نیروی

 .شودمی اقتصادی صرفه موجب اضافه، کار نیروی حذف با واقع در

. شودیم انجام معین گروهی توسط قسمت هر که کار سیکل بودن تکراری به توجه با: بهتر كنترل و ریزی برنامه قابلیت

 .شودمی سبب را پروژه کنترل سهولت و شده انجام سرعت به کار در وقفه رفع

 از تفادهاس نامکا شود،می برده نام نیز کم خیز با گنبدهای به که تنسگریتی گنبدهای در: برف و باد بار برابر در مقاومت

 ساختمان رونیبی سطح و شده کمتر برف انباشتگی و باد از ناشی نیروی برآیند نتیجه در و گردید عملی کم ارتفاع با منحنی هایفرم

 .گرددمی کمتر نیز

 زیر موارد به توانمی مختلف علوم کلی طوربه و مهندسی و کشاورزی و شهرسازی و معماری در تنسگریتی کاربردهای دیگر از

 تاریخی، سایتهای کشاورزی، هایزمین هایگلخانه انبارها، نظیر باال مقیاس با و گسترده فضاهای بهینه پوشش: کرد اشاره

 البج نکته. دیگر متعدد موارد و خاص هایمکان به پرندگان ورود از جلوگیری برای حفاظی شهری، باز فضاهای قطار، ایستگاههای

 و المپها و صندلی و میز اجرای و طراحی در ساخت سیستم این استفاده دهدمی نشان را تنسگریتی بردکار بودن فراگیر که امری و

 . استشده آورده زیر در هاآن تصاویر که باشدمی داخلی معماری کلی طوربه

 

 گیریبحث و نتیجه -3

 : معرفی سیستم سازه ی تنسگریتی1

 یتی در برابر فشار و کشش: بررسی نحوه ی عملکرد سیستم سازه ای تنسگر2

 لکرد سیستم اسکلت بدن در برابر کشش و فشارعم: بررسی نحوه ی 4

 : بررسی ارتباطات بین عملکرد سازه ای سازه ی تنسگریتی و بدن انسان1

 : بررسی پویایی سازه ی تنسگریتی و نحوه ی عملکرد آن1

  دن انسان و بررسی امکان پذیری رشد سازه: بررسی احتمال پویا سازی ساختمان های تنسگریتی به مانند ب3

 بعد از بررسی تمامی این عوامل به یک نتیجه کلی میرسیم:

 ساختار کل وزیعت شکل بخاطر هبلک اعضا، تک تک قدرت دلیل به نه این هستند، پایدار مکانیکی لحاظ به تنسگریتی ساختارهای

 شوندمی آنهایی گیرنده بر در تنسگریتی هایسازه دیگر دسته. نمایندیم تضمین را سازه کل پایداری طریق این از و است تعادل و

 که است، فشاری عناصر و کابلها از متشکل پایدار، بعدی سه فضاکار سازه نوع این. سازندمی پایدار تنیده پیش صورت به را خود که

 فرم و اختارس یک عنوان به تنسگریتی هایسازه. رندندا اتصالی یکدیگر با و هستند ممتد غیر فشاری عناصر ولی ممتد کابلها آن در

 اپذیرن تفکیک رکن دو عنوان به سازه و معماری تلفیق زمینه در نو حرکتی و تفکر دهنده ادامه تواندمی طبیعت معماری در پایدار

. است فتهنه زرافه مثل قامتی بلند جانداران بدن تا گرفته ژنها و سلولها از طبیعت بطن در که ایپدیده. باشد معماری و ساختمان در

 افهاض با طراح مهندس که چرا. کند فراهم را پایدار معماری با منطبق و اولیه نیازهای به پاسخ و طراحی امکان تواندمی ساختار این

یت استفاده از قابلهمچنین معمار میتواند با  .بپردازد خود نظر مورد فرم و عملکرد توسعه به آن مختلف اجزاء و عناصر کردن کم یا

 و لولیس ساختار یک پویایی این سیستم بتواند در مقابل نیروهای کششی وفشاری وارده مانند بدن انسان واکنش دهد. این سازه

 ردهک ویرایش طراحی پروسه در پیشرفت به توجه با را آمده بدستفرم نهایی  که دارد را امکان این طراح است، هندسی مند قاعده

 بنابراین این سازه میتواند راهکار جدیدی برای ساخت بناهای مستحکم در مناطق گسیلی باشد.  .دهد تغییر ار سیستم یا
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 رهنگی های فبومی با تاکید بر طراحی مجموعه-احیا هویت فرهنگی

 (منطقه دیلمستان :مطالعه موردی)

 
 2پروین سعدانی، 7علیرضا سیاف زاده

 نور امیدانشگاه پ یایگروه جغراف اریزاده ، استاد افیس رضایعل -1

 انیسار یرانتفاعیدانشگاه غ ی، دانش آموخته رشته معماریسعدان نیپرو -2

 

 چكیده

ی گوناگون جامعه و ضرورت نیاز منطقه دیلمستان به اهمیت پایداری هویت فرهنگی و تاثیر آن در زمینه ها

پایداری هویت فرهنگی و بومی و از آنجایی که مجموعه فرهنگی به عنوان عنصری که می تواند در پایداری و حفظ 

مراکزی که بتواند از طریق تعامالت و جامعه تاثیر به سزایی بگذارد، ایجاد هویت فرهنگی و بومی هر منطقه 

افرادی که نسبت به فضا احساس تعلق می کنند، تاثیر به سزایی در احیای هویت فرهنگی داشته  اجتماعی بین

از تحلیلی و-باشد، حرکتی دوباره را در مسیر تعالی هویت بومی شروع کرد. این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی

ای و میدانی و از طریق  روش گردآوری اطالعات کتابخانه کاربردی است.-ایث هدف در زمره تحقیقات توسعهحی

آوری اطالعات و مطالب مورد نظر گردیده است.نتایج ابزارهایی چون مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه اقدام به جمع

دهد ایجاد حس دلبستگی و تعلق به مکان، معنا بخشی به مکان با رجوع به طراحی بومی، مشارکت تحقیق نشان می

مند شدن راحی هماهنگ با زمینه در عین تازگی در رونق استفاده و عالقهاجتماعی در بین شهروندان و همچنین ط

های گوناگون مجموعه فرهنگی تاثیر شایانی دارد که در پی آن رشد شناخت مردم شهر به شرکت در فعالیت

اری دساکنان شهر حتی دیگر شهرها به هویت فرهنگی اصیل بومی آن منطقه و تعامل افراد با هم و به دنبال آن پای

 هویت فرهنگی منطقه )دیلمستان ( را به دنبال خواهد داشت.  

 

 هویت فرهنگی، فرهنگ بومی ، مجموعه فرهنگی ، منطقه دیلمستان  واژگان كلیدی:

 

 مقدمه  -7

امروزه در شهرهای ایران با پدیده دوگانگی و سردرگمی میان هویت تاریخی و فرهنگی مواجه هستیم،از طرف دیگر رشد 

ن تحوالت اجتماعی و فضایی شهرنشینی جدید، به یک مسئله ملی و همگانی تبدیل شده است . با وجود پیشینه نیرومند روزافزو

تاریخی و فرهنگی سنت شهرنشینی در ایران و رشد فزاینده پدیده جهانی شدن ، این دوگانگی و سردرگمی تشدید یافته و باعث 

فرهنگ اکنون فرایندی  (.1334فضایی و فرهنگی گشته است  )مهدی زاده،  ظهور بحران هویت از جمله بحران هویت شهری و

رود که در بستر توسعه فرهنگی به عنوان یک ضرورت های زندگی ؛  از این رو توسعه شهری پایدار میاست در پیوند با همه جنبه

های تاریخی و فرهنگی، فقط به معنای ظ ارزش( . از دیدگاه شهرسازی معاصر، حف1333مطرح شود ، دوام یابد و دوام بیابد )لطیفی،

( . 1334های جدید همراه است )مهدی زاده،ها در کالبد بافتهای قدیمی نیست، بلکه با گسترش روح آنحفظ بناها و یادمان

نگسرا به فرهنگسرا با عملکرد خود از طریق آموزش ، شناخت و نمایش ، نقش موثری در احیا و پایداری فرهنگ جامعه دارد .فره

عنوان عنصری که می تواند در حفظ هویت فرهنگی هر شهر و جامعه تاثیر به سزایی داشته باشد و همچنین به عنوان پایگاهی که 

سبب شناخت افراد از فرهنگ آن شهر می شود ، به افراد این امکان را می دهد که برخی خصایص فرهنگی جامعه میزبان را ، که 

داشته اند ، شناسایی و معرفی کنند ، فرهنگسرا و محیط های فرهنگی موجب تبادل ایده ها و نظرات ،  خودشان کمتر به آن توجه

افزایش غرور ، تقویت حس همبستگی و باال رفتن سطح شناخت درباره هویت فرهنگ بومی آن ناحیه می شود )کریمیان و احمدوند 

ستان، به عنوان محملی برای تعامالت اجتماعی مردم منطقه به ( .  در این پژوهش فضای جمعی فرهنگی درمنطقه دیلم 1331،
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ن . بر ایجمعی و ایجاد حس تعلق در آنان در جهت پایداری شهرها عنوان شده استفرهنگی و با استفاده از خاطراتپشتوانه سرمایه

 است.اساس طراحی مجموعه فرهنگی به منظور دستیابی به متغیرهای فوق مدنظر قرار گرفته

یت فرهنگی به عنوان عنصر پایدار که در کمال یافتن انسان و رشد و ترقی منزلت های مختلف یک جامعه در امتداد واالیی هو

(. در واقع تحقق پایداری فرهنگی موجب می شود که در عین اینکه  1333انسان ها نقش مهمی را ایفا می کند ، )نوربخش ، 

و هویت خود را حفظ کنند در کل انسجامی بین این تنوع و تمایز بوجود آید، در واقع  فرهنگ های متنوع در هر جامعه ای ارزش ها

آن مشاهده کرد. )اردالن و نمود کثرت در وحدت و وحدت در کثرت را که نادر اردالن و الدن بختیار بیان می کنند را می توان در 

یکی از این ارگان ها یی که نقش بسیار مهمی را در کمک  ( عناصر مختلفی در ترویج و پایداری فرهنگی موثر است1335 بختیار،

به این امر می کند سازمان هایی هستند به عنوان فرهنگسرا که مهمترین هدف آن گسترش و پایداری دست آوردهای فرهنگی می 

می دهند ؛ ایجاد  ی بین هویت، تعامالت اجتماعی و حس تعلق به مکان را نشانبر اساس تحقیقات انجام شده که رابطهباشد. 

کنند، خواهد توانست در احیای هویت مرکزی که بتواند با ایجاد تعامالت اجتماعی بین افرادی که نسبت به فضا احساس تعلق می

تواند به عنوان شروع حرکتی دوباره در مسیر اجرای این طرح می(. 1331 فالحت،) فرهنگی و بومی نقش به سزایی داشته باشد

کوشد در ردد که رسالت خویش را بیش از هر چیز و پیش از هرچیز دیگری، احترام به مخاطب قرار داده است و میتعالی قلمداد گ

جایی که الزمه آشنایی با فرهنگ های ماندگار معماری، زمینه را برای پیشرفت هرچه بیشتر شهر فراهم نماید. از آنکنار سایر نمونه

های گوناگون های مختلف در عرصههای فرهنگی و انجام پژوهشگذاریفرهنگی، سیاست هر جامعه و نیز شناخت مسائل و مشکالت

 . با توجه به مسایل مطروحه به سواالت زیر اشاره می شود : شودباشد، ضرورت ایجاد مراکز فرهنگی روشن میفرهنگ می

 مفاهیم فرهنگی چگونه بر فضای معماری معاصر تاثیرگذار است ؟  -

 گی تا چه میزان در احیا فرهنگ بومی موثر است ؟ مجموعه های فرهن -

 

 ادبیات نظری  -2

 هویت -2-7

ای به بلندای تاریخ دارد. آن زمان که انسان احساس کرد باید به کیستی و چیستی خود در برابر ای به نام هویت سابقهمقوله

به گذشته باشد به بینش افراد مرتبط است،  که معطوفطبیعت و ماورای طبیعت پاسخ گوید هویت متولد شد. هویت بیش از آن

ها در نیازهای فردی و جمعی شهروندان در محیط شهر دارد)قطبی، مندی از آن ریشهگیرد و تقاضا برای بهرهزمان حال را در بر می

  :میدانند چیز دو در را هویت احراز شرط هاآن همگی که دهدمی نشان هویت مختلف معانی بندی(.جمع1333

 زمان طول در تداوم و ثبات حفظ دیگرعبارتبه یا زمان طول در «خود با شباهت»ف( ال

 هاسایر پدیده از «تمایز»و  «همسنخ پدیده با شباهت»واسطه به بودن قابل تشخیص )ب

سنخ و های آن با پدیده همبر این اساس، نخستین گام در راه تشخیص هویت امکان بازشناسی پدیده بر اساس شباهت

به معنی شناسایی اشیا نیست، بلکه تجربه معنا و مفهوم  درواقع واژه بازشناسی تنها سنخ در ذهن است.همهایش با پدیده غیرتفاوت

تواند ادامه یابد. گام دوم نیز تداوم آن شباهت ای میسر نگردد، آنگاه فرآیند تشخیص هویت نمیاگر بازشناسی پدیده .آن نیز هست

 (.1335مان است)بهزادفر، یا تفاوت در طول ز

 
 فرهنگی هویت -2-2

 به فرهنگی مطالعات شناسی وگوناگون جامعه هایدیدگاه و هاتئوری در آید کهشمار میهویت فرهنگی در زمره موضوعاتی به

اجتماعی،  مانسجا جمعی، تعلق و عضویت آگاهی، بازنمایی، فراگیری نظیر هایپدیده مفهومی با و معنایی تداخل و قرابت دلیل

های شیوه به و گرفتهقرار ایویژه توجه مورد افراد، عملی و عاطفی شناختی، هایگیریجهت کنندةعنوان تعیینبه معنا و نمادگرایی

معاصر  دوران در تجربی و آثار نظری اساسی مشخصۀ به هویت، به عملی و نظری اشتغال رو، است. ازاینشده سازیمفهوم متفاوتی

 و کندمی معرفی آن با را خود و داردبدان تعلق شخص که اجتماعی است حوزة یا گروه آن شناسۀ فرهنگی، است. هویتشده بدل

 .است وفادار متعهد و آن ملتزم، به نسبت اجتماعی زندگی در

یط اجتماعی که روند. با این حال انسان معاصر در هر محترین منابع هویت به شمار میفرهنگ و عناصر مرتبط با آن از مهم

 .(1333باشد)حجازی و حیدرخانی، دارد موقعیتی برای خود دست و پا کند و هویتی متمایز داشتهزندگی کند، سعی
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 مجموعه فرهنگی  -2-9

هندسه، نجوم، طب و ساختمان معماران گذشته ما انسان های چند بعدی بودند که به همه ی علوم زمان خود از جمله ریاضیات،

داشتند و بالطبع از همه دانش خود در جهت ایجاد بنایی که شایسته زندگی انسان ها باشد، استفاده می کردند؛ این  سازی تسلط

بزرگان همواره به این نکته توجه داشتند که معماری و ساختمان سازی باید مطابق با هویت و اصالت و سنت های غنی ایرن زمین 

در  .فرهنگ و سنت جامعه و کشوری بررسی و اجرا گردد، انحطاط معماری آغاز خواهد شداز همان زمانی که معماری جدا از  .باشد

کشور ما نیز متأسفانه با آن همه سوابق درخشان فرهنگی، انحطاط در معماری مصادف با شروع انقالب صنعتی در غرب آغاز 

خود را در همه شئون به نحو مطلوبی به جای گشت.تبادل فرهنگی بین ایران و غرب و تقلید سبک های غربی در جامعه تأثیرات 

 .(1332)قصری و خسروی،  گذاشت به گونه ای که بر معماری، این ظریف ترین هنر انسانی هم اثرات خود را عیان ساخت

معماری ایران دچار گسست فرهنگی گردید و پیشرفت سلسله مراتبی هنر ساختمان سازی کشورمان، دستخوش تغییرات و  

ی شد که این جدایی سنت و فرهنگ از معماری تا به امروز باعث انحطاط و انحراف معماری و شهرسازی ایران گشته زوال تدریج

در  سبک های تقلیدیاست. مشخصاً از دوره قاجار بود که با گسترش تبادالت فرهنگی با غرب و ورود صنعت که منشأ غربی داشت،

اری امروز ایران باید به دنبال راهکاری برای پیوند دوباره و تلفیق فرخنده این در معم. (1333)قطبی،سیمای شهر ها نمایان گشت

ه زیبایی ژی بلکهنر با فرهنگ و سنت از یک سو و علوم نوین و معدن ساختمان از سوی دیگر بود؛ تا دیگر بار نه تنها فن و تکنولو

 (1332)قصری و خسروی ، . .و هنر جایگاه خود را در معماری به دست آورند

با توجه به اینکه رکن اساسی هر جامعه را فرهنگ آن جامعه می سازد و با توجه به این نکته که رشد فرهنگی در جامعه ما  

چندان شکوفایی نداشته است لذا چنین به نظر می رسد برای جبران این کمبود الزم است مراکزی چند در شهر های مختلف میهن 

آن زمینه زندگی انسان حکایت دارد که تالش انسانی واسطه، آفریننده و یا سازمانده آن بوده است محیط فرهنگی از  .ما ایجاد شود

 .و از این رو آمیخته با ارزش های فرهنگی پذیرفته شده است

بازشناسی هویت فرهنگی و تعلقات اجتماعی در محله های شهری یک ضرورت اجتماعی و فرهنگی است و در جهت پیشبرد  

عه های فرهنگی می توانند از جنبه های فرهنگی و اجتماعی، به واتژیک مدیریت شهری نقش بسیار مهمی دارد. مجماهداف استر

عنوان میراث فرهنگی ارزشمند نیاکان یکی از عوامل اصلی هویت بخش محله های شهری با ارائه جذابیت های تاریخی، فرهنگی و 

گردشگران نیز مفید واقع شوند. اماکن تاریخی و فرهنگی هر جامعه ای نشان اجتماعی خود در شناساندن ارزش ها به مردم حتی 

در بر گیرنده  (cultural and social identity)دهنده ی هنجارها و ارزش های جامعه است و به نوعی هویت فرنگی و اجتماعی 

این هویت از  .به وضوح نشان می دهندی اصل و منشأ فرهنگ هر جامعه ای است. به طوری که کیستی و چیستی هر جامعه ای را 

خردترین جزء فرهنگی و اجتماعی را در بر می گیرد. میراث فرهنگی در نقش یک عامل هویت ساز بیانگر چیستی و کیستی یک 

 .جامعه یا یک شهر و روستاست و چون با زندگی مردم در آمیختگی دارد، پس پدیده ای زنده است

اند باعث لذت بردن انسان ها از زیبایی وهنر شود. این نگاهی است که از قدیم وجود داشته یک اثر تاریخی و فرهنگی می تو 

این توجه و شناخت می تواند در توانمند سازی و افزایش   (1333)کارکنان ، .است و در زمان فعلی شدت بیشتری گرفته است

احیاء، حفظ و توسعه این میراث فرهنگی در شیوه های  ظرفیت ها و ارتقای کیفیت زندگی مؤثر واقع شود. نقش مدیریتی شهری در

  .حفظ و بازسازی مناسبت ها، آیین ها و میراث فرهنگی محله ای و بازتولید سرمایه های فرهنگی دارای کمال اهمیت است

 

 گراییمنطقه -2-4

 نگاه گیرد. دردر برمی را متضاد گاه و وسیع طیفی نظریه، این انواع رویکردهای در تحول سیر و تعدد تبع گرایی بهمنطقه تعریف

 مورد ز نکات محلی ا هایارزش و اجتماعی و شرایط فرهنگی اقلیمی، بوم، مسائلهای زیستویژگی توجه به که گفت توانمی کلی

 جویی،یاز برتر مختلفی هایدر برابر صورت ز مقاومت ا که است اینظریه گراییآیند. منطقهمی حساب گرایی بهمنطقه توجه

 (.1332کند)بایزیدی و همکاران، می حمایت دهند،کاهش می را بومی هایتفاوت که شده استاندارد یا ساختارهای و سازیجهانی

 منطقه هایویژگی در چارچوب زندگی بازسازی نیاز، صورت در و تجدید حیات حفاظت، برای معیارهایی و هاروش تئوری، این

 فضاها مواجه با در را مکانبخشیده و حس "هواوحال"معماری به نهایت، در خصوصیات این ,canizaro).2553دهد)می پیشنهاد را

 هایمشخصه و خصوصیات و جهانی تمدن دادن تاثیرات آشتی گراییمنطقه اصلی رویکرد (.1332شتولتز،نوربرگ( کنندمی تقویت
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 محیطی.مسائل زیست و اکوسیستم تعادل هم به و میشود ی مربوطانسان پیچیده پیوندهای به هم گراییمنطقه است. ویژه مکانی

 (.Bayzidi et al, 2013بردن از مزایای جهانی است)سود عین در تنوع ایجاد گرایی،منطقه هدف

 هر روح و اتحی مبنای اصلی که هاییداند، کیفیتمی بناها در نامبی هایکیفیت کالبدی تجسم را الکساندر، هویت کریستوفر

 (.1331ها گذاشت)الکساندر،آن بر نامی تواننمی اما هستند، بکر طبیعت یا و بنا شهر، انسان،
 

  پیشینه -9

زمان با بحران انرژی مطرح و هم 1335های حاصل از مداخالت شدید انسان از دهه شهرسازی و معماری پایدار در پاسخ به نیاز

های محیطی توجه به این موضوع بیشتر شد.توجه به ناپذیر و افزایش آلودگیشد.با افزایش جمعیت و از بین رفتن منابع تجدید

های  متعدد مطرح و مورد بحث قرار تاثیرات محیط ساخته شده بر محیط زیست باعث شد که رویکرد شهرسازی پایدار در کنفرانس

 (. 1331گیرد)مهدیزاده سراج و همکاران،

های موجود المللی از توسعه و دیدگاه، نقش مثبتی در فهم جامعه بین2512سال  سازمان ملل متحد در 25نتایج کنفرانس ریو 

در رابطه با آن داشت و به ارتقای آن کمک شایانی نمود. سند نهایی این کنفرانس نقش فرهنگ در توسعه پایدار را در چند پاراگراف 

رفته است، اشاره به اهمیت حمایت از تنوع فرهنگی است. ای که به فرهنگ در این سند صورت پذیترین اشارهذکر نموده است. مهم

هیم دکنیم و این نکته را مورد شناسایی قرار میما تنوع زیستی و فرهنگی در جهان را تصدیق می»در این سند ذکر شده است که: 

ا و هچنین رابطه میان مردم، اکوسیستم آناین سیستم هم«.ر یاری رسانندتوانند به توسعه پایداها میها و تمدنکه همه فرهنگ

گذاری در توریسم فرهنگی، نیاز به حفاظت مناسب از میراث طبیعی میراث فرهنگیشان را شناسایی نموده است و به اهمیت سرمایه

مردمان بومی و جوامع محلی در توسعه پایدار  چنین در این سند استفاده از منابعها اشاره دارد. همو فرهنگی محل سکونت انسان

عالوه، بر اجتناب از به خطر انداختن میراث فرهنگی مردمان بومی نیز تاکید شده است. طبق این به رسمیت شناخته شده است. به

 ,general assemblyخواهد بود) 2511چوب توسعه پایدار از های مطروحه در آن فرهنگ بخش کلیدی از چهارکنفرانس و دیدگاه

2012 .) 

مفهوم پایداری ، تامین نیازهای امروز را بدون به مخاطره انداختن نیاز آیندگان  "صالحی میالنی و محمدی "بر اساس گفته های 

مورد توجه قرار می دهد . از نظر آنها توسعه پایدار مشتمل بر چهار بعد زیست محیطی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است ، که 

( به رغم  1333ین میان بعد فرهنگی در پایداری توسعه ، بعدی متاخر و در عین حال مهم است. )صالحی میالنی ، محمدی ،در ا

اهمیت این بعد از پایداری ، تا دهه اخیر ، فرهنگ به نحوی سنتی به عنوان بخشی از ابعاد اجتماعی پایداری یا جزئی از سرمایه 

خص مورد بررسی قرار نمی گرفت . همانطور که ماتیو پایک بیان می کند ، در حالی که به اجتماعی محسوب می شد و به طور مش

تفضیل درباره سرمایه های اجتماعی نوشته شده است ، اما توجه به سرمایه های فرهنگی همچون هنر موسیقی و جز آن ، و نیز 

کمتر مورد توجه قرار گرفته است ، به عقیده او بخشی  ارزش های مشترک آنها که اهمیت بسیاری در نزدیک ساختن مردمان دارند ،

 ( Pike, 2003از غفلت ها ناشی از فقدان مالحظات فرهنگی اند. )

با وجود اینکه فرهنگ در مدل های پایداری محیطی و اجتماعی و اقتصادی به عنوان بعدی پر اهمیت برشمرده می شود لیکن 

در مبحث زیباشناسی پایداری ، به فقدان مالحظات  "هیلگارد کورت"سایی نشده است . کماکان زمینه و ارتباط فرهنگ ،ادراک وشنا

فرهنگی در توسعه پایدار اشاره می کند و بی توجهی به ابعاد فرهنگی و زیبایی شناختی پایداری را در سرفصل های علوم طبیعی و 

 ( Williams ,2003اجتماعی خاطرنشان می سازد. )

می دارند که مفهوم پایداری از ابتدا در مقیاس های جهانی و ملی تعریف شد و پس از آن در حیطه شهر بیان  "میتالن و ویت"

 Mitlanو چوانع محلی مورد تاکید قرار گرفت به موازات این امر ، به مفهوم فرهنگ به عنوان بخش مهمی از پایداری توجه شد . ) 

& Satterthwaite , 1994  ) 

گفتمان مربط به فرهنگ هرچند در قالبی بسیار محدود ارائه گردیده ، اما تاثیری  "داکسبری و گیلیت  "با توجه به گفته های 

نافذ بر نوشته ها و پژوهش های مربوط به پایداری داشت . در حیطه توسعه جوامع محلی در ابتدا مالحظات فرهنگی غالبا در 

 (.Duxbury & Gillete , 2007) ی مطرح شدندیا سرمایه های اجتماعمحدوده گفتمان پایداری اجتماعی و 

فضاهای فرهنگی را به عنوان بخشی از فضاهای عمومی می دانند که افراد را درون سازمان های فضایی  "محمدی و آیت اللهی"

 ( 1333رند . )محمدی و آیت اللهی ، گوناگون به صورت اختیاری و برای انجام فعالیت های فرهنگی و اجتماعی گرد هم می آو
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حیات و حرکت یک جامعه به اصالت و پویایی فرهنگ آن جامعه وابسته است و برای ایجاد انگیزه اجتماعی  "رحیمی"به گفته 

 "( از طرفی بر اساس گفته های 1335در افراد یک جامعه ، باید استعدادهای فرهنگی آن جامعه را کشف و تقویت نمود )رحیمی، 

شی از ویژگی های یک جامعه است که در طول زمان در حافظه چامعه شکل گرفته است و حفظ هویت فرهنگی بخ "آشنا و روحانی

، یآشنا و روحاناین هویت در گروی تکرار تجارب گذشته ، قابلیت نوآوری ، خالقیت و حتی گاهی تغییر آن نظام حافظه ای است. )

1333  ) 

پایداری فرهنگی در منظر شهری با هدف تحقق یک در پژ.هش های خود که به بررسی شاخص های  "محمدی و خلوصی"

مکان اجتماعی و فرهنگی پایدار ، می پردازند، بیان می دارند که منظر شهری به عنوان یک متن فرهنگی ضروری است تا بازنمود 

 اعی و فرهنگی میویژگی های و فرهنگی خاص ساکنانش باشد . این امر منجر به ایجاد تمایز شهرها از یکدیگر از حیث ابعاد اجتم

شود. بررسی های آنها نشان می دهد ، علی رغم اهکیت این موضوع ، مقوله تفاوت و تمایز فضاها به حاشیه رانده شده است . برای 

مقابله با چنین روندی، رویکردهایی چون پایداری اجتماعی و فرهنگی مورد توجه نظریه پردازان قرار گرفته است . )محمدی و 

  (1333خلوصی، 

 

 مكان پژوهی  -4

نفر جمعیت از شمال به دریا خزر، از مغرب به استان گیالن، از  2152553کیلومتر مربع مساحت و  23311استان مازندران با 

 115بخش و  43، شهر، 41شهرستان  11های سمنان و تهران و از شرق به استان گلستان محدود است. تعداد جنوب به استان

اند. مازندران تنها استانی است که با درصد از شهرها در طول نوار ساحلی دریای خزر واقع شده 43دارد که  دهستان مازندران وجود

کوه با مرکز کشور مرتبط بوده و سه فرودگاه ساری، نوشهر و رامسر ارتباط هوایی آن را با سایر نقاط سه محور هراز، کندوان و سواد

و  گیالن تا قرن هفتم و هشتم هجری به سرزمین دیلم یا سرزمین دیلمستان .کندآن عبور می برقرار ساخته و راه آهن سراسری نیز از

استفاده گردید و  گیالن از دیلم گردید اما پس از تسلط مغوالن بر ایران به جای استفاده از واژهامروزی اطالق می مازندران غرب

ای منتقل گردید لذا از این به بعد در متون تاریخی و جغرافیایی جایگزینی مراکز قدرت از کوههای گیالن به سرزمینهای جلگه

ق ای و لفظ دیلم برای مناططور کلی باید بیان کرد که از گبالن برای مناطق جلگهباشد. اما بهقابل مالحظه می دیلم به جای گیالن

منتقل نمودند. در پاره یی از متون  الهیجان به رودبار مرکزیت خودرا از منطقه دیلمیان است؛ لذا متعاقباًکوهستانی کاربرد داشته

گیالن شامل  بیه پیش بخش.شودبه عنوان همسایه غربی دیلم دیده می گیل درآنها و استآمده هم با دیلم و گیلتاریخی واژه 

همواره اقلیم دیلم بوده و امروزه  الهیجان به مرکزیت تاریخی شهر چالوس ای و کوهستانی حدفاصل دره سفیدرود تا درهنواحی جلگه

توان پرچم و نماد سرزمین دیلم نامید. اما گاهی این واژه به تمام گیالن وغرب را می سیاهکلواقع در شهرستان دیلمان شهر

ت و اسچالوس، کالردشت، تنکابن، رامسر( که تا زمان اوایل دوران پهلوی نیز جزئی از سرزمین گیالن بوده) تنکابن مازندران)منطقه

 (Dr.Shabani,154).شده استکرانه جنوبی دریای خزر اطالق می بوده( یا حتی کل تنکابن لفظ دیلم خاصه ویژه منطقه

ه. ق که در کتاب مازندران در تاریخ نیز بدان اشاره  332مطلبی دیگری از کتاب حدودالعالم المشرق من الی مغرب به تألیف 

دیلمان میان تبرستان و "باشد:تا سیاهکل امروزی میتنکابن کننده منطقهکند تداعیای که دیلمان را تعریف میاست به گونهشده

م ها، و گروهی هکوهستان )جبال( و گیالن است. مردمان آن دو گروه هستند:یک گروه بر کران دریا باشند. گروه دیگر در کوهستان

منطقه دیلمان که بر کران دریا است ده ناحیه است، چون:لنزا، واریوا، لنگا، مرد، چالک رود، کرک رود، دیناررود،  میان ان دو، این

در پشت این ده ناحیه، سه ناحیه بزرگ است، چون رستان، شیر، پژم. این .(جودا هنجان )جواهرده نتهیجان(، رودبار، هوسم )رودسر

 ( 143:1335) اسالمی،"سنگ. این ناحیه دیلم است وکالر و سالوسهمه بیست فرسنگ است در بیست وپنج فر
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 محدوده جغرافیایی مطالعه -7شكل 

 

 شناسی تحقیق روش -5

 موضوع و اهدافی که برای ،این مقاله برگرفته از پژوهشی است که طی یک پروژه ی دانشگاهی به انجام رسیده و بنا به ماهیت

تحلیلی و در زمره تحقیقات کاربردی است. از آن جایی که در این پژوهش از ابزار پرسشنامه -یفیآن پیش بینی شده است از نوع توص

 )میدانی( 1هش را یک تحقیق پیمایشیبنابراین از زاویه دیگر این پژو ،و مصاحبه برای گردآوری اطالعات مورد نیاز استفاده گردیده

رت اسنادی )کتابخانه ای( و میدانی جمع آوری گردیده است. جامعه آماری نیز می توان قلمداد کرد. اطالعات مورد نیاز به دو صو

نمونه  به روش تصادفی  334 فرمول کوکرانبوده اند که با توجه به تعداد آنها و بر اساس  جمعیت منطقه دیلمستاناین پژوهش 

و spssاین پژوهش با استفاده از نرم افزار  . ساده انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد پرسشگری مستقیم قرار گرفته اند

 غیرها مورد آزمون قرار گرفته است.بکارگیری آزمون ناپارامتری دو جمله ایی روابط بین این مت

 

 تجزیه تحلیل توصیفی  -5-7

 آنها زن هستند.  23/33افراد پاسخ دهنده مرد و  %32/11مشخص است،  1-1های جدول همانطور که از داده: جنسیت

 نظر جنسیت از دهنده پاسخ افراد . توزیع فراوانی7-5جدول 
 درصد فراوانی فراوانی جنسیت

 32/11 233 مرد

 23/33 143 زن

 155 334 جمع کل

 
سال و کمترین  41تا  31( بین %21/31مشخص است، سن اکثر افراد پاسخ دهنده) 2-1های جدول همانطور که از داده: سن

 .سال است 41( باالی %13/13آنها)

 نظر سن از دهنده پاسخ افراد . توزیع فراوانی2-5جدول 
 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی سن

 11/22 11/22 33 سال 21زیر 

 11/11 31/23 111 سال 31تا  21

 31/32 21/31 125 سال 41تا  31

 155 13/13 11 سال 41باالی 

  155 334 جمع کل

                                 
 

 

 

                                                           

1- survey research 
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( %14/34مشخص است، میزان تحصیالت اکثر افراد پاسخ دهنده) 3-1های جدول همانطور که از داده: میزان تحصیالت

  ( کارشناسی ارشد و باالتر است.%13/11کارشناسی و کمترین آنها)

         

 نظر میزان تحصیالت از دهنده پاسخ افراد . توزیع فراوانی9-5جدول               

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی ان تحصیالتمیز

 51/13 51/13 33 دیپلم و کمتر

 35/43 13/23 114 کاردانی

 33/33 14/34 133 کارشناسی

 155 13/11 14 کارشناسی ارشد و باالتر

  155 334 جمع کل

                    

 آنها نی( آزاد است و کمتر%13/31افراد پاسخ دهنده)مشخص است، حرفه اکثر  4-1جدول  هایهمانطور که از داده: حرفه

 هستند. ی( فرهنگ53/3%)

 نظر حرفه از دهنده پاسخ افراد . توزیع فراوانی4-5جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی حرفه

 31/23 31/23 111 کارمند

 13/11 13/31 133 آزاد

 11/32 53/3 23 فرهنگی

 41/31 35/13 13 خانه دار

 155 14/13 12 نشجو/دانش آموزدا

  155 334 جمع کل

 

میزان موافقت با طراحی مجموعه فرهنگی به عنوان مركزی برای تعامالت اجتماعی، ایجاد حس تعلق و تقویت حس 

 همبستگی
اد اعی، ایجهای داده شده به میزان موافقت با طراحی مجموعه فرهنگی به عنوان مرکزی برای تعامالت اجتمتوزیع فراوانی پاسخ

 آورده شده است. 1-1حس تعلق و تقویت حس همبستگی، در جدول 

 

 های داده شده به میزان موافقت با طراحی مجموعه فرهنگی. توزیع فراوانی/ درصد پاسخ5-5جدول             

 گویه
 فراوانی/

 درصد

خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد
 میانگین

انحراف 

 معیار

راحی مجموعه فرهنگی به میزان موافقت با ط

عنوان مرکزی برای تعامالت اجتماعی، ایجاد 

 حس تعلق و تقویت حس همبستگی

 31 215 33 31 25 فراوانی

11/3 311/5 
 53/3 13/14 11/22 33/3 21/1 درصد

 

مجموعه میزان موافقت با طراحی »شود که؛ میانگین ها مشخص میو ستون میانگین 1-1های جدول با توجه به داده

و انحراف  11/3برابر با « فرهنگی به عنوان مرکزی برای تعامالت اجتماعی، ایجاد حس تعلق و تقویت حس همبستگی

در ادامه برای بررسی میزان موافقت با طراحی مجموعه فرهنگی به عنوان مرکزی برای تعامالت  است. 311/5معیار برابر با 

ای استفاده شده است. نتایج تگی، از آزمون تی استیودنت تک نمونهاجتماعی، ایجاد حس تعلق و تقویت حس همبس

دسته تقسیم  2تواند میزان موافقت با عامل را بر اساس نتایج آزمون به آزمون در جدول زیر آورده شده است. محقق می

 نماید: 
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و فاصله اطمینان در دامنه اعداد  بوده 51/5موافقت زیاد با عامل مورد نظر: که سطح معناداری محاسبه شده آن کوچکتر از  -

 اند.   در آخرین ستون جدول نشان داده شده Hمثبت باشد. این عامل با نماد 

و فاصله اطمینان در دامنه اعداد منفی  51/5موافقت کم با عامل مورد نظر: که سطح معناداری محاسبه شده آن کوچکتر از  -

باشد. در این صورت عامل مورد نظر به طور معناداری میانگینی  51/5از باشد و یا سطح معناداری محاسبه شده آن بزرگتر 

نشان  Lداشته، پس میزان موافقت افراد پاسخ دهنده با عامل مورد نظر کم است. این عامل با نماد  3برابر با عدد متوسط 

 شوند. داده می

-  

 ی مجموعه فرهنگی. نتایج آزمون تی استیودنت برای بررسی میزان موافقت با طراح6-5جدول 

 میانگین عامل
انحراف 

 معیار
 مقدار آماره

t 

سطح 

 معناداری

اختالف 

هامیانگین  

%31فاصله اطمینان  میزان  

 حد باال حد پایین موافقت

میزان موافقت با طراحی مجموعه 

 فرهنگی
11/3 311/5 414/15 551/5 115/5 411/5 151/5 H 

 

اطمینان  و فاصله بوده 51/5مشخص است، سطح معناداری آزمون کوچکتر از  1-1های جدول همانطور که از داده

شود که؛ موافقت افراد پاسخ دهنده با طراحی مجموعه فرهنگی به عنوان باشد. بنابراین نتیجه میدر دامنه اعداد مثبت می

 مرکزی برای تعامالت اجتماعی، ایجاد حس تعلق و تقویت حس همبستگی، زیاد است.
                 

 میزان تاثیر مجموعه فرهنگی در جهت احیای هویت فرهنگی و بومی منطقه

های داده شده به میزان تاثیر مجموعه فرهنگی در جهت احیای هویت فرهنگی و بومی منطقه ، در جدول توزیع فراوانی پاسخ

 آورده شده است.  1-3

 

میزان تاثیر مجموعه فرهنگی در جهت احیای هویت  فرهنگی و بومی های داده شده به . توزیع فراوانی/ درصد پاسخ1-5جدول 

 منطقه

 گویه
 فراوانی/

 درصد

خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد
 میانگین

انحراف 

 معیار

میزان تاثیر مجموعه فرهنگی در جهت 

 احیای هویت فرهنگی و بومی منطقه

 23 131 154 15 22 فراوانی
35/3 331/5 

 33/1 13/41 53/23 13/11 33/1 درصد

                 

میزان تاثیر مجموعه فرهنگی در جهت »شود که؛ میانگین ها مشخص میو ستون میانگین 3-1های جدول با توجه به داده

 است. 331/5و انحراف معیار برابر با  35/3برابر با « احیای هویت فرهنگی و بومی منطقه

جموعه فرهنگی در جهت احیای هویت فرهنگی و بومی منطقه، از آزمون تی استیودنت تک در ادامه برای بررسی میزان تاثیر م

 .ای استفاده شده است. نتایج آزمون در جدول زیر آورده شده استنمونه
. نتایج آزمون تی استیودنت برای بررسی میزان تاثیر مجموعه فرهنگی بر احیای هویت فرهنگی و بومی 8-5جدول            

 منطقه

 میانگین عامل
انحراف 

 معیار
 مقدار آماره

t 

سطح 

 معناداری

اختالف 

هامیانگین  

%31فاصله اطمینان  میزان  

 حد باال حد پایین تاثیر

تاثیر مجموعه فرهنگی بر احیای 

 هویت فرهنگی و بومی منطقه
35/3 331/5 333/1 551/5 351/5 251/5 451/5 H 



 ، جلد یک7931 زمستان ،سیزدهسال چهارم، شماره   

 

33 

 

 

بوده و فاصله اطمینان در دامنه  51/5مشخص است، سطح معناداری آزمون کوچکتر از  3 -1های جدول همانطور که از داده

شود که؛ از نظر افراد پاسخ دهنده تاثیر مجموعه فرهنگی در جهت احیای هویت فرهنگی و باشد. بنابراین نتیجه میاعداد مثبت می

 بومی منطقه، زیاد است.

 

  فرهنگی و بومی منطقه بررسی عوامل تاثیرگذار در كمرنگ شدن هویت

های عامل در پرسشنامه است. توزیع فراوانی پاسخ 3عوامل تاثیرگذار در کمرنگ شدن هویت فرهنگی و بومی منطقه شامل 

 آورده شده است.  3-1عامل در جدول  3داده شده به این 

 

 ی منطقه. توزیع فراوانی/ درصد عوامل تاثیرگذار در كمرنگ شدن هویت فرهنگی و بوم3-5جدول 

 گویه نماد
 فراوانی/

 درصد

خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد
 میانگین

انحراف 

 معیار

q1 
گسست جغرافیایی منطقه 

 تاریخی

 42 155 13 154 35 فراوانی
33/2 323/1 

 34/15 54/21 15/11 53/23 33/25 درصد

q2 
تغییرات و تنوع فرهنگی در 

 ادوار گوناگون تاریخ

 13 135 211 2 13 فراوانی
34/3 331/5 

 31/4 31/33 33/11 12/5 13/4 درصد

q3 کمبود اماکن فرهنگی 
 13 124 114 3 25 فراوانی

11/3 333/5 
 31/13 23/32 31/42 53/2 21/1 درصد

q4 
عدم مکان یابی صحیح اماکن 

 فرهنگی

 12 223 12 22 25 فراوانی
35/3 313/5 

 14/13 33/13 11/11 33/1 21/1 درصد

q5 
مورد استفاده نبودن آداب و 

 سنن بومی در زندگی امروزی

 14 133 114 23 25 فراوانی
13/3 331/5 

 51/14 51/41 13/23 33/1 21/1 درصد

q6 
عدم آگاهی افراد نسبت به 

 فرهنگ بومی

 33 143 123 12 13 فراوانی
31/3 334/5 

 11/15 23/33 33/33 14/13 13/4 درصد

q7 

ب استقالل و آزادی سل

انتخاب در نتیجه وابستگی به 

 های بومیسنت

 13 111 33 33 152 فراوانی

11/2 213/1 
 43/4 31/23 51/25 51/25 11/21 درصد

q8 

منسوخ شده و مطابق مد و 

های سنتی روز نبودن فرهنگ

 و بومی

 13 35 31 35 112 فراوانی

41/2 215/1 
 43/4 23/13 34/24 44/23 13/23 درصد

        

شود که؛ در میان عوامل تاثیرگذار در کمرنگ شدن هویت ها مشخص میو ستون میانگین 3-1های جدول با توجه به داده

 35/3گین با مقدار میان« عدم مکان یابی صحیح اماکن فرهنگی»فرهنگی و بومی منطقه، بیشترین امتیاز کسب شده مربوط به عامل 

کمبود اماکن »در رتبه دوم،  13/3با مقدار میانگین « تفاده نبودن آداب و سنن بومی در زندگی امروزیمورد اس»است. عامل 

در رتبه چهارم،  31/3با مقدار میانگین « عدم آگاهی افراد نسبت به فرهنگ بومی»در رتبه سوم،  11/3با مقدار میانگین « فرهنگی

با « گسست جغرافیایی منطقه تاریخی»در رتبه پنجم،  34/3با مقدار میانگین  «تغییرات و تنوع فرهنگی در ادوار گوناگون تاریخ»

منسوخ شده و مطابق مد و »در رتبه هفتم و  11/2با مقدار میانگین « کمبود اماکن فرهنگی»در رتبه ششم،  33/2مقدار میانگین 

 است.  در رتبه هشتم بوده 41/2با مقدار میانگین « های سنتی و بومیروز نبودن فرهنگ
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در ادامه برای بررسی میزان تاثیر عوامل مورد بررسی در کمرنگ شدن هویت فرهنگی و بومی منطقه، از آزمون تی استیودنت 

 ای استفاده شده است. نتایج آزمون در جدول زیر آورده شده است. تک نمونه

 كمرنگ شدن هویت فرهنگی و بومی منطقه . نتایج آزمون تی استیودنت برای بررسی تاثیر عوامل مورد بررسی در74-5جدول 

 میانگین عامل
انحراف 

 معیار
 مقدار آماره

t 

سطح 

 معناداری

اختالف 

هامیانگین  

%31فاصله اطمینان   
 میزان تاثیر

 حد باال حد پایین

q1 33/2 323/1 534/3- 552/5 253/5- 342/5- 531/5- L 

q2 34/3 331/5 411/3 551/5 333/5 215/5 413/5 H 

q3 11/3 333/5 513/11 551/5 112/5 414/5 115/5 H 

q4 35/3 313/5 411/14 551/5 353/5 153/5 333/5 H 

q5 13/3 331/5 341/11 551/5 113/5 413/5 111/5 H 

q6 31/3 334/5 531/3 551/5 313/5 213/5 411/5 H 

q7 11/2 213/1 433/1- 551/5 314/5- 431/5- 223/5- L 

q8 41/2 215/1 313/3- 551/5 143/5- 113/5- 421/5- L 

          

بوده است. و  51/5مشخص است، سطح معناداری آزمون برای تمامی عوامل کوچکتر از  15-1های جدول همانطور که از داده

جم و ششم در دامنه فاصله اطمینان عوامل اول، هفتم و هشتم در دامنه اعداد منفی و فاصله اطمینان عوامل دوم، سوم، چهارم، پن

سلب »، «گسست جغرافیایی منطقه تاریخی»شود که؛ از نظر افراد پاسخ دهنده تاثیر عوامل باشد. بنابراین نتیجه میاعداد مثبت می

 های سنتی ومنسوخ شده و مطابق مد و روز نبودن فرهنگ»و « های بومیاستقالل و آزادی انتخاب در نتیجه وابستگی به  سنت

، «تغییرات و تنوع فرهنگی در ادوار گوناگون تاریخ»کمرنگ شدن هویت فرهنگی و بومی منطقه، کم و تاثیر عوامل در « بومی

و  «مورد استفاده نبودن آداب و سنن بومی در زندگی امروزی»، «عدم مکان یابی صحیح اماکن فرهنگی»، «کمبود اماکن فرهنگی»

 نگ شدن هویت فرهنگی و بومی منطقه، زیاد است.  در کمر« عدم آگاهی افراد نسبت به فرهنگ بومی»

برای اولویت بندی عوامل تاثیرگذار در کمرنگ شدن هویت فرهنگی و بومی منطقه، از آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج 

 مربوط به این آزمون در جدول زیر داده شده است.

 

 ثیرگذار در كمرنگ شدن هویت فرهنگی و بومی منطقهبندی عوامل تا. نتایج آزمون فریدمن برای اولویت77-5جدول

 اهمیانگین رتبه عامل
مقدار آماره کای 

 دو

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری
 بندیاولویت

q1 32/3 

133/411 3 551/5 

1 

q2 13/4 1 

q3 54/1 3 

q4 13/1 1 

q5 23/1    2 

q6 33/4    4 

q7 15/3    3 

q8 12/3    3 

 

باشد بنابراین می  51/5مشخص است سطح معناداری آزمون فریدمن کوچکتر از مقدار  11-1های جدول که از داده همانطور

ا هشود. از ستون میانگین رتبهفرض برابری میزان تاثیر عوامل مورد بررسی در کمرنگ شدن هویت فرهنگی و بومی منطقه رد می

( در کمرنگ شدن هویت فرهنگی و 13/1)با میانگین رتبه  «اماکن فرهنگی عدم مکان یابی صحیح»مشخص است که؛ تاثیر عامل 
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( در رتبه دوم، 23/1با میانگین رتبه «)مورد استفاده نبودن آداب و سنن بومی در زندگی امروزی»بومی منطقه در رتبه اول، عامل 

با میانگین «)هی افراد نسبت به فرهنگ بومیعدم آگا»( در رتبه سوم، عامل 54/1با میانگین رتبه «)کمبود اماکن فرهنگی»عامل 

( در رتبه پنجم، عامل 13/4با میانگین رتبه «)تغییرات و تنوع فرهنگی در ادوار گوناگون تاریخ»( در رتبه چهارم، عامل 33/4رتبه 

در نتیجه وابستگی  سلب استقالل و آزادی انتخاب»( در رتبه ششم، عامل 32/3با میانگین رتبه «)گسست جغرافیایی منطقه تاریخی»

های سنتی و منسوخ شده و مطابق مد و روز نبودن فرهنگ»( در رتبه هفتم و عامل 15/3با میانگین رتبه «)های بومیبه سنت

 ( در رتبه هشتم قرار دارد. 12/3)با میانگین رتبه  «بومی

 

  گیرینتیجه -6

های باشد. این تأثیر به قابلیترفتار انسان نقش داشته تواند در چگونگیروانشناسی محیط به این معتقد است که محیط می

گیرند. از های جامعه سرچشمه میهای فردی بستگی دارد که هر دو این موارد ، از فرهنگ ، اعتقادات و ارزشمحیطی و شایستگی

هنگ شده نیز از فرمحیط ساخته باشد. همانند رفتارها،جا که رفتار ناشی از محیط است، به شدت تحت تأثیر فرهنگ و اجتماع میآن

 گذارد که بایدها و نبایدهایشده یا مقر رفتاری تأثیر میپذیرد . فرهنگ به این لحاظ در محیط ساختهو روابط اجتماعی تأثیر می

ل وضعیت ر مقابکند. دبه بیانی دیگر، رفتارهای انسانی را در راستای قوانین فرهنگ جامعه کنترل می کند،رفتاری را به فرد القا می

ا از ههای و یا تفسیر زیباشناختی آنها و هزینه و پاداش قابل دریافت مردم از شرکت در فعالیتها ، تجارب ، ارزشمردم ، انگیزش

 کند. محیط اطراف ، میزان استفاده از محیط را تعیین می

باشد ، امروزه با توسعه شهرها و افزایش آن شهر میشد فرهنگ هر شهر بیانگر میزان سطح رفتار اجتماعی با توجه به آنچه گفته

است، لذا در شهرهای کنونی نیاز به فضای خاص با رویکرد ارائه ها و عقاید مختلف در شهرها ظهور و بروز کردهشهرنشینی فرهنگ

ویت که ریشه خدمات مختلف فرهنگی و اجتماعی در جهت افزایش سطح فرهنگ جامعه شهری امری ضروری است. فضاهایی با ه

های منحصر به فرد معماری باشد و بتواند احساس هویت اجتماعی را افزایش دهد و جزء ویژگیدر فرهنگ و تاریخ جامعه داشته

 سرزمین خود باشد.

ای در تکوین، حفظ، تغییر و تحول هویت دارد و موجب تبادل ایده و نظرات ، های فرهنگی نقش برجستهدر این راستا محیط

ت شوند،چرا که مکانی اسغرور ، تقویت حس همبستگی و باال رفتن سطح  شناخت درباره هویت فرهنگی و بومی منطقه می افزایش

دهند. از جمله این شامل رویدادهای فرهنگی، اتفاقاتی فرهنگی نظیر آداب و رسومی که به فواصل زمانی مشخص در فضا روی می

 کرد. ظاهرات سیاسی و مراسم مذهبی و ... اشارههای ملی ، تتوان به آیینآداب و رسوم می

های یک جامعه بوده و در اتحاد افراد آن با توجه به اینکه هویت فرهنگی عنصری مؤثر در رشد و تکامل جایگاه و منزلت انسان

یر مستان بنابر معاذست منطقه دیلجامعه و نهایتاً در پیروزی یک ملت در  سراسر جهان نقش بسزایی دارد و متأسفانه دیر زمانی

ن آید. بنابرایمختلف از این هویت فرهنگی اصیل خود دور مانده لزوم ایجاد طرحی جهت احیاء این هویت بیش از پیش به چشم می

تواند این خالء را جبران نماید. بنابراین سعی احداث مجموعه فرهنگی که اجماعی از تمامی عناصری است که در احیا این هویت می

 اندیشی گردد.ها و تقویت نقاط مثبت چارهاین طرح نقاط ضعف و قوت شناسایی تا در جهت جبران ضعف شده در

 

  پیشنهادات -1

تواند نقشی شد منطقه دیلمستان از هویت اصیل خود دور مونده و طراحی و احداث مجموعه فرهنگی میبراساس آنچه گفته

 گردد: پیشنهاداتی در راستای بهبود این طرح به شرح ذیل ارائه میمؤثر در احیا این هویت ایفا کند، به همین جهت 

 هایی برای گروه سنی کودکان گرفتن فضاها و فعالیتدر نظر -1

 پویایی حرکت و سیرکوالسیون در طراحی معماری پالن و محوطه )سایت پالن(  -2

 تعامالت اجتماعی  برای باال بردن هرچه بیشتر سطح توجه به طراحی فضای سبز و محوطه فرهنگسرا ، -3

های فرهنگی سنتی آن منطقه به جای کردن افراد ماهر در حال ساخت هنرهای بومی منطقه دیلمستان با پوششجایگزین -4

 جان در فرهنگسرا های بیمجسمه
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جان در فضای های بیها و عکسها و هنرهای فرهنگی بومی آن جایگزین ماکتها و سنتاجرای زنده بسیاری از آیین -1

 هنگسرا فر

شده به دست افراد ماهر آموزش دیده در جهت ایجاد یک فضای فروش هنر و صنایع فرهنگی بومی منطقه دیلمستان ، ساخته -1
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 چكیده
انسان را از زندگی در طبیعت به زندگی در شهر کشانید. با پیشرفت فناوری، الگوی زندگی دستخوش  ،تحول صنعتی

بادگیرها، سایبان ها و نورگیرها در ساختمان جای خود را به تاسیسات گرمایشی و  دگرگونی شد، به نحوی که

 . رشدرا برای انسان ها فراهم کرده استسرمایشی دادند به این ترتیب تکنولوژی آسایش و راحتی روزافزونی 

و رشد های مسکونی  شتابان شهرها، افزایش جمعیت شهری و در پی آن ساخت و ساز مسکن در قالب مجتمع

نامناسب و ناهمساز کالبدی، به عالوه نگاه کمی گرایانه به عناصر کالبدی، پیامدهایی نظیر از دست رفتن مکان، 

ز علق به عنوان یکی ابیگانگی انسان با مکان و در نهایت کاهش حس تعلق به مکان را در پی داشته است.حس ت

وده که تاثیر آن در ارتباط هرچه بیشتر مصرف عرصه ی معماری در دهه های حاضر مطرح ب یپاشاخص های نو

ق تر عمی کنندگان با تولیدات معماری باعث پرداخت به این موضوع شده است، تا تولیدات معماری بتواند ارتباط

ان را داشته باشد حس تعلق به معنای پیوندی محکم و عاملی تاثیر گذار میان مردم و گو کاراتری با مصرف کنند

تشکیل دهنده آن است که این پیوند به صورت مثبت بوده و سبب گسترش عمیق ارتباط و تعامل مکان با اجزاء 

فرد با محیط می گردد و با گذر زمان عمق و گسترش بیشتری می یابد  لذا با توجه به اینکه محیط، یکی از عوامل 

ده در باب شناسایی عناصر موثر در ایجاد حس مکان و احساس تعلق کاربران است؛ ضرورت انجام مطالعات گستر

حس مکان در ابعاد کمی و کیفی جامعه احساس می شود. از دیدگاه روانشناسی محیطی انسان ها به  ،کالبدی

ین ا سوال اصلی تحقیق این است که آیا تجربه حسی، عاطفی و معنوی خاص نسبت به محیط زندگی نیاز دارند.

روش داری با مکانی که در آن سکونت دارد قابل تحقق است. نیازها از طریق تعامل صمیمی و نوعی هم ذات پن

تحلیلی با توجه به مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است. هدف از ارائه پژوهش حاضر  -تحقیق بصورت توصیفی

بررسی تاثیر روانشناسی محیطی در طراحی مجتمع های مسکونی پایدار با نگاهی ویژه به حس تعلق به مکان می 

 باشد.

 

 معماری پایدار، طراحی، مجتمع مسکونی، روانشناسی محیطی، حس مکان گان كلیدی:واژ

 

 

 مقدمه -7
قرون متمادی است که واژه ی سکونت تنها به معنای ایجاد مأمن و سرپناهی برای جلوگیری از گزند مخاطرات طبیعی و 

 ر و به زیر پا در آمدن چند متر مربعی زمین به کارباشد واژه سکونت با مفهومی بیش از قرار گرفتن سقفی بر باالی س محیطی نمی

جاودانه شناخت زندگی است  به طوری که شرط الزم برای داشتن یک معماری مناسب و رسیدن به مکان هایی زنده و آید می

وری از ، باید به تصکه قرار است در آن مکان رخ دهد را بشناسند  بنابراین معماران عالوه بر اینکه باید خصوصیات آن نوع از زندگی

ست دیگران ا معمار که کارش ساختن مکانی برای زندگی "مکان نیز وقوف داشته باشند. در این راستا  زندگی بهتر ممکن در آن
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دهد . او زمانی در برآورده کردن انتظارات  بروز می احساسات و باورهای خود را از طریق تلقی که از زندگی بهتر دارد در معماری

 احساس تعلق و نیاز به حرمت و خود شکوفایی انسان ها را ممکن سازد، که دستیابی به این سکونت موفق است که بتواند آدمی از

طراحی پایدار نوعی از طراحی (.  2:1333محسنیراد، ) "هدف بدون در نظر گرفتن فرهنگ و الگوهای رفتاری جامعه ممکن نیست

پاسخ دهد. مباحث اولیه پایداری در زمینه زیست محیطی مطرح  سیب به منابع آیندهاست که قصد دارد به نیازهای امروز بدون آ

بعدی آن، محدود شدن آن را به زمینه زیست محیطی امکان پذیر نمی  و ویژگی های چند شده، اما خصوصیات مفهوم پایداری

در کنفرانس  21کار  ر دقیق تر از زمان دستوراست. از ابتدای مطرح شدن تعریف اولیه پایداری)به وسیله براتلند( و به طو ساخته

زمینه محیط و توسعه ، مفهوم مذکور از قلمرو محیط زیست به عرصه های اقتصادی، اجتماعی و ( در UNO, 1992)ملل متحد 

 انزیان متو یآن م قیاست که از طر یاحساس تعلق به مکان شاخص قتیدر حقاز طرف دیگر  حتی فرهنگی نیز تعمیم یافته است.

و  یاز عوامل ماد یعیحاصل جم زاتیتما نی. مسلم است که ادیمکان ها سنج گریمردم، نسبت به د یبودن آن مکان را برا زیمتما

انه و روانشناس یابعاد شخص خ،یها، سطح فرهنگ و تار تیو نوع فعال یاجتماع طیمح ،یو معمار یکالبد طیمح طیشامل مح یمعنو

فضا است که واجد سه  کیفراتر از  یمکان موقع کی( رلف اعتقاد دارد که 1333پور،  اوشی)س باشد یم ادراک، شناخت و احساس

 یگروه م نیو صعب الوصول ا نفکیو ال یمعنا را جزء اصل ان،یم نیو معنا باشد و در ا تیفعال ،یمحدوده کالبد تیخصوص

این نوع از طراحی است که  روانشناختیه است بعد ول ماندغف( آنچه امروزه درطراحی های مجتمع مسکونی مRelph, 1976داند.)

 بخشد. در می باشد و مجموعه های مسکونی را از یکدیگر متمایز ساخته و به آنها هویت می و روانی نیازهای اجتماعی پاسخگوی

ای اجتماعی، مکان، مشارکت ه احساس تعلق به مکان و حس روانی و سالمت روانیساکنان مجموعه های مسکونی پایدار از لحاظ 

افزایش می  یابد و می توان گفت در کل رضایت ساکنین را تعامالت اجتماعی و ... افزایش می احساس امنیت، آسایش و آرامش و

 می شود.از نظر روانی و سالمت روحی دهد و منجر به پایداری مجموعه های مسکونی در طی زمان 

 

 طراحی  و معماری پایدار -2
پاسخ دهد. در  ندهیآ یبه منابع نسل ها بیامروز بدون آس یازهایاست که قصد دارد به ن یز طراحا ینوع دار،یپا یطراح

داده شود  تیساختمان ها و شهرها اهم یطیمح ریو تأث یبه اندازه مصرف انرژ یو اقتصاد یاجتماع یداریبه پا دیبا داریپا یطراح

 (.      13، 1333)لنگ، 

 یچهارم چوب برداشت شده و دو پنجم سوخت ها کی ا،یدن یششم منابع آب کیمصرف  ییساختمان ها و خانه ها به تنها

 کنند. طبق یم دیجهان را تول یگلخانه ا یدارند. به عالوه، ساختمان ها نصف گازها اریرا در اخت ایشده دن دیتول و مواد یلیفس

مصنوعات،  ریبا سا سهیهد شد . ساختمان ها در مقادو برابر خوا نده،یسال آ 25-45 یموجود، حجم ساخت و سازها در ط یآمارها

 استفاده دوباره ازآن، در ای بیو تخر زکردنیتجه ،یساز ساختمان ،یدارند و در طول تمام مراحل نقشه کش یتر یطوالن عمرنسبتاً

ند. به ابأل بر هم اثر گذاراست که متق باتیاز مصالح، مواد و ترک یمحصول مرکب ساختمان، کیخواهند بود.  رگذاریتأث داریتوسعه پا

 یمعمار یمردم اروپا در ساختمان و فضا یزمان زندگ 35مثال  یبر سالمت انسان دارد. برا یعالوه، ساختمان اثر قابل مالحظه ا

 ی،امر یو استقالل فرد یرفاه شخص ،یانسجام اجتماع یبرا ستهیخانه مناسب و شا نیبنابرا. (WGSC,2004شود .) یم یسپر

 نخواهد یبه راحت یجامعه ا جیتوان گفت ه یم نداشته نباشد، یداریروند پا ،یکه خانه ساز یرود. در صورت یشمار م به یاساس

ه و مجتمع درخان یاست که ساکنان از زندگ یتیوضع ،یسکونم یدر مجتمع ها یاجتماع یداری. پاابدیدست  داریتوانست به توسعه پا

ه با است ک یبه نحو یزندگ طیمجموعه شرا ت،یوضع نیساکنان لذت برند. در ا ریا ساب یگیداشته باشند و از همسا تیخود رضا

 ابندی یم یستگتعلق خاطر و دلب شیخو یساکنان نسبت به محل زندگ تیشود و اکثر یم شتریب یگذشت زمان تعامالت اجتماع

 خواهند داشت. یموجود مشارکت و هماهنگ تیو بهبود وضع یآن بوده، در نگه دار یداریناخودآگاه حافظ سالمت و پا نیو بنابرا

 ینمسکو یارزش واحدها نیشود. هم چن یم شتریمجتمع ها ب رینسبت به سا داریپا یمسکون یمجتمع ها دیصورت عمر مف نیدر ا

 ا بهر یمسکون یمجتمع ها یبهره ور ،یاجتماع یداریمجتمع ها است. پا ریاز سا شتریبرابر ب طیدر شرا زینوع مجتمع ها ن نیا

 (33، 1333 ،ی و همکارانقائم مقام یلسادات سجادا). رساند یحداکثر م
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 مجتمع مسكونی -9
است  یهیآمده است، اما بد دیپد ستمیقرن ب یاست که در شهرها یعملکرد ینتوان به صراحت گفت که مجتمع مسکون دیشا

شده  یمعمار یمتفاوت در عرصه عملکردها و دیجد یمفهوم شیدایعملکرد در قرن گذشته چنان بوده که سبب پ نیا راتییکه تغ

 یی)که به خانه هانیمردمان مشرق زم ینه تنها برا کنواختیو  تیپرجمع م،یعظ ییدر مجموعه ها یزندگ تیفیشک ک یاست . ب

بار در  نیاول یاکه بر ییشهرها یتمام نیساکن یبلکه برا پر نور عادت داشته اند( یو فضاها عیوس یها وانیا ،یمرکز یها اطیبا ح

 است،  اند، همراه با احساس غربت بوده دهیگز یمجموعه ها سکن نیا

 ت،یمعج عیسر شیازافزا شیپ ییمجموعه ها نیتصور چن بوده و اساساً ستمیقرن ب یدر شهرها ستنیز دهییکه زا ییها مجموعه

هن بوده دور از ذ اریبس یساختگ شیانبوه و پ اتدیتول و مسکن، نیزم متیق شیبه شهرها افزا انییمهاجرت روستا ،یانقالب صنعت

 دوم( یپس از جنگ جهان ی) دوران بازساز ستمیقرن ب یانیم یخصوصا در دهه ها وی که پس از جنگ جهان ییاست. مجموعه ها

ست ا گرید یبا مجتمع ها سهیدر مقا یمجتمع یطراح یآنچه امروزه مالک برتر لیدل نیبوده به هم ریدر آنها اجتناب ناپذ ستنیز

 تیو شخص تیتملک و بازگرداندن هو اساحس شیاحساس غربت و افزا نیکاستن ا یهر طرح برا تیموفق زانیجز م ستین یزیچ

د. نمو یبند میتقس یتوان در چند دوره زمان یدر قرن گذشته را م یمسکون یساخت مجتمع ها خچهی. تاریهر واحد مسکون یفرد

 باشد. یاصول ریو غ یکل اریبس یبند میتقس نیا دیو شا افتی توان یدوره ها نم نیا انیم یمرز مشخص چیهر چند که ه

تا  1345. دوره دوم یمجتمع مسکون ینمونه ها نیاول شیدایو پ ستمیقرن ب نینخست یها دهه 1345تا  1315اول  دوره

مدرن  یط معماران نهضت معمارتوس یمسکون یمفهوم مجتمع ها افتنی تیدوم و رسم یپس از جنگ جهان یدوران بازساز 1335

در  ینمسکو یمجتمع ها نیانبوه در امر مسکن و ساخت اول داتیو تول یساختگ شیپ یبه تکنولوژ یابیکه همزمان بوده با دست

مدرن که  یمعماران نهضت معمار یصرفا عملکرد یها دگاهید رییو تغ یدوران بازنگر به بعد 1335سوم دورهی. شرق یکشورها

 یشهر یحومه ها شهرها و    در یمسکون یکمبود مسکن و رواج ساخت و ساز مجتمع ها ت،یجمع عیاست با رشد سر همزمان بوده

 .یدر عرصه معمار ریانعطاف پذ یو فرم ها و فضاها یاز انرژ نهیهاستفاده ب دار،یپا یچون معمار یمیو ورود مفاه یشرق یکشورها

 یاز ساختمان ها یعیوس فیواژه به ط نیسبب شده تا ا رانیعملکرد در ا نیو اندازه ا اسیمشخص از مق یفیوجود تعر عدم

( 1333،و همکاران انی)طالب. نسبت داده شود ،یهزار واحد نیچند یشهرک ها تای چند واحد یاعم از آپارتمان ها ،یمسکون

 دیرا پد یباشند، مجتمع مسکونشده  بیو ترک یطراح کپارچهی یکه به شکل یبلوک شهر کیآپارتمان در  یتجمع تعدادبنابراین 

 یساکنان مجتمع قرار م یمشترک هستند که مورداستفاده همگان یعموم یفضا یدارا یمسکون یاز مجتمع ها یاریآورد. بس یم

مک را به ک یتیبه تراکم جمع ازین ن،یبزرگ به علت کمبود زم ی. درشهرهاارندورود بدان را ند یحق استفاده و حت گرانیو د ردیگ

 (11، 1333 ،سعیدنیا).کنند یمرتفع کامل م یآپارتمان یبلوک ها ساخت

 

 یمسكون یمجموعه ها یدر طراح عوامل تاثیرگذار -4
، ولاست. ا صیعمده قابل تشخ اسیسه مق یمسکون یها مجموعه یموثر بر طراح یطیـ مح یانسان یها مولفه یبند دسته در

خارج   و  ارتباطات ها مجموعهی درونروابط  اسیمجاور؛ دوم، در  مقی ها یطبا مح یمسکونی ها مجموعهی رونیب وندیپ اسیدر مق

 اسیمق نیا  تمامدر یانرژ در مصرف ییجو و صرفه میاقل نی. عالوه بر ایمسکون یواحدها اسیدر  مق  ،سوم  ؛یمسکون  یاز  واحدها

 تیاز  عوامل  واجد  اهم یمسکون یواحدها یارهمجو اسیمق  تا ها مجموعه محوطه  یها  و  طراح ساختمان  یریگ از  جهت  ها

 .باشدی مذکور م اسیدر سه مق یمسکون یمجموعه ها یموثر در طراح یها نشان دهنده مولفه 1است.  جدول 
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یمسكون یها مجموعه یدر طراح رگذاریتاث : عوامل7جدول   
 یمجموعه ها یرونیب وندیپ اسیدر مق

 مجاور یهاطیبا مح یسکونم

ها و ارتباطات مجموعه یروابط درون اسیقدر م

 یمسکون یخارج از واحدها
 یمسکون یواحدها اسیدر مق

* تـــداوم کالبـــدی،   

 اجتماعی و اقتصادی

* هویت و شناسه    

* فضــای بــاز مجموعــه   

 مسکونی

* خلــــوت و تعامــــل   

 اجتماعی

* احساس امنیت   

* دسترسی   

* فضای سبز   

* ازی کودکانفضای ب   

* محل های نشستن   

* رضـایتمندی سـکونتی و   

  حس تعلق

*  فضاهای داخلی واحدهای 

 مسکونی

  

(یدر مصرف انرژ ییجو )صرفه میاقل  

(1331ماخذ: )اکرمی و همکاران،   

 

 روانشناسی محیط و معماری -5
ا ه چرا انسان که ماعی است و به ما در درک اینها، انگیزش و تعامالت اجت دانش وسیله ادراک، یادگیری، شکل گیری نگرش

روانشناسی رشد، روان شناسی اجتماعی،  ها را به وجود آورده و آن را پذیرفته اند؛ کمک می کند. از اصول در وهله نخست آلودگی

ها  انها بر انس لودگیبه منظور پی بردن به تاثیرات زیان آور آ روان شناسی رفتار نابهنجار و روان شناسی فیزیولوژیک می توان

ین ب پیشنهاد هایی در جهت تغییر رفتار انسانها به منظور کاهش آلودگی ها و یا از کمک گرفت. دانش درباره تعدیل رفتار، می تواند

با توجه به تعامل بین انسان و محیط، روان شناسی محیط به مطالعه چگونگی  بردن آنها در اختیار روانشناسان محیط قرار دهد.

ها از اهمیت ویژه ای برخوردار بود، اما  ظاهر ساختمان ها بر محیط می پردازد. زمانی صرفاً اثیر محیط بر انسان ها و تاثیرانسانت

تاثیراتی که آنها بر افراد می گذارند مهم شمرده می شود. رعایت اصول مربوط به ازدحام، فضای شخصی وادراک محرک های  امروزه

نقش تعیین کننده ایی در قضاوت درباره سالم  جه حرارت، رطوبت نسبی در طراحی ساختمان می تواندمحیطی چون سرو صدا، در

روان شناسی محیط در اصل، یک علم رفتاری بین رشته  (1331)از نظر آرکلین و ویتچ  و یا ناسالم بودن یک ساختمان داشته باشد

فراد تجارب ا و های فیزیکی، اجتماعی و رفتارها ار تعامل بین محیطسوگیری بنیادی و کاربردی دارد و به بررسی نظام د. ای است

 روان شناسی محیط به بررسی تعامل بین محیط و رفتار انسان می پردازد. (2553)از نظر کالیتون و مایرز  می پردازد.

محیط های کاری  روان شناسی محیط بسیار گسترده است و محیط طبیعی، موقعیت های اجتماعی، (1333)از نظر دی یانگ 

تعامل بین محیط و رفتار است. به عبارت  و آموزشی را شامل می شود. از نظر وی آنچه از اهمیت خاصی برخوردار است، بررسی

نه فیزیکی بر رفتار انسانها تاثیر می گذارد، بلکه بر این است که چگو دیگر تمرکز روان شناسی محیط بر این نیست که چگونه محیط

 یسازد، همانا بررس یم    مجزای روان شناس یشاخه ها ریرا از سا طیمح یآنچه روان شناس حیط خود تاثیر می گذارند.انسانها بر م

شده ی طراح یفضاهای روان شناخت یاست. لذا توجه طراحان به بررس یکالبد طیمح و بر روان انسان یمتک یارتباط رفتارها

 روان یهمکار و ازیاز چند دهه از احساس ن شیکرده است. اگرچه ب جادیها ا آن وی طیروان شناسان مح نیب یناگسستن یوندیپ

اما در  گذرد،ی نم رهیو غ یصنعت یمنظر، طراح یطراح ،یشهر یطراح ،یمعمار گوناگون مانند یشناسان و طراحان در شاخه ها

 معماران ییآشنا وجود، عدم نیاست. با ا افتهی یا ژهیو گاهیدروس آن ها جا جدولدانش در نیا ایدن یمعمار یاز دانشگاه ها یاریبس

 یگهمبست از است تا آن ها کمتر بتوانند دهیموجب گرد یمعمار یدانشگاه ها دری رشته ا نیبا موضوعات ب یرانیا یو طراحان شهر

 .افتی طیمح یاسبا موضوع روان شن یتوان کتاب یبه ندرت م یمعمار یها دانشکده یدر کتابخانه ها یحت و رندیعلوم بهره گ نیب

 (1332)نمازیان و قارونی، 
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 تعریف حس مكان -6

اصطالح حس مکان از ترکیب دو واژه حس و مکان تشکیل شده است. واژه حس در فرهنگ لغت آکسفورد سه معنای اصلی دارد: 

 می شود. یعنی      نخست یکی از حواس پنج گانه، دوم احساس، عاطفه و محبت که در روانشناسی به درک تصویر ذهنی گفته 

قضاوتی که بعد از ادراک معنای شیء نسبت به خود شیء در فرد به وجود می آید که می تواند خوب، جذاب یا بد باشد، سوم توانایی 

در قضاوت درباره یک موضوع انتزاعی، مثل معنای حس در اصطالح حس جهت یابی که به مفهوم توانایی یک فرد در پیداکردن 

ی مسیر در نشان دادن خود به انسان است. درنهایت حس به معنای شناخت تام یا کلی یک شیء توسط انسان مسیر یا توانای

 (1333 است.)ضرابیان،منعام،

 

 تعریف حس تعلق به مكان -1

تعلق به مکان سطح باالتری از حس مکان است که به منظور بهره مندی و تداوم حضور انسان در مکان نقش تعیین کننده ای 

یابد. تعلق به مکان که بر پایه حس مکان به وجود می آید فراتر از آگاهی از استقرار در یک مکان است. این حس به پیوند فرد می 

با مکان منجر شده و در آن انسان خود را جزئی از مکان می داند و براساس تجربه های خود از نشانه ها، معانی عملکردها و شخصیت، 

خود متصور می سازد و مکان برای او قابل احترام می شود. اعلی ترین مرحله رابطه انسان و فضا، حس نقشی برای مکان در ذهن 

ام در هرکد تعهّد و تعلّق شخص نسبت به فضاست این حس از دو عامل مؤثر فضا و انسان به صورت توأمان ساخته شده و تغییرات

 (1331 تعلّق مؤثر است.)توسلی، بنیادی، میزان

 

 مختلف سازماندهی حس تعلق به مكانانواع  -8
بعد اجتماعی: به ارتباط فرد -بعد کالبدی: به ارتباط فرد با خانه، محل کار، محیط همسایگی و محله مربوط می شود. ب -الف

 با خانواده، دوستان، همکاران و همسایه ها مربوط می شود.

عواطف و احساسات انسانی نسبت به مکان و محیط اطراف  احساسی )ادراک و شناخت( تعلق به مکان:این بعد از تعلق، بر -پ

 (1333، )سیاوش پور و همکاران او تأکید دارد.

 

 عوامل تشكیل دهنده حس مكان -3
آدمی به عنوان یک موجود با ابعاد فردی و اجتماعی و همچنین مادی، روحی و روانی، دارای نیازهای مختلفی می باشد که 

 باشد. در این بین، تأمین این نیازها دارای اولویت و سلسله مراتب خاصی می ا در طول حیات خود میتأمین آنه همواره به دنبال

شمردن انواع نیازهای آدمی، آنها را بر اساس اولویت برآورد آنها دسته بندی نموده است.)پیربابایی، سجادزاده،  ضمن بر »مازلو«باشد. 

1335) 

 
 (7934انی مأخذ:) پیربابایی، سجادزاده،اولویت بندی نیازهای انس -7نمودار 
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 عوامل درونی و بیرونی حس مكان -74

 عامل درون فردی )ادراک و شناخت( -74-7

ادراک محیط بیرونی بوسیله انسان، شناخت و واکنش احساسی و عاطفی توسط او، از مهمترین دالیل ایجاد حس تعلق به 

اهانه یا ناآگاهانه از محیط دریافت می کند حاصل ادراکات اولیه و تطابق آن ها مکان است. در حقیقت معانی ای که فرد به طور آگ

با تصاویر ذهنی اوست، که به مرحله شناخت در آمده و واکنشی عاطفی و احساسی که منجر به تعلق و وابستگی به محیط می شود 

 را رقم می زند.

 

 عوامل بیرونی -74-2

می    سان تأثیر می گذارند، شامل دو آیتم محیط کالبدی وفعالیت )فردی و اجتماعی( این دسته از عوامل که از بیرون بر ان

 (1333، باشد. )سیاوش پور و همکاران

 
 (7939،عوامل درونی و بیرون تشكیل دهنده حس تعلق به مكان مأخذ: )سیاوش پور و همكاران -2نمودار 

 

 سطوح مختلف حس مكان -77
داد حـس مکـان سـطوح مختلـف دارد، هیـــومن پـــنج گونـــه حـــس مکـــان را همان گونه که بررسی ها نـشان 

معرفـــی کـــرده اســـت. که عبارت از ریشه داری عقیـدتی، ریـشه داری ناخودآگاه، مکان نسبی، بیگانگی بـا مکـان و بـی مکـانی 

 -1. می کند   طه با مکـان وحس حضور در اجتماع تعریفاسـت. جنیفر کراس نیز به تبعیت ازهیومن حس مکان را ترکیبی از راب

یکی شدن با اهداف  -1دلبستگی به مکان، -4تعلق به مکان،  -3آگاهی از قرارگیری در یک مکان،  -2تفاوتی نسبت به مکان،  بی

 (1333، فداکاری برای مکان)سیاوش پور و همکاران -3حضور در مکان،  -1مکـان، 
 

 یطیمح یمكان با روانشناس حس تعلق به رابطه -72
ا و واژه ه یگستردگ انگریموضوع ب اتیاز موضوعات جالب و مورد توجه بوده است. مرور ادب یطیمح یتعلق در روانشناس حس

 یوعن دهد،یرا نشان م یاطالعات عیاست که عالوه بر آنکه دامنه وس یطیخاص مح یاحساس و معنا نیا نییتب ،مختلف یکردهایرو

 یها ( واژهHidalgo.et al,2001اند ) به آن اشاره نموده نیاز محقق یاریدارد که بس اهبه همر یذهن یدگیچیها و پ هواژ یسردرگم

. به دباشی واژه ها م نیاز جمله ا رهیو غ مکان تیبه مکان، هو یده تیبه مکان، اولو یمکان، وابستگ بهی دلبستگ رینظ یمتعدد

 :نمود میتقس ریز کردیرا در چند رو یطیمح یسارتباط انسان با مکان در روانشنا ییمعنا یها انواع نگرش توانیم یطور کل
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 یشناخت كردیرو -72-7
 یها طیمح اساس نیا . برکندیم دیتعلق تأک حس یمعنا جادیعنوان ضرورت ا به طیبر نقش شناخت انسان از مح کردیرو نیا

ی ر مکمت یمشابه با ادراک و شناخت فرد یها طینسبت به مح یترشیب ییبار معنا یافراد دارا یبرا شتریو شناخت ب یآگاه با

 .باشد

 

 یاجتماع كردیرو -72-2
اساس . برردیپذی صورت م طیکه در مح باشدی م یاز تعامالت اجتماع یعوامل ندیبرآ طیتعلق به مح حس کرد،یرو نیاز نگاه ا

خود به  طیآنها با مح ییها با درک و رمزگشا انسان است که یمشترک اجتماع یها اطالعات و نشانه یحاو طیمح کردیرو نیا

 .رسندی تعامل م

 

 یاحساس كردیرو -72-9
 نیب قیارتباط عم یاز نوع یدرجه را ناش نیارتباط انسان و مکان اشاره دارد و تعامل در ا یو احساس یبه بعد عاطف کردیرو نیا

 یطیحم یطراح یها هیاز نظری اری. بسداندی م یرتباط با عواطف انسانرا در ا کردیرو نیمعنا در ا یریگ انسان و مکان اعالم و شکل

ه نسبت ب یادراک، شناخت و احساسات انسان بیاز ترک ینام حس مکان را نهاده و اشاره به انعکاس کرد،یرو نیدر ا قتعل به حس

 را دارند. طیمح

 احساسات تاًیشأت گرفته از ادراک، شناخت و نهارا ن تیهو نیو ا یمکان تیرا منبعث از هو یفرد تیهو یپروشانسک هارولد

 یمهم در ارتباط با انسان، بر نقش عوامل کالبد یعنوان بستر و عامل ارتباط مکان به تیبر هو دیبا تأک ی. وداندینسبت به مکان م

خود را به  طیگ فرد با محاساس عامل مهم تعامل و ارتباط تنگاتن نیو بر ا کندیم دیتأک طیدر مح یاز عناصر اجتماع یبعنوان بخش

است که  "خود"از  یابعاد مکان تیمعتقد است، هو ی. ودهدیارجاع م یو فرد یذهن تیاز هو یبعنوان بخش طیمح یعناصر کالبد

و  یرفتار التیاحساسات، ارزش ها، اهداف، تما حات،یترج ا،(، براساس باورهیشخص را در ارتباط با مکان )کالبد یفرد تیهو

 گریبه همراه گروه د لوریت (Proshansky,1983) .کندی م نیی، تب در رابطه با مکان به صورت آگاهانه و ناآگاهانه یو یمهارت ها

 دینمای م ادی یاز آن با عنوان تعامل کالبد ،یبا اشاره به عناصر کالبد ،یگیهمسا یدر واحدها یعموم یخود از فضاها یدر بررس

 نیدانسته و اعتقاد دارد که ا یاز تجربه شناخت شیرا ب طیتعلق در مح . آلتمن حس شدبای به مکان م یکه معادل تعلق کالبد

بودن  یاختصاص اس،یعامل مق 3را در  طیمح نیا اتیو خصوص شودی را شامل م طیمرتبط کننده افراد با مح یفرهنگ دیحس، عقا

 در شکل یفرهنگ - یاجتماع یها بر نقش مؤلفه دی( راپاپورت با تأکAltman,et .al,1992) دینمای م انیو قابل دسترس بودن ب

 میقسو متحرک ت ثابت مهیثابت، ن یاز عناصر کالبد یا را مجموعه طیمح ،یرکالمیارتباط غ هیبا ارائه نظر ،یکالبد طیمح یریگ

 کندی باط مو عناصر آن استن طیخود، معنا و مفهوم خاص خود را از مح یفرهنگ یکه فرد براساس کدها و انگاره ها کندی م

 لصورت سمب از عناصر به کیآن هر  رکه د گرددیم لیتبد نیمکان نماد کیبه  کردیرو نیمکان در ا ی( از نگاه و1334)راپاپورت، 

 ،یبراساس نگرش و یتعلق و ارتباط مکان حس نی. بنابرادهندی خود را نشان م طیمح یاز فرهنگ اجتماع یوار و نمادگونه، بخش

ود خ یفرهنگ یها و فرد براساس کدها و انگاره دینمای بروز م طیدر مح یکالبد یاجتماع -یفرهنگ یها مبلصورت نمادها و س به

 . دینمای م جادیرا ا طیمح ایرا کشف و ارتباط خود  مادهان نیا

 

  گیرینتیجه -79

خود  هک شودی م یمسکونی ها طیمح تیفیساکنان و افزایش ک یمند سبب افزایش حس رضایت یرویکرد روانشناس جهینت

 تیفیا کب یمسکون یها طیو ساخت مح یطراح ،یریز برنامه . براین اساس، شودی م نیساکن یزندگ تیفیباعث باال رفتن سطح ک

 باشدی م آنها  نیو درک رابطه ب نیساکن یمند رضایت زانیشناخت عوامل موثر در م به به عنوان الزام جامعه معاصر منوط

و  خلوت نیکه ب یعلت توازن به دارند چرا که یا قابل مالحظه یها تیجذاب یکونسم یها گونه مجموعه شد، این انیب همانطورکه

مواره هخواهند داشت و  زین یموفق یاجتماع یخود، زندگ یشخصی هر خانواده عالوه بر زندگ سازند،ی برقرار م نیاجتماع ساکن

دارد.  را مجموعه یعموم یدر فضاها یاجتماع یها تیت در فعالخود و یا شرک یدر واحد مسکون یخصوصی زندگ نیحق انتخاب ب
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 ها، هتکنند و داش یهم کار و باز با همه که کندی را فراهم م یکه شرایط یهای اطیها، فضاها و حغ با یبا توجه به طراح نیهمچن

 داییج پافراد ترو نیب یبه خوب یاعاجتم یپذیر تیلئوداوطلبانه و مس یهمکار کنند، حس مسیرا با هم تق هایشانی و ناراحت یشاد

نکات  توانی م حاضر قیشود. براساس تحق یمدرن م یموجود در شهرها یهای رفتن انزوا و تنهای نیاز ب باعثکرده و در نهایت،

که ادر نظر گرفت. چر نیساکن یو رضایتمند تیفیک زانیجهت باال بردن م یمسکون یها مجتمع یریز زیر را در مورد برنامه یعموم

ی ر ضایتمند انزیآن باال بردن م جهیدارند که نت یشتریحس تعلق ب یزندگ طیسبت به محن ،یزندگ طیبا داشتن شرایط مطلوب مح

 . شودی م نیساکن

 قابل تحمل معابر اطراف توجه نمود . یها تیبه ظرف یمسکون یها مجتمع ییاب . در مکان 1

 یزمان دسترس ،یاز نظر فاصله مکان التیو تسه یبه خدمات شهر ی. توجه نمودن به دسترس 2

 . یو کاهش آلودگ یدر مراکز شهر کی،که خود باعث کاهش تراف یدسترس تیفیک و

 . یباز در برابر توده ساختمان ی. توجه به فضا 3

 . یمسکون یواحدها یفیو ک یکم یهای در نظر گرفتن ویژگ .4

 اطراف . طیبا مح یو هماهنگ یشهر یمای. توجه به س 1

 محیط. به یو حفاظت مطلوب، و دلبستگ تیامن ،یمختلف جهت نظم اجتماع ی. توجه به راهکارها 1
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 های سبز های نو در معماری ساختماننقش انرژی
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 چكیده
 ساختار در می توان آنرا ریشه های ولی است فردا برای بشر، نوین دانش دستاورد پاک؛ انرژی های یا نو انرژی های

نمودند.  هموار آیندگان برای را راه خود، ژرف اندیشی و علمی با قدرت که یافت ایران در جمله از کهن، هایتمدن

زیست  درحوزه پایداری، به مربوط اصول با عملکردی را حوزه تداخل نزدیک ترین سبز معماری حاضر درحال

پانل  و باد توربین های مانند مولد انرژی عناصر از استفاده امروزه است. داده اختصاص خود به معماری را و محیطی

 در شناختی زیبایی عنوان عناصر به بلکه فسیلی، هایانرژی صرفه جویی در نیاز عنوان نه تنها به خورشیدی های

 شکل به چگونگی انرژی بهره وری بر عالوه سبز، ساختمان یک گرفته می شود. به کار نیز معماری بیرونی فرم

 نودرساختمان های سبز انرژیهای مقاله نقش این در.دارد هتوج انرژی نیز مولد عناصر با معماری فضای و فرم گیری

 جمله از انرژی دیگر صورت های تولید در آن وکاربردهای برکاهش مصرف انرژی درانرژی خورشیدی تأکید با

و ....  سبز بام و ترومب دیوار کن خورشیدی، سرد هوا و خورشیدی کن گرم هوا ،فتوولتائیک الکتریکی انرژی

تحلیلی، -پژوهش، توصیفی روش ایم پرداخته برق تولید در باد انرژی از استفاده به ادامه در وت اس شده پرداخته

 بر ای و اسنادی گردآوری شده است.کتابخانه شیوه به تحلیل اطالعات و اطالعات پژوهش و داده ها مروری و

 کاهش ضمن، برق توزیع در ژهوی به هاسیستم این بکارگیری ترویج جهت تالش در ، آمد دست به نتایج اساس

 هایسوخت مصرف کاهش برای راهکاری تواندمی مناطق این در رسانی سوخت و شبکه توسعۀ از ناشی مشکالت

 این افزایش تولید با آینده در و باشد داشته ایهگلخان گازهای انتشار تقلیل در سزایی به تاثیر و بوده فسیلی

 گردد.  پذیر امکان آنها از بهتر فادهاست ،ساخت های هزینه کاهش و هاسیستم

 

 انرژی های نو، ساختمان سبز، انرژی خوشیدی،بهینه سازی مصرف انرژی.كلیدی:  گانواژ

 

 مقدمه -7

 شیافزا انرژی نیتأم دیهای جد انسان به منابع و روش ازین ر،یدپذیهای تجد و کاهش منابع انرژی تیجمع شیبا توجه به افزا

ی م یعلف نسل شوند،ی ای مصرف م العاده با سرعت فوق ریدناپذیهای تجد که منابع انرژی نیر نظر گرفتن ابا د نی. همچنابدی یم

لوده آ کمتر را ستیز طیمح گریدارند و از طرف د شترییکه عمر و توان ب ینیجهت اقبال به منابع نو یو بررس قیتحق ستیبا

  .(1: 1334)نادربیگی وهمکارن، ردیر نظر گخود د های تیاولو نیاز مهمتر یکیرا به عنوان  کنندیم
 معضالت جوامع بشری می نیاز بزرگتر کییناشی از مصرف آن،  محیط ستیهای ز های فسیلی و آلودگیامروزه کمبود سوخت

وجود، مهای  های تابشی خورشید و باد به عنوان سرآمد انرژی . در عین حال با پیشرفت روز افزون تکنولوژی، استفاده از انرژیباشد

ا، ه انرژی نیبشر قرار گرفته است چرا که دسترسی به آن آسان و مقدار آن نیز نامحدود است ضمن آنکه استفاده از ا اختیاردر

نو و  هایانرژی سبز نام گرفته است که همان انرژی ایدلیل به نام انرژی پاک  نیندارد و به ا ستیبرای محیط ز آلودگی هیچگونه

 ژهیهای نو در سطح جهانی اهمیت و و استفاده از انرژی داریاساس معماری پا نیبر ا. است ندهیهای آ ی نسلبرا ارزشی میراث با
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ر د ییاز لحاظ جذب انرژی خورشیدی و همچنین باد و زمین گرما رانیآنجاکه خوشبختانه موقعیت کشورمان ا از است و افتهی ای

 و طراحی اقلیمی مصرف انرژی را به طور قابل مالحظه نیهای نوفاده از تکنولوژیتوان با است قرار دارد می مطلوبی ییجغرافیا طیشرا

 .(3: 1331)خضرلو وحاجی لو، محیطی جهان نیز برداشت ستیز طیهای موفقی در بهبود شرا آن گام بر ای کاهش داد و عالوه

ن در راستای حفظ منابع زیرزمینی می دراین راستا، ساختمان سبز که در طول عمرش سازگاربامحیط زیست می باشد. طراحی آ

محیط زیست همگام  تخریب آن با و باشد. ازصفرتاصد ساختمان سبز شامل طراحی، اجراو ساخت،بهره برداری، نگهداری، تعمیر

باشد. ساخت چنین ساختمان هایی نیازمند همکاری متقابل اعضای تیم طراحی می باشد تا از نظرصرفه اقتصادی،ماندگاری می

 (.21: 1331ین اسایش درسطح باالیی قرارگیرد)عاکف و پیرمحمدی، وتام

ساختمان های سبز طراحی وساخته می شوند تا از تاثیر مخرب برمحیط زیست محیطی وسالمتی انسان وموجودات زنده از 

 طریق موارد ذیل بکاهد:

 منابع دیگر آب و مصرف بهینه وصرف جویی درمصرف انرژی،

 .محیطی حاصل از مصرف انرژی های تجدیدناپذیر کاهش االینده های زیست

ساختمان سبز مفهوم مشابه ساختمان های طبیعی می باشد، ساختمان هایی که معموال زیربنای کوچکتری دارد وهدف اصلی 

ز می باستفاده از مواد اولیه طبیعی که به طوربومی درهرناحیه موجود است،می باشد. دیگرموضوع مرتبط طرحی پایدار ومعماری س

باشد.می توان پایداری را به معنای برطرف ساختن احتیاجات نسل حاضر بدون به خطرانداختن توانایی نسل های اینده درتامین 

(. اگرچه بعضی از برنامه های ساختمان سازی سبزبه عمل مقاوم سازی بناهای موجود کمکی www.iea.orgنیازهایشان،تعریف کرد)

سبز به راحتی می تواند درفعالیت های مقاوم سازی ساختمان های موجود همچون ساخت سازه  نمی کنند؛لیکن اصول ساختمان

بنابراین دراین راستا اهداف ساختمان سبز وساختمان انرژی صفرکاهش  (.21: 1331 ،یرمحمدی)عاکف و پای جدید بکاربرده شود

ی ساختمان می باشد. به منظورکاهش مصرف انرژی مصرف انرژی گرمایشی،سرمایشی و الکتریکی و همچنین افزایش بازده انرژ

وایجادساختمان سبز،بایستی طراحان ساختمان ،اتالفات انرژی موجود درساختمان راکاهش دهند. درنتیجه راهکار موجود استفاده 

 کاری دیوارها،بام و کف ساختمان می باشد. از پنجره هایی باعملکرد بسیارباال و عایق

 

 پیشینه تحقیق -2

کشورهای  منحصربه فردترین از یکی تردید بدون برابر، تقریباً عرض و طول با جغرافیایی منطقه در واقع شدن دلیل به ما کشور

 خورشیدی انرژی جذب لحاظ از کشور موقعیت به توجه با .می رود شمار به تجدیدپذیر و نو انرژی های انواع از استفاده برای جهان

 فارس، گزارش به .داد کاهش مالحظه ای قابل طور به را انرژی مصرف می توان اقلیمی طراحی و یننو تکنولوژی های از با استفاده

 شاخص دو را میتوان ارزانی و آلودگی تولید عدم و بودن پاک .است گسترش حال در به سرعت جهان سراسر در نو انرژی های امروزه

 خالی نقاط جای بسیاری در توانسته اند به خوبی باال بهره وری دلیل به انرژی ها این به طوریکه برشمرد نو انرژی های تولید اصلی

 کنار سایر در و دارد خورشید و باد انرژی های از استفاده برای فراوانی قابلیت های ایران میان این در کنند. پر را فسیلی انرژی های

 ممکن تولید شکل بهترین با را برق قابل مالحظه ای مقادیر خورشید و باد از حاصل انرژی به اتکا با می توان تجدیدپذیر انرژی های

آالیندگی  با فسیلی انرژی های جایگزین باید بیست ویک قرن در نو انرژی های که اعتقادند این بر انرژی کرد.کارشناسان عرضه و

 آن در که باشد ساختاری به متکی هآیند در انرژی از استفاده و کاسته هیدروکربوری فرآورده های بیرویه مصرف از تا شوند فراوان

 گسترش و نو انرژی های تولید نیروگاه های گیرند.توسعه قرار استفاده مورد باد یا خورشید انرژی نظیر کربن بدون منابع انرژی

 ات دارد، مهمی نقش جدید وکار کسب فرصت و اشتغال افزایش و تازه شغلی فرصت های ایجاد در تجدیدپذیر انرژی های کاربرد

 انرژی های سازمان رسمی شود )سایت می ایجاد شغلی فرصت11نو انرژی های از برق مگاوات سیستم هر ازای نصب به که ایاندازه

 (.1333نیرو، وزارت (سانا) نو ایران

 ما کشور در که دارد بین المللی جنبه بحران نخستین است؛ مواجه بحران دو با ما کشور نو، انرژی های از بهره گیری زمینه در

 بحرانی دوم و است. فسیلی سوخت های به خانواده ها مصرفی انرژی و برق تولید و صنایع حد از بیش وابستگی آن و حادتر است

 بهینه سازی نبود و اقتصادی اصول رعایت و مصرف در بی توجهی نتیجه که انرژی سرانه مصرف بودن باال آن و ملی دارد جنبه که

 قرار موثر بهره برداری مورد هنوز است، اقتصادی عامل آن، مهمترین که مختلف علل به تجدیدپذیر نرژیا منابع .است ..و انرژی

 تامین را جهان مصرف و نیاز مورد انرژی کل می توانند برخی و نکرده ایجاد آلودگی گونه هیچ آنها اکثر صورتی که در است، نگرفته
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 بارزتری خیلی نقش آینده دهه های در اما .ندارند چندانی نقش جهان انرژی امینت در هماکنون تجدیدپذیر هرچند کنند. انرژی های

 جایگزین جاری، قرن دوم نیمه آغاز در و کنند پیدا عمومی حالت ، 2535 سال تا می شود که پیش بینی جایی تا یافت؛ خوهند

 .شوند تجدیدناپذیر دیگر انرژی های و فسیلی سوخت های اصلی

مگاوات  هزار45از بیش و اقتصادی پتانسیل مگاوات هزار 11 از بیش عرصه این در (،سانا)ایران نو انرژی های سازمان بنابراعالم

بار،  نخستین برای کیلووات115بادی های توربین برای ساز آسان جرثقیل ساخت است. شده شناسایی کشور در فنی پتانسیل

خورشیدی  خطی سهموی نمونه نیروگاه اندازی راه و ساخت طراحی، واتی،مگا بادی توربین طراحی توانایی و فنی دانش به دستیابی

این  در کشور دستاوردهای و فعالیت ها اهم روستایی(از خانوار هزار یک به رسانی روستاها)برق به فتوولتائیک رسانی برق و حرارتی

 نیروگاه ها این از حرارتی انرژی های تبدیل و ترکیبی سیکل نیروگاه های توسعه پاک، انرژی های تولید حاضر حال در .است زمینه

 است.  نیرو وزارت برنامه های از تجدیدپذیر انرژی های از بیشتر و استفاده

همچنین  و نصب مونتاژ، ساخت، طراحی، پروژه این در گرفته صورت فعالیت های عمده منجیل مگاوات155 بادی نیروگاه احداث

 انتشار از توان می نیروگاه این احداث می باشد.با مذکور تکنولوژی بومی سازی جهت الشت و بادی برق توربین های راه اندازی

 اینکه دلیل به ضمناً .کرد کمک منطقه در اشتغال ایجاد و اجتماعی اقتصادی، رشد به و کرده جلوگیری محیطی آالینده های زیست

 اهداف در کشور در باد صنعت توسعه جهت مناسب بستر جادای نوعی به می باشد کشور داخل در بادی مزرعه مذکور، اولین پروژه

 مونتاژ، ساخت، طراحی، پروژه این در گرفته صورت فعالیت عمده بینالود بادی نیروگاه می باشد.احداث پروژه مذکور شده تعریف

 چون مسائلی در نیروگاه این احداث می باشد. مذکور تکنولوژی سازی بومی جهت تالش و بادی برق اندازی توربین های راه و نصب

 رسمی است)سایت نموده کمک منطقه در اشتغال ایجاد و اجتماعی و اقتصادی رشد محیطی، زیست انتشار آالینده های از جلوگیری

 (.1333نیرو، وزارت (سانا) نو ایران انرژی های سازمان

فعالیت  از می باشد، انجام حال در و شده غازآ ،1335 سال در دشت مشکین گرمایی زمین نیروگاه احداث و میدان توسعه پروژه

 انجام -3 مگاواتی4-2 پایلوت نصب جهت اولیه اقدامات-1: نمود اشاره ذیل موارد به می توان پروژه این راستای در شده های انجام

 . زیست محیط به مربوط های کنترل و برداری داده -4 توصیفی و تولیدی های  حفاری

 به دستیابی و فاز2 در مگاوات11ظرفیت به نیروگاه احداث جهت شهر( سبالن)مشکین گرمایی زمین میدان توسعه و اکتشاف

 منابع غیرفسیلی پتانسیل های شناسایی همچنین آن دانش نمودن بومی و کشور در گرمایی زمین منابع از برداری بهره فن آوری

 متناسباً و تجدیدپذیر و پاک انرژی منابع از برداری بهره با زیست محیط از حفاظت نهایتا و کشور انرژی سبد در تنوع و ایجاد انرژی

 می باشد. پروژه این دستاوردهای از فسیلی منابع کاهش مصرف

(، به بررسی موانع ساخت ساختمان های سبز در برزیل پرداختند. آن ها هدف از پژوهش 2514کسای و همکارانش درسال )

 تمان های سبز در برزیل و شناخت موانع موجود بیان نمودند.خودرا تحلیل فنی و اقتصادی ساخت ساخ

( به تجزیه و تحلیل ساخت،ساختمان های سبز از دیدگاه اقتصادی پرداختند. ان ها درپژوهش خود 2513نگ و وو در سال)

 یت طول مدت بازگشتسعی نمودند هزینه ی اولیه الزم برای احداث ساختمان سبز را با یک ساختمان معمولی مقایسه نموده ودرنها

 سرمایه برای این ساختمان ها را محاسبه کنند.

 (، به شبیه ساز ساختمان و محاسبه ی هزینه های ساخت ان پرداختند.2511کیان و همکارانش درسال )

(، به شبیه سازی عددی یک سیستم تهویه مطبوع طبیعی با استفاده از دینامیک سیاالت 2511) گیو همکارانش در سال

باتی در داخل یک ساختمان سبزپرداختند. ان ها عنوان کردند که استفاده از سیستم تهویه مطیوع طبیعی دارای  االیندگی محاس

های زیست محیطی کمتر و همچنین میزان اسایش حرارتی باالتری می باشد و از این رو برای خانه های سبز بسیار مناسب می 

 باشند.

سئله طراحی یک ساختمان با انرژی صفر از دیدگاه مسایل اقتصادی با استفاده از نرم افزار (، م2515) بدیر وهمکارانش در سال

 هومر رامورد بررسی قرار دادند. سیستم موردبررسی توسط ان ها از منابع تجدید پذیر بادی وخورشیدی تشکیل شده بود.
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 چارچوب نظری تحقیق -5

 سبز یمعمار فیتعر-5-7

 ن، ساختمان که در آ تیفیک شیدر جهت افزا یندیفرآ»کند:  یم فیگونه تعر نیساختمان سبز را ا ا،کیآمر ستیز طیمح اداره

 ط،ازیسالمت انسان و مح یساختمان را رو یمنف راتینموده و تاث و مصالح استفاده یآنها از آب، انرژ یریها و مکان قرارگ نساختما

 هنساختمان سبز،  نیبنابرا .«ساختمان کاهش دهد کیکامل  یچرخه زندگ یساخت، اجرا و نگهدار ،یبهتر، طراح یابیمکان قیطر

ممکن است به درمان  یو حت دینما یمشارکت م ستمیاکوس در یمثبت یگونه ا رساند، بلکه به ینم بیآس ستیز طیتنها به مح

سبز منجر به  ساختمان: »زسبز عبارتست ا ساختمان فیتعر (.1333ان،یدباغ)دیرسان کمک نما بیآس یاز منظر ها یناش اثرات

انسان و  یسالمتها بر ساختمان ریشان، آب، هوا و مصالح و کاهش تاث طیمح یانرژ ساختمان ها با استفاده از یکارآمد شیافزا

 (.1333نساج، « )شودی در چرخه کامل ساختمان م یساخت، عملکرد، حفاظت و نگهدار ،یبهتر در طراح تیموقع جادیبا ا طیمح

ت بازگش یبرا یدر منابع، طراح ییکند: صرفه جو تیتبع اصل سهاز  دیسبز با ی، معتقدند طراح (1333)نژادی دو مه یجعفر

 اجاتیمانند: برآوردن احت داندی م ییایمزا یدارا راسبز ی، معمار(1333) نژادی انسان. موسو یبرا یو طراح یزندگ به چرخه

 یشده معمار دییتا یاز راهکارها دهیسنجی ریگ و نشاط ساکنان، بهره یبهره ور ،یو خشنود تیرضا ،یسالمت نیساکنان، تام

به  یاتکا و وابستگ دار،یپا یعیطب کننده، استفاده موثر از مصالح به دست آمده از مواد مسموم ریغ مواد و ساز با ساخت دار،یپا

 .اهانیافراد با وجود گ یو بازده هیروح تیتقو نور روز و کمک به یبرا دیخورش

  
پانل  654با استفاده از  رستانیدب کی ینما یطراح -7شكل

 ی كندم نیبنا را تام یانرژ ازین 15كه در مجموع% یدیخورش

 (.7934)كامل نیا،

 قیتلف ایاسپان یدر بارسلونا یدیخورش ونیپاو یطراح -2شكل

 (.7934ا،ی)كامل نیو فرم معمار یانرژ

 

 :داند یم یموارد را شامل سبزی معمار یبرا ییاجرا یراهکارها (1333) یعیشف

 و ساز است. ساخت نیشناسانه تر ستیز موجود یها مرمت ساختمان رایز ،یمیقد یمرمت ساختمان ها -

 .گیرد صورت حداکثر موجود بهره برداری گیاهان از که شوند جایگزین باید ای به گونه ها ساختمان -

 .سودمند شده دیده ی تدارکمسیرها و دسترسی ها شامل سایت روی ها ساختمان استقرار -

 .اطراف محیط و خورشید به توجه با ها ساختمان یابی جهت -

 .محیطی تشکیل دهنده اجزا و ساختمانها وجوه ابعاد و ها، پنجره و درها و داخلی اتاق های طبیعت با همگام چیدمان -

 .محیط با هماهنگ ساختمان تزیینات نما، رنگ، -

 کیفیت دوام، بهبود بهره وری، و زندگی قابلیت افزایش آسایش، تر، بیش موثر نرژیا با تجاری اماکن و ها خانه ساختن -

 قابلیت نگهداری. و

 .داخلی محیط وضعیت ثبات -

 .زیست محیط حفاظت به برای کمک افراد نقش ایفای جهت سبز ساختمانی مصالح زمینه انتخاب -

 .انرژی سازی ذخیره تانک با همراه خورشیدی های پانل از استفاده -

 .ساختمان سراسر در پنجره از استفاده -

 و زیست محیط با ساختمان داشتن نگه تعادل برای در منطقه هر بومی عناصر از استفاده برای هایی راه کردن پیدا -

 و... اقلیم با ساز هم یک ساختمان ساختن
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 یدر مصرف انرژ ییسبز و صرفه جو یمعمار -9-2
باد،  یها مانند انرژ ینرژسبز استفاده کارآمد از ا یاساس هر معمار

 یاست که برخ یمهم به گونه ا نیو... است. ا ییگرما نیزم د،یخوش یانرژ

به  کیموفق شده اند تا نزد ریاخ یسبز در سال ها یمعمار یاز نمونه ها

کنند.  دیها تولروش نیخود را از ا ازیمورد ن یها یانرژ 155%

منتقدان  انیود را در مخاص خ گاهیصفر  امروزه جا یانرژ یهاتمانساخ

 ینامناسب و تصنع یسبز از حالت ها یکرده اند و معمار دایپ یمعمار

 ای سقف و یرو ایبه نما  یدیخورش یهامانند پانل یعناصر الحاق قیتلف

خود  یدارد در ساختار کالبد یساختمان سع یباد رو نیردادن توربقرا

 دهد. یرا جا عناصر نیا

 در یشناسیی بایز و یانرژ ی: بهرهوریاردر معم یدیخورش یهاپانل

وجود ی در معمار یدیخورش یپانل ها قیاز تلف یمتعدد یها نمونه فرم

 میتها شهر مصدر است. آنچه نظر نمونه نیا نیدارد. از مطرح تر

ز ا استفاده به خود جلب کرد شیاز پ شیاز شهر مصدر را ب دکنندهیبازد

 یدیخورش یها پنل موجود بود. از یهایبا انواع تکنولوژ یدیخورش یانرژ

 کییبا مصالح فتوولتا پوسته دو یبام فضاها گرفته تا نما ینصب شده رو

 

 
 یهایژگیو قیتلف -خیمون یطراح -9شكل

 یسبز با عناصر مولد انرژ یمعمار

 (.7934)كامل نیا،

نصب  کییهای فتوولتا و بخش دیگر از پنل کییفتوولتا مزارع کی در شهر مصدر طبق طرح موجود ازیاعظم انرژی الکتر بخش

 میدر سقف ها باعث شده که از تابش مستق یدیخورشی گردد. استفاده از پنل ها نماها تامین می زیبام ساختمان ها و ن بر شده

 شکند. سرمای یکمک م یها و مناطق عموم ابانیخ در مضاعف ی هیسا جادیبه ا نیشود و هم چن یریسطح بام جلوگ به دیخورش

ها از انرژی تولید شده به وسیله  یشود. طبق بررس می منبع مهمی برای تامین سرمایش شهر مصدر محسوب خورشیدی، حرارتی

کی یگردد. این تکنولوژی مصرف انرژی الکتر یم استفاده زیزدایی هوا ن خورشیدی برای تولید آب سرد یا رطوبت حرارتی کلکتور های

 قیاز طر یمجموعه دانشگاه نیا ازیمورد ن یدرصد انرژ35دهد. طبق مطالعات حدود کاهش میسیستم تهویه مطبوع  یک را برای

خواهد کرد. در  نیتام زیرا ن یدرصد آب گرم مصرف31که در مجموع، شودی م دیسقف ها تول یشده رو هیتعب یدیخورش صفحات

مزرعه  کی دیشهر جد نیاست. در ا شده گردان الهام گرفته آفتاب یاز گل ها ،یشهر مصدر در ابوظب دانیمی طراح

کامل ) کندی م دیتول یساعت انرژ-مگاوات 13155ساالنه  یدیپانل خورش 35555از  شیشده که با ب یطراحی مگاوات15یدیخورش

 (.1334 ا،ین

 یها فرم قیبلند با تلف یدر ساختمان ها ژهیباد به و یها نیاز تورب استفاده بلندمرتبه سبز یها و ساختمان یباد یهانیتورب

 در برج باد یریو امکان قرارگ ادیاز ارتفاع ز یبرخوردار لیدل به بلندی ساختمان ها یاست. در طراح شرفتیرو به پ عیبد یمعمار

– یادار یها از برج یادیز یها نمونه ریاخ یها سال در.دارد برق وجود دیتول یباد برا یاز انرژ نهیبنا امکان استفاده به یباال

 3از  نیبحر یاند. مرکز تجار خود بهره گرفته یمصرف برق نیتام یباد برا یها نیشده اند که از تورب یطراح ایو  تهساخی مسکون

ی م نیامو باد ت دیخورش یخود را به واسطه انرژ یکیالکتری انرژ یبرق خود استفاده کرده و برج التقا تمام نیتام یبرا باد نیتورب

 .(13: 1334)کامل نیا، کند
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آفتابگردان و  یهاشهر مصدر با الهام از گل دانیم -4شكل

 (7934)كامل نیا،یدیخورش یهااستفاده از پانل

توربین  با سبز معماری فرم تلفیق از نمونه هایی -5شكل 

 (.7934بادی)كامل نیا، های
 

 مرتبه بلند ساختمان های طراحی در سبز معماری كاربرد -9-9

 جلوگیری برای هواست.آنها آلودگی از خطرناکتر مراتب کند، به می تهدید را زیست محیط ها نخراش آسما جانب از که خطری

برای  جدی تهدیدی به عنوان که است مشکالتی از جمعیت انفجار رشد و جا می کنند.کمبود پیشنهاد را سبز معماری معضل از این

 نیاز مورد فضای و جمعیت رشد بین توازن ایجاد منظور به هایی که ابرسازه سایر و خراش آسمان شود. می محسوب زیست محیط

محیط  آلودگی باعث و کرده مصرف انرژی توجهی مقدار قابل روزمره، زندگی در آن از پس و ساخت مراحل در ساخته می شوند،

 معماران، از بسیاری دوجو این با .می کنند محروم هوای طبیعی و نور از را خود ساکنان مجموع در و شده ها فاضالب و سرریز زیست

 معرف توانند می شوند، ساخته و طراحی درست شرایطی که در متراکم و بزرگ شهرهای ساختمان معتقدند طراحان مهندسان و

 ساکنان، رفاه و سالمت حفظ با را محیط بر نامطلوب موثر عوامل می توان اعتقاد این با و بوده معماری در "سبز" و "پایدار" پیشرفت

 جنبه، دو هر در بتوانند که ها خراش آسمان نسل جدید به یابی دست برای نظران صاحب و طراحان رساند. به حداقل خودبه  خود

 و خورشیدی قدرتمند های سلول مانند ای تکنولوژی پیشرفته به باشد، مناسب زیست، محیط با مطابقت و راحتی ساکنان تامین

 (.1333 مهدی نژاد، ی،)جعفر آوردند روی بادی پیشرفته های توربین

 ساختمان در سبز معماری و پایدار معماری اصول در به کارگیری سعی که است نظریه پردازانی و معماران مشهورترین کنیانگاز

 برای را جدیدی های افق او آرا و ها اندیشه اما است اجرا شده وی های طرح از اندکی تعداد چند هر است، نموده مرتبه های بلند

 (.424: 1332 )گالبچی، است: گشوده بلند نهای ساختما طراحان

 اقلیمی. شرایط و سایت شرایط به توجه ساختمان: گیری جهت -

 میزان ترین بیش که آنجا از و دهد می تشکیل معماری سبز را اصول از بخشی محیط با ارتباط خیابان: با ارتباط -

 مهم بسیار سایت با ساختمان نحوه ارتباط و تراز این می دهد، رخ ساختمان کف هم سطح در فضای خارج با ارتباط

 .شود می تلقی

 نها آ محیطی شرایط کنترل امکان باید اما بسته باشند کامال نباید فضاها این بینابین(، )فضاهای عبوری: فضاهای -

 داشته باشد. وجود

 طراحی در باید بلکه باشد، متاثر فنی یا و ویژگی های اقتصادی از تنها نه نباید پالن یانگ، عقیده به پالن: ندهی ساما -

 .شود یدر فضا طراح یزندگ انیجرنحو  به توجه با پالن و شود توجه فضاها آن از مردم نحوه ی استفاده به پالن

 شکل سازه و در نحوه شکل ایو  ساتیتاس متیق بری هسته خدمات یی: از آنجا که جانمایخدمات یهسته ها ییجانما -

ه است ک نیبر ا انگ،یکن  شنهادیپ رو نیساختمان موثر است از ا ونیرکوالسیو س دهاید ان،ساختمی معمار یریگ

 .شودیی ندارند جانما یمناسب یمیاقل طیکه شرا(شرق و غرب) یجانب ها در دو پوسته هسته نیا

و تطابق  رییکه امکان تغ ییعنوان غشاها به به پوسته ساختمان انگی: یطیفعال مح یعنوان غشاها به وارهاید -

ساختمان  یاجزا نیمهم تر از ها جداره نیدارد ا دهیو عق نگردی کنند م یخارج فراهم م طیشرا ساختمان را با فضا و

 هستند. خارج نحوه ارتباط ساختمان با نییدر تع
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 آن و دهند افزایش را محیطی شرایط با ساختمان قابلیت تطبیق باید خارج و داخل متغیر ارتباطی مسیرهای بازشوها: -

 کنند. را کنترل

 .خورشید تابش از حاصل آن گرمای تبع به و نور تنظیم به کمک مناسب: های سایبان طراحی -

 عین در ... و و بارش تابش، از ساختمان برای محافظت امکانی توان می را فضاها این باز: نیمه فضاهای یا ها تراس -

 دانست. زیست لقاب فضاهای ایجاد طور همین و تهویه جریان کمکی به حال

 معماری سبز اهداف از زیست که محیط شدن آلودگی کم سوخت و مصرف کاهش انرژی: ذخیره و عایق بندی -

 (.14: 1334است)کامل نیا، 

 

  7نو یهای انرژ-9-4
رار ق در اختیار ما گانیشکل ممکن و به را نیروزگار به بهتر لیبهینه از آنچه تدبیر کننده شب و روز، جهت تبد برداری بهره

قیمت نفت را به دنبال داشت، باعث  شیکه افزا1335و دقیقاً شکر نعمات الهی است. شوک نفتی در دهه  دهیبسیار پسند است، داده

 ییها ینتنوع در آن، جانش جادیو ضمن ا افتهیبرداری از انواع انرژی برای کاهش وابستگی به منابع فسیلی رونق  فکر بهره که دیگرد

ای ه قیمت سوخت شیکرده است. افزا خورشید و باد، استفاده می ریدپذیهای تجد از انرژی ربازیاگرچه بشر از د .بیابند برای آن

ش بوده است. بعالوه، توسعه و گستر ریدپذیهای تجد به سوی انرژی دیجد کردیعوامل رو گریاز د محیطی، ستیز های فسیلی و بحث

های کامالً  های حاصل از باد، آب و خورشید؛ انرژی است.انرژی دهیتقاضا گرد شینو، باعث کاهش قیمت و افزا های آوری انرژی فن

گاز طبیعی فشرده شده و انرژی اتمی در مراحل  ستی،یهای ز ندارند. سوخت ستیآلودگی برای محیط ز هیچگونه پاک هستند که

 به باد از انرژی بیشترین بهره برداری، میزان نظر از حاضر حال در دارند. را خود نسبی جانبی عوارض یک هر بعدی قرار دارند که

 تمام هرگز و ندارد دفعی مواد که است مفید و پایدار پاک، سوخت منبع یک خورشیدی. باد انرژی از از آن پس و آید می دست

 )فغهوری،فتحیدارد قرار اختیار در روزی، شبانه صورت به نقاطی در و شود می تجدید خورشید توسط انرژی دائما چون شد نخواهد

1331.) 

می  بشری جوامع معضالت بزرگترین از یکی آن، مصرف از ناشی محیط زیست آلودگی های و فسیلی سوخت های کمبود امروزه

 موجود، انرژی های سرآمد عنوان به باد و خورشید تابشی انرژی های از استفاده ، تکنولوژی افزون روز پیشرفت با حال عین باشد.در

 انرژی ها، این از استفاده آنکه ضمن است نامحدود نیز آن مقدار و آسان آن به دسترسی که چرا است گرفته قرار بشر دراختیار

 و نو انرژی های همان که است گرفته نام سبز انرژی یا پاک انرژی نام به دلیل این به و ندارد زیست محیط برای هیچگونه آلودگی

 آزادسازی نحوهی به توجه با که است شده شناخته انرژی از متفاوتی گونه های امروز به . تااست آینده نسل های برای با ارزشی میراث

 انرژی گرمایی، انرژی پتانسیل، انرژی جنبشی، انرژی می توان جمله آن از می شوند متفاوتی طبقه بندی دسته های به تاثیرگذاری و

 (.1332 می کنند)مهاجری، تقسیم بخش دو به را انرژی فیزیک علم رد.درب نام را هسته ای و انرژی شیمیایی انرژی الکترومغناطیسی،

 انرژی مفید بخش :2اکسرژی -

 نمی باشد( مفید ما برای شرایط آن در که می شود تبدیل انرژی از نوعی به )انرژی انرژی غیرمفید : بخش 3آنرژی -

 غیره( و آبی انرژی فسیل، مواد انرژی) می کند استفاده ازآن بشر که انرژی هایی گونه همه منبع و حامل عامل، -

 است. متفاوتی منبع دارای که هسته ای انرژی البته بجز است، خورشید

 (.1332 همکاران، و ساالری کوه است:)عبدی آمده زیر در که دارد مختلفی بندی های دسته امروز دنیای در انرژی -

 ثانویه و اولیه انرژی -

 تجاری غیر و تجاری انرژی -

 نشونده تجدید و شونده تجدید انرژی -

 انرژی بایومس منابع و آب گرمایی، زمین یا ژئوترمال، خورشید، باد، مانند تجدیدپذیر انرژی های تجدیدشونده: یا نو انرژی های

 تشکیل نیاز بشر مورد انرژی کل مصرف از را رشدیابندهای اما کوچک سهم حاضر حال در ناشونده تجدید و شونده تجدید جانشین

                                                           
1 . Renewable Energy 
2 . exergy 
3 . Alergy 
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 انرژی از مصرف درصد 12 تقریبا که کرد اشاره هسته ای انرژی و آب نیروی به میتوان جانشین انرژی منابع مهمترین د.ازمی دهن

 انرژی زیرا منابع هستند اهمیت حائز بسیار زیست محیط نظر از آن گوناگون منابع و جانشین انرژی های می کنند. تامین را جهان

 نو و انرژی های سمت به رفتن رو این از ندارد. چاره ای منابع دیگر به آوردن روی جز بشر و می رسند پایان به سرانجام فسیلی

 می یابد. ضرورت جدید منابع

 

 نو و كاركرد آن یهای انواع انرژ -9-5
است. طبق  گریهای د تنها خود منبع عظیم انرژی است، بلکه سرآغاز حیات و منشا تمام انرژی خورشیدنه :7یدیخورش یانرژ

میلیون تن از جرم خورشید به  24گذرد و در هر ثانیه  گوی آتشین می نیمیلیون سال از تولد ا 1115 حدود  برآوردهای علمی در

نوان منبع  کره نورانی را میتوان بع نیهزار برابر وزن زمین است، ا 333به وزن خورشید که حدود  توجه شود. با می لیانرژی تبد

عصر حاضر از انرژی  در (.1: 1333 ران،یهای نو ا گروه مولفین سازمان انرژی)به حساب آورد  ندهیسال آ عظیم انرژی تا پنج میلیارد

 شود که عبارتند از:  های مختلف برای مقاصد مختلف استفاده می خورشیدی توسط سیستم

 استفاده از انرژی حرارتی خورشیدی برای مصارف خانگی، صنعتی و نیروگاهی -

 فتوولتائیک نام به تجهیزاتی بوسیله الکتریسیته به خورشید هایپرتو مستقیم تبدیل -

 

 نامساوی تابش می باشد. دسترس در پراکنده ولی گسترده بطور تجدیدپذیر، انرژی منابع سایر نظیر باد انرژی: 2باد انرژی

 .به می شود ایجاد باد آن تیجهن در و شده فشار و دما تغییر باعث زمین ناهموار سطح به جغرافیایی عرضه ای مختلف در خورشید

می  باد ایجاد باعث که می دهد انتقال قطبی مناطق به گرمسیری مناطق از را گرما چرخش، به دلیل زمین کره اتمسفر عالوه

می  محسوب پاک انرژی فنآوری های از یکی بعنوان باد انرژی ندارد. دائمی وزش و داشته و متناوب نوسانی طبیعتی باد شود.انرژی

نمی  تولید گلخانه ای گاز یا هوا آالینده نوع هیچ بادی نیروگاه های می گذارد. زیست و محیط طبیعت بر جزئی تنها که چرا ، ودش

 شود: می بهره  گرفته ذیل موارد جهت باد انرژی کنند.از

 . خانه شگرمای :4 گندم کوبیدن غالت، کردن آرد :3 ها رودخانه و چاهها از آب پمپاژ :2 الکتریسیته :1 

 

 زمین مرکز می شود. نامیده گرمایی زمین انرژی دارد، وجود زمین جامد پوسته در که حرارتی انرژی: 9گرمایی زمین انرژی

 خاصیت بواسطه یا و گرم آبهای آتشفشانی، فوران های جمله از گوناگون شکل های به که حرارتی است انرژی از عظیمی منبع

 پیش سال میلیارد 4 از بیش که بوده آتشین تودهای زمین شده، انجام تحقیقات اساس بر وند.می ش هدایت آن سطح به رسانایی

 زمین انرژی منابع از که مدت هاست بشر دارد. ادامه همچنان سردی این و است سردی گرائیده و انجماد به تدریج به و گرفته شکل

 انرژی این از نیز اخیرا می کند. استفاده درمانی مصارف همچنین و استحمام آبگرم( جهت پایین)چشمه های حرارت درجه با گرمایی

 فصل در معابر زدگی یخ از تفریحی،پیشگیری استخرهای ماهی، پرورش حوضچه های و گلخانه گرمایش فضا، گرمایش تامین در

 بیستر برق تولید جهت دنیا در که می باشد نو های انرژی ار نوع گرمایی سومین زمین انرژی است. می شده استفاده غیره و سرما

 (.1: 1333نو ایران، های انرژی سازمان مولفین می گیرد)گروه قرار استفاده مورد

 

 مواد کشاورزی)شامل زایدات محصوالت،فاضالب هاو از زیستی تجزیه قابل اجزا کلیه توده زیست :4توده)بیومس( زیست

 انرژی می باشد. صنعتی و شهری زیستی تجزیه پذیر زباله های و ب هافاضال مرتیط، صنایع و سایر جنگلی صنایع حیوانی(، و گیاهی

 و مایع اشکال به و خودرو سوخت و سرما حرارت، برث، فرم های به را انرژی که تجدیدپذیر می باشد انرژی منبع تنها توده زیست

 بیش حاضر حال در می باشد. آن دیگر تمحصوال از نیز و... پتروشیمی خوراک زیستی جایگزین مواد بعالوه می نماید. تحویل گاز

 (.1335،احسانی و همکاران)گردد  توده تامین می ستیزمنابع  توسط جهان اولیه انرژی از  % 11.1 از

 

                                                           
1 . Solar Power 
2 . Wind energy 
3 . Geothermal energy 
4 . Biomass 
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  در ساختمان دیخورش یاستفاده از انرژ-9-6
 یتوان در طراح یسئله ممختلف نشان داده شده است باتوجه به این م یخورشید در ماها یاین نمودار،میزان دریافت انرژ در

 :از موارد زیر بهره برد ساختمان سبز

 یاستفاده از سیستم ها یبه صورت مصنوع یخورشید یاز مهمترین روش ها در جهت تولید و ذخیره انرژ ییک: کیفتوولتائ

 یسته مت تولید الکتریرا جذب کرده و به صور یاین انرژ ،یخورشیدی مجهز به پیل ها یفتوولتائیک است که با استفاده از صفحات

ینه از آن در زم استفاده از مهمترین موارد استفاده این سیستم در ساختمان یاستفاده نمود. یک یتوان از آن در مصارف بسیار زیاد

قابلیت استفاده از آن در تمام نقاط ایران  یخورشید یآبگرمکن ها یها یباشد. از مهمترین ویژگ یم یخورشید یآبگرمکن ها

به مخزن آبگرمکن که این دما هر چه پایین  یآب ورود یاز قیبل شدت تابش خورشید در محل، دما یموارد عملکرد آن به است که

 یتگبس یبکار گرفته شده در صفحات خورشید یسل ها تعداد تر باشد راندمان آن نیز پایین تر است و همچنین قدرت، سایز و

 یرماجذب گ همچنین به الکتریسیته و یخورشید یورد نیاز خود را از تبدیل انرژم یانرژ ،یخورشید یدارد. سیستم آب گرمکن ها

 یولنیازمند رعایت اص یخورشید یباال بردن راندمان آبگرمکن ها یآورند برا یمستقیم خورشید از طریق سیال نظیر اب به دست م

ر اتوماتیک د یها یرم، استفاده از شیرها و سردوشآب گرم کن و آبگ یکامل لوله ها یتوان به عایق کار یم جمله هستیم که از آن

نیاز مصرف آبگرمکن، زاویه و جهت نصب کلکتور و کیفیت نصب آن  موردی و پایین آوردن دما یکاهش دب یحمام، نصب شیرها

 مجهزند که در نیز یهیتر برق یک معموال به یخورشید یراندمان را افزایش داد. آبگرمکن ها یاشاره نمود. تا بتوان به نحو موثر

وظیفه تامین آب گرم مورد نیاز را  در سیستم یکاف یو در صورت نیاز به مصرف آبگرم و عدم وجود ذخیره انرژ یمواقع اضطرار

خطر بوده و با ترویج فرهنگ  یکامال پاک ب یزیست محیط یاز لحاظ تولید آالینده ها یخورشید ی. آب گرمکن هادهدی انجام م

هزینه اولیه را جبران نموده و با در نظر گرفتن افزایش  یتوان به خوب یم ها دراز مدت عالوه بر کاهش هزینه استفاده از آنها، در

که بعد از  یباشد به نحو یم رایگان جهت کاهش هزینه ها بسیار حائز اهمیت یاستفاده از این انرژ یانرژ یمداوم قیمت حامل ها

 را در بر خواهد داشت یانرژ یبه سیستم بازگشته و بعد از آن تماما صرفه جویاولیه  یتمام هزینه ها یمدت زمان کوتاه یط

(Wiley and Sons Ltd, 2007). 

 

 
 .(Wiley and Sons Ltd, 2007) فتوولتائیک یاجرا یشما-6شكل 

 

از خورشید، سبب گرم کردن  یحرارت یاست که ضمن جذب انرژ یوسیله ا یخورشید هواگرمکن: یدیهوا گرمكن خورش

در خصوص تامین میزان  یپاک نه تنها محدودیت یانرژ گردد. در این صورت ضمن استفاده از یساختمان م به یتازه ورود یهوا

 ،یزمزمنهاد و کیباشد)ن یساختمان نیز م یاز بار حرارت یندارد بلکه سیستم مذکور قادر به تامین تمام و یا بخش تازه وجود  یهوا

 :کرد یتوان به دو دسته زیر تقسیم بند یرا م دستگاه یاصل اجزاء (.4: 1332

 : شامل فن و سطوح کلکتور جاذب حرارتیخارج واحد -

 : سیستم انتقال، کنترلیداخل واحد -
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 (.4: 7932 ،ینهاد وزمزم کی)نیدیهوا گرمكن خورش ینمونه اجرا-1شكل 

 

 دسته دو به آن عملکرد سیکل راساسب توان می را خورشیدی های کن گرم هوا یدی:خورش هواگرمكن های سیستم انواع

 مخصوص وزن اختالف و براساس طبیعی صورت به هوا جریان عمدتا فعال غیر های سیستم در کرد. بندی تقسیم فعال غیر و فعال

 می صورت فن( )مثل خارجی محرکه نیرو توسط هوا جریان فعال هال سیستم در اما افتد. می چرخش به سرد هوای یا گرم هوای

 تقسیم عمودی و شیبدار صورت دو به نصب موقعیت اساس بر توان می را خورشیدی های کن گرم هوا دیگر بندی دسته در .پذیرد

 پشت روی بر آنها نصب موقعیت و باشند می باالتری راندمان مقدار و پایین ظرفیت گرمایشی دارای عمدتا شیبدار کلکتور کرد. بندی

 و باال گرمایشی ظرفیت دارای را داشته؛ ساختمان دیوار روی بر نصب قابلیت عمودی رهایباشند.کلکتو می مسطح زمین یا و بام

 (.1: 1332باشند)نیک نهاد وزمزمی،  می شیبدار نوع با مقایسه در تری پایین راندمان مقدار

 های ستمسی در کمپرسور، و برق از استفاده جای به خورشید حرارتی انرژی از استفاده :خورشیدی سرمایشی سیستم

 جدا هم از را مبرد و جاذب ماده تا مخلوط می کنند استفاده حرارتی انرژی از خورشیدی جذبی سیستم های جذبی خورشیدی

 توسط مجددا نهایت در رود. می اواپراتور به سرمایش اثر ایجاد و تبخیر برای و شود می چگالیده مبرد ماده شدن جدا از پس کنند.

 شود. تکرار سیکل تا شود می جذب ماده جاذب

 

 
 (.4: 7932 ،ینهاد وزمزم کی)ن خورشیدی كن سرد هوا نمودار -8شكل

 

  بادی هایتوربین و باد انرژی -9-1
 بهره .گردد می تبدیل الکتریکی انرژی به سپس و مکانیکی انرژی به باد جنبشی انرژی بادی، های توربین در عملکرد نظر از

 خاور و باستان چین در باد انرژی اولیه های سیستم مثال .است قدیمی تفکری بسیار بادی های نتوربی توسط باد انرژی از برداری

 صنایع از وسیعی طیف های بادی توربین کاربردهای و ها فعالیت گستره امروزه شدند. می گرفته کار به طوالنی های زمان نزدیک

 خورشیدی های سلول با قدرت بیشتر تولید و بهینه تفادهاس جهت را ها توربین این توان می دهد. می قرار پوشش تحت را

 (.1: 1332 ،ینهاد وزمزم کی)نترکیب نمود نیز )فتوولتائیک(
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  عمودی چرخش محور با بادی های توربینهستند:  تفکیک قابل اصلی دسته دو به بادی های توربین :بادی هایتوربین انواع

 دیگر عمودی های میله و گیرد می قرار باد به رو که اصلی میله یک.اند شده کیلتش اصلی بخش دو از محور عمود های توربین

 یک توربین نوع این در دارد. پایینی بازده ولی است ساده بسیار توربین نوع این ساخت .شوند می گذاشته کار باد جهت بر عمود که

 این طراحی نوع این نتیجه بچرخد. و پیدا کرده لنگر مسیست شود می باعث و.کند می جذب دیگر طرف از بیشتر را باد توربین طرف

مزایای  از نیست. آمد کار چندان است. کم باد سرعت که مناطقی در و بوده برابر باد سرعت با دقیقا سیستم چرخش سرعت که است

 باشد. می باد وزش جهت به سیستم نبودن وابسته آن

 

 و تر پیچیده اما.باشند می تر رایج محور عمود مدل به نسبت ها ربینتو نوع این: افقی چرخش محور با بادی هایتوربین

 هم باد پایین های سرعت حتی ها سرعت همه دارند. در باالیی بسیار راندمان ولی است تر مشکل نیز آنها ساختن و هستند تر گران

  مواردی در یا ها این توربین ظاهری نمای د.کر تنظیم باد وزش جهت با را آنها جهت توان می تر پیشرفته انواع در و کنند می کار

 یسازمان انرژ یدفتر آگاه سازگیرند) می قرار باد وزش جهت در همواره ها پره این اند. شده نصب بلند پایه یک روی که است پره

 (.1333،رانینوا یها
 

 ساختمان: با ادیب توربین سازی یکپارچه شرایط: ساختمان در بادی های توربین سازی یكپارچه و كار طرز

 کمتر نباید متوسط طور به باد سرعت باشند، موفق برق نیروی تولید در ساختمان در شده نصب بادی های توربین اینکه برای

 باشد. ثانیه بر متر 1/1از

 هستند. دارا بادی های توربین ادغام جهت ارتفاع کم های ساختمان به نسب بیشتری پتانسیل مرتبه بلند های ساختمان

 .باشد بلندتر آن اطراف از % 11 حدود باید ساختمان سقف بادی، توربین ساختمان محل در

 .شود واقع سقف مرکز نزدیکی در توربین

 .گیرد قرار محل باد ترین شایع جهت در توربین

 .دارد باالتر شده دتولی قدرت و باد سرعت میانگین گرفتن در مهمی اثر توربین قرارگیری ارتفاع امده، عمل به تحقیقات براساس
 

 به الکتریسیته انرژی پنکه در است. پنکه یک کار مراحل برعکس کامال توربین یک کار مراحل: بادی های توربین كار طرز

 مکانیکی انرژی به را باد جنبشی انرژی ها پره ها، چرخش توربین در شود. می پره چرخیدن باعث و شده تبدیل مکانیکی انرژی

 باعث چرخش ها پره چرخش چرخاند می را آنها و کند می برخورد ها پره به باد شود. می تبدیل الکتریسیته به سپس کرده، تبدیل

 یدفتر آگاه سازکند) می تولید متناوب برق ژنراتور، این چرخش است. متصل برق ژنراتور یک به محور این و شود می اصلی محور

 (.1333،رانینوا یها یسازمان انرژ

 

 :باد انرژی از برداری بهره مزایای

 .کاهد می فسیلی های سوخت مصرف میزان از نتیجه در که سوخت، به بادی های توربین نیاز عدم -

 باد انرژی بودن رایگان -

 برق انرژی تقاضای از بخشی تامین توانایی -

 فسیلی های انرژی به نسبت باد از حاصل انرژی بودن ارزانتر -

 مدت بلند در باد انرژی گذاری سرمایه های هزینه جاری های هزینه بودن کمتر -

 انرژی پایدار سیستم ایجاد و انرژی منابع به بخشیدن تنوع -

 آب به نیاز عدم -

 (1333،رانیا نو یهایسازمان انرژ یدفتر آگاه ساز) ....و یفسیل یمحیط زیست نسبت به سوخت ها ینداشتن آلودگ -
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 ترومب  وارید -9-8
 یاین سامانه نوع(.1331)احمدیان، باشد یجذب غیر مستقیم م یرومب از نوع سامانه هادیوار ت یدر فضا یکردن انرژ پخش

ل پوشاند تشکی یکه آن را م یو شیشه های یمصالح بنای جنساست که از یک دیوار تیره روبه جنوب از یدیوار ذخیره ساز حرارت

عبور جریان  ن مجموعه بدین شرح است که باعثقرار دارد. ای یخال یو دیوار جذب کننده فضا یشیشه ا یشده است.میان فضا

 (.1333)رحمانی و همکاران، شود یگرم و سرد م یهوا

 

  بام سبز -9-3

 کند می محافظت بام از حال عین در و ساخته میسر بام در را گیاه رشد که است ساز مهندسی وزن سبک سیستم یک سبز، بام

 است بام باالی در خاک الیه در رویشی گیاهان از زنده سطح یک بلکه شده هسبز پوشید رنگ با که است سطحی تنها نه سبز ،بام

 باد فشار و باران فرابنفش، های اشعه در برابر ساختمان در و نمایند می ،جلوگیری هوا در خاک و گرد شدن پخش از دیوارها این

 جای به طبعیت کنار در طراحی با توان سبز،می های دیوار و بامها چون راهکارهایی گیری بهره با بنابراین.نمایند می محافظت.

 حیاط ادامه و زیست محیط حفاظت در اطمینان با توسعه رشد و معاصر سازی شهر و معماری بیشتر چه هر پایداری به با آن، مقابله

 قبال در بومی گیاهی ایه گونه و بازیافتی مصالح مواد از به استفاده ،توجه راستا این در (.1331)احمدیان،  نمود شایانی بشرکمک

 محیط با همساز ترکیب مناسب ایجاد به توان می غیره و دیوار بام پروژه،نگهداری انگیزه و ها نامه ضمانت هزینه، ، سنگینی و وزن

 (.Velazquez,2005کرد) کمک

 

 گیرینتیجه -8

معماری  در شناختی زیبایی شاخصه های تغییر مفهوم به تکنیکی بلکه نیاز یک مثابه به فقط نه نو انرژی های از استفاده امروزه

 فرمی- کارکردی عناصر به عنوان بادی توربین های یا و پانل های خورشیدی مانند انرژی مولد عناصر است. نظر مورد شهرسازی و

 اقبال مورد یمعمار جامعه در هنوز مختلف دالیل به ما در کشور چند هر موضوع این اند. شده تبدیل سبز نهای ساختما ونمادین

 تحلیل های علی رغم اخیر سال های می نماید.در های باز حرف دنیای در و معماری مدارس، در را خود جایگاه رفته رفته نیست اما

 صورت ها ساختمان برای مصرفی برق تولید انرژی در بادی توربین های و خورشیدی پانل های از استفاده در خصوص که اقتصادی

 .کرد قلمداد می توان آینده نیاز و ضرورت یک به عنوان را از آنها فادهاست اما می گیرد،

 یفبرق مصر یتمام نیکه قادر به تام یالتقا در دب برج مانند ییها کوچک گرفته تا نمونه یها اسیسبز از مق یها ساختمان

دارند  یهمه سع ،یمگاوات 15 یدیورشتا مزرعه خ گرفتهی حمل و نقل برق ستمیمانند مصدر که از س یدیجد یشهرها ای خود بوده

 .ندینما قیتلف دیجد یمعمار یها تیفیرا با ک یعیاز منابع طب یانرژ نیتام به ازیتا ن

 نیاز براساس مصنوع باشد. محیط فردی استرس های کاهش و روان( روانی)بازآفرینی بازیابی موجب می تواند طبیعی محیط

 که کیفیت مصنوع و طبیعی محیط تلفیق چگونگی می یابد سازمان وی نیازهای ساسا بر طبیعی محیط و می گیرد شکل انسان

اگر  این بنابر می گذارد. تاثیر اجتماعی( و فردی طور انسان)به روان بهداشت بر و می کند نمایان را انسان زندگی کالبدی محیط

 اوج بخش امید سطحی به نیز زندگی کیفیت و روان بهداشت و سالمت باشد، دلخواه مصنوع محیط و طبیعت انسان، میان ارتباط

 در اندیشی ژرف با که شده تعریف محیط و اجتماع حوزه دو همپوشانی در پایدار، توسعه مدل در روان بهداشت مسئله می گیرد.

 به رداختنپ اهمیت به مدل این بود. خواهد مشهود نیز انسان روان بهداشت بر آن اثر و طبیعت و انسان پیوند زمینه ارزش این

 انرژی منابع در جویی صرفه پایدار توسعه اهداف از یکی می کند. پافشاری انسان روان بهداشت رارتقا و بهبود آن در تأثیر و طبیعت

 جست. بهره نو انرژی های از می توان هدف این به نیل برای که باشد می طبیعت چرخه بر اساس طراحی همچنین و

در  توسعه فرآیند که چرا دارند، متعارف انرژی تولید تکنولوژی های به نسبت متفاوتی انرژی ساختار تجدیدپذیر هایانرژی

 است، پایین آنها در نگهداری و تعمیر هزینه مقابل در و بوده باالیی اولیه سرمایه گذاری هزینه های دارای تجدیدپذیر هایانرژی

 کاربرد توسعه برای متفاوتی مزایای است. پایین اولیه سرمایه گذاری هزینه های متعارف، منابع از انرژی تولید در روش های ولی

 نگرانی های و جایگزین منابع ویژگی محلی، شرایط به وابسته عموما که بود متصور می توان کشور در های تجدیدپذیر انرژی انواع

 میزان کاهش انرژی، عرضه امنیت افزایش .کرد اشاره موارد این به توان می تجدیدپذیر انرژی کاربرد از مزایای است. اجتماعی

 زیست محیط وحفاظت اجتماعی عدالت افزایش سرانه، درآمد میزان افزایش اشتغال، ایجاد اقتصادی، تحریک رشد جهانی، گرمایش
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 مناطق برای مطمئن و پایدار انرژی منابع به دسترسی افزایش باعث همچنین تجدیدپذیر انرژیهای بهره برداری از زمینه ها. تمام در

 انرژی ها این توسع های دیدگاه به بیشتر است الزم تجدیدپذیر، انرژی های توسعه در لذا یافته می شوند. توسعه کمتر و روستایی

 به طور که صورتی در و بوده اعتماد قابل و فراوان )پاک(، تمیز تجدیدپذیر، انرژیهای اقتصادی محض. دیدگاه های با نه کرد توجه

 کنند. بازی کشورها پایدار توسعه اهداف به رسیدن در مهمی نقش پایدار انرژی منابع به عنوان می توانند کنند پیدا هتوسع صحیح
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