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 یانرژ یتقاضا زانیدر م یشهر یهامتعارف بلوک یهندسه یبررس

؛ رانیسرد ا میدر اقل یمسکون یهاساختمان یشیو سرما یشیگرما

 : شهر همدانیمطالعه مورد
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 23/11/89تاریخ دریافت:  

 29/12/89تاریخ پذیرش: 
 

  29222کد مقاله:  

 

 یده ـچک
 

های متعددی مصرف باالی انرژی در بخش ساختمان موجب آن شده است تا عومل موثر بر این امر مورد مطالعه پژوهش
قرار گیرد. هندسه ساختمان یکی از مهمترین عوامل موثر در میزان مصرف انرژی در این بخش بسیار مهم است. هدف از 

های شهری در اقلیم سرد شهر های متعارف بلوکگرمایشی و سرمایشی هندسهبررسی میزان تقاضای انرژی این پژوهش 
روش تحقیق در این پژوهش بر پایه تحلیل و همدان و چگونگی تاثیرگذاری فرم بر مصرف انرژی در این اقلیم است. 

جهت  (ign BuilderDes)در این پژوهش از نرم افزار دیزاین بیلدر  ای است.سازی رایانهمقایسه نتایج حاصل از شبیه
در فرم ساختمان میزان سطح به حجم دهد هرچه استفاده شده است. نتایج نشان می های مذکورسازی ساختمانشبیه

گردد. همچنین نحوه جهت گیری بیشتر باشد میزان تقاضای انرژی در بخش گرمایشی و سرمایشی ساختمان بیشتر می
غربی عالوه بر دریافت -موثر بوده و در نتیجه جهت گیری شرقیخورشید های ساختمان به شدت بر میزان دریافت تابش

های کمتری از سمت شرق و غرب دریافت نموده تابش بهتر در زمستان و کاهش بار گرمایشی، در فصل تابستان نیز تابش
با کشیدگی هایی گردد. از سوی دیگر به دلیل وزش باد غالب از سمت غرب در فرمو موجب کاهش بار سرمایشی می

 گردد.گیرد که در نتیجه موجب کاهش بار سرمایشی در ساختمان میغربی تهویه بهتری صورت می-شرقی
 

 

 سرد میاقل ،یفرم ساختمان، مصرف انرژ ،یشهر یهاهندسه بلوک یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 مسئول مکاتبات() ایران .کارشناسی ارشد معماری و انرژی. دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(. قزوین - 1
(yaserkhoshbakht.397@gmail.com) 

 ی امام خمینی )ره(. قزوین. ایرانعضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بین المللاستادیار،  - 2

 ایران .قزوین .عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(استادیار،  - 9
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 مقدمه  -1
 و شهری شکل شناسی تأثیر به ترجدی توجه فسیلی، هایسوخت تالش برای کاهش و محیطی زیست هاینگرانی افزایش با
 ,Blowers, 2013: 55; Fathy, 1986: 23; Givoni)است  شده ساخته محیط در انرژی مصرف بر ساختمان هندسه

1969: 9; V. J. E. Gupta & form, 1987: 124; V. K. Gupta, 1984: 436; Martin, 2000: 311; Oke, 

2002: 266; Steemers et al., 1997: 26; Van den Dobbelsteen, Thijssen, Colaleo, & Metz, 2007: 

179; van Esch, Looman, & de Bruin-Hordijk, 2012: 190) ساختمان عامل مهمی است که . شکل و هندسه
تواند بر افزایش و کاهش انرژی مورد نیاز برای گرم کردن و یا خنک کردن فضای اشغالی تاثیر بگذارد. شکل یک ساختمان می

 ,Catalina)ها ناشی از آن دارد های ساخت و ساز تاثیر مهمتری بر مصرف انرژی و به طور ضمنی بر هزینهعالوه بر هزینه

Virgone, & Iordache, 2011: 1726) .ساختمان  دو در انرژی جهت گرمایش درصد( از تفاوت مصرف 25نیمی ) حدود
از عوامل مرتبط با هندسه ساختمان نسبت  باشد.می ها آن معماری فرم در تفاوت دلیل به انرژی، تامین هایسیستم لحاظ به مشابه

 ,Kazanasmaz, Uygun, Akkurt)سطح به حجم و جهت گیری مستقیما بر میزان مصرف انرژی تاثیرگذار هستند 

Turhan, & Ekmen, 2014: 40)تواند پذیرد، می. دسترسی به تابش خورشید که به طور مستقیم از هندسه ساختمان تاثیر می
توان بخش ا اقدامات متناسب طراحی و انتخاب هندسه مناسب میموجب بهبود عملکرد حرارتی ساختمان شود. به طوری که ب

های فسیلی را کاهش داد. کنترل و زیادی از نیاز گرمایش و روشنایی ساختمان را از تابش خورشید تامین نمود و نیاز به سوخت
تواند بر ید تا چه میزان میکند که تابش خورشتنظیم میزان تابش ورودی خورشید به فضای داخلی و حفظ و ذخیره آن تعیین می

 ,Crosbie & Associates, 1998: 70; Goulding, Lewis, Steemers)کاهش تقاضای انرژی ساختمان تاثیرگذار باشد 

Commission of the European Communities. Directorate-General for Science, & Development, 

1992: 9; Hestnes, Hastings, Saxhof, & Agency, 2003: 4)بندیای استیمر و همکاران از میان طرح. در مطالعه-

های های مختلف موجود، شش هندسه متعارف شهری را برای شهر لندن پیشنهاد کردند و میزان دریافت تابش خورشیدی، ظرفیت
-که هندسه حیاط مرکزی از میان تمامی شکلگیری از روشنایی روز را بررسی نمودند. آنها به این نتیجه رسیدند ساخت میزان بهره

های مشابهی را برای آب و هوای گرم مراکش . راتی و همکاران تحلیل(Steemers et al., 1997)ها بهتربن عملکرد را دارد 
( ایجاد کرد که RSB. اوکیل ساختاری به نام بلوک خورشیدی مسکونی )(Ratti, Raydan, & Steemers, 2003)انجام داد 
 ایجاد به ( منجرRSBای دیگر با یک هندسه خطی و یک هندسه حیاط مرکزی مقایسه شد. بلوک خورشیدی مسکونی )در مطالعه

-عملکرد بام ارتقاء ها،ساختمان بین هوا جریان افزایش طریق ی انرژی و کاهش جزایر شهری ازباال کارآیی با ایمحله طرح یک

 ,Okeil, 2004)شد   22N◦ جغرافیایی عرض در مرطوب و گرم هوای و آب برای نقل و حمل انرژی کاهش و سبز های

 قرار مطالعه مورد هوای پکن و بآ در را گذارندمی تأثیر شهری بلوک حرارتی محیط بر عامل مختلف که یانگ و لی چهار .(2010
 از میان این عوامل هندسه که دریافتند آنها. سطوح بازتابش و حرارتی مصالح هدایت حرارتی، جرم بلوک، هندسه )ارتفاع(: داد

. طالقانی و (Yang, Li, & Yang, 2012)است  ترینکم اهمیت میزان بازتابش سطوح و مهمترین عامل هابلوک( ارتفاع)
ای به بررسی میزان آسایش حرارتی داخلی و مصرف انرژی در خانه منفرد بدون حیاط، خانه حیاط مرکزی، خانه همکاران در مطالعه

ون حیاط در آب و هوای ای دیگر با فضای آفتابگیر در روتردام پرداختند. نتایج نشان داد که یک خانه منفرد بدبا آتریوم و خانه
روتردام به دلیل کاهش سطوح خارجی از نظر مصرف انرژی دارای کارایی باالتری نسبت به سایر موارد است. با این حال نتایج 
نشان داد که خانه با آتریوم و خانه با فضای آفتابگیر دارای باالترین ساعات آسایش حرارتی در آب و هوای معتدل هلند هستند 

(Taleghani, Tenpierik, & Van den Dobbelsteen, 2012)ای دیگر به بررسی میزان تقاضای . طالقانی در مطالعه
، خطی و حیاط مرکزی در های شهری منفردوشنایی و آسایش حرارتی در تابستان در سه هندسه بلوکساالنه انرژی گرمایش و ر

هلند پرداخت. نتایج نشان داد بیشترین بار گرمایش به دلیل نسبت سطح به حجم بیشتر و اتالف حرارتی باالتر و کمترین بار 
ن منفرد است. بار روشنایی در هندسه خطی و هندسه حیاط روشنایی به دلیل دریافت نور از هر چهار طرف مربوط به ساختما

مرکزی مقداری نزدیک به یکدیگر دارد. هندسه حیاط مرکزی دارای بیشترین ساعات آسایش حرارتی است و کمترین میزان 
 ,Taleghani, Tenpierik)تقاضای انرژی گرمایشی را دارا است زیرا در آب و هوای معتدل هلند اتالف حرارتی کمتری دارد 

van den Dobbelsteen, & de Dear, 2013) تا به حال مطالعات زیادی در مورد تاثیر هندسه ساختمان در افزایش تقاضای .
رژی کمتری را در تمام طول ای که در اقلیم سرد میزان تقاضای انانرژی صورت گرفته اما در هیچ یک از مطالعات هندسه بهینه

برای یافتن هندسه بهینه  کارآمد طراحی هایبنابرین مطالعه در زمینه تدوین شیوهسال داشته باشد مورد مطالعه قرار نگرفته است. 
 مهم نقش بر مطالعاتی نماید. چنینهای شهری در اقلیم سرد که موجب کاهش تقاضای انرژی شود بیش از پیش ضروری میبلوک

 تاکید مورد طراحی را اولیه همان مراحل های ساختمانی ازتاثیرگذاری بر میزان تقاضای انرژی بلوک در شهری طراحان معماران و
 سوء از اثرات و کند کمک شهری پایدار توسعه به تواندمی شهری طراحی و ریزیبرنامه در اقلیمی مالحظات تلفیق. دهدمی قرار

 انرژی در شهرها بکاهد.رویه ناشی از مصرف بی
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 تغییر در طول سال از طریقگرمایشی و سرمایشی بر میزان تقاضای انرژی  هندسه عملکرد تأثیر با هدف بررسی مقاله این
بلوک های شهری، چیدمان شهری و نسبت سطح به حجم، در  گیریجهت ،(SVF) آسمان دید ضریب ،(H / W) ابعاد نسبت

های شهری در شهر همدان به های متعارف بلوکبدین منظور با یافتن هندسه .پردازددان میاقلیم سرد و کوهستانی شهر هم
 پردازیم. بررسی و مقایسه عملکرد هر یک در ایجاد شرایط حرارتی بهتر و تقاضای انرژی کمتر می

 های مطرح شده در این پژوهش عبارتند از: پرسش
 تواند بر میزان تقاضای انرژی در ساختمان ر اقلیم سرد همدان میهای شهری دهای هندسه بلوککدام یک از ویژگی

 تاثیر بیشتری داشته باشد؟

 های شهری چگونه بر میزان تقاضای انرژی در ساختمان تاثیر می گذارد؟های هندسه بلوکویژگی 

 های شهری، تقاضای ساالنه انرژی کمتری دارد؟کدام یک از اشکال متعارف بلوک 

های سرد زمستانی را ای که در فصل سرد زمستان بیشترین دریافت تابش خورشید و کمترین نفوذ بادهندسهرسد به نظر می
تواند کمترین میزان تقاضای انرژی را ایجاد نماید و در فصل تابستان نیز از سایه اندازی و تهویه پذیری با جریان باد بهره گیرد می

 داشته باشد.
 

 روش تحقیق -2
ها جهت های شهری بر میزان تقاضای انرژی در هر یک آنهای متعارف بلوکهدف بررسی تاثیر هندسه پژوهش حاضر با

های شهری در متعارف بلوک های جهت این امر هندسهیافتن هندسه بهینه در اقلیم سرد و کوهستانی همدان صورت گرفته است. 
روش تحقیق در این پژوهش برپایه مقایسه و تحلیل نتایج یرند. مورد بررسی قرار گانتخاب شد تا  1شهر همدان مطابق با تصویر 

سازی گیری از ابزار شبیهکه با بهره های شهری در شهر همدان است ای یازده هندسه متعارف بلوکسازی رایانهحاصل از شبیه
جزئیات و است.  صورت گرفته ( BuilderDesignافزار دیزاین بیلدر )با استفاده از نرمو جهت بدست آوردن میزان تقاضای انرژی 

برای تمامی اشکال به صورت یکسان در نرم  1شهر همدان مطابق با جدول در های شهری ها و بلوکساختمانمصالح متعارف 
  شده است. در نظر گرفتهافزار 

 
 های شهری در شهر همدانهای متعارف بلوک: هندسه 1تصویر
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 جزئیات و مصالح متعارف در شهر همدان : مشخصات 1جدول شماره 

گرمای 

 ویژه

(Kj/kg.k) 

 

 چگالی

)3(Kg/m 

ضریب 

هدایت 

 حرارتی

(W/m.k) 

ضخامت 

 هاالیه
(m) 

های تشکیل الیه

 دهنده
 ساختار و جزئیات

 نام

 

945 
855 
925 
855 
2255 
855 
1215 
1595 

2555 
855 
1155 
855 
165 
2455 
25 

1255 

17.2 
17.2 
57196 
17.2 
5756 
17.2 
57528 
5743 

5753 
5754 
57554 
5752 
5759 
5715 
5752 
5753 

 موزائیک
 مالت ماسه سیمان

 ایزوگام
 مالت ماسه سیمان

 پوکه
 بتن

 پلستوفوم
 گچ و خاک

 

 
 

 
 
 بام
 

1855 
855 
855 
1215 
1595 

955 
855 
2455 
25 

1255 

5794 
17.2 
17.2 
57528 
5743 

5751 
5754 
5715 
5752 
5753 

 سرامیک
 سیمانمالت ماسه 
 بتن

 پلستوفوم
 گچ و خاک

 

 
سقف 
بین 
 طبقات

1555 
855 
1555 

1595 

2255 
2525 
.55 

1255 

273 
17.2 
1751 
5743 

5752 
5753 
5712 
5753 

 سنگ تراورتن
 سیمانمالت ماسه 

 بلوک سفالی
 گچ و خاک

 

 
دیوار 
 خارجی

1595 
1555 
1595 

1255 
.55 
1255 

5743 
1751 
5743 

5753 
571 
5753 

 گچ و خاک
 بلوک سفالی
 گچ و خاک

 

 
دیوار 
 داخلی

 
های موجود در شهر همدان با در نظر گرفتن های شهری منطبق با نمونه، یازده هندسه متعارف بلوک 2مطابق با جدول 

اند که در هریک های شهری شکل گرفتهمتر )سه طبقه( به صورت اشکال ساده شده بلوک 15هایی با طول، عرض و ارتفاع مکعب
( و در H/W(، نسبت ارتفاع به عرض معبر )S/V(، نسبت سطح به حجم )Orientation) گیریاشکال نحوه چیدمان و جهتاز 

اط مرکزی است که از ای به صورت حیبا هندسه 1شماره بلوک (، کامالً متفاوت است. SVFنتیجه میزان ضریب دید به آسمان )
گیری با چیدمانی منفرد که با جهت 3و  2های شماره کم است. بلوک های آن میزان سطح به حجم بسیارترین مشخصهبارز

-با هندسه 2و  4های شماره هستند. بلوکها نسبت به سایر بلوکمتفاوت از هم قرار دارند و دارای بیشترین نسبت سطح به حجم 

شکل و متقارن  Uهایی صورت فرمکه به  .و  6های بلوک. دهندهای شهری را تشکیل میندسهترین هیکی از متداولای خطی 
شکل خود دارای بیشترین میزان عامل دیدی به آسمان هستند. در  Lبا فرم  8و  9های بلوک و اندنسبت به یکدیگر قرار گرفته

 شکل و نامتقارن قرار دارند. Uهایی که به صورت فرم 11و  15های نهایت بلوک
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 مورد بررسی های شهری: مشخصات هندسه بلوک 2جدول شماره 
نسبت 

سطح به 

حجم 

(S/V) 

جهت گیری 

(Orientation) 

نسبت ارتفاع به 

 عرض

(H/W) 

ضریب دید 

 به آسمان

(SVF) 

 هاچیدمان و ابعاد هندسه بلوک

 

شماره 

 بلوک

573 - 572 292/5 

 

1 

1 

 
 652/5 1 غربی-شرقی

 

2 

 652/5 1 جنوبی-شمالی 1

 

3 

 454/5 1 غربی-شرقی 5734

 

4 

 جنوبی-شمالی 5734
1 

 
454/5 

 

2 

 959/5 572 غربی-شرقی 5733

 

6 

 959/5 572 جنوبی-شمالی 5733

 

. 

 57959 572 غربی-شرقی 5733

 

9 

 57959 572 جنوبی-شمالی 5733
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نسبت 

سطح به 

حجم 

(S/V) 

جهت گیری 

(Orientation) 

نسبت ارتفاع به 

 عرض

(H/W) 

ضریب دید 

 به آسمان

(SVF) 

 هاچیدمان و ابعاد هندسه بلوک

 

شماره 

 بلوک

 57222 1 غربی-شرقی 57329

 

15 

 57252 1 جنوبی-شمالی 57329
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 اطالعات آب و هوایی -2-1

آب و هوای سرد و کوهستانی است. ( واقع در نیمه غربی فالت ایران و دارای N25°32 ‘و  E21°49 ‘شهر همدان )
-های نسبتاً خنک از ویژگیهای طوالنی به همراه بارش برف و وزش بادهای سرد و شدید و  تابستانهای سرد و یخبندانزمستان

 اطّالعات آمار ساله ده میانگین دهنده نمایش که همدان شهر( EPW) هوایی و آب اطّالعات های اقلیمی این شهر است. فایل
 دیزاین بیلدر افزارنرم در اولیه هوایی و آب اطالعات عنوان به و گردید استخراج است همدان فرودگاه هواشناسی ایستگاه اقلیمی

 .است شده وارد

 

 (DesignBuilderافزار دیزاین بیلدر )گیری از نرمسازی میزان تقاضای انرژی با بهرهشبیه -2-2

 (Design Builderافزار دیزاین بیلدر )نرم -2-2-1
افزار های یاد شده از نرم افزار دیزاین بیلدر استفاده شده است. نرمسازی میزان تقاضای انرژی در هر یک از هندسهبرای شبیه

های سرمایشی و گرمایشی، سیستم روشنایی و سازی معماری ساختمان، سیستمقادر به شبیه   Design Builderدیزاین بیلدر
افزار قابلیت مدلسازی همه جانبه ی ساختمان را دارد. این نرم افزار در درون و بیرون ساختمان است. لذا این نرم های هواییجریان

موتور . (DesignBuilder, 2020)کندسازی میبار گرمایشی و سرمایشی بنا و مصارف مختلف انرژی را بصورت دینامیک شبیه
و به عنوان  افتهیتوسعه  2511در سال  کایآمر یبوده که توسط بخش انرژ PlusEnergyپالس  یافزار انرژنرم نیا یسازهیشب

آب و  یهالیفا افتیدر تیقابل نیافزار همچننرم نی. ا(EnergyPlus, 2016) استشناخته شده  یافزارهانرم نیاز معتبرتر یکی
 .باشدیآن منطقه م یمیهمان اطالعات اقل هیافزار بر پانرم یخروج یخاص هر منطقه را دارد که تمام ییهوا

 

 تنظیمات و اطالعات در نرم افزار دیزاین بیلدر  -2-2-2
مطابق افزار دیزاین بیلدر های یاد شده تمامی شرایط و تنظیمات در نرمجهت مقایسه صحیح میزان تقاضای انرژی در هندسه

ها به صورت کامال یکسان در نظر گرفته شده است، تا تنها عامل تاثیرگذار بر میزان تقاضای انرژی، برای تمامی شکل 3با جدول 
برای تمامی اشکال به صورت یکسان  1عوامل و متغیرهای هندسی باشند. جزئیات و مصالح متعارف شهر همدان مطابق با جدول 

و صد درصد حضور در ساعات دیگر از  12تا  9. میزان حضور افراد در منزل پنجاه درصد حضور از ساعت در نرم افزار وارد شده است
 شبانه روز در روزهای غیر تعطیل هفته و  صد درصد حضور در روزهای تعطیل هفته در نظر گرفته شده است.
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 دیزاین بیلدر افزار: تنظیمات و اطالعات اولیه در نرم 3جدول شماره 

  0.0188 Density (people/m2) 

  21 Heating setpoint 
  12 Heating set back 
  25 Cooling setpoint 
  28 Cooling set back 
  0.7 Air Filtration rate (ac/h) 

 Duble Clear 3mm/13mm Air Glazing type External Windows 

 UPVC window frame Frame Construction  

Natural Gas Heated Fuel Fan-coil unit HVAC Template 

Electricity Cooled Fuel   

  Off Lighting 

 

 
 های شهری: میزان سرعت جریان هوا در فضای مرکزی هر یک از هندسه مختلف بلوک 1نمودار 

 

 سنجش میزان تقاضای انرژی -3-2

برای یازده هندسه متعارف  2Wh/mمیزان تقاضای ساالنه انرژی در دو بخش سرمایش و گرمایش را بر حسب  2نمودار 
افزار تجهیزات روشنایی خاموش در نظر گرفته شده است. بار دهد. در تنظیمات نرمهای شهری در شهر همدان نمایش میبلوک

دارای بیشترین میزان تقاضای انرژی در بخش  2و فرم  3، فرم  2ق با نمودار ها برابر صفر است. مطابروشنایی برای تمامی فرم
گرمایش و سرمایش هستند. مهمترین عامل در ایجاد افزایش تقاضای انرژی این دو هندسه، دارا بودن نسبت سطح به حجم باال 

( دارای کمترین میزان 1حیاط مرکزی )فرم  گردد. فرمها میها است که موجب اتالف حرارتی باال در ساختماننسبت به سایر فرم
های سرد همدان به دلیل نسبت سطح به حجم پایین این ها است، کاهش اتالف حرارتی در زمستانبار گرمایشی در بین تمامی فرم

یزان بار دارای کمترین م 1نیز به ترتیب پس از فرم  .و فرم  9، فرم 15، فرم 4هندسه مهمترین دلیل این این امر است. فرم 
ها میزانی نزدیک به هم دارند مهمترین عامل در کاهش گرمایشی هستند. از آنجائیکه نسبت سطح به حجم در هر یک از این شکل

های جنوبی در فصل غربی و دریافت حداکثر تابش حرارتی خورشید از جداره-شرقی گیریجهتتوان بار گرمایشی در آنها را می
 گیریجهتاند که به دلیل به ترتیب بیشترین بار گرمایشی را ثبت کرده 6و فرم  11، فرم 8فرم  ،2سرد زمستان دانست. فرم 

 ها کمترین میزان دریافت تابش خورشید در فصل سرد زمستان را دارند.جنوبی این فرم-شمالی
به میزان سطح به حجم ثبت شده است. با توجه  9و فرم  15و پس از آن در فرم  4کمترین میزان بار سرمایشی در فرم 

ها را سرعت جریان باد بیشتر و همچنین کاهش سطوح رو به توان دلیل کاهش بار سرمایشی در این فرمنزدیک به یکدیگر می
های کمتر در زمان طلوع و غروب خورشید عنوان کرد. بار ها و در نتیجه دریافت تابششرق و رو به غرب نسبت به سایر فرم

گیرد و همچنین ها صورت نمیجنوبی و فرم حیاط مرکزی که تهویه در آن-شمالی گیریجهتهای دارای فرم سرمایشی باالتر در
های مستقیم را در هنگام طلوع و غروب ها رو به شرق و رو به غرب قرار دارند که میزان باالیی از تابشسطوح زیادی از این فرم

 کنند، ثبت شده است. خورشید دریافت می
با میزان  4در مجموع کمترین تقاضای ساالنه انرژی )مجموع بار گرمایش و بار سرمایش( مربوط به فرم  3نمودار  مطابق با

2kWh/m 937.  2با میزان تقاضای انرژی  1سپس به ترتیب در فرمkWh/m 9472  2با مقدار  9، فرمkWh/m 927.  15و فرم 
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با میزان  2و فرم  2kWh/m 13173با مقدار  3است. بیشترین تقاضای ساالنه انرژی به ترتیب در فرم  2kWh/m 9671با میزان 
،  2kWh/m 8278با  11، فرم  2kWh/m 8874با  8، فرم  2kWh/m 15372با  2و سپس فرم  2kWh/m 12972تقاضای انرژی 

 .است 2kWh/m 8575با  .و در نهایت فرم  2kWh/m  8376با  6فرم 

 

 
 : میزان تقاضای ساالنه انرژی در دو بخش سرمایش و گرمایش 2نمودار 

 

 
 : میزان تقاضای ساالنه انرژی در دو بخش سرمایش و گرمایش 3نمودار 

 

  گیرینتیجه -4
ابزار هندسه ساختمان یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر میزان تقاضای انرژی ساختمان است. در این پژوهش با استفاده از 

های شهری در شهر همدان پرداختیم. نتایج سازی به بررسی و مقایسه میزان تقاضای انرژی در یازده هندسه متعارف بلوکشبیه
های شهری میزان نسبت سطح به حجم، چگونگی دهند که مهمترین عوامل موثر در میزان تقاضای انرژی در بلوکنشان می

) بلوک  هایی که دارای نسبت سطح به حجم باالتری هستندآنها است. به طوری که فرم گیری و میزان سرعت جریان باد درجهت
 ها، میزان تقاضای باالتری را در دو بخش سرمایش و گرمایش دارند.، به دلیل اتالف باالی انرژی از جداره( 3و  2های شماره 

ین میزان نسبت سطح به حجم نسبت به سایر فرم ها ای به صورت حیاط مرکزی که دارای کمتربا هندسه 1همچنین بلوک شماره 
 است کمترین مقدار بار گرمایشی را نیز دارد. 

غربی به دلیل سطوح بیشتر جنوبی و دریافت تابش بیشتر خورشید از سمت -گیری شرقیهای با جهتاز سوی دیگر بلوک 
ها در فصل تابستان . همچنین این فرم( .و  9، 15،  4شماره  های) بلوک جنوب در فصل زمستان میزان بار گرمایش کمتری دارند

نمایند و از بار سرمایشی های مستقیم خورشیدی کمتری را دریافت مینیز به دلیل سطوح کمتر رو به شرق و رو به غرب تابش
هایی که که در فرم کمتری برخوردار هستند. سرعت جریان باد نیز به طور موثری در کاهش بار سرمایشی تاثیرگذار است به طوری

 گیرد بار سرمایشی به میزان قابل توجهی کمتر است.سرعت جریان هوا بیشتر و تهویه بهتری صورت می
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است. پس از  .2kWh/m 937با میزان  4کمترین تقاضای ساالنه انرژی )مجموع بار گرمایش و بار سرمایش( مربوط به فرم 
با  11درصد، فرم  11792با  6درصد، فرم  72.با  .درصد، فرم  279با  15، فرم درصد 2739با  9درصد، فرم  5728با  1آن فرم 

درصد افزایش  26796با  3درصد و درنهایت فرم  23722با  2درصد، فرم  23762با  2درصد، فرم  197.2با  8درصد، فرم  .1472
 ( قرار دارند.4میزان تقاضای انرژی ساالنه نسبت به بهترین حالت )فرم 
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 تیمرکز دوستدار کودک با در نظر گرفتن پرورش خالق یطراح

 شهر مشهد :ینمونه مورد؛ کودکان
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 61/16/99تاریخ دریافت:  

 69/10/99تاریخ پذیرش: 
 

  66111کد مقاله:  

 

 یده ـچک
 

شود؛ هیچ تالشی ی توان هر جامعه محسوب میترین نشانهازآنجاکه وضعیت زندگی، رشد و بالندگی کودکان روشن
توانند در ارزشمندتر از بخشیدن فرداهایی روشن به کودکان وجود ندارد، چراکه کودکان شهروندان شریفی هستند که می

زش و بازی( در ای بهتر یار و یاورمان باشند. پاسخگویی به نیاز ها و حقوق اولیه کودکان )از جمله تغذیه،آموساختن آینده
مرحله نخست و سپس باال بردن کیفیت زندگی کودکان و آماده کردن آنها برای حضور در شهر در مراحل بعد، از اهداف 

شود و شهرهای دوستدار کودک است. همچنین روز به روز بر اهمیت آموزش و پرورش خالقیت در کودکان افزوده می
آموزشی ما به خالقیت صرفا جنبه تزیینی دارد. در اکثر محالت، حتی در  این در حالی است که دیدگاه جامعه و سیستم

ها در جهت رشد خالقیت آنها حس شهرهای بزرگ کشور جای خالی فضاهایی برای گردهمایی کودکان و آموزش آن
که محیط  رسیمگردد. از نتایج مطالعات صورت گرفته، مصاحبه و مشاهدات میدانی در پژوهش حاضر به این نتیجه میمی

گذارد کند، برگزینه های رفتاری تاثیر میتاثیری مستمر و قاطع روی هر موجود زنده دارد، چرا که محیط ارتباط برقرار می
کند. بنابراین باید به اصل گیرد. محیط در بلند کردن یا به زمین زدن کاربران نقش مهمی را ایفا میو حواس را به کار می

توجه ویژه داشت و پرداختن به آنها از طریق ایجاد محیط های متناسب با آنان یکی از راه های  توجه به نیازهای کودکان
 یادگیری معنادار از محیط و تقویت قوه خالقانه و تخیل آنها است.

 

 

 کودک خالقیت، مشهد ،مرکز دوستدار کودک ،طراحی یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

  Ucjkts@gmail.comاتبات()مسئول مک رجندیواحد ب یدانشگاه آزاد اسالم یگروه معمار اریاستاد - 1

  مشهد زیشاند ییرانتفایموسسه غ، یمعمار یمهندس ارشد یکارشناس - 2
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 مقدمه  -1
ای دقیق و علمی تواند بدون برنامهی کودکان باشد، نمیبه شرایط مطلوب که شایستهبدون تردید حرکت از موقعیت فعلی 

های فکری، فرآیندی است متکی بر کار فکری مداوم، کسب دانشِ نوین، افزایش صورت بگیرد. این جریان همانند تمامی حرکت
ی ی کودکان مرتبط هستند و دغدغهباحث ویژهنوعی با مهایی که بهی آنهای جدید برای همههمکاری و تفاهم و کسب مهارت

 کمال یافتگی آنان را دارند.

مدرسه و فضاهای شهری در روند آموزش و اجتماعی شدن کودکان دارای  خانواده، واحد اجتماعی، امروزه در جوامع شهری،
رشد سنی نحوه شرایط زندگی و بافت  ای هستند. کودکان با توانایی ها، نیازها و بلوغ های متفاوتی بر اساس مراحلاهمیت ویژه

اگر چه محیط های  اجتماعی محل زندگی، دارای نیازهای روانشناختی بسیار پیچیده تر از نیازهای بیولوژیکی و فیزیکی هستند.
 تند،مخاطبان خردسال و تیزبینی دارد که بسیار بیشتر از بزرگساالن تحت تاثیر متغیرهای محیطی هس شهری عالوه بر بزرگساالن،

بلکه ترجیح می دهد او را تا زمانی که به سن رویارویی با محیط شهری  داند چگونه کودک را بپذیرد،اما شهر مدرن نه تنها نمی
برسد در اماکن محافظت شده مانند زمین های بازی نگه دارد. کودک امروزی به دلیل معماری خاص شهری و در کنار آن تربیت 

مل و برخورد را با اطرافیان دارد و متاثر از بی نظمی معماری شهری و فشارهای روانی حاصل از آن، های خاص، کمترین میزان تعا
 ای است.دچار مشکالت عدیده

امروزه دوره کودکی مدرن است بدین معنا که کودک امروزی امکان تجربه در کوچه، خیابان و فضای شهری را به عنوان محل 
گذارند و اکثر اوقات فراغت او به در خانه، کالس فوق برنامه و تحت نظارت مستقیم والدین می زندگی ندارد و اکثر اوقات خود را

کنند که شود.کودکان بیشتر در محیطی رشد میدالیل مختلف با وسایلی چون تلوزیون و رایانه و تلفن همراه و... سپری می
ها و تقلید نیای پیرامون، درجستجوی تخیل، هیجان ها، افسانهکننده است و به جای تجربه محیط و ماجراجویی در دبرایشان خسته

های جسور، خالق و کنجکاو داشت.کودکان کمتر در توان انتظار انسانای هستند و از این کودکان نمیهای رایانهاز تلوزیون و بازی
متر است و فرصت بازی و حتی اش کاهش تحرک و تعامل و ارتباط و درک محیطی کمحیط شهر و محله حضور دارند که نتیجه

شود. در سالهای اخیر شاهد بی توجهی هایی هستیم که به شهروندان راه یافتن با آرامش در شهر برای کودک روز به روز کمتر می
توان به نداشتن اطالعات تخصصی و آگاهی نظامند از نیازهای آنان در کوچک جامعه یعنی کودکان شده است. از دالیل این امر می

و نهایتا معرفی  دوستدار کودک شهر هایحاضر، بررسی شاخص هدف پژوهش اساس این ریزی اشاره نمود. برفرآیند برنامه
راهکارهایی برای طراحی فضاها و مراکز دوستدار کودک و اختصاصا طراحی یک مرکز دوستدار کودک در مشهد ، جهت پیشبرد 

 شده های ساختهمحیط در ایجاد کودکان مشارکت دادن که طوری به آن استشهر به سمت شهر دوستدار کودک و اعتالی اهداف 

 .گیرد قرارشهری  ریزانبرنامه نظر معماران، طراحان وبیشتر مد تحلیل نظراتشان، در نتیجه و اطرافشان
 

  تحقیق ضرورت-2

و  کمی نیازهای کردن برطرف و آنها مشکالت و مسائل به توجه دارند آینده نسل و جامعه سالمت در مهمی نقش کودکان
 بسیاری می تأثیر آنها بر محیط هستند بین تیز چشمانی دارای کودکان. باشد می کشور یک مهم های ضرورت از یکی آنها کیفی
 .آید می حساب به مهم ضرورت یک( کودک دوستدار شهر)کودکانه محیط یک کردن فراهم برای تالش. گذارد

 

 هدف -3
طراحی مراکز دوستدار کودک که بتوان با در نظر گرفتن عالیق کودک، به بروز و رشد خالقیت او معرفی راهکارهایی در  

 کمک کند.
 

 اهداف فرعی -3-1
 شناسایی تاثیر عوامل اجتماعی بر امنیت کودکان -6
 شناسایی عوامل اجتماعی موثر در ایجاد حس تعلق به مکان -0
 انشناسایی عوامل کالبدی موثر بر آسایش کودک -3
 بررسی تاثیر عوامل روان شناختی بر ایجاد احساس شادی -4
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 چارچوب نظري تحقیق  -4

 تعاریف ومفاهیم پایه  كودك: -4-1

در فرهنگ فارسی معین کودک به عنوان فرزندی که به حد بلوغ نرسیده است تعریف شده است، در مـاده یک کنوانسیون 
سال بعنوان کودک  61افـراد انسانی زیر  6316مایت از حقوق کودکان مصـوب حقوق کودکان وهمین طور در ماده یک قانون ح

 (. 6311دسته می توان گـروه بنـدی نمود)رضوانی وحبیبی، 5سال را در  61معرفی شده اند. کودکان زیر 
 

 (1831گروه بندی سني کودك) رضواني وحبیبي، -1 جدول

 نوزاد سال 1-0

 پیش دبستانی سال 5 -0

 دبستانی لیا 66 – 5

 نوجوان سال 64 -66

 نوجوان سال 61 -64

 

( 1389مقدم، داوودی) متـر 900 تـا سال 12- 8و متر300 تا سال 8 -6 کودکان که آنجا واز بندی گروه این به توجه با

 برای الس 11 – 5 سنی گروه تحقیـق ایـن در شوند می شهر وفضاهای محله محیط وارد وعمال گیرند می فاصله خود خانه از

  .است شده گرفته نظر در کودک سن
 

 تاثیر پذیري از محیط  كودك و -4-2

 می مهدکودک معمـاری در دودک مـارک کـه آنچـه طبـق.  نـدارد زیـادی قـدمت خاص طور به آن به وپرداختن کودکی

 که است معتقد الک جان (.Day.2007)است گرفته صورت میالدی 17 قرن اواخر ودر غرب از کودکی به نگاه ایده گوید؛

 تاکید پرورش اهمیت و تربیت نقش بر اساس همـین بـر و گذارنـد مـی اثـر او بعـدی زندگی بر عمیقا آدمی نخستین های تجربه

 مـی دیگـری طـور بـه را جهان بزرگساالن، با مقایسه در کودکان که رسید نتیجه این به 1920 دهه های سال در پیاژه .کند می

 برخالف(. Day.2007)بخشند بهبـود را خودشـان وضـعیت تـا دهنـد مـی تغییـر را خـود پیرامـون محـیط کودکـان .بیننـد
 اساس بر را محیط بتوانند که است مهم کودکان برای محیط از هایی جنبه کنند، می درک فرم طریق از را محیط که بزرگساالن

 مطالعات. کنند می توجه محیط وتصادفی جزیی های ویژگی به ها بچـه.  هنـدد تغییر دهند، می آن به که مختلفی های کاربری

 کودک بازی وفضاهای جاده بدنه های ویژگی کف، جزییات به کودکان بیشتر توجـه از حـاکی( 1978) وهادسون پوکک

  .اوست خود بزرگساالن، الهام ومنبع شده احاطه آن در که است محیطی کودک الهـام منبـع(. 1381، لنـگ)دارد

  

 
 (Day.2007منبع:) محیط از کودك ادراك -1 شكل

 

 تعریف محله -4-3

 و( کالبدی) معمـاری ، ادراکـی ، ذهنـی ، روانشناسـی اجتمـاعی، مختلـف ابعـاد از تواند می محله واژه مفهوم کلی بطور
 جوامع در تعاریف این دیگر، سـوی از. دهند می ارائه را محله از خود خاص تعریف مختلف، ابعاد از هریک. شود تعریف سیاسی
   واژه دو جهانی، ادبیات براساس مثـال بـرای. باشـند متفـاوت تواننـد مـی مختلف تاریخی درمقاطع نیز و مختلف

neighborhood  وtownship  2000 برای ترتیب به آنها جمعیت که حالی در ، کـرد ترجمه محله مفهوم منزله به توان می ا 
 اما است، مشخصی هویت دارای که است مسکونی محله اول، واژه.  گیـرد دربرمـی نفـررا 40000 تـا15000 نفـرو 10000تا
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 فرصت عبارتی، به. است متنوع شغلی های فرصت دارای اندازه، در بربزرگی عـالوه کـه شـود مـی اتـالق ای محدوده به دوم واژه
 سـوپرمارکت ، مدرسـه جمله از الزم تجهیزات دارای محله این. است محله تعریف ایمعیاره تـرین مهـم ازجملـه شـغلی هـای

 (. Barton,et al,2003)است تفریحـی ومراکـز

 از همگی کـه اسـت همجـوار همسـایگی واحـد چنـد از متشکل مسکونی ناحیه یک "Community" شهرسازی در
 فیزیکی ابعاد بر عالوه را محله واژه ایـن همچنین(. 84،1378کشور، وزارت)گردند می مند بهره ناحیه آن مرکز وخدمات تسهیالت
 می اشاره محله در اجتماعی های سرمایه از استفاده و اجتمـاعی ارتباطـات برقـراری به و دیده اجتماعی ابعاد از برخوردار وکالبدی،

 قسمت و چیزهـا یـا هـا مکـان برخـی رافاط شهر،فضای از بخش یک را محله شهرسازی، فرهنگ در کوان رابرت . نماید
(. آندره cowan,2005) دارد تنگـاتنگی رابطـه شـهر سـاختار با که داند می مختلط کاربری با شهر محیط از ای شده شناخته

لیت با فعا سردمداران جنبش نو شهرسازی درایاالت متحده، محله را قسمت برنامه ریـزی شده ای از شهر-دوانی وپالتر زیبرگ
 مختلف ابعاد از محله تعاریف( 0) جدول در. های گوناگون انسانی در اطراف یک مرکز قابل تشخیص ساماندهی شده، مـی دانـد

 . است شده آورده... و کالبدی زیبایی، اجتماعی،

 (1389رباني،:منبع)مختلف  ابعاد از محله تعريف: 2 جدول

 مفهوم معنایی حوزه تعریف های وجنبه ها مولفه

 تاریخی/فرهنگی/شناختی بوم تعلق حس/ذهنی سیمای/وعقیدتی مذهبی عوامل/وفرهنگی نمادین مفهوم/نام

 درونی/ذهنی

 زیباشناختی وادراکی حسی عوامل/ها نشانه/تشخیص قابل هویت

 وتقویت گیری شکل برای بنیادی/اجتماعی گروه یک قلمرو/ساکنین وادراکی ذهنی سیمای
 غریب/اجتماعی یوندیپ هم/اجتماعی ونظام حقوق

 امنیت/بودن گز

 اجتماعی

 های وانجمن شوراها وجود/شهری ریزی برنامه در واحد کوچکترین/مشخص ومحدوده مرز
 نهاد مردم

 ریزی برنامه/اداری/سیاسی

 بیرونی/عینی

 اقتصادی/عملکردی بومی اشتغال/شهروندان روزانه ومصرف کار جریان/خدماتی محدوده

 محیطی زیست آرامش/بودن بومی/وزندگی زیست یتکیف/ارتباطی نظام

 اکثریت وآمد زندگی،رفت محل/مشخص کالبدی های محدوده

 خدماتی عناصر استقرار/ومسکونی ساختمانی تراکم/محله بندی واستخوان سازمان/شهروندان
 کالبدی

 جمعیتی مشخص پذیری جمعیت/مسکونی واحدهای/خانوارها تعداد/جمعیتی تراکم

  

 رفتاري محله  –تأثیر ادراكی -4-4

 محله ساختار در ای ویژه اهمیت آن طراحی روی همین از و شوند می محسوب محله یک اصلی عناصر جزو باز فضاهای
 تر کوچک واحدهای به محله کل تفکیـک نحـوه ، اصـلی گیرنده تصمیم معابر بندی استخوان کلی طور به نماید، می ایفا مسکونی

 مطلوب نا کیفیت اما. است همسایگی واحد کلی طرح دهنـده شـکل نیز همسایگی واحد هر معابر بندی استخوان الگوی باشد، می
 تـداوم و فعالیـت ، کنتـرل ، نظـارت عدم جمله از که است کرده ایجاد را متعـددی مشکالت معاصر، مسکونی محالت باز فضاهای

 راز پیچیدگی، انسجام، نظیر محله باز فضاهای ادراکی های کیفیت(.1382می،پوردیهی)است ذکـر قابـل آنهـا در اجتمـاعی حیـات

 امـور بـرای محلـه فضـاهای از مـداوم اسـتفاده برای کودکان وانتخاب ترجیح در آارمش یـا ازدحـام ، آشـنایی ، خوانـایی آمیزی،

  (.1386ودوستان، مظفر)است گـذار تـاثیر مختلـف

 بدون محله، محیط شـکل و کالبـد طراحـی کـه اسـت داده نشـان ازکشورها بسیاری در شده هساخت مسکونی محالت تجارب
 نیازهای مهمتر همه از و عمومی فضـاهای در اجتمـاعی تعـامالت ونحـوه سـاکن افـراد محلی، وخدمات عملکردها به توجه

 ابعاد شناسانه، زیبا های ویژگی رعایت بنابراین.  کنـد نمـی ایجـاد مطلوبی فضای "لزوما آنها، در ساکنین مختلف گروههای
 وقـوع ناامنی، محیط، در خرابکاری استفاده، عدم کند، نمی ایجاد مطلـوب ای محلـه کیفیـت شناسی، زیبایی ومالحظات مناسب

 به. کنند می تأیید را شده یاد نگرش مسکونی محالت برخی بودن کننده وخسته یکنـواختی جـرم، وقـوع از تـرس ویـا جـرم
 رفتـاری- ادراکـی تـأثیر بنابراین. اند نبوده ساکنان نیازهای پاسخگوی محالت از این بسیاری جمعی هـای محـیط ؛ دیگـر عبارت

. دارد محلـهارتباط محـیط و کالبـدی شکل بالقوه های قابلیت با هم و کودکان جمله از کنندگان استفاده نیاز با هم فضـاهایمحله
 و کودکان نظیر هایی خـاصگروه نیازهـای از تـوان نمـی اما باشد مشترک تواند می محله ساکنان نیازهای از خیبر چه اگر

 عدم به را وساکنان داده کاهش را محله ارزشفضایی بتواند کودکان نیازهای همین به توجهی کم بسا چه. نظرکرد صرف نوجوانان

 نیازهای به سو یک از فرم یک قابلیت (.1386مظفرودوستان،)نماید وادار سکونتی لهمح از جایی جابه وحتی باز فضاهای از استفاده

 آن از ، گـردد می باز محیط کالبدی فرم و شکل بالقوه های توانایی به دیگر سوی از و آنها درونی های انگیزه و کنندگان استفاده
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 نگرش به دیگر سوی از و بوده درگیر انسانی وصیاتخص از وسیعی مجموعه بـا عملکردگرایـی مفهـوم سـو یـک از کـه جهـت
 و شناسی زیبایی چون انسانی نیازهای از وسیعی طیف و طرح لذا باشد، می مرتبط ها پدیده از ای مجموعـه بـه نسـبت معمـار

  (.1385مطلبی،)گردد شامل بنا عملکرد از بخشی عنوان به را شناسی معنا یا نمادگرایی

 مورد کودکان جمله از اجتمـاعی مختلـف وطبقـات گروهها در محله فضاهای کنندگان استفاده نیازهای هب توجه اصل بنابراین
 قابلیت این بنابر. است بوده نظر اختالف محـل نیازهـا ایـن تـأمین چگونگی همواره چه اگر دارد، قرار مختلف دیدگاههای پذیرش

 درونی های انگیزه و کودکان رفتاری -ادراکی نیازهای به سو یک از دکانکو خاص رفتارهای و ادراکات بروز برای محله فضاهای
  .گردد می باز مسکونی باز فضاهای بالقوه های توانـایی بـه دیگـر سـوی از و درآنها وکشف جستجو
 

 تجربه كودكان از محیط هاي محلی شهري  -4-5

 فعالیت دوستان بـا رفـتن بیـرون و بـازی. سازد می طرافا محیط یادگیری به قادر را کودکان مدرسه و خانه بین رفتن راه
 کودکی دوران تجربه از بخشـی آنها درحالیکه شوند، می انگاشته نادیده بزرگترها توسط که هستند توجهی قابل های

 ضایف یک بعنوان بالقوه بطور محله کند، می استداللHardin (2000) که همانطور. (Cunningham et al., 1996)هستند
 های حوزه: که کند می بیان این. کند می عمومی عمل فضـای خطـرات درک و خانـه امـن فضـای بـین راه نیمـه در محلی، مهم

 شده بازسازی سواره ترافیک افزایش و ها غریبه از ترس چون عواملی طریق از خطـر انـداز چشم یک بعنوان مسلما محله یا محلی
 از جلوگیری راه ترین ساده تواند می عمومی فضای در بزرگسال یک توسط آنها مداوم همراهی و یـلاتومب با کودکان رساندن. است

 عمـومی فضـای در خودکارکودکـان اقـدامات.  باشـد کـودک اسـتقالل وتوسـعه فردیت وارتقاء منزل از بیرون هـای فعالیت
 Collins and Kearns, 2001a; Tranter and)دپیداکر خواهد ادامه بزرگسالی تا که سازد می را مهارتهای آنها

Pawson,2001). درک: مانند باشد، داشـته را تراجتمـاعی گسـترده فواید است ممکن عمومی فضای در حضورکودکان همچنین 
 های حایل تا کند می کمک اغلب کودکـان حضور. (Tranter and Pawson ,2001) متقابل وحمایت اعتماد احساس جامعه، از
 هایی فرصت به نیاز کودکان بهرحال. سازد می زندگی قابـل و تـر اجتمـاعی ، تـر جذاب را خیابانها و شود شکسته بزرگساالن نبی

 ,Simpson)بپرداند والدین و معلمان توسط شده کنترل های مکان از جدا یکدیگر، با معاشرت و مالقات به آن در که دارند

 وتعلـق احسـاس عـدم به منجر تواند می و کند می ایجاد کودکان تحرک برای را عیموان بزرگساالن گیری تصمیم. (1997
 چهار مطالعه در Loukaitou-Sideris’ (2003).(Christensen and O’Brien, 2003) شـود خـود محلـه بـه نسـبت
 بدون همراهی بلوک یک از تربیش که داشتند اجازه ساله7 کودکان از %16 تنها که دریافتند کالیفرنیا درجنوب شهری سایت

 Cunningham این بر عالوه. کردند عمـومیبازدید فضـای یـک از تنهـایی به سال 12-11 کودکان از %30 و بروند بزرگسال

and Jones (1999)اند کرده بازی خود محله وفضای بیرون اسـترالیاییدر کودکان از %6 تنها که کردند کشف (Mitchell, 

2007  .) 

 Timperio)میکند محـدود را شـهری هـای محـیط آنهـادر نقـش ایفـای وچگـونگی یـادگیری فرصـت کودکـان یهمراهـ

et al., 2004) .بیشتر یادگیری و کشف فرصت برای و محرومند آن از آنها که دارد وجود جهانی که کنند می درک کودکان اغلب 
 . Tranter and Pawson ,2001 )) ـدکنن مـی بیـان را خـود هـای خواسـته ، آن مـورد در

 به والدین تمایل عـدم و ترافیـک خطـر و هـا غریبـه از ترس نظارت، بدون باز فضاهای در والدین قبول عدم اینکه، خالصه
 است دهآور بوجود را محالت محیط با وغریبه ناآشنا نسلی آنها، از ترکیبی و خانه از خارج فضای در بازی برای خود فرزندان تشویق

(Mitchell, 2007 .) 
 

 تعریف شهردوستداركودك -4-6
 از وسیعی طیف به بخشیدن تحقق برای خود تعهد اجرای بدنبال کودک دوستدار شهر یک کودک، حقوق منظرکنوانسیون از
 ودکانک حقوق تمام اجرای به متعهد یونیسـف کـودک دوستدار شهر طرح. (Riggio, 2002) است کودکان همه بشربرای حقوق

 ستد و درداد کودکان خاص وحقوق نیازها با خود نوبه بـه کنوانسـیون. است دارد کودکان برزندگی تاثیرمستقیم که سطحی در
 یک این زمان، درهمین. کنند عمل کودکان منافع بهترین درجهت هـا دولـت کـه دارد نیاز شهردوستدارکودک طرح. است

 یـک. پذیراست آسیب جمعیت بعنوان کودکان ازجمله شهروندان همه برای زندگی های کیفیت باالترین ارتقاء برای استراتژی
 : کند می ضمانت زیر موارد در را جوان هرشهروند حـق شهردوسـتدارکودک

 خود؛  شهر مورد در گیری تصمیم 

 خواهند؛  می آنها که شهری در نظر اظهار 

 اجتماعی؛  زندگی و جامعه خانواده، در شرکت 
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 سرپناه؛  و پرورش و آموزش بهداشتی، های مراقبت مانند اساسی ماتخد دریافت 

 باشد؛  داشته دسترسی بهداشتی امکانات به و بنوشد سالم آب 

 شود؛  محافظت استفاده سوء و خشونت استثمار، از 

 خواهد؛  می که بصورتی ها خیابان در راحت خیال با روی پیاده 

 بازی؛  و دوستان با دیدار 

 حیوانات؛  و گیاهان برای سبز فضای 

 پاک؛  محیط یک در زندگی 

 اجتماعی؛  و فرهنگی رویدادهای در شرکت 

 مذهب، نژادی، منشأ گرفتن نظر در بدون سرویس، هرنوع به دسترسی با برابر حقوق با شهروند یک بودن  

 ،افتادگی کار از یا جنسیت درآمد .(UNICEF, 2004b)  

 که روند می سمت این به اسناد واقع در ندارد. وجود باشد باید یا است کودک ستداردو شهر، یک اینکه از واحدی تعریف هیچ
  در همیشـه آنهـا چـون یابنـد، نمی دست کودکان دوستدار مقام به هیچگاه شهرها بگویند

 توسعه درملل شـهرها برخـی در. (Sipe, et al., 2006) هسـتند جهانی و داخلی شرایط تغییر به و پاسخ تغییرشکل حال
 اینکه برای ترافیک سـبزوکنترل فضـای و تفریحـی فضاهای بهبود مانند محیطی و فیزیکی مسایل بر بیشتر ها گرایش یافته،

 اساسـی خدمات به دسترسی برافزایش آنها تمرکزاغلب درآمد، کم جوامع در. دارند تاکید باشند، امن جوان شهروندان برای خیابانها
 وجود چیست؟ شبیه کودک شهردوستدار دهد نشان که مـدالستانداردی.  اسـت غـذایی مـواد و سـرپناه آشـامیدنی، آب ماننـد
 را ها محله و جوامع شهرها، که است این رایج گذاری ارزش است، متفاوت نهادها بین کـودک دوستی بر تاکید درحالیکه. ندارد
 .بهتر سازیم (Rakhimova.2011). جوانـان و کودکان برای

 

 شهر دوستداركودك باتوجه به كودكان چیست؟  -4-7

 خاطرات تحقیقـات(. Matthews, 1992) اسـت متفـاوت بزرگسـاالن بـا نوجوانـان و کودکان محیطی زیست تجربه
 از تنوعی و بافت مورد در بیشتر رسد، نظرمی به کودکی دوران تجارب که است داده نشان کودکی دوران مکانهای از بزرگساالن

 ها، رنگ اشکال، بیشتری شوق با مردم رسـد مـی بنظر. است لمسی بصری، بجای تجارب بیشتر و است خاص های لکردعم
 & Francis.(Cobb, 1977; Lukashok(1988) ) آورنـد خـاطرمی به را طبیعت از خارج جهان وصداهای مناظر حرکات،

Lynch, 1956; Moore, 1986 از. است برشمرده وبزرگساالن کودکان بین را محیط بـه نسـبت نگـرش تفاوت نیز 
 توانم می کاری چه"بپرسید کودکان از که حالی در "است؟ منظره خوش مکـان ایـن آیـا"یا "است؟ شکلی چه"بپرسید بزرگساالن

 کودکان یانم در شهردوستدارکودک از ای ارائه که است دلیل همین به "است؟ تفریح برای محلی اینجا آیا"یا"دهم؟ انجام اینجا
 مـورد در مطالعـات از برخـی تفـاوت ن ایـ تعریـف برای(. Rakhimova.2011) باشد متفاوت کامال تواند مـی وبزرگسـاالن

 قرار کودکان اسـتفاده مـورد اغلـب کـه هایی مکان بر تحقیقات اول گروه. است شده انجام شهری زیست محیط از کودکان درک
 کودکان از که مطالعه یک در.  انـد شـده متمرکز کردند، اشاره جذاب مکانی بعنوان آن به صاحبهم در کودکان ویا گیرند می

 کننـد ترسـیم بروند آنجا به خواهند می هفته آخـر تعطـیالت در و مدرسه از بعد که را خود عالقه مورد های مکان تا شد خواسته
(Moore, 1986 )نمایش به را -متفاوت مکان نوع 52- مختلف مکانهای از ای گسـترده طیـف کودکـان کـه دریافتنـد 

 . دارد وجود هستند جذاب کودکان برای که شهری های مکان از مختلفی هـای دسـته ، آمـده بدسـت نتایج به توجه با. گذاشتند

 جمله از متنوع های بافعالیـت مکانهـای خریـد، مراکـز رو، پیاده خیابانها، جمله از هستند؛ فعالیت از پر که مکانهایی اول گروه
 & Francis,1982; Gray) گیرد می بر در را ماسه و شن برف، آب، چون موادی با بازی وساز، ساخت بازی موشک، غایب بازی

Brower, 1977 .)و دیگر کودکان با تعامل که هستند جاهایی اند گرفته قـرار کودکان برای جذاب های مکان در که دوم دسته 
 گرفته قرار محیط در کافی تنوع با سوم دسته(. Muscovitch, 1980; Zerner, 1977) اسـت پـذیر امکـان آن در نبزرگسـاال

 خیابانهـا ماننـد مـبهم مکانهای متفاوت، ساختار با مسیرها آنها جمله از دارند اسـتفاده بـرای عی متنـو امکانـات و اند
 Kennedy, 1972; Coates) هسـتند متنـوع هـای طراحی با مکانهایی یاوBell &. (Zerner, 1977) پشـتی هـایوکوچـه

&Sanoff, 1972که است داده نشان مطالعات. دارند قرار چهارم رده در پارک و باغ درختان، چمن، مانند طبیعی عناصر با )اماکنی 
 ,Alexander) انـد گذاشـته نمـایش هبـ بـاز فضـاهای و هـا پـارک ماننـد طبیعی مکانهای برای را باالیی اولویت کودکان

1967; Berg &Medrich, 1980; Francis, 1988; Hart, 1979 .)مکانهای کودک برای جـذاب مکانهـای دسـته آخـر 
 ;Hart, 1979) هستند خطرنـاک و انگیـز هیجـان همچنـین و(Zerner, 1977) پنهان و سربسته صمیمی، امن،

Muscovitch, 1980 .)معموال حال این با کردند، تمرکز دوسـتندارند کودکان که برمکانهایی که دارد وجود عددیمت مطالعات 
 . کننـد رابیان دارند دوست که را جاهایی که دهند می ترجیح کودکان
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 نزمی و کمتـرمیادین وسـعت در و بودنـد خیابانها کننده خسته مکانهای از نیمی ،تقریبا Andel’s(1990) درتحقیق بنابراین،
 زننده های بچه حضور یا و بازیکودکان های بازدارنده ترافیک، نزدیکی بودن کننده خسته این برای اصلی دالیل. است بازی های

 و حجم دلیل خطربه پر مکانهای بعنوان کودکان نظر در نیز خیابانها. هستند شلوغی و زباله وجود شامل تر متنوع دالیل از. هستند
 (. Rakhimova.2011)شدند دیـده تصـادف احتمال و وخودر ترافیک باالی سرعت

 کنند می زندگی درآن کـه محیطـی واسطه به کودکان که راههایی از برخی که دارد وجود امکان این مطالعات، این تمام از
 ساخته بالغ افراد نیازهای وحوش حول در عمـدتا هستند، بزرگساالن دنیای مصنوع آنها محالت. راببینیم گیرند می قرار تاثیر تحت
 جهات، از بسیاری در. پیداکنند کنند می زندگی که محیطی بـا تطبیـق و اتصـال بـرای راهـی کـه هستند موظف کودکان.اند شده
 می فراهم اکتشاف و بازی برای قبول قابل محیط یک تعریف برای کودکان برای را امکـان ایـن ، پشتکارشان و تخیل انرژی، تنها

 (. Rakhimova.2011)سازد
 

  تحقیق پیشینه-5 

 ساله ده برنامه به شروع یونسکو آن از پس بالفاصله. شد تاسیس6متحد ملل وفرهنگی علمی آموزشی، سازمان 6911 سال در
 لینچ کوین(. Chawla, 2002) کرد محیطی زیست مشکالت برای محور مردم های حل راه از درستی درک افزایش هدف با

 معماران، طبیعی، علوم دانشمندان اجتماعی، محققان شامل که ای رشته میان رویکرد این رهبری برای شهری زری برنامه و طراح
 دادن ارزش و نوجوانان از کوچکی گروه "به توجه پروژه این از هدف. شد انتخاب بودند، شهری محیط دانشمندان دیگر و طراحان

 از پژوهش این از دربخشی. شد نامگذاری شهرها در رشد بنام نهایت در پروژه این(. ,1977Lynch) "آنهاست فضایی محیط به
 مناطق در کودکان وضعیت از علمی درک به کمک اهمیت پژوهش این. کنند ترسیم را خود محالت نقشه تا شد خواسته کودکان
 خانگی قلمرو مطالعه به که بود تطبیقی مطالعات انجام در ویانگ مور جمله از دیگر محققان بخش الهام لینچ. داد نشان را شهری

(. Moore& Young, 1978) پرداختند شوند، می استفاده محله اطراف در سفر برای که مسیرهایی و وابسته مکانهای کودکان،
 پرداخت شهری ریزی برنامه در کودکان مشارکت ترویج و شهری محیط با کودکان رابطه بررسی به وارد، همچنین

(Ward,1978 .)کودکان 6911 دهه از. شد مطرح 6911 دهه و 6911 دهه در کودکان برای سایت به دسترسی به بوطمر مسایل 
 در مطالعات آخرین در(. Cahill, 1990; Gaster, 1991) شدند دور خود محالت از بردن لذت و ایمن استفاده از بتدریج وجوانان

 که کند می استدالل( 2002) دریسکل. یافت عمومیت ریزی برنامه فرآیند در کودکان مشارکت ایده آن، از بعد و 6991 دهه
 چگونه ازاینکه شوندو آشنا محلی محیط با نزدیک از کودکان که دلیل این به باشند، دخیل جامعه توسعه فرآیندهای در باید جوانان
 توسعه در کودکان مشارکت .پیداکنند آگاهی گذاشت، تاثیرخواهد آنها وجامعه زندگی بر آن توسعه برای وتصمیمات محلی محیط
 در کودکان دیدگاه از بهتری درک اینکه بعنوان بزرگساالن برای هم و جدید های مهارت بعنوان کودکان برای هم تواند می جامعه
 شهرها در کودکان مشکالت به بیشتر متحدتوجه ملل سازمان زمان همین در. باشد مفید باشند، داشته شان محلی محیط مورد
 به توجه برای قویرا انگیزه 1996 سال در ترکیه استانبول در1بشر اسکان کنفرانس در ملل سازمان منظور همین به .داد نشان

 گرفت قرار هپیتات کار ودردستور شد بیان بشر اسکان اعالمیه در مسئله این کرد، ایجاد شهری مناطق در کودکان مشکالت
(Rakhimova.2011 .)حکم کنوانسیون، قرارگرفت، کودک حقوق مبنایکنوانسیون متحد ملل درسازمان کودکان دوستی مفهوم 

 دارد رابرعهده کودکان حقوق به متعهد های حکومت به محلی های ارتقاءسیستم و شهری زندگی در کودکان مشارکت فعال
(UNICEF, 2004b .)منطقه ملی، ،جهانی درسطح پیش از اخیربیش دهه طول در مفهوم یک عنوان به کودک دوستی بنابراین 

 یک نهایی شاخص عنوان به کودکان سالمت به نگاه کودک دوستی جنبش در اصلی موضوع. شد گسترده محلی و جامعه ای،
 مورد در رشد روبه های نگرانی به است پاسخی کودک دوستی جنبش(.UNICEF,1992, 1997) پایداراست و سالم جامعه

 گزارش براساس(. Gleeson & Sipe, 2006) شهرنشینی افزایش با مواجهه در غربی کشورهای در جوانان تندرستی و سالمت
 گرفت صورت ونوجوانان کودکان درخصوص 6911 درسال دولتی عملیاتی ریزی برنامه اولین درکشورایتالیا یونسکو

(UNICEF,2004b .)بازسازی در دارکودکدوست رویکرد که بود هایینمونه از (6310 سال ناگوار زلزله از بعد) شهربم ایران در 
 محله خانه، سطح در سازی وپیاده توسعه طراحی، شهری، یکپارچه ریزی برنامه برپیشبرد بم در یونیسف. موردنظرقرارگرفت آن

 (UNICEF RC.2005b)تمرکزکرد وشهر

 

  تحقیق شناسی روش -6

                                                           
1 -Unesco  
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 و انفرادی)مصاحبه ، پرسشـنامه فیکی های روش و باشدمی کودک دوستدار شهر نظریه مبنای بر تحقیق این نظری چارچوب
 مورد محدوده از دقیق اطالعات کسـب بـرای(  کودکـان نقاشـی ، نقشـه عکـس،) گرافیکـی های تحلیل ،(0کوچک گروههای

 والدین و( سال 66-1)دبستان سنین و(سال 1-5) دبسـتانی ش پـی کودکـان شـامل آماری جامعه. گرفت خواهد قرار استفاده
 می قرار پژوهش مورد محله از تصادفی بصورت بزرگسال 01  کـودک 51 تعـداد.  باشـد مـی مشهد فرهنگ محله در کودکان

 گردد:مراحل انجام این پژوهش به شرح زیر تعریف و تبیین می . گیرند

 
 روش گردآوری اطالعات -2شكل 

 

 جامعه آماري -7
اساس نامه شهرهای  های طراحی شده را پرکنند.نامهشود تا پرسشنفر( خواسته می 51در پژوهش حاضر از گروهی از والدین )

 این تا شد، ایجاد (CFC) کودکان دوستدار شهرهای جهانی دبیرخانه میالدی، 2000 سال سپتامبر در (CFC) دوستدار کودک

 کودکان مطلوب شهرهای رشد از حمایت درباره را کلی اصول CFC سازمان باشد. کار این برای مرجعی و نیز دهد انجام را حمایت

 و ضروریات برای پاسخگو تشکیالت هیچ و خاص فرم شبکه، این 2111 سال از قبل کرد. آماده دیگر، همکاری های رشد و
 : است شرح این به 2111 سال در CFC نامه اساس چنانکه زمان نداشت. آن تا کمبودها

 . کودکان حقوق احقاق جهت در محلی دولت توسط نوآوری و میدانی تحقیقات •

 . آنها برای آل ایده شهر ایجاد جهت در کودکان اطالعات اساس بر شبکه گسترش •

 شهرهای توسعه جهت جهانی و محلی مراکز در کودک دوستدار شهرهای توسعه و ترویج و نشریات گسترش از حمایت •

 .(Riggio,2002) جهان کودکان دوستدار

 :باشد می زیر شرح به تعریف طبق کودک دوستدار شهر های ویژگی •

 :گیرندمی قرار توجه مورد زیر نکات کودک پسند مورد شهر درباره اساس براین •

 کودکان امنیت و ایمنی •

 کودک داشتن ارزش و احترام احساس •

 کودکان سالمت •

 آزادانه و مستقل تحرک •

 متنوع های فعالیت و خدمات به دسترسی •

 بازی اکتشافی های فرصت •

 Woolcock, and Steele,2008) .) طبیعت با تماس •

 

 دالیل ایجاد شهرهاي دوستدار كودك-8
 افزایش حمایت جهت هایی خانه شهرها که دارد موضوع این شناخت در ریشه کودک، دوستدار شهرهای ایجاد برای درخواست

 در اندکی که اقدامات ددارن را هایینیستند، دولت هابچه هآل اید که شهرهایی از بسیاری وجود این با . هستند کودکان حقوق از

 و بررسی مستلزم کنند کودکان حمایت جامعه از واقعاً که شهری های محیط ایجاد [Unicef,2002,7]. بر میدارند: جهت این
 از ای دسته سکونت محل فقط نباید را شهر . است جهانی و ملی محلی، مختلف سطوح در موضوعات از ای گسترده دامنه مطالعه

  .است افراد همه خاص احساسات و معتقدات و رسوم، آداب افکار، روحیات، از متشکل آن بلکه دانست، اردادهاقر مرکز و افراد
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 كودكان مختص شهري فضاي در سبز فضاي نقش -9

با  مواجهه در هاآن کنجکاوی حس از خوبی به را این شوند؛می متولد خواه طبیعت و دوست زیست موجوداتی ذاتاً کودکان
 مختلف های شاخصه بر سبز مؤثر فضاهای تأثیرات خصوص در مختلفی تحقیقات( 01: 6311  پور، فرح(کرد  شاهدهم طبیعت

 سزایی به نقش آنها خالقیت و رشد وتأمین کودکان رفتارهای و در ادراکات باز فضاهای و ها محیط دارد. وجود کودکان رفتاری

 مهم بسیار نقش و اهمیت به کودک دوستدار شهرهای حوزه در گرفته صورت تحقیقات از (. بسیاری6311 دیگران، و دارد )مظفر

 .Corsi, 2002:170)) دارد توجه مهم بسیار هایشاخصه از یکی عنوان به هااین پروژه در سبز فضاهای
 

 بررسی تحلیل عامل -11
پردازیم و از طریق ازمون تحلیل میدر این بخش به بررسی مهمترین عوامل تاثیرگذار در فرایند طراحی پروژه که کدام است 

 (3کنیم.)جدول استفاده می KMO and Bartlett's Test عامل و به صورت تخصصی از آزمون
 نتايج ازمون های اماری - 8جدول 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.638 37.685 37.685 2.638 37.685 37.685 

2 1.604 22.916 60.601 1.604 22.916 60.601 

3 1.108 15.827 76.427 1.108 15.827 76.427 

4 .728 10.403 86.831    

5 .459 6.553 93.384    

6 .262 3.739 97.123    

7 .201 2.877 100.000    

 

بازی و  -( سه معیار تحریک پذیری عناصر طبیعی(Total Variance Explainedدهد طبق جدول در اینجا نشان می
 خیال پردازی به ترتیب باالترین رتبه بندی را در این تحقیق نیز دارند. -مشارکت کودکان

 

 طرح یابیمکان  -11
هری است و همچنین به دلیل ماهیت خاص آن در جهت اعتالی معیارهای شهر با توجه به حوزه عملکرد این پروژه که ش

دوستدار کودک، نیاز به به مکان مناسبی برای این مرکز است، موارد ذکر شده متضمن معیارهایی برای مکان یابی این مرکز از 
فصیلی با کاربری پروژه، تناسب کاربری قبیل ابعاد و وسعت زمین با توجه به عملکرد پروژه، تناسب کاربری پیشنهادی در طرح ت

های اطراف با کاربری پروژه، دسترسی مناسب، دارا بودن بستر اجتماعی متناسب با پروژه، داشتن پتانسیل طبیعی و قابلیت توسعه 
ی می می شوند اما طرح مورد نظر به دلیل ویژگی های عملکردی خاص خود نیازمند ویژگی های فراتری است که در ادامه بررس

  شود.
 

 معیارهاي مکان یابی نهایی طرح مورد نظر -11-1
 معیار را برای مکان یابی طرح مورد نظر مطرح کرد : 66بر اساس موارد ذکر شده می توان 

 ابعاد و وسعت زمین با توجه به عملکرد پروژه -6

 تناسب کاربری پیشنهادی در طرح تفصیلی با کاربری پروژه -0

 اطراف با کاربری پروژه تناسب کاربری های -3

 دسترسی مناسب و راحت برای ساکنین و خدمات دهندگان پهنه ی مورد نظر -4

 دارا بودن بستر اجتماعی متناسب با پروژه -5

 داشتن پتانسیل طبیعی  -1

 قابلیت توسعه -1

 دسترسی مناسب خدمات شهری -1

 عدم وجود مواد آالینده، خطرناک و سمی در منطقه -9

 آب و هوایی مطلوب منطقه شرایط -61
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 امنیت مطلوب -66

 موقعیت قرارگیري سایت انتخابی -11-2
سایت مورد نظر از بین سه سایت انتخاب شد و پس از بررسی های میدانی و مشخص کردن ویژگی ها و نقاط قوت و ضعف، 

در بلوار خیام مشهد، بلوار بهارستان و یکی از سایت ها که قابلیت بیشتر در جهت اهداف پروژه داشت انتخاب گردید. این سایت 
توان از دالیل آن محدوده به خاطر جنبه وجود شهربازی ها مربوط به کودکان و از نقاط روبه روی الماس شرق واقع است. می

تر م 05111متراژ زمین: شود و نیز به دلیل آنکه خارج از محدوده ترافیکی مرکز شهر است اشاره نمود.دیدنی شهر محسوب می
 باشد.مربع می

  
 جهت تابش خورشید )نگارندگان( -4شكل  )نگارندگان( آنالیز سايت  -8شكل 

 

 معرفی طرح -12
 پرداخته مرکز طراحی در مختلف مطرح ابعاد به ابتدا رو این از بپردازیم. پیشنهادی طرح معرفی به داریم قصد بخش این در

 است شده سعی نیز ادامه در .شد خواهد داده شرح نیز ما در طرح آن نمود ونگیچگ آن، با ارتباط در مختصر توضیحاتی ضمن و

 .شود بیان است پیشین فصول نتیجه نهایی و محصول نوعی به که طراحی فرایند مراحلی ذکر با
 

 مركز طراحی مختلف ابعاد -12-1

 در سعی طراحی مسیر طول و در کرده یداپ ها آن از نسبی شناختی باید که باشد می مختلفی ابعاد دارای طراحی موضوع هر
 دیگر یک با تعارض در گاه و نموده پشتیبانی را دیگر هم که گاه ابعادی نمود. مختلف ابعاد این میان کننده راضی تعادلی ایجاد

 در شاید المث برای باشد. متفاوت تواند می موضوع به بسته طرح هر در موارد این از هر یک اهمیت میزان گیرند. می قرار نیز
 از عملکرد بیمارستان در یک برعکس و باشد مطرح بیمارستان یک از بیشتر بسیار معماری در معناگرایی مقوله موزه طراحی یک

 مقوله ترین مهم عنوان به جا این در فرمی و شناختی روان اقلیمی، عملکردی، ابعاد .شود ظاهر تر بغرنج دیگری موضوع هر
 در خود موضع به تبیین بعد، هر درباره اجمالی توضیحی از پس و گیرند می قرار بیشتر مداقه مورد مرکز طراحی دخیل در های
 .گردد ترو مشخص ترروشن طراحی مقوله با برخوردمان ترتیب این به تا پردازیممی آن قبال

 

 عملکردي ابعاد -12-2

 وظایفی مجموعه را عملکرد باشد. برونو زوی خود دیعملکر نیازهای کننده برآورده قبولی قابل میزان به باید مرکز بنای

 مورد هنرهای انجام فعالیت به شکل بهترین به باید ( یعنی یک کارگاه014:6311معماریان،( دارد. عهده بر فضا یک که داند می

 این به ویتروویوسی اهنگ از وقتی طرفی از برآید. وظیفه این عهده از تا ببندد کار را به خود امکانات تمام و بدهد پاسخ نظر

 وجه همواره که معماری کند می تأکید این بر و دارد اشاره هم سودمندی نوعی به یوتیلیتاس حال هر به کنیم نگاه می مسأله

 دسته در خواهند می را معماری که کرده دعوای کسانی محل را آن همین که دارد خود در داشتن عملکرد بابت را سودمندی

 .ندهند یا بدهند جای هنر

 فرم و پالن که نیستیم و معتقد پذیریم نمی را عملکرد به خشک نگاه ما که است این شود ذکر باید جا این در چه آن اما

 عملکردگرا معمار یک داریم. کرد عمل به پذیر انعطاف یک نگاه ما طرح این در است. عملکردها یک به یک تبدیل محصول بنا

 نهایت در که کند توجه این به که آن بی کرد خواهد طراحی هنری کارهای کرد انجام عمل برای را کارگاه یک اول نوع از

 ایمفضا پرداخته های قابلیت به بیشتر ما نگاه این در کرد. خواهد فضا آن از تری گسترده و تر پیچیده های بسیار استفاده کاربر
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 به نیستند، هم دقیق بینیپیش برخی قابل که داد خواهد بروز خود از فضا در را متنوعی رفتارهای کاربر که این به علم با و

 ثانوی نیازهای گرفتن نظر در با و آزادتر صورت به را از فضاها بخشی عملکرد، اساس بر محیط یک به یک طراحی جای

 .ایم نموده طراحی شد، پرداخته آن به این از که پیش وی عمومی های ویژگی و کودک
 

 راحیط-ابعاد اقلیمی -12-3
 عنان که باشد می کننده فاکتوری تعیین که جا آن از و است، بوده معماری دهنده شکل مهم ابعاد از یکی ایام دیر از اقلیم

 ای اندازه به حال هر به اقلیم نقش  .است بوده آن با معماران تعامل سیاست است، نبوده کننده استفاده یا معمار دست آن

 به مندان عالقه میان جدل و بحث محل همواره فرهنگی پررنگ با بعد رقابت در آن ذاریتأثیرگ شدت که است بوده پررنگ

 شدن معماری بسته پا و دست موجب نباید اما است مهم اگرچه اقلیم که است آن مشخص اما بوده است. معماری نظری مبانی

 به باید و نیست هم اقلیم تعدیل رفا ابزارص نیست، عملکردها به پاسخی صرفا معماری که گونه همان دیگر عبارت به و گردد

 که جایی آن از  .بگیرد شکل مطلوب معماری اثر یک این بعدها همه کنش برهم از تا شود داده بروز مجال هم ابعاد بقیه

 میتاه از تهویه مسأله بنابراین پذیرترند، آسیب ساالن به بزرگ نسبت جسمی لحاظ به که هستند کودکانی مرکز اصلی کاربران

 جهت و مختلف های قسمت در بازشوهایی گرفتن نظر در با تا است شده سعی رو این از برخورداراست. ساختمان این در زیادی

 این بر عالوه غرب نور  .شود فراهم طبیعی تهویه از استفاده امکان حدی تا مطلوب باد وزش جهت به توجه با بنا گیری کلی

 رو این از و آورده وجود به بغرنجی موقعیت نیز آسایش حرارتی نظر از آورد، می همراه به کودکان برای را نامطلوبی روحیه که

 قبل فصل در زمینه این در بیشتر توضیحات است. شده انجام جنوبی و شمالی های از جبهه بیشتر مختلف فضاهای نورگیری

 .شد ارائه
 

 ابعاد روان شناختی -12-4
 است، ارتباط در خود محیط با حال انسان هر به شود. می مربوط محیط با انسان تعامل به ربیشت شناختی روان ابعاد جا این در

 در گیرند. می قرار آن در که است فضایی از متأثر افراد روحیات از مواقع بسیاری در پذیرد. می تأثیر آن از و گذارد می تأثیر آن بر

 شناختی نیازهای روان همین از مهمی بخش پروراند، می سر در آدمی اینیازه از غیرواقعی درکی اعتقاد لنگ به که مدرن معماری

 بود گردیده فروکاست مشخص مختصات نقاطِ دارایِ از ای مجموعه به مدرن معماری دکارتی فضای گردید. واقع توجهی کم مورد

 آن کیفی صفات با را آن فضای و اریمعم مردم، و است انتزاعی فضا، از این تلقی که دانیم می ما امروزه که است حالی در این و

 آن با که فضا است صفاتی ها فراخ این یا و است دنج گیر یا دل یا و است باز دل فضا یک ها آدم برای با کمیات. نه شناسند می

 تدق مرکز طراحی در .است عاجز آن از درک و شناسد نمی را آن هندسی مختصات بر مبتنی نگاه که چیزهایی شود.می شناخته
 از پیش که شود توجه فضا درک در مؤثر عوامل به بلکه قرار نگیرد، طراحی و توجه مورد هندسی بعد از صرفا فضاها که است شده

 در اند نتوانسته بسیاری مواقع در ما کشور در کودکان ویژه های مکان پرداختیم مقوالت این یک از هر با برخورد چگونگی به این

 از تر فراخ باید حسی ادراک فضاهای .است توجه نشده موارد همه به نیز ها نمونه بهترین در و دکنن عمل مناسب زمینه این

 و شده زندان فضایی در کند احساس نباید کودک باشد. افراد ذهن چشم و گاه جوالن بیرون محیط تا باشد هندسی فضاهای
 حضور .است گرفته قرار نظر مد فضاها تمامی در کافی نور و بیرون انداز چشم به دید بلکه .تاریک باشند و تنگ نباید راهروها

 ویژه توجه مورد طراحی این در که است بسیار مهمی موارد از نیز وی تحرکات برای کافی فضای تأمین و سبز طبیعت در کودک

 .باشد داشته اساسی نقش روانی وی آسایش تأمین در تواند می که گرفته قرار
 

 ابعاد فرمی -12-5
 داشته وجود همواره و عملکرد فرم تقابل در دیرین جدال یک است. معماری مباحث در برانگیزی بحث بسیار ولهمق فرم

 سویی از و عملکرد تابع را فرم ای عده سویی از ایم. شاهد بوده امروز تا ویتروویوس زمان از را متفاوتی آرا زمینه این در و است

 تا که این حال هر به دانند. می معماری مانور محل و مستقل را آن دارند تأکید هنری معماری های جنبه به که ای عده دیگر

 کسانی کل در اما .دارد بستگی هم طراحی موضوع به مسأله این است. مهمی سؤال پرداخت معماری در فرم به میزان باید چه

 بنا ساکنین های فعالیت و رفتارها برای یظرف بهتر تا دهند می اهمیت فضا به بیشتر دارند، معماری به ظرف شبیه نگاهی که

 چه آن است معتقد و کند می معرفی انحراف نوعی را معماری در ابعاد فرمال به پرداختن کل به زوی برونو نمایند. ایجاد

 پاسخ کند، می داد قلم عملکرد را آن او و دارد عهده بر که وظایفی به ابتدا در باید هم فضا و فضا است سازد می را معماری

 (11 :معماریان،(دهد 
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 روحی های حساسیت با تمام کودک نام به خاص کاربری به متعلق که کنیم صحبت باید مکانی در فرم از ما جا این در

 یک در فرمی، های بایسته با مقایسه در مطلب شاید این باشد. آرام حال عین در و زیبا فرمی باید آن فرم بنابراین است. اش

 با خوابگاه یک در نامنظم هندسه یک گفت بتوان شاید سویی از شود. بهتر شفاف اداری ساختمان یک یا ییدانشجو خوابگاه

 پردازند هنری می امور به آن در کودکان که هنری آفرینش مرکز یک در اما نیست پذیرش قابل خاصش چندان کردهای عمل

 پرداختن که بود مراقب باید حال در عین اما باشد. فرمی های ایده اساس بر بیشتر فضاها برخی گیری شکل که است پذیرفته

 پیدا تطابق دیگر یک با مناسب ای گونه به مقوله دو این و نیاز نشود مورد کردهای عمل به زدن لطمه سبب فرم به افراطی

 .شد مطرح مباحثی تفصیل به فصل مطالعات تکمیلی در این در فرم دهی سازمان چگونگی با ارتباط در کنند.
 

 فرایند طراحی -12-6
 تا موضوع دریافت از دقیق مراحل گذاری شماره با را آن بتوان که نیست فرایندی طراحی فرآیند دانیم می که طور همان

 را آن تواند می سختی به هم طراح خود گاهی حتی است که پیچیده حدی به موضوع بلکه کرد. بیان نهایی طرح به رسیدن

 مهم ذکر قالب در را جواب به رسیدن مسیر امکان حد تا کنیم می سعی جا این در .آن نیست انجام به قادر حتی یا و دهد شرح

 مراحل در که گیری طرح شکل در مؤثر عوامل و نبوده مطلق هرگز مراحل این که است واضح سازیم. شفاف ترین مراحل

 هستند. دیگر یک بر متقابل تأثیر حال در مدام کنند، می ظهور مختلف

 از قبل که های طراحی ایده و از عوامل ای مجموعه به باید کنیم صحبت طراحی شروع مورد در بخواهیم اگر ام اول:گ

 و طراح ابتدایی مختصر و پراکنده حاصل مطالعات موارد این نماییم. اشاره گرفته شکل طراح ذهن در قلم به بردن دست
 از : ارتندموارد عب این است. طراحی موضوع با وی ذهنی درگیری
 سایت در ساختمان شدن پخش مجموعه مانند پارک روحیه -

 سبز طبیعت پررنگ نقش -

  بنا داخل به طبیعت و باز فضای کشیدن -

 کردها عمل ابتدایی بندی حوزه فیزیکی برنامه از نسبی قبلی آگاهی -

 نورگیری های جبهه سایت -

 ورودی حدودی جای شدن و مشخص بنا کشیدگی جهت -

 زه بندی ابتدایی:نحوه حو گام دوم:

های مختلف و سازمان دهی قرارگیری ورودی در محدود میانی ضلع جنوبی سایت به منظور سهولت دسترسی به بخش -
 مناسب تر حوزه ها

 قرار گیری کارگاه ها و بخش اداری به صورت مجزا از هم  -

 قرارگیری امفی تئاتر و نمایشگاه در ضلع غربی -

 ی سایتقرارگیری فضای بازی در جبه جنوب -

 برنامه بر اساس شده مشخص های حوزه در فضاها ریزتر طراحی به شروع سایت اولیه گذاری لکه از پس گام سوم:

 حوزه دهنده شکل اصلی خطوط پرداخته و بود طراحی بخش ترین مهم که ها کارگاه گذاری جای به ابتدا کردیم. فیزیکی

 و ها ایده برخی رفتیم. پیش جلو به دیگر گام یک شرایطی جدید و ها ایده گرفتن نظر در با نیز قسمت این در شد. ترسیم
 از: مرحله عبارتند این در طرح دهنده شکل عوامل
 جهت کشیدگی ساختمان -

 وجود حیاط های در داخل ساختمان -

 قرارگیری ورودی اصلی و ورودی اداری -

 را طرح در تغییرات اساسی به نیاز که اصیخ مورد و گرفته شکل طرح اصلی ساختار و بندی استخوان اکنون گام چهارم:

 و فضاها تر مناسب ترکیب برای ترشده و حساب بیشتر جزئیات، که بود رسیده آن زمان حال رسد. نمی نظر به آورد وجود به
 جزئیات تر دقیق طراحی و بهداشتی های سرویس و بوفه طراحی عملیاتی چون مرحله این در شود. افزوده طرح به احجام

 .رسید حاصل طرح از طراح نسبی رضایت به گرفته تا انجام داخلی هایفضا
 

 نتیجه گیري
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با توجه به مطالعات انجام شده و نیز راهکارهای پیشنهادی در جهت طراحی مرکز دوستدار کودک مطلوب، سایت و فضاهای 
ک، باید دارای سیالیت و تنوع، برای روباز مورد استفاده ی کودک، در عین خوانایی و عدم ایجاد حس گمشدگی و ترس در کود

ایجاد حس تحرک و کنجکاوی در کودک باشد لذا سعی شد در حین استفاده از فضای سبز و طبیعت در جهت ایجاد حس خوانایی 
و امنیت، در طراحی ریز فضاهای روباز از خطوط، اشکال و احجام متنوع و سیال جهت برانگیختن حس کنجکاوی و تحرک در 

 تفاده شود.کودکان اس
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 معماری سبز یتخصص یفصلنامه علم
 دو، جلد 1911بهار (، 11)پیاپی:  1، شماره ششمسال 

 
 

 

 های سقفیهای کالبدی و ساختاری حوضچهتحلیل ویژگی

     

 1پروین محمدی
 06/00/99تاریخ دریافت:  

 30/00/99تاریخ پذیرش: 
 

  53667کد مقاله:  

 

 یده ـچک
 

در  یلیفس یمحیط زیست و کمبود سوخت ها یبا توجه به بحران آلودگ یدر ساختمان ساز یو انرژ داریپا یمعمار میمفاه
 یفسیل یاز استفاده روزافزون از سوختها یناش یکه پیامدها یاست، به صورت افتهی یا ژهیو گاهیو جا تیان اخیر اهمسالی

 نیها را در کانون توجه قرار داده است. در ادر ساختمان ستایا یهاسامانه ازبه آسایش کاربران استفاده  یبه منظور دستیاب
 یداخل یدما در فضاها شیافزا ایجهت کاهش و  ستایا یسامانه ها نیتر به عنوان کارامد یسقف یهارابطه حوضچه

پژوهش  نیدر ا ب،یترت نیدارد. بد یمیدر ساختمان ها، رابطه مستق ریدپذیتجد یهایاز انرژ یریقلمداد شده و با بهره گ
ها بر از آن کیهر  در انتخاب رگذاریهای تأثمشخصه نیها و همچنحوضچه نیانواع ا یبر آن است که با معرف یسع

 برداشته شود.   یقدم مؤثر یمیاقل طیو شرا ازهایاساس ن

 

 یحوضچه سقف ستا،یسامانه ا دار،یپا یمعمار ،یانرژ یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 کارشناسی ارشد رشته معماری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ایران -1
 P.mohammadi773@gmail.com 
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 مقدمه  -1
 زا ناشی پیامدهای. است ساخته روبرو جدیدی های چالش با را زمین کره بر بشر زندگی اخیر سالیان در زیست محیط بحران

 روز به روز ،حرارتی آسایش به دستیابی منظور به فسیلی های سوخت از روزافزون استفاده و صنعتی و ماشینی زندگی هایروش
که البته در  (7358 پوردیهمی،)است داده قرار اندیشمندان توجه کانون در را انرژی بهینه مصرف و محیطی زیست مسائل به توجه

مهمترین عامل حیات از همواره و  است سازی ساختمان بخش به مربوط کشور هر ساالنه رژیان مصرف از اعظمی بخش این راستا
 در رو این از .(7388 نژاد، حیدری)استکیفیت فضاهای معماری بوده  جهت بهبودی انرژی  مقوله تا به امروز ابتدای زندگی بشر

 و اهمیت سازی ساختمان و انرژی در معماری مفاهیم به بیشتر توجه هرچه المللی، بین های گذاری سیاست و ها ریزی برنامه
  .(7390 نژاد، مهدوی)است یافته ای ویژه جایگاه

معماری  و مباحث تازه ای را به نام های معماری پایدار، معماری اکولوژیکی در معماری انرژی در این راستا، کاربرد مفاهیم 
 ,Pearce 1993) مطرح می نماید، را می باشندو اقلیم یست که همگی دارای مفاهیم یکسان و سازگار با محیط ز ،سبز

Warford,)  و در چند دهه اخیر متفکران حوزه معماری وجهی از نگرش خود را به جهان پیرامونی با اهمیت بخشیدن به مقوله
این ساختمان ها اجزا (.  به گونه ای که در 7393اقلیم سامان بخشیدند و ساختمان را با شرایط محیطی سنجیده اند)معماریان،

و کلیه اجزا عالوه بر ایجاد فضا، به  (Moore, 2003)خود باعث جمع آوری، ذخیره، انتقال و دفع انرژی گرمایی شده یساختمان
(. بنابراین هدف این ساختمان ها  ایجاد 7380سقطی، گرمایش ساختمان عمل می کنند)حاج یا عنوان عامل مهمی در سرمایش و 

 .(Moore, 2003)ی بر اساس سازگاری با خصوصیات اقلیمی منطقه ازطریق استفاده از پتانسیل های اقلیمی استپایداری حرارت
بدین ترتیب، معماری همساز با اقلیم با توجه به شرایط ذکر شده حاصل نتایج توسعه پایدار است و استفاده از سامانه های ایستا 

 .(,Pearce, Warford 1993) است چرخه  این گونه معماری طول جهت در حرکت نوعی
، در فضاهای ایستامهم ترین روش سرمایشی و گرمایشی  وبه عنوان کارامد ترین  در این راستا استفاده از حوضچه های سقفی

 شده منتقل ساختمان سقف به شده دریافت سرمای یا و گرما روش این دربه گونه ای که  .(Amer, 2006)داخلی قلمداد می شود
و  در جهان یلیفس یها یاز اتمام انرژ ییتوجه به دورنما بابنابراین،  (.7393)قیابکلو،یابد می  انتقال داخلی فضای به آن ریقط از و

 الویت در باید که است هایی راهکار ترین مهم زمره در اقلیم با همسازی به توجه و طبیعت به انسان بازگشت ،بحران های محیطی
اهداف به  دنیرس یبرا یاست که با تمرکز بر نقش معمار نیبر ا ینوشتار، سع نیلذا در ا. گیرد ارقر انسانی های محیط طراحی
 و نیازهای اقلیمی اساس بر هر یک از آن ها انتخاب بر تأثیرگذار های مشخصه و بام روی های حوضچه بررسیبه  ،داریپا توسعه
 متفاوتی کارکردی و ساختاری های ویژگی دارای هرکدام و است فیمختل انواع دارایاین حوضچه ها  .شود پرداخته موجود شرایط

 است که در این نوشتار به آن پرداخته خواهد شد.
 

 پیشینه -2
 می باز مسیح میالد از پیش به ساختمان ها با توجه به شرایط آب و هوایی، در کاربران تأمین آسایش بحث تاریخی پیشینه

 مورد در او. کرد مطرح را هایی ایده اقلیمی نظر از ها خانه مناسب طراحی مورد در میالد زا قبل سال 000 حدود در سقراط. گردد
 در پولیو ویتروویوس مارکوس. است کرده تدوین ای رساله کرد، راحتی احساس آن در تا ساخت هایی ساختمان باید چگونه که این

 و سالمت به دستیابی منظور به ها خانه طراحی در اقلیمی شرایط گرفتن نظر در لزوم مورد در میالد، از قبل سال 700 حدود
 استفاده مورد ها ساختمان در کاربردی صورت به نتوانست ها پژوهش این از یک هیچ اما. است داده ارایه را هایی نوشته آسایش

 میالدی 7833 سال دردر خصوص توجه به معماری همساز با اقلیم  کاربردی و جدی صورت به شده انجام تحقیقاتو  گیرد قرار
در  .(Emmanuel،2005 ) شد اقلیم و انسان متقابل با تأثیر رابطه در ها پژوهش از بسیاری سرآغاز لندن در هووارد لوک توسط

در دانشگاه تگزاس تأمین آسایش حرارتی از طریق حوضچه های سقفی مورد توجه قرار  7900برای اولین بار در سال  همین راستا
 ,Spanaki)شد معطوف معماری های فضاآن بر  تأثیر و با افشانه و روبازحوضچه سقفی  بر نقش 7900در سال  Yallotگرفت و 

به ، تحرکتأثیر وجود افشانه و عایق حرارتی م بررسی ضمندر محیط آزمایشگاه  Hayو  Yallotدو سال پس از آن نیز . (2007
به بررسی مجدد  7950نیز در سال   Niles(.Hay, Yellott, 1969)های بسته و ثابت پرداختندحوضچه ها با عایق بررسی 

 بهبود جهت ای گسترده بسیار متحرک و مقایسه آن ها با ساختمان های بدون حوضچه پرداخت و تحقیقاتحوضچه با عایق 
زمایش قرار نیز توسط وی مورد آ یافبرای اولین بار حوضچه های پوشیده شده با ال وها ارایه داد،  این سیستم عملکرد
با عایق های شفاف و متخلخل طراحی و   La Rocheتوسط  انرژیسقف حوضچه های همچنین  .(Ahmed,1976)گرفت

با بررسی حوضچه هایی سقفی با سایبان، به این نکته  7980در سال  Sodha(. Yannas, Erell, Molina, 2006)بررسی شد
 ,Sodha, Govind,Bansalکرد حوضچه را بهبود می بخشد)پی برد که گردش آب حوضچه توسط وسایل مکانیکی عمل

یک حوض بام خنک  که David Spingerو    Richard Bourneحوضچه ها بام سرد توسط نیز   7990در سال . (1980
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استفاده در دهه ها بعدی نیز مفهوم  استخر سقف با عایق شناور است، طراحی شد وبا افشانه و بدون افشانه مورد بررسی قرار گرفت.
قرار گرفت.  دسترس بهره بری از این سامانه ها در جهت الزم های از حوضچه ها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و ابزار

 طوری است، به رسیده خود اوج به تحقیقات این نتایج اخیر های سال در است و انجام و پیگیری حال در همچنان مذکور تحقیقات
 ( Spanaki, 2007) .شدند معرفی مهندسی و علمی جامعه سامانه ها به این برای جدیدی های مدل که

 

 1حوضچه سقفی -3
اجزا اصلی آن شامل تکیه گاه حوضچه، محفظه آب، پوشش حفاظتی و سیستم پاشش و  که حوضچه های سقفیسامانه های 

این در  ها انرژیاین اما  ؛هستندوابسته به انرژی های تجدید پذیر از سامانه های ؛ (Lechner, 2009)گردش آب می باشد
مثل رسانش، همرفت و  فرایند های طبیعیعمل انتقال انرژی از طریق سامانه ها به صورت مستقیم جریان پیدا نمی کنند؛  بلکه 

در مخزن آب ذخیره کرده و  ،انرژی را از منبع جذب کردهبه گونه ای عمل می کنند که  حوضچهعناصر  و شودتابش انجام می
حوضچه های  در طراحی عبارتی، به (.Chan, Riffat, Zhu, 2010)می کنند منتشرانرژی را در فضای داخلی ساختمان سپس 
 ایجاد برای طبیعی انرژی های جریان از ساختمان در انرژی مصرف کاهش برای ساختمانیخاص  های تکنیک به اهمیت با سقفی
 ضرورت شوند می طراحی اساس این بر که هایی ساختمان که ای نهگو به ،شود می استفاده ها ساختمان در آسایش شرایط

 این به نظر البته (Lechner, 2009)رسانند می حداقل به رابا بهره گیری از انرژی های فسیلی  ساختمان گرمایش و سرمایش
 حوضچه ها نیز ضمن لذا ؛است آورده پدید جهان سراسر در متفاوتی اقلیمی های حوزهآب و هوایی  عوامل ترکیب میزان که

با خصوصیات کارکردی و ساختاری  موجود طبیعی نیروی از بیشتر چه هر گیری بهره و خود پیرامون طبیعی محیط با هماهنگی
به کارکرد 7در جدولدسته بندی این حوضچه ها را نشان می دهد و  7شکل .به وجود آمده استمختلف اوتی در اقلیم های متف

 اقلیم های متفاوت پرداخته می شود. این حوضچه ها در انواع 

 
 (1911)مأخذ: نگارنده، حوضچه های سقفی دسته بندی –1شكل 

 

 
 (www.britannica.com, 2020 )مأخذ: تقسیم بندی اقلیمی در جهان–2شكل 

                                                           
1 Roof Pond 

سقفی حوضچه 
ه با قابلیت تهوی

حوضچه سقفی 
با عایق بسته

حوضچه با 
عایق 

بازتابنده  

حوضچه با 
عایق اضافی

حوضچه سقفی 
با سایبان

حوضچه با 
سایبان و 
محفظه آب

حوضچه با 
سایبان و با 

افشانه 

حوضچه با 
سایبان و 
بدون افشانه

حوضچه ها 
با سایبان و
با انباره آب 

سقفی حوضچه 
با قابلیت راه 

روی آنرفتن

حوضچه با 
عایق در 

میانه مخزن

حوضچه با 
عایق بر 

روی مخزن 

حوضچه سقفی 
پوشیده شده با 

الیاف

سقفیحوضچه 
با عایق معلق

حوضچه 
سقف انرژی

حوضچه بام 
سرد 

سقفیحوضچه 
با عایق متحرک

با حوضچه 
عایق متحرک
بدون افشانه

با حوضچه 
عایق متحرک
بدون افشانه

اسکیترم

حوضچه سقفی 
روباز

حوضچه 
روباز بدون 

افشانه

حوضچه 
روباز با 
افشانه 
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   (1311)تهیه و تنظیم: نگارنده،کارکرد انواع حوضچه هابررسی  -1جدول 

 نام حوضچه حوضچه نوع ییگرما ییسرما نوع اقلیم منابع
(Yang, Wang, Zhao, 2015) 

(Spanaki,Tsoutsos, Kolokotsa,2011) 

(Vorster, Dobson,2011) 

Bsk, Bsh, Cfa, 

Csb, Cwa 
 بدون افشانه  

 حوضچه روباز
(Yang, Wang, Zhao, 2015) 

(Spanaki,Tsoutsos, Kolokotsa,2011) 

(Vorster, Dobson,2011) 

Csb,Cwa, Bsk, 

Bsh 
 ا افشانهب  

(Rincón, Almao, González,2001) 
Bsh,Bwh, Cs, 

Cw, Cf 
  

 با عایق

 وافشانه

حوضچه با عایق 

 متحرک
(Rincón, Almao, González,2001) 

Bsh,Bwh, Cs, 

Cw, Cf 
  

با عایق و 
 بدون افشانه

(Spanaki,Tsoutsos, Kolokotsa,2011) 

(Raeissi, Taheri, 2000) 

Aw, Bsh, 

Bwh,Csa, Csb, 

Cfa, Cwa, 

 اسکیترم  

(Spanaki,Tsoutsos, Kolokotsa,2011) Csa   عایق  حوضچه با سقف انرژی
 بام سرد   Af, Aw (Givoni, 2011) معلق

(Runsheng, Etzion, Erell, 2003) Bsh, Bw   - 
حوضچه پوشیده 

 با الیاف

(Givoni, 2011) BWh,BSh   
عایق در 

 میانه مخزن
حوضچه با 

  ت راه رفتنقابلی

   BWh,BSh (Givoni, 2011) روی آن
 رویعایق بر 

 مخزن

(Yadav, Rao, 1983) Csa, Csb   
محفظه با 

 آب
حوضچه با 

 سایبان
(Yadav, Rao, 1983) Csa, Csb   با افشانه 

(Yadav, Rao, 1983) Csa, Csb, Cwa   هبدون افشان  

Ponni, Baskar,2007)) 
Bsk, Bsh, 

Cwa, Csa 
 با انباره  

) Bencheikh, Bouchair, 2004( Bwk   
با عایق 
حوضچه با عایق  بازتابنده

 بسته
(Runsheng, Etzion, Erell, 2003) 

Bsh,Bwh, 

Bwk,Cfa 
  

با عایق 
 اضافی

) Givoni, 2011) 
Bsh, Bsk, 

BSh,BWh 
  - 

حوضچه با 

 تهویهقابلیت 

 
 3-1- حوضچه سقفی روباز1

افشانه  با روبازبدون افشانه و حوضچه  روبازروی سقف بتنی ساخته می شوند، به دو صورت حوضچه حوضچه ها که بر این 
و بدون افشانه ساده ترین نوع حوضچه می باشد و بیشترین استفاده را در ساختمان ها دارد. طرز کار  روباز. حوضچه تقسیم میشوند

ای بیش از حد به رشید را جذب و ذخیره کرده و مانع از نفوذ گرماین حوضچه به صورتی است که در طول روز انرژی حرارتی خو
درجه  7از  شود و بدین صورت گرم شدن فضاهای داخلی را به تعویق می اندازد. این در حالی است که دما آبفضاهای داخلی می

در نوع  .(Yang,Wang,Zhao, 2015)شودا با تبخیر آب حوضچه ها جبران می شود؛ چرا که افزایش دمسانتی گراد بیشتر نمی
تبخیر تعبیه شده است که در نتیجه آن  افزایشانرژی حرارتی خورشید و بیشتر دیگر این حوضچه ها، افشانه ای جهت کسب 

 (.Yannas, Erell, Molina ,2006)بهبود میابدحوضچه  عملکرد

 

                                                           
1  Open Roof Pond 
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 (1911مأخذ: نگارنده، ) روباز با افشانهسقفی حوضچه  (b)روباز بدون افشانهسقفی حوضچه  (a)–9شكل 

 

 1با عایق متحرک سقفیحوضچه  -3-2
تا ؛ به رنگ کدر می باشندصفحات عایق این نوع از حوضچه های سقفی توسط عایق های متحرک پوشش داده می شوند و 

ع فضاهای بدین وسیله بیشترین میزان جذب انرژی گرمایی خورشید توسط عایق فراهم شود و انرژی گرمایی به مخزن آب و به طب
داخلی ساختمان نفوذ نکند، البته این در حالی است که اثرات تبخیر خود به خودی باعث کاهش دما آب و در نتیجه بهبود فرایند 

این حوضچه ها به سه دسته کلی حوضچه با عایق متحرک بدون افشانه، حوضچه با عایق متحرک و با افشانه و  حوضچه می شود.
سقف پشتیبان می باشند و صفحات عایق از جنس پلی استایرن و استایروفوم که در نوع اول و دوم  ندطبقه بندی می شواسکیترم 

بر خالف دیگر حوضچه ها با عایق متحرک و در نوع سوم  (Spanaki,Kolokotsa,Tsoutsos,2014)است و فلزی بتنی 
ی تا حد امکان باال عرشه را با یک ورق و جهت انتقال حرارت از حوضچه به عرشه فلز سقف پشتیبان یک عرشه فلزی است

.پوشش داده شودیا پلی اتیلن فایبرگالس  با صفحات عایق از جنس پالستیکی نازک مانند پلی اتیلن دوالیه  در لبه ها و 
آب در کیسه های پلی اتیلن شفاف محصور شده است و  جهت بهبود عملکرد حوضچه می از حوضچه ها این نوع 

  (Raeissi, Taheri, 2000).یک الیه آب روی کیسه ها اضافه کرد توان

 

 
 (c) و با افشانه با عایق متحرکسقفی حوضچه (b) با عایق متحرک و بدون افشانهسقفی حوضچه  (a)–4شكل 

 (1911)مأخذ:نگارنده،اسكیترم 

 
 2با عایق معلق سقفیحوضچه  -3-3

 محفظه درون آب نوع اول درانرژی و بام سرد تقسیم می شوند. سقف  حوضچه ها با عایق معلق به دو دسته حوضچه های
جهت محدود کردن حرکت عایق، کالهک میله  آندر قسمت فوقانی  و است پوشیده شده از جنس آلومینیوم حرارتی عایق توسط

ز طریق پمپی که در کنار می شود. این میله فلزی صفحه عایق را به مخزن آب نیز متصل می کند و ا تعبیهای در سراسر حوضچه 
 دارای که حوضچهدوم  نوع در (.La Roche, 2012)روی عایق پمپ می کند مخزن را برعایق تعبیه شده مقداری از آب درون 

سطح  وعایق ازجنس پلی استایرن می باشد  است، این گرفته قرارمخزن آب  سطحدر تماس با  عایق الیه باشد می نیز افشانه
اس انرژی خورشیدی می بایست به رنگ روشن باشد. همچنین در قسمت میانی این عایق روزنه ای جهت جهت انعک آنخارجی 

 منظور به نشد سردداده و پس از  دست از را خود گرمای آب طریقاز تا ،ارسال آب ازمخزن بر روی عایق در نظر گرفته می شود

 (Spanaki,2007)دشو ذخیره آنجا درو  رفته عایق پانل زیر به اًمجدد داخلی فضای سرمایش

(Tepox,Gonzalez,Elizondo, 2013). 

                                                           
1  Roof Pond With Moveable Insulation 
2  Roof Pond With Floating Insulation 
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 (1911حوضچه بام سرد )مأخذ: نگارنده،   (b)حوضچه سقف انرژی(a) –5شكل 

 

  1با الیافپوشیده شده حوضچه سقفی  -4-3
سانتی متر و  00بر روی سقف های فلزی و بتنی تعبیه می شوند. عمق مخزن آب برای سقف های فلزی این نوع از حوضچه ها 

در تماس مستقیم با سطح آب  پوشش الیافدر نظر گرفته می شود. در این نوع از حوضچه ها سانتی متر  70برای سقف های بتنی 
 به حوضچه این درروی سطح آب شناور نگه داشته می شود. از جنس پلی استایرن به کمک شبکه توری  الیاف و قرار می گیرد

با دمای  آب وفوقانی  سطح در با دمای بیشتر آب می شود به صورتی که یبند الیه مخزن درون آب ن،آ سطح بودن بسته دلیل
بهبود عملکرد حوضچه  طریق فرایند همرفت موجباز  آب یبند طبقه این قرار می گیرد؛ لذامخزن کمتر در سطح تحتانی 

  (.Spanaki, Kolokotsa,Tsoutsos, 2012()alrowaished,2013)(Tang, Etzion,2004)دمیشو

 

 
 (1911با الیاف )مأخذ:نگارنده ، سقفی پوشیده شده حوضچه  –6شكل 

 

 2با قابلیت راه رفتن روی آنسقفی حوضچه  -5-3
این حوضچه ها به دلیل پوشش مستحکم روی مخزن آب، امکان راه رفتن روی آن بدون ایجاد مزاحمت در عملکرد سیستتم  

کیلوگرم در متتر مربتع را دارد، پشتتیبانی متی شتود. ایتن        000مسلح که توانایی حمل بار حوضچه وجود دارد و توسط سقف بتنی 
عایق بر روی حوضچه با قابلیت راه رفتن با عایق در میانه مخزن آب و حوضچه با قابلیت راه رفتن با  ،حوضچه ها به دو دسته کلی

از الیه بتن مسلح سقف و عایق ضتد آب، مختزن آب بته     د. در نوع اول که از الیه متعدد تشکیل شده؛ پسنتقسیم می شو مخزن
ستانتی متتر    70تتا   7سانتی متر همرا با سنگریزه  وجود دارد و پس از آن عایق از جنس پلی استایرن با ضخامت  0تا  3ضخامت  

نتوع   (.Givoni، 1994)سانتی متر همرا با سنگریزه موجود متی باشتد   0تا  3وی آن مجدداً مخزن آب با ضخامتقرار گرفته و ر
مشابه با نوع اول دارند البته با این تفاوت که در قسمت فوقانی عایق، مخزن آب و سنگریزه وجتود   عملکردیدوم این حوضچه ها 

ستتتهولت در استتتتفاده، موزاییتتتک کتتتاری     نخواهتتتد داشتتتت و کتتتف تمتتتام شتتتده بتتتر روی عتتتایق نیتتتز جهتتتت       
 (. Dabaieh,Wanas,Hegazy,2015)شودمی

                                                           
1 Roof Pond With Gunny Bags 
2  Walkable Roof Pond 
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با قابلیت راه سقفی حوضچه  (b)با قابلیت راه رفتن روی آن با عایق در میانه مخزن سقفی ه حوضچ(a) –7شكل 

 (1911)مأخذ: نگارنده،  روی مخزنعایق بر رفتن روی آن با 

 

  1حوضچه سقفی با سایبان -3-6
دایی سبب ج ییها هکرکر که ستا سرپوشیده مخزن آب دارای نوع از حوضچه که بر روی سقف فلزی و بتنی اجرا میشود، این

 خواهند سطح آب به یو باعث حداکثر جلوگیری برخورد اشعه های خورشید محیط پیرامون شده سطح آب با

در روز جهت جلوگیری  می باشند ومتحرک  اغلب به صورتصفحات کرکره ای  .(Kasaeian,Sameti, Eshghi, 2014)شد
 تابش طریق از گرما توجهی قابل میزان نتیجه در ،شوند می باز و در شبد شد ناز ورود نور خورشید به داخل مخزن آب بسته خواه

، حوضچه با محفظه آباین حوضچه ها به چهار دسته حوضچه های سقفی با سایبان و با  (.La Roche, 2012)میرود دست از
شوند. در این میان حوضچه بقه بندی میآب ط حوضچه ها با سایبان و با انبارهسایبان و با افشانه، حوضچه با سایبان و بدون افشانه، 

ها با سایبان و با افشانه نسبت به حوضچه ها  بدون افشانه و حوضچه ها با محفظه آب به دلیل تماس بیشتر آب با محیط و کسب 
در نوع چهارم از این   Bainbridge, Haggard) (2011,دافزایش  تبخیر عملکرد بهتری دارنو بیشتر انرژی خورشیدی 

 بنابراین میدهد، تشکیل را بنا از ناپذیر جدایی بخشیانباره آب  و دارد قرار ساختمانو بدنه  اسکلت درون ه ها مخزن آبحوضچ

 در فضاها بندی الویت و فضا اشغال سطح میزان جمله از ساختمان بر آن از ناشی تأثیرات و حوضچه به باید بنا طراحی از پیش

 .(Spanaki, Tsoutsos, Kolokotsa, 2011) (Kasaeian,Sameti, Eshghi, 2014) شود توجه انباره با مجاورت
 

 
سقفی حوضچه  (c) با سایبان و با افشانهسقفی حوضچه  (b)محفظه آببا سایبان و سقفی حوضچه  (a)–8شكل 

 (1911آب )مأخذ:نگارنده، با سایبان و با انبارهسقفی حوضچه  (d)نهبا سایبان و بدون افشا

 

 3-7- حوضچه سقفی با عایق بسته2 
به دو دسته کلی ، (Bencheikh, Bouchair, 2004)ین نوع حوضچه سقفی که بر روی یک سقف بتنی اجرا می شودا

عایقی از ورقه های فلزی با خاصیت بازتابندگی در نوع اول  .و حوضچه با عایق اضافی تقسیم می شود عایق بازتابنده حوضچه با 
پوشش می دهد و هوا می تواند بین سطح آب و پنل عایق به  ا از یک الیه هوا به صورت دائمیمخزن آب همراه با سنگریزه ر

. در نوع دوم عایق پلی استایرن به Cheikh, Bouchair, 2004))جریان یابد و عمل تبخیر را تسریع بخشد انهصورت آزاد
آب تبخیر شده متراکم شده و مجدداً به درون  ذالصورت دائمی بر روی حوضچه قرار گرفته و بخار آب سیستم را ترک نمی کند 

مخزن آب باز می گردد و در عمل هیچ خنک کننده تبخیری توسط این نوع از حوضچه ها  حاصل نمی شود و حوضچه تنها به 
 .(Yang, Wang, Zhao, 2015)عنوان یک الیه عایق اضافی بر روی سقف عمل می کند 

 

                                                           
1  Shaded Roof Pond 
2  Closed Roof Pond 
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 (1911با عایق اضافی )مأخذ: نگارنده، سقفی حوضچه  (b)ازتابنده  با عایق بسقفی حوضچه  (a) –1شكل 

 

 1با قابلیت تهویه سقفی حوضچه  -3-8
روی یک  سقف بتنی  و  یا سقف  فلزی مسطح و یا  شیب دار تعبیه می شود بر   تهویه قابلیت  با ها حوضچه 

(Kruger,Cruz,Givoni,2010)(Santamouris,Nicol, Roaf, 2007)  شی از ورقه های فلزی با خاصیت و پوش
 ,Cruz)سانتی متر جدا می کند 30به فاصله و یا استایروفوم  پلی استایرنبا جنس بازتابندگی سطح آب را از یک الیه عایق 

Kruger, 2015).  از آن جایی که این حوضچه ها توسط صفحات عایق به صورت دائمی پوشانده می شوند عمل سرمایش فقط
رت آزادانه جریان یابد، تواند در فضا بین سطح آب و پنل عایق به صواگرچه هوا می  .و همرفت صورت می گیرد از طریق تبخیر
کاهش دما آب و تشدید عمل  جهتدر یک یا دو طرف حوضچه نصب سیستم های مکانیکی مانند فن کویل توان با سیستم را می 

 .(Bravo, Gonzalez, 2013)تبخیر تکمیل کرد

  

 
 (1911با قابلیت تهویه )مأخذ: نگارنده، سقفی حوضچه  –11شكل 

 

 عوامل مؤثر بر عملکرد حوضچه های سقفی بررسی -4
را طراحی نموده و در پی آن اجزای مختلف  ،گردد که با درک بهتر موجب میطراحی حوضچه های سقفی شناخت الگوی 

 .شود برداشته هایی قدم نامطلوب شرایط در آن مکانیکی اثر کنترل حتی یا و  ساختمان در های طبیعیاستفاده حداکثری از انرژی 
نوع سقف  اول: دهد می قرار تأثیر تحت سه مورد اساسی استفاده مؤثر از حوضچه های سقفی برای اهداف سرمایشی و گرمایشی را

 وضچه های سقفی.حعمق مخزن آب انواع انواع حوضچه های سقفی و سوم حرارتی عایق  دوم ،انواع حوضچه های سقفی
 

  های سقفیبررسی نوع سقف انواع حوضچه  -4-1
 و کاهش هوایی و آب شرایط تعدیل در توجهی قابل نقش وحوضچه، داخلی فضای بین اصلی واسطه عنوان به بام ساختمان

 اجرای و طراحی هبه صورتی ک دارد ساکنان آسایش حرارتی تأمین نتیجه در و گرمایشی در اقلیم های مختلف و سرمایشی بارهای

گردد. لذا طراحی بام متناسب با نوع و هدف حوضچه به  انرژی مصرف در صرفه جویی سبب زیادی حد تا تواند می پوسته بام،
عنوان عاملی جهت ایجاد ارتباط حرارتی بین حوضچه و فضا داخلی نقش مهمی در تعیین بهبود عملکرد حوضچه خواهد داشت؛ و 

در سقف در جذب و دفع گرما و همچنین انعکاس انرژی تابشی خورشید نقش اساسی دارد و در صورت  نوع مصالح مورد استفاده

                                                           
1 Ventilated Roof Pond 
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عدم توجه به مشخصات فیزیکی بام هدررفت انرژی بسیار قابل مالحظه خواهد بود. بر همین اساس حوضچه های سقفی با بام 
 آمده است. 0ن در جدولهای بتنی، فلزی و یا به هر دو صورت طراحی و اجرا می شوند که شرح آ

 

   (1311)تهیه و تنظیم: نگارنده،های سقفی بررسی نوع سقف انواع حوضچه -2جدول 

 منابع
سقف 
 فلزی

سقف 
 بتنی

 نام حوضچه نوع حوضچه

)Yang, Wang, Zhao, 2015(   حوضچه روباز بدون افشانه 
)Yang, Wang, Zhao, 2015(   با افشانه 

)Spanaki,Kolokotsa,Tsoutsos,2014(   با عایق متحرکحوضچه  افشانه  و با عایق 
)Spanaki,Kolokotsa,Tsoutsos,2014(   با عایق و بدون افشانه 

(Raeissi, Taheri, 2000)   اسکیترم 
)Yannas, Erell, Molina, 2006(   حوضچه با عایق معلق سقف انرژی 

(Tepox,Gonzalez,Elizondo, 2013)   بام سرد 
(Spanaki, Zacharopoulos, 2012( 

)alrowaished ,2013( 
 حوضچه پوشیده با الیاف -  

(Spanaki, 2007) 

(Givoni, 1994) 

)Yannas, Erell, Molina ،2006( 

حوضچه با قابلیت راه  عایق در میانه مخزن   
 روی آن رفتن

(Spanaki, 2007) 

(Givoni, 1994) 

)Yannas, Erell, Molina ،2006( 

ق بر روی مخزن عای    

(Kasaeian,Sameti, Eshghi, 2014)     محفظه آببا  حوضچه با سایبان 
(Kasaeian,Sameti, Eshghi, 2014)    با افشانه 
(Kasaeian,Sameti, Eshghi, 2014)   بدون افشانه 
(Kasaeian,Sameti, Eshghi, 2014)     با انباره 

(BencheikhBouchair, 2004)   ایق بازتابندهبا ع  
 حوضچه با عایق بسته

(BencheikhBouchair, 2004)   با عایق اضافی 
( Kruger, Cruz, Givoni, 2010)   

) Ono,2002( 

)Gupta, Tiwari,2016  (  

  - 
 تهویهقابلیت حوضچه با 

 

  های سقفی انواع حوضچه عایقبررسی  -4-2
ین اجزا حوضچه سقفی، نقش بسزایی در میزان هدررفت انرژی در انواع انتخاب نوع عایق حرارتی به عنوان یکی از اصلی تر

در خصوص عملکرد بام با عایق های مختلف نشان می دهد که  3در همین راستا نتایج بررسی شده در جدول .حوضچه ها دارد
 دسترسی پایین، تی، قیمتباالحرار مقاومت پالستیکی به علت استحکام، عایق های پلی استایرن با ضخامت های مختلف با پایه

گراد  سانتی درجه 70 تا 70شرایط آب و هوایی حجم، بیشترین کاربرد را در در واحد ازای به کم وزن راحت و تولید آسان، 
  (.7396دارند)اشرفی،
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   (1311)تهیه و تنظیم: نگارنده،های سقفیبررسی عایق انواع حوضچه  -9جدول 

 منابع
ضخامت 

 (cm)عایق
 نام حوضچه نوع حوضچه عایق جنس

 بدون افشانه - - -
 حوضچه روباز

 با افشانه - - -

)Yannas, Erell, Molina ،2006( 

)Tang, Etzion, 2005) 
07-70 

 استایرنپلی 

 پلی اورتان
 و با عایق
 افشانه

حوضچه با عایق 
 متحرک

)Yannas, Erell, Molina ،2006( 

)Tang, Etzion, 2005( 
07-70 

 ستایرناپلی 

 پلی اورتان
با عایق و 
 بدون افشانه

) Raeissi, Taheri, 2000( 30-70 
 پلی اتیلن

 فایبرگالس
 اسکیترم

) Almodovar, La Roche, 2019( 9 حوضچه با عایق  سقف انرژی الومینیوم
 (Tepox,Gonzalez,Elizondo, 2013) معلق

(Spanaki, 2007) 
70-8 رناستایپلی    بام سرد 

- - - - 
حوضچه پوشیده 

 با الیاف

(Givoni, 1994) 70-7 رنپلی استای   
 عایق در میانه

حوضچه با قابلیت  مخزن
 روی آن راه رفتن

(Givoni, 1994) 70-7  
رنپلی استای  
 پلی تن

عایق بر روی 

 مخزن

(Gutierrez,Amador,Sanchez, 2016( 6-0 رنپلی استای  محفظه آببا    

 حوضچه با سایبان
(Gutierrez,Amador,Sanchez, 2016( 0-6 رنپلی استای   با افشانه 

(Gutierrez,Amador,Sanchez, 2016( 6-0 رنپلی استای   بدون افشانه 

(Gutierrez,Amador,Sanchez, 2016( 6-0 رنپلی استای   با انباره 

(Cheikh, Bouchair, 2004( 7/0  آلومینیوم 
با عایق 
 بازتابنده

حوضچه با عایق 
 بسته

) Dabaieh, Wanas, Hegazy, 2015( 0757 رنپلی استای یبا عایق اضاف   
) Cruze, Krüger, 2015( 

)Kharrufa, Adil, 2012  (  

) Fernandes, Krüger, 2017( 
(Kruger, Cruz, Givoni, 2010) 

7 
 پلی استایرن
 استایروفوم

- 
قابلیت حوضچه با 
 تهویه

 

 قفیهای س عمق مخزن آب انواع حوضچهبررسی  -4-3
حوضچه بام سیستمی متشکل از حجم مشخصی آب است که امکان جمع آوری، ذخیره و تبادل انرژی حرارتی را از طریق سه 
فرایند تابش، جابه جایی و هدایت به فضاهای داخلی فراهم می کند و از این طریق موجب حفظ دمای یکنواخت فضاهای درونی 

نوع حوضچه سقفی، نوع عرشه سقف)فلزی یا بتنی(، شرایط آب و  ه در این خصوصک؛ دشده و از تغییرات دمایی جلوگیری می کن
سرمایش و گرمایش( از حوضچه از اصلی ترین عوامل هنگام تعیین بهینه عمق آب برای هوایی و همچنین هدف استفاده)

نتی متر برای سیستم های مختلف سا 70تا 0بین  0ولاستخرهای بام می باشد. در این راستا مقادیر عمق مخزن آب با توجه به جد
 حوضچه سقفی توصیه می شود.
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 (1311)تهیه و تنظیم: نگارنده، های سقفیعمق مخزن آب انواع حوضچه بررسی  -4جدول 

 منابع
ضخامت مخزن 

 (cm)آب 
 نام حوضچه نوع حوضچه

(Yang, Wang, Zhao, 2015) 30 بدون افشانه 
 حوضچه روباز

(Yang, Wang, Zhao, 2015) 03 -07  با افشانه 

)Yannas, Erell, Molina ،2006( 03-07  افشانه و با عایق 

 حوضچه با عایق متحرک
(Ricon, Almao, Gonza, 2001) 

)Yannas, Erell, Molina ،2006( 77-07  با عایق و بدون افشانه 

(Tang, Etzion, 2005) 70 - 07  اسکیترم 

)Yannas, Erell, Molina, 2006( 00 انرژی سقف  
 حوضچه با عایق معلق

( La Roche, 2012) 9 بام سرد 
(Spanaki, Zacharopoulos, 2012  (  

(Tang, Etzion, 2004( 

)alrowaished ,2013) 
70-00  حوضچه پوشیده با الیاف - 

(Givoni, 1994) 3-0 حوضچه با قابلیت راه  عایق در میانه مخزن 
 (Givoni, 1994) روی آن رفتن

 
0-3  عایق بر روی مخزن 

)Fernández-González ،2007( 7-70 محفظه آببا    

 حوضچه با سایبان
)Fernández-González ،2007( 7-70  با افشانه 

)Fernández-González ،2007( 7-70  بدون افشانه 

)Fernández-González ،2007( 7-70  با انباره 

(Cheikh,Bouchair, 2004( 5 دهبا عایق بازتابن  
 حوضچه با عایق بسته

(Yang, Wang, Zhao, 2015) 70 با عایق اضافی 
(Santamouris,Nicol, Roaf, 2007) 9 -  تهویهقابلیت حوضچه با 

 

 گیرینتیجه -5
 همچنین حفظ و فسیلی سوخت های مصرف کاهشسامانه های ایستا، در  بهترین از یکی عنوان طراحی حوضچه های سقفی به

اقلیمی می توان الگوهای  در نظر گرفتن رویکردهای با هدف این به رسیدن می کند. برای مهمی را ایفا بسیار نقش یعیطب منابع
آن  طراحی و هوایی و آب شرایط با توجه به استفاده از حوضچه های سقفیبه صورتی که  . متداول ساخت و ساز را بهبود بخشید

 به نیاز و برودتی و حرارتی تلفاتبا شرایط اقلیمی  ساختمان هماهنگی سو یک از: است تاهمی حائز نظر دو از اقلیم با ها متناسب
 استفاده  محل در موجود طبیعی های پتانسیل ازرا به حداقل می رساند که در این راستا ساختمان  مکانیکی گرمایش و سرمایش

 حد در طبیعی به طور ساختمان که گردد می موجب گردی سوی از رساند، می حداقل به رافسیلی  انرژی مصرفبه طبع  و دکن می
این اصول از ابتدا فرایند  البته بدیهی است در نظر گرفتن .دباش بهتری حرارتی آسایش شرایط دارای و دشو تنظیم انسان آسایش

برای ایجاد  که به صوتی مؤثر خواهد بود،  کاربرانعناصر الزم جهت ایجاد آسایش و با هماهنگی کامل طرح معماری طراحی، 
صورت روش های طراحی حوضچه های سقفی و معماری مطلوب الزم است طراحی ساختمان در مراحل اولیه با رعایت اصول 

 گرفته و سامانه مورد نیاز همزمان با طراحی عناصر و جزییات طرح معماری پیش برده شود. 
 

 منابع
 کارشناسینامه  پایانآنها،  گرمایی اتالفات کاهش منظور به هساخت پیش های دیواره تجربی ی مطالعه(، 7396اشرفی، ع.) .7

 مهندسی محقق اربیلی، اردبیل.  و فنی دانشکده ارشد،
 .57-60، ص 08صفه، شماره  (، ساخت و ساز همساز با اقلیم،  نشریه7358پوردیهمی، ش. ) .0
 ایران. صنعت و علم تهران: دانشگاه ، خورشیدی انرژی کاربرد و اصول (.7380) ا.  سقطی حاج .3
 مسکن. و تحقیقات ساختمان انتشارات مرکز تهران: حرارتی، (، آسایش7388ق. ) نژاد، حیدری .0

 کبیر. امیر صنعتی واحد جهاددانشگاهی سرمایش غیر فعال ، تهران: انتشارات 0 ساختمان فیزیک (.  مبانی7393قیابکلو، ز.) .7
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  ران: انتشارات سروش دانش.(،  سیری در مبانی نظری معماری، ته7393معماریان غ. ) .2
، 0(، الگو انرژی دوستی در ساختمان براساس رفتار حرارتی بام، نشریه نقش جهان، سال سوم، شتماره 7390مهدوی نژاد م. ) .5

 . 37 -00ص
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 معماری سبز یتخصص یفصلنامه علم
 دو، جلد 1933بهار (، 13)پیاپی:  1، شماره ششمسال 

 
 

 

 انسان، ربات، معماری.

 ها ساخت را دگرگون خواهند کرد؟چگونه ربات

     

 1بهنام گلپاشا
 07/00/99تاریخ دریافت:  

 00/00/99تاریخ پذیرش: 
 

  01082کد مقاله:  

 

 یده ـچک
 

که این موضوع منجر به تحولی  باشدمیآینده آنچه مسلم است استفاده گسترده از صنعت رباتیک در ساخت  هایدههدر 
ماشینیزه جای  هایپروسهساخت به طور کامل دگرگون شده و  هایتکنیکو  هاروششگرف در معماری خواهد شد. 

ختمانی و نیاز به نیروی انسانی به طرز چشمگیری عملیات سا هایهزینهی فعلی را در ساخت خواهد گرفت. هاروش
تنها مواردی نخواهند بود که  هانیاایمنی و امنیت افزایش خواهد یافت.  ،دقت ،در طرف مقابل سرعت ،شودمیکاسته 

 هایپروژهاخیر  هایسالبرای معماری آینده به ارمغان خواهد آورد. درک این نکته که در  هارباتساخت به کمک 
کمک شایانی به پذیرش هرچه بیشتر و بهتر این  اندشدهی سازنده ساخته هارباتری در سراسر دنیا با استفاده از این بسیا

خواهد کرد. به هر حال نباید  گذارانسرمایهمعماری و حتی  هایآتلیهاستودیوها و  ،آموزشی مؤسساتاز سوی  هاتکنیک
ه خود قرار دارد اما در همین مدت کم هویت مستقل خود را به عنوان یک فراموش کرد معماری رباتیک هنوز در ابتدای را

 گفتمان جدید در معماری عصر دیجیتال اثبات نموده است. 

 

 

 تحول. ،ی سازندههاربات ،انقالب دیجیتال ،طراحی رایانشی ،معماری یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 B.golpasha@ut.ac.irکارشناس ارشد معماری دانشگاه تهران.  - 1
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 مقدمه  -1
پذیرفته شده معماران و طراحان استفاده از کامپیوتر به عنوان ابزار و دستیاری در روند طراحی بیش از سه دهه است که در بین 

 قسمت اجرا و ساخت مورد استفاده قرار گرفته وهم در روند طراحی و هم در  ،و نقش خود را اثبات نموده است و در این مدت کم
، انقالب سالهای اخیر درخصوص کامپیوتر صرفا به عنوان یک ابزار مطرح عالوه بر این؛ برجای گذاشتهنتایج فراگیر و گسترده ای 

و اثبات نقش کلیدی  کامپیوتربا پیدایش  .ارتباط از راه دور در سراسر جهان هایبه نقش آن در شبکه  شودمیط نیست بلکه مربو
، معماران، هنرمندان، طراحان رسانه و نظریه پردازان در مورد پیامد های ناشی از گسترش روزافزون کابرد آن در عصر حاضر

دیجیتال طیف وسیعی از رویکردها را در اختیار ما قرار می  بزارهای موجود در عصرا .اقدام به تحقیق و پژوهش نموده اندکامپیوتر 
تا  ی کاری خود به شیوه ای کارآمدتر و اکتشافی تر منظور می کنندهاروشکامپیوتری را در  هایتکنیکدهد؛ از معمارانی که 

تغییر ماهیت معماری از حیث روند طراحی و سطوح  باعثبه تدریج فعالیت هایی که بر اساس این باور شکل گرفته که کامپیوتر 

 .(04 :1931، اندجی گرمارودی). خواهد شدو در نهایت پیدایش گفتمانی جدید سامان دهی و تجربه 

بلکه مفهومی است که کمک می کند کوشش هایی که برای ثبت نقش  ،هیجانییک جنبش  به عنوان فضای دیجیتال نه
استراتژی ما به جای تالش بیهوده برای اعتبار بخشیدن به  .را بهتر دریابیم و با آنها مرتبط شویم اندشدهنجام کامپیوتر در معماری ا

شیوه ی متعارف تفکر معماری در یک حوزه متفاوت، باید معطوف به نفوذ معماری در دیگر رسانه ها و حوزه های دانش به منظور 
دقیقاً همین امکان را با تقلیل همه چیز به جریانی منفصل از داده ها و کمیتها در  تولید اشکال هیبریدی جدید باشد؛ کامپیوتر

  .اختیارمان قرار می دهد
 

 طراحی دیجیتال -2
در کنار انسان ظاهر شده است و نقش آن از یک ابزار ترسیم یا  "کمک طراح هوشمند"در حال حاضر کامپیوتر در نقش یک 

اخیر، معماران زیادی از  هایدههدر  .اند نقش یک پردازشگر فرم و اطالعات معماری را ایفا کندمدلسازی فراتر رفته است و می تو
طراحی دستی و نگرش اجرایی به معماری، به سمت طراحی کامپیوتری و فرم محور در معماری روی آورده اند. این جابه جایی در 

ده است. یک دلیل بر این ادعا، عدم درک صحیح از ادبیات عین حال که موثر بوده است اما هنوز به کمال مطلوب خود نرسی
طراحی دیجیتال است و دلیل دیگر، عدم آموزش معماری الگوریتمیک برای معماران است. امروزه با وجود استفاده بیشتر معماران از 

اده شده باشد؛ بسیاری از دفاتر بزرگ کامپیوتر، به سختی می توان موردی را یافت که در آن، از توان و پتانسیل واقعی کامپیوتر استف
شاید به جرات   .وتر به عنوان ابزاری برای ارائه طرح ها و بازاریابی استفاده می کنندیمعماری و معماران مشهور معاصر، از کامپ
، بدین د ارد به مفهوم واقعی کاربردی بوده و در زندگی روزمره مردم نقشی مهم بر عهدهبتوان گفت، معماری تنها هنری است که 

، فارغ از عملکرد آن باید دارای شرایطی شودمیمفهوم که ساخته دست هنرمند، دکور نیست و در نهایت توسط ساکنان استفاده 
که ایده اصلی تا وقتی به  شودمیباشد که بتواند با زندگی مردم ترکیب شود. این مفهوم متفاوت معماری با دیگر هنرها، باعث 

تا ایده را تبدیل به ساختمان و  زندگی برسد، مراحلی را طی کند؛ الیه های مختلف روی کانسپت پیاده می شوندمرحله تطابق با 

 (.7: 1934، ناصری) .ساختمان را قابل استفاده برای مردم کنند

 

 "C.A.D" :طراحی به کمک کامپیوتر 2-1

و تولید انواع  . بدون شک ساختاندشدهایده های معماری استفاده تا کنون ابزارها و رسانه های متنوعی برای طراحی و بیان 
خط کش و گونیا، انواع ابزارهای ترسیمی و قلم ها و ابزارهای نقشه کشی و ... هر کدام به اندازه خود و در زمان خود بر نحوه 

یوتر به عنوان یک وسیله ترسیمی و بیانی، برای به بعد استفاده از کامپ 8970اما از حدود ؛ طراحی و ارائه ساختمان ها اثر گذاشته اند
   د.تولید نقشه های معماری تغییرات شگرفی بر این جریان اعمال کر

به طراحان اجازه دادند تا ایده های " طراحی به کمک کامپیوتر" یاC.A.D,(Computer-Aided Design) نرم افزارهای 
رائه دهند. اجرای این برنامه ها بر روی کامپیوترهای شخصی منجر به گسترش خود را بسیار راحت تر از گذشته ترسیم کرده و ا

و بعد  ی سنتی نقشه کشی شوند و ابتدا در ترسیمات دو بعدیهاروشبسیار سریع آنها شد. کامپیوترها به سرعت توانستند جایگزین 
ک اپراتور کامپیوتر می توانست کار چندین نفر به عنوان ابزاری کارآمد در شرکت ها به خدمت گرفته شوند. ی ترسیمات سه بعدی

نقشه کش را با دقت باال و سرعت مناسب انجام دهد. نقشه های با دقت باال و جزئیات دقیق و امکان ارائه در مقیاس های مختلف 
ز مزایای بعدی این اجرایی، ا جزئیاتاز امکانات این سیستم بودند و استفاده از کتابخانه های مجازی داده های ساختمانی نظیر 

بخش اول استفاده از یک  :شودمیبهره گیری از کامپیوتر در معماری، به دو بخش اصلی تقسیم موضوع  .می باشندسیستم ها 
 .بخش دوم استفاده از امکانات دیجیتال برای اجرای طرحو  محیط طراحی دیجیتال برای غنی کردن طرح
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این  بینو باید یک تفکر و نگاه همه جانبه بر تنظیم رابطه  د معنا پیدا می کنندواح گفتماندر عین حال، این دو بخش در یک 
؛ شودمینامیده  C.A.D/C.A.Mیا  جامع، سامانه ی طراحی و ساخت دیجیتال زبان مشترک و گفتماندو بخش حاکم باشد. این 

بهره گیری از این ابزارهای   .یجیتال استبطور خالصه، طراحی و تولید بنا با استفاده از ابزارهای د ربان مشترکهدف این 
دیجیتال، ضمن کاهش امکان بروز خطاهای انسانی، امکانات گسترده ای را نیز که در این محیط ها وجود دارند مانند تجزیه و 

 .می دهدتحلیل های گوناگونی که می تواند در محیط دیجیتال با صرف وقت و هزینه کمتر صورت پذیرد، در اختیار طراحان قرار 

 .(93 :4419، پیکوان)

 

 آزمایشگاه های معماری لب ها یا  –فب  2-2
جهانی هستند که از آمریکا سرچشمه گرفته است. نقطه آغاز آن، یک واحد درسی  و دیدگاه بخشی از یک طرح لب ها -فب 

و پروفسور نیل گرشنفیلد از اساتید دانشگاه تکنولوژی  "چه گونه می توان تقریبا همه چیز را ساخت؟"دانشگاهی بود به نام 
فب: انقالب آینده در "با عنوان ، کتاب خود اواز حدود هشت سال پیش که  .ماساچوست آن را تدوین و تدریس می کرد

کشور جهان شروع  ۰0مورد از این آزمایشگاه های ساخت و طراحی در بیش از  000را منتشر کرده، حدود  "کامپیوترهای شخصی
پروفسور گرشنفیلد، معتقد است که انقالب دیجیتال  .شناخته می شوند "فب لب"به کار کرده اند. همه ی آن ها اصطالحا با عنوان 

لب ها در حقیقت بهره برداری و  - وی داده است و ما در مسیر عملی کردن آن هستیم. او می گوید که چالش اصلی این فبر
آن برای تولید پاسخ های مناسب به مشکالت و سواالت  بکارگیریتحت کنترل در آوردن قدرت اختراع نهفته در جهان امروزی و 

تجاری را با هم ترکیب می کنند و در واقع،  - طرح های اقتصادی ساخت وها دو وظیفه ی آموزش "لب - فب"این  .است
درعین حال،  محیطی فراهم می کنند که عالقمندان به هر دو عرصه می توانند با هم همکاری کرده و از یکدیگر بیاموزند. 

ساخت که عموماً به وسیله چاپگرهای  ی اجرا وهاروشاین پروفسور گرشنفیلد با توصیف های اغراق آمیز رسانه ها از قابلیت های 

 .(13 :1931، خبازی) .مخالف است سه بعدی ساخته می شوند

 

 هارباتساخت به وسیله  -3

 ،ورکشاپ های معماری پارامتریک و الگوریتمیک ،البراتوار های معماری ،لب ها –با نگاهی به سابقه موضوعاتی نظیر فب 
در درون  ،سمینارهای برگزار شده در حوزه معماری دیجیتال و موضوعات اینچنینی در می یابیم که این جریان در عین نوپا بودن

کسی نام  0002نموده است. شاید تا سال ی نوین ساخت را خلق هاروشو صنعت رباتیک و  هارباتخود موضوع استفاده از 
Matthias Kohler  وFabio Gramazio اما در حال حاضر جهان معماری از این  ،را به اندازه آوازه امروزی آنان نمی دانست

برد. دانشگاه به عنوان تکنیک آنالیز و ساخت استفاده نمودند نام می  هارباتدو فرد به عنوان پایه گذاران و اولین مهندسانی که از 
ETH Zurich بلکه به صورت  ،محلی بود که اولین نمونه های ساخت با این روش نه به صورت کامالً هوشمند و اتوماسیون شده

 .(7 :1933تقی زاده، )کنترل دستی ساخته شده و رنگ واقعیت به خود گرفت. 

وجود آمدن گفتمانی به نام معماری رباتیک و یا ساخت به وسیله  فعالیت البراتوار گرامازیو و کوهلر در دانشگاه زوریخ باعث به
 ،گردید که در نتیجه الگوها و طرح واره های نوینی در معماری شکل گرفت ”Construction + Roboticism“ هاربات

 Howکتابی با عنوان  008۰ساخت اغلب امکان پذیر نبود. در سال  هایتکنیکالگوهایی که تا قبل از آن به دلیل فقدان دانش و 

Robots Change Architecture  توسط انتشاراتPark Book  منتشر شد که در آن معماری رایانشی یا به عبارت دیگر
, علوم متریال های نوین و تئوری های نوپا در معماری دیجیتال از دیدگاهی متفاوت دیده شده (تراحی = تحقیق + طراحی)تراحی 

بلکه از نقطه نظر معماری آینده به تغییرات زمان حال و بستری که این گفتمان جدید  ،ر زمان گذشته و حالدیدگاهی که نه د ،بود

 .(39 :4414، گرامازیو. کوهلر)به وجود آورده می نگریست. 

گردد. در عوامل متعددی در کنترل بر پروژه موثر بوده و باعث نمود ویژگی ها و شاخصه هایی در آن می  ،در هر ساختی
دو موضوع نقش اصلی مطرح شده  هارباتتکنیک ساخت به وسیله  معماری دیجیتال و به صورت دقیق ار آنچه در اینجا به عنوان

 ،تراحی رایانشی و یا به صورت جامع تر .(17 :4411، منگس) دانش مصالح شناسی. -0تراحی  -8: که عبارتند از را ایفا می کنند

بلکه از دیدگاه معماری به عنوان یک علم که در آن  ،نه صرفاً از دیدگاه زیبایی شناسی و عملکردی ،حی معماریعلم و دانش طرا
اخیر توانسته تاثیر خود را به نحوی بر گفتمان معماری معاصر جهان بگذارد که دیگر تصور  هایسالدر  ،کامپیوتر نقش کلیدی دارد

به  ،معماری را به یکی از موضوعات اصلی عصر دیجیتال تبدیل نموده ،ن گفتمان جدیددنیای معماری بدون آن ها ممکن نیست. ای
نحوی که توانسته با نمونه های موفق بسیاری در سراسر جهان محیط انسان ساخت را غنابخشی کرده و هویتی مستقل و شاخص 

کاهش زایش بهره وری، افزایش سرعت ساخت، اف ،افزایش دقت در ساخت ،انبوه سازی ،صنعتی سازی ،بیاید. با شروع قرن بیستم
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اما در ابتدای  ،و سیاست گذاران این حوزه بوده گذارانسرمایه ،اتکا به نیروی انسانی و کاهش هزینه ها همواره دغدغه معماران
نده باعث شد تا ی سازهارباتمسیر به دلیل فقدان رابطه میان معماری به عنوان طراحی و رباتیک به عنوان دانش ساخت به وسیله 

این امکان را به وجود آورد تا صنعتی سازی  ،اما طراحی رایانشی ،یک پلتفرم جامع برای رسیدن به هدف وجود نداشته باشد
ساختمان ها چه در محیط و مقیاس آتلیه و استودیو معماری و چه در محیط کارگاهی و مقیاس واقعی رنگ واقعیت به خود بگیرد. 

 .(49 :4411، منگس)

ها یا همان  FAB – LAB, رشد سریع C.A.Dگسترش استفاده از نرم افزارهای  ،به کار گیری هوش مصنوعی در معماری
ی سازنده این امکان را به وجود آورد تا شاهد به وجود آمدن فرم های جدید هارباتآزمایشگاه های معماری و در نهایت استفاده از 

در معماری باشیم که این موضوع سبب ایجاد معیارها و ارزش های نو در زیبایی شناسی معماری گردید. در ساخت به وسیله 
بلکه آن ها جزئی از یک کل فراگیر خواهند بود که هریک  ،ا و مصالح دیگر صرفاً نقش تک بعدی ایفا نمی کنندمتریال ه ،هاربات

مصالح معانی و مفاهیم جدیدی یافته اند که این خود بستری برای  ،به صورت منفرد بی معنی می باشند. با گسترش دانش رباتیک
در زمینه معماری به  ،این امکان را می دهد تا محدودیت ها برداشته شود هارباتخالقیت هر بیشتر ایجاد کرده است. استفاده از 

 ،شودمیساخت و اتکا به نیروی انسانی را کاهش و در نتیجه دقت و سرعت اجرای عملیات بیشتر  هایهزینه هارباتکارگیری 
به عنوان جایگزینی  هارباتهای استفاده از  ضمن اینکه امکان بروز خطاهای انسانی نیز به حداقل ممکن می رسد. یکی از مزیت

در صورتی که انسان این  ،قادرند تا وظایف و دستورات را به صورت نامحدود انجام دهند هارباتبرای نیروی انسانی این است که 

   .(41 :4414، دان) نوعی یک محدودیت به شمار می آید.قابلیت را نداشته و به 

یا مجموعه های طراحی و ساخته  ،ساعت ساخته شده است ۰1و می شنویم که آسمان خراشی در مدت این روزها می بینیم 
هایی ت. این ها همه گوشه ای از قابلیتمحقق شده اس هارباتکه رویکرد صرفه جویی در مصرف انرژی در آن ها با کمک  اندشده

 وجود دارد.  هارباتاست که در دنیای ساخت به وسیله 
 

 2222رباتیک در افق  صنعت -4
انسان ها از گذشته های دور همیشه آرزو داشتند که روزی بتوانند ماشین هایی را در اختیار داشته باشند که انجام بسیاری از 

رباتیک، فناوری وابسته به  صنعت را بر عهده گیرند و از دستورات آنها اطاعت کنند. به طور کلی شودمیاموری که به آنها محول 
. در حقیقت دستگاه هایی که در کارخانه ها در فرآیند شودمیرهای مکانیکی است که از طریق سیستم های کامپیوتری کنترل ابزا

  .ساخت و تولید محصوالت مختلف مورد استفاده قرار می گیرند نیز نوعی ربات هستند که قابلیت انجام کارهای محدودی را دارند
و همچنین  مؤسساتی سیار، نخستین بار برای رساندن نامه های اداری در سازمان ها و هارباتساده ترین و ابتدایی ترین 

همانند  هارباتجمع آوری و رساندن قطعات مورد نیاز برای تولید یک محصول خاص در کارخانه ها مورد استفاده قرار گرفتند. 
می توانند کارهای مختلفی را انجام  شودمیآنها در نظر گرفته کامپیوترها قابل برنامه ریزی هستند و با توجه به برنامه ای که برای 

در اجرای وظایف با دقت  هارباتقابلیت های نامحدود  دهند، اما آنچه امروزه زندگی ما انسان ها را تحت تاثیر خود قرار داده است
در آینده ای نه چندان دور شاهد آن  د.که در مقایسه با نیروی انسانی مزیتی بسیار بزرگ به حساب می آی باشدمیوسرعت باال 

در تمام ارکان زندگی بشر وارد می شوند، هر خانواده حداقل یک ربات را به خدمت خواهد گرفت؛ درست  هارباتخواهیم بود که 
خواهند داد، از کارهای بیشماری را برای صاحبان خود انجام  هارباتهمانطور که هر خانواده هم اکنون یک کامپیوتر در اختیار دارد. 

 .بحرانی های موقعیت پزشکان در عمل های جراحی پیچیده و سایر به کمک و ساخت بناهامراقبت از سالمندان و بیماران گرفته تا 

 (.74 :4443، سوور)

 هایپروژهمی تواند تاثیر زیادی بر روی ساخت سریع، مقرون به صرفه و ایمن در زمینه ساخت و ساز و  رباتیک فن آوری
می توانند میزان کارهای دستی و صدمات را کاهش دهند و کارهای بسیاری مانند ساخت یک خانه  هارباتساختمانی داشته باشد. 

و ماشین آالت به ما کمک می کند  هارباتدر واقع پیشرفت  .نجام دهندا را به سرعت و با دقت باال آجری یا ساخت یک پل فلزی
در حال حاضر استودیو های بسیاری در سراسر دنیا بر  .انجام دهیم و پایدار کارهای ساختمانی را بهتر، قوی تر و اغلب زیست پسند

یاس واقعی رسیده است. نمونه های موفقی پژوهش می کنند و موارد بسیاری به مرحله ساخت در مق هارباتروی ساخت به وسیله 
  سازه ها و حتی مبلمان و دکوراسیون داخلی مشاهده کرد. ،پل ها ،را می توان در ساخت آسمان خراش ها هارباتاز بکارگیری 

 سال گذشته در آمستردام، یک پل عابر پیاده فوالدی به صورت سه بعدی چاپ شده توجه جهان را به خود جلب کرد. این پل
  و MX3D بود. این پل با همکاری Heijmans نوآور شرکت ساخت و ساز هلندی به نام هایوژهپرجدیدترن سازه در سری 

Joris Laarman ی می توانند آینده ساخت و ساز را بهبود بخشندهارباتچگونه  طراح هلندی ساخته شد و نشان می دهد. 
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 (MX3Dماخذ: استودیو ) ساخت پل عابر پیاده در مقیاس واقعی بر روی رودخانه ای در آمستردام -1شکل 

 
ی پرنده برای اولین بار در زمینه رباتیک و معماری موفق شدند یک برج در فرانسه بسازند. هارباتگروهی از  0088در سال 

آجر  8200و توسط چندین معمار مشهور طراحی شد. این برج از  نامیده شد Flight Assembled Architectureاین پروژه 
یک آسمان خراش نیست اما می تواند یک نگاه اجمالی به فوت طول ساخته شد. این برج دقیقا  0فوت عرض و  88پلی استایرن با 

 (.10 :4411، گیلین) .آینده ساخت و ساز باشد

 

  
 (ETH Zurichدانشگاه  کیربات هیماخذ: آتپروژه ) کیساخت ماکت  یپرنده برا یهارباتاستفاده از  -2شکل 

 

 های دانش رباتیک در تراحی معماریظرفیت -5

یک موضوع مشخص و از پیش تعیین شده در دو آتلیه معماری به دانشجویان  ،در یک پژوهش در بین دانشجویان معماری
و بازوهای رباتیک به منظور ساخت نمونه نهایی  C.A.D هایتکنیکارائه گردید. در یک استودیو دانشجویان امکان استفاده از 

به منظور ساخت محصول نهایی وجود داشت. در نهایت  هاروشطرح خود را دارا بوده و در آتلیه دیگر محدودیت در استفاده از این 
محصول نهایی به بهره می بردند  اتدها و  هارباتمشاهده شد که آتلیه معماری که دانشجویان آن از تکنیک ساخت به وسیله 

اما در آتلیه دوم دانشجویان خالقیت های فرمی و حجمی و دید کل  ،مراتب خالقانه تر و با جزییات بیشتر را به نمایش گذاشتند
اما  ،نگر را در ارجحیت قرار داده و وارد چالش های دیگر نگردیدند. نتیجه این پژوهش از قبل برای طراحان آن قابل پیش بینی بود

تا چه میزان بر  هاتکنیکاینکه ابزار و  ،دن تفاوت ها در محصول نهایی نکته ای بود که پژوهشگران به دنبال آن بودندنشان دا
 خالقیت و نگرش دانشجو نسبت به روند طراحی و در نهایت محصول نهایی تاثیر می گذارد. 

 

 گیرینتیجه -6
در طول بیست سال گذشته انقالب تکنولوژیک، بر دیسیپلین طراحی و ساخت معماری تاثیرگذاشته و و آن را به موضوع کامال 

به طوری که محیط آموزشی دستخوش تغییرات بسیاری نه تنها در زمینه روش تدریس، بلکه در ماهیت  ،متفاوتی تبدیل کرده است
را به وجود آورده است. تا بیست سال پیش برنامه های دوره های دکتری بیشتر در  برنامه های پژوهشی شده و دگرگونی هایی

ایده بنیان و پیشرو در زمینه معماری که روی  مؤسساتزمینه تئوری و تاریخ بودند اما کم کم برنامه های جدیدی در دانشگاه ها و 
تند به وجود آمد. نتیجه و خروجی این دوره منجر شد که مصالح و متریال های نو و ... تمرکز داش ،طراحی رایانشی تکنولوژی، 

 بلکه در طراحی، ساخت و تولید هم مشارکت می کردند.  ،پرداز نباشند پژوهشگران دوره دکتری دیگر تنها منتقد و نظریه
ساخت به وسیله  در معماری و گسترش رابطه معماری با صنعت هارباتاخیر با فراگیر شدن مزیت های استفاده از  هایسالدر 

لب ها یا همان آزمایشگاه  –بسیاری از دانشگاه های دنیا اقدام به تجهیز دپارتمان ها و دانشکده های معماری خود به فب  ،هاربات

http://inhabitat.com/the-worlds-first-tower-built-by-flying-robots-rises-in-france/
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آشنایی و در نهایت پروتوتایپ ها و محصول نهایی روند طراحی خود را با  هاتکنیکهای معماری نموده اند تا دانشجویان با این 
 در بین هاتکنیکاجرا نمایند. ورود صنعت رباتیک به محیط های آکادمیک و فراگیر شدن هرچه بیشتر این  هاروشاستفاده از این 

تا این گفتمان با سرعت بیشتری خود را اثبات  شودمیدانشجویان به خصوص دانشجویان و اساتید حوزه معماری و ساخت باعث 
 ی قبلی هرچه بیشتر آشکار شود.هاروشنموده و تفاوت ها و مزیت های این متدلوژی با 
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 یده ـچک
 

انسان در چون روحو موردعالقه، هم ژهیارزشمند و یاز آثار و بناها یکی انیرانیا یدر زندگ میاالمیاز قد یرانیا یهاباغ
 لیتحل نیا یاست برمبنا دهیاجزاء با عناصر گرد لیو تحل یبررس یابیگوناگون ارز یرخنه کرده و از منظرها رانیا یمعمار

 یوجودو استفاده از علت یشناسییبایز ییبا شناسا کهیباغ روشن ساخته، طور تساخ یوجود یقیحقا هالیو تفص
مختلف و  یهانهیدر زم یریکارگبه ۀویدر عملکرد ش یرانیا یهادر شناخت و ساخت باغ یابهامات قیها و کشف حقارابطه

 یبهتر زندگ یبرا یاستفاده انسان در زندگ یبرا یگاهیجا یرانیا یهااست. باغ دهیمتشکل گرد جاد،یا یمتنوع معمار
 یهادر رابطه با فرهنگ میو آب متناسب با اقل ینیتزئ یکارگل ،یکاراز درختاعم یهاهیبا آرا یمعمار بیکردن و ترک

 یطورکلبه یسازگذاره شده. باغ شیبه نما یرانیا یسازدر حرکت باغ یابتکار یهامتفاوت با روش یهاقهیگوناگون با سل
ساختار  ۀدهندلیهم تشکبخش بهعنوان عناصر وحدت(، بهی+ آب + عناصر معمار یاهیر گ+ عناص نیبا )زم یبیهنر ترک

فلسفه و عرفان و عناصر  ن،یاز د یبیبا ترک یرانیدر حکمت ا شهیر یرانیا یها. باغباشندیمورد توجه م یسازباغ
 یرانیباغ ا یوجودقتیبوده چراکه حق قتیبه حق دنیدر رس یراههماهنگ و شاه یهاموعهمج یسازباغ ۀدهندلیتشک

که هست فراهم گونهرا آن عتیامکان حضور طب کهآننیدرع یرانیا یهاباغ ست،ین عتیصرف طب رکردنیتصو ۀویش
را منعکس  ییبایز یالهیمثال اعال ورآن ص ینیزم یبایدر ز یمنظم سع ۀآن در قالب هندس رکردنیبا تصو کندیم
امر  کی یسازدر باغ یرانیا یاز هنرومعمار یهاو جلوه یبهشت یهااز باغ یلیتمث توانیرا م یرانیا یها. باغسازدیم

 نیدر ا قیدرآورده است. روش تحق شیرا به نما یبهشت یهاسو با باغهم یاز جهان ابد یو جلوه جاودانگ ریو فناپذ یجهان
و مستندات مکتوب براساس  یاکتابخانه ۀویشاطالعات به یآورو جمع ،یلتحلی-یفیپژوهش با استفاده از نوع روش توص

 جینتا نیاست. بنابرا دهیاطالعات، استخراج گرد یهاداده لیوتحلهیمرتبط استوار و با تجز میموضوع پژوهش و مفاه
بر  دیبا تأک یدر جهان هست یرانیاباغ  یدیرگشیرا با هدف به تصو رانیا یدر معمار اغب یاصل یحاصل نشان از ساختارها

موردتوجه قرار گرفته و از  خیدر طول تار یمیاقل تیبا عناصر و موقع یعملکرد یهایو هماهنگ ییالگو ،یمرکز ،یمحور
 ،یهستدر جهان یسازباغ یدر مهد معمار غبا یدر طراح یاَبرانسان یهاشهیاند یهاهیدر تداوم و ال ییبسزا تیاهم
استفاده شده  ینمادها نیچن. همباشندیخود بوده و در سبک خود مطرح مسبک مختص به ینوع یدارا یرانیا یهاباغ
 بهشتی ،«مکانروح –مکان حس» ییبا حس فضا یبه مکان دنیدر جهت کمال انسان در رس انیرانیبر افکار ا یمبتن
صورت جامع به یرانیا یهاباغ تیاهداف و اهم یمقاله امکان بررس نیمدنظر گرفته شده که در ا یبر اصول انسانیمبتن

 شده است. دهیفراهم گرد ،یابیمورد ارز
 

 یاصل یساختارها ،ییبایانسان، ز ران،یا یمعمار ،یرانیا یهاباغ یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 ارشد معماری داخلی، گروه معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر، ایرانکارشناسی -1
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 مقدمه  -1
استفاده از عناصر مواد و مصالح اند. خود اختصاص دادهدر جهان به6سازیجایگاهی شایسته در معماری باغ 0های ایرانیباغ

تشکیل صورت  7وجود آمدن باغ ایرانیدر به هریک عناصری وجودی ظهور بسیار آگاهانه 2و معماری 5آب 4گیاهان، 0چون زمین،هم
ز مصالح و مطلوب ا 2گیری و استفادۀ سازگاروهوایی و جهت در جهتگرفته شده است. شناخت عمیق معماران ایرانی از شرایط آب

های دیرباز بخش اساسی از زندگی ایرانیان و معماری این سرزمین سهم داشته و نشان از گواهی این مسئله بوده است. باغ از زمان
در جهان بشریت  01کند تمدن ایرانخودنمایی می 9صورت چهارالگوییهای باز و معموالً بیشتر بههای ایرانی دارای محوطهدارد باغ

وجود آمده بر مبنای افکار و با عناصر به 06بوده و تأثیرگذاری آن در فضا 00های کهن در زندگی آدمی )انسان(،ای از تمدنلفهمؤ
یکی از خصوصیات بارز و بسیار ارزشمند سودمند  00های ایرانیباشد. توصیف باغعقاید اصولی و خاص مختص به تمدن ایرانی می

تا چندین دهۀ گذشته  02از دوران باستان 05باشد. فرهنگ و هنر ایراننظیر میبوده و یکی از اسناد خاص و بی 04معماری ایران
گرفت که درهمین راستاء برای شناخت فرهنگ و هنر ایرانی های بسیار وسیع و فراتر از محدودۀ جفرافیایی سیاسی دربرمیحوزه
های فرهنگی، هنری و معماری واقع در درون مرزهای کنونی اکتفاء بسنده کرد بلکه الزم است توان تنها با بررسی آثار و پدیدهنمی

های که روزگارانی بخشی از قلمرو ایران یا فرهنگ ایران تأثیر پذیرانده شده توجه گردیده شد. فرهنگ و هنر قومی در با سرزمین
 07ای ترکیب شده از ذوق،های ایرانی جوهرهباشد باغاریخ میهر منطقۀ جغرافیایی در هر عصری یا یک وقت معین در گسترۀ ت

چون ها همها مکاندر زمان 60انسان در جهت هویت 66)فلسفۀ زیستی(، 60شناسیو هستی 61خالقیت 09قدرت فکری، 02مهارت،
آوردن و ماندگار کردن و رای فراهمتوان بمصور ایجاد شده و می 64بناهای ارزشمند نتیجه حاصل و تالش معماران در تجسم خیال

های تاریخی نشانی ایرانی پیوندی نزدیک میان مفاهیم نهفته و در دورهخصوص باغ جلوگیری از گزند فراموشی آثار ارزشمند به
اند ند دادههای مختلف بشری را با یکدیگر پیوای که در طول تاریخ تمدناند و مانند حلقهاز خود برجای گذاشته 65،«سبک»

های ممتاز در جهانی و فرهیخته شدن با هنرها و اهداف در در تاریخ و ویژگی 62های نمادینچنین یکی از پایدارترین نقشهم
یگانه  در قلمرو این حوزه بوده است. اهمیت و پرداختن به این موضوع، مطلق 67نمادینه کردن آن، که انسان بخشی از پیام آفرینش

های نمود پیدا کرده سهولت دسترسی باغ 62بخشعنوان عنصر وحدتاساسی بهمستقیم با هویت با تکیه بر عملکرد نقش و ارتباط

نوردد که محیط طبیعت درمی –روان، هوای تمیز و پاکیزه مناظری بدیع در رابطه با انسان ایرانی به طبیعت بکر فضایی سبز، آب
اند. طرح کلی باغ در های جهانی به خود جای نهادینههم آمیخته و آغوش جداناپذیر در میان باغسرچشمۀ الگوهای باغ ایرانی به

تری توان اطالعات مفیدی و موفقها میچنین برای شناسایی این مشکل با بررسی نگارههای مختلف امری مشکل بوده همدوره
باشند که می 69های ایرانی نشان هویت ایرانیح کلی باغ را با جزئیات نشان دهند باغتوانند طرها نمیآورد چراکه این نگارهدستبه

کلی صورتدهند بلکه بهها و جزئیات کلی را نشان نمیها نشانهکه انگارهاند. طورینقاشان ایرانی در این امر کوتاهی فراوانی داشته
وبوته، آب و انسان به (. و بیشتر درختان، گل56: 0091شود )ویلبر، ک یافت نمیباشد بدون جزئیات یا از منظرۀ دور که کوشمی

های های ذوقی و ذاتی و سابقۀ بسیار طوالنی در تاریخ ایران و باغسازی آن یکی از پدیدهشود. طراحی باغ و محوطهچشم یافت می
کردند و درنهایت های خود را شروع میدن به محیط، طراحی و ایدهایرانی دارد. باغبانان ایرانی بیشتر با سلیقۀ شخصی و نگاه کر

اند. از نکات بسیار مهم در رساندهکردند و با تغییرات بسیار کار را به  آخر میبخش در ساخت باغ ایفاء میمعماران نقش وحدت
ها درهم کاری و درختچهسو با طبیعت درختایرانی همهای ایرانی در نظر گرفتن کوشک با فرم و ترکیبات تلفیق با هنر طراحی باغ

 00ای زیباانسجام تصور انسانی از بهشت پدیده 06و فضایی بهشتی با زیبایی چشمگیر، ثمربخش 00مکانو روح 01مکانفرورفته حس

برای انسان که خود سبب  05ش فضاو درک کامل محیط متناسب با نیاز انسانی در جهت آفرین 04شناختیزیبایی –شناسی با زیبایی
های ترین باغوجود آمدن آن با تنوع بسیار زیاد در اختیار بشریت در جهان هستی تجلی و تداعی فراهم آورده است. یکی از کهنبه

باشد می 07هخامنشیهای دورۀ تاریخی یکی از باغ 02شود باغ پاسارگادبرجای ماندۀ ایرانی از الگوی چهارباغ نسبت و ارجاع داده می
های با ساختار تازه در کاخ 02سازی در دورۀ ساسانیچنین بعد از دورۀ هخامنشی الگوی چهارباغ(. هم54-75: 0076)استروناج، 

دید مند گرصورت نمادین بهرهتوان بهتر بر روی آثار دورۀ ساسانی میور و نمود پیدا کرد و مراتب ویژه و فراوانساسانی بهره
از الگوی چهارباغ تبعیت  09چون پیش از اسالم بود و در دورۀ اسالمی(. الگوی چهارباغ در دوران اسالمی نیز هم45: 0091)زارعی، 

چهار  41باشد که از الگوی هندسی(. الگوی چهارباغ یک الگوی باغ ایرانی در جهان معرفی شده می69: 0020گردید )فقیه، می
در برخورد با  40الگویی شهرت داشته وابستگی الگوی باغ و جهان بینی ایرانیان پدیدآورنده منظر ایرانینبخشی و به عنوان که

شود و محیط )دنیای بیرون(، است الگویی که ریشه و جهان بینی دارد. الگوی باغ ایرانی با تمام مفاهیم خود در هندسه تداعی می
باشد و الگوی قدرتمند در رسیدن به تکامل هماهنگ واالیست که جستار حقیقت معنایی میگاه معنای ریشه پنهان و کهن و جلوه

ها تا به امروز ادامه های متنوع و فرشها، نقاشیانگاره 46چون شاهنامه،چنان در اشعار نفیس همسازد سیرتکامل این الگو هممی
ده گردیده شده است لذا فراموشی طبیعت، انسان را در رسیدن به هویت به حیطۀ فراموشی سپر 40دارد اما در معماری و شهرسازی

یافته های تجلیگرا با رنگها و هنرهای طبیعتکه ظهور دوبارۀ الگوهای کهن با طرحدهد طوریسوق می 44هویتیدچار ابهام و بی
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کار و ای که قلب ایستاده بهمکان زنده و مانند مردهمکان در فضا با حسسازی گونه اصیل در رسیدن به آفرینش دوباره روحباغ
نام باغ ایرانی بوده و سازی در ایران سنتی دیرینه و جزوء میراث فرهنگی و طبیعی ارزشمند بهگردد. باغافتد و احیاء میتپش می

در ارتباط  47و محیط مصنوع 42با محیط طبیعی های ایرانی طبیعتی متمایزسازی در جهان است. باغاصلی باغ 45عنوان چند مکتببه
های شناختی همراه با مکان برای سوق دادن انسان به آرامش و ارتقاء سالمت بازتاب مطلوب در عرصهبوده این آثار ارزشمند زیبایی

های طوالنی در یداری در دورهچنین دلیل پاشد. همکار گرفته میبرای انسان موضوعی کارساز در الگوهای این اثرها به 42شفابخش
سازی ایرانی بازهم بعد از های فرهنگی ایرانی که سبک باغخصوص جنبهتاریخ نشان همبستگی عمیق این عناصر با سایر ابعاد به

 :Massignon, 1921های فراوانی در جهت توسعه فراهم گردید )ورود اسالم مورد پذیرش اکثریت ایرانیان ادامه و پیشرفت

توان با فرهنگ و پیشرفت تمدن استقرار و تکامل یافته، شناسایی عناصر در هر جامعه از اهمیت باال و درک (. باغ ایرانی را می149
(. در فرهنگ ایرانی شناسایی Eliade, Charles J, 1987: 111باشد )تر این جایگاه واال در فرهنگ ایرانی میمفهوم عمیق

عنوان نشانۀ الهی در رسیدن انسان به آرامش از اهمیت بسزایی برخوردارند و این قضیه بارها در متون و هعناصر مانند گیاه و آب ب
 ,Hobhouse, Harpur, Hunningherپندارد )سازی ایرانی را نمایان و معنوی میکتب اسالمی تکرار و زیبایی هنر باغ

که برای فرد زیبایی کنند طوریزیبایی و معنویت نقش اساسی ایفاء میباشد (. هنر، تعیین بخشیدن به زیبایی می30-31 :2011
در رابطه با انسان و محیط تقویت حس بین  51(. هنر از دیدگاه اسالمی ,20Parker :1611است ) 49موجب یادآوری عالم معنا
نسانیت مطرح بوده و ترکیب اثر هنری با های انسانی در رسیدن به اباشد هنر رسیدن انسان به برجستگیعالم پرودگار مدنظر می

های جمال خداوند که در قرآن کریم جلوه 50(. و توصیف فضای بهشتی0-2: 0025اللهی، آیتکند )وجود آن ظهور و نمود پیدا می
اسالم معماران شود چراکه پس از تکیه بر تصاویر انسانی، سرسبزی، و خرمی با طبیعت که حس بهشت در آخرت انسان توصیف می

حاکی است و مفهوم  56انسان(. باغ ایرانی بیشتر با نیاز روح79: 0054آوردند )هنرفر، های با تمثیلی از بهشت فراهم و گرد میباغ
ای در رسیدن تجلی و پویایی فضا در افکار و اعقاید مختلف حضور یافته و باعث حضور عنوان جوهرهباغ ایرانی در طول تاریخ به

پیوسته همآرامگاه و ... نهان پیدا کرده است. لذا باغ ایرانی مانند یک سیستم به -مکتب، باغ مقبره  -اشکال متنوع نظیر باغ مدرسه 
مکان در آن فضا دمیده مکان تا روحوهوایی، فضا، حسو چندسطحی از ساختار تا عملکرد، معنا تا رسیدن به معنویت، اقلیم آب

مصنوع در محیط بوده که با ترکیب همدیگر مفهوم عینی باغ  –ترین اصول ساختار طبیعی اغ ایرانی یکی از مهمباشد پس بمی
های خاص به ثبت جهانی میراث فرهنگی رسیده است و باشد. بنابراین باغ ایرانی با ماهیت و ویژگیایرانی پایدار در محیط می

ای از معماری منظر و ران در این حیطه قرار گرفته است. وقتی زمانی حرفی یا گفتهنظازپیش موردتوجه پژوهشگران و صاحببیش
های ایرانی خواهد بوده واژۀ باغ بندد واژۀ باغای که در اذهان آدمی نقش میتوان اولین و تنها کلمهوضوح میمنظر ایرانی باشد به

های ایرانی باشد نیز در باغبخش معماری ایران میری هندسه که از عناصر وحدتکارگیهای نهان مانند بهایرانی با استفاده از ارزش
در تشخیص  50های قدسی در ایجاد مکانی پدیدارشناسانهسازی با کیفیتشده و اهمیتی با خصوصیات هویتمبحثی شناخته

چنین سازد. همسیرتعامل ابعاد زندگی ایرانی جاری میگیرد که مملو از ، با طبیعت و محیط مورد بازشناسی قرار می«تشخص آن»
های ارزشمند و محدودۀ یک موضوع تاریخ تأثیر طراحی این نوع از باغفرهنگی بسیاری را تحت -درک عمیق این پدیدۀ تاریخی 

های زندگی خاطرۀ ا و روشهمثابه امری هنری مکانی زیستی با رویکردهای مناسب و شیوهمعماری، معماری منظر و شهرسازی به
الهی کند. در فرهنگ ایران عناصر طبیعی مانند آب و گیاه که نشانۀ برگرفته از نشاننگاه داشتن صدق میاز باغ ایرانی برای زنده

های عاری از ت، ارزش، قدرترین هنرهای ایران با دارا بودن سنتسازی را به یکی از کهنها، هنر باغمحسوب و با ترکیبی از زیبایی

شناختی بودن با هدفی مشخص و زیبا درنظر زیبایی –شناسی پندارد که کنار یکدیگر مفهومی در کارکرد و زیباییمعنویات می
 شود.گرفته می
ز های با خصوصیات بارهای مختلف و ویژگیهای ایرانی در دورهاساس در پژوهش حاضر سعی در شناخت کلی باغبراین

های در دوره 54های جاودانهپرداخته و برای دستیابی به جایگاه واال شناخت هریک از کالبد و عناصر در رسیدن به ساختار این باغ
ها الی نوشتهها در نظر داشته تا با جستجوی متون و کشف حقایق در البهگیری این باغچنین دالیل شکلمختلف خواهد بود و هم

گیری آن مفید و دلیلی یرای اهداف پژوهش مورد بررسی قرار گیرد که باعث توجه و ارتباط این عناصر با تا شکلاز ظهور باغ 
ها با شناخت عوامل تأثیرگذار در ارتقاء باغ ایرانی یکدیگر و ارتباط با پیدایش زمینۀ باغ سبب معنا و مفاهیم در ماندگاری کردن آن

روح دوباره آنان  52سازیو باززنده 55های ایرانی سنتی مقبول در جامعه است که با احیاءارۀ باغنقش اساسی ایفاء کند. احیای دوب
جانبه در بینند و در دستیابی به شناخت درست و درک ادراک کالبدی با اهداف و تبیین چگونگی همهخود میهای تازه بهجلوه

ای باستانی در رسیدن به تداوم و تداعی تاریخی امری افتخارآمیز با خاطرۀ ذهنی های تاریخی با پیشینهموضوع باغ مبتنی بر پدیده
ها زنده خواهد بماند. توضیح مطالب مرتبط با موضوع پژوهش در های ایرانی در معرف و گسترۀ وسیع از سنتایرانی با حضور باغ
وتحلیل آثار از موضوع تالش گردیده با ساختار، نقد و تجزیه بندی کلمات مهم و تأثیرگذاری در تأثیرپذیری بااین مقاله با طبقه

سازی اشاره و فرصتی برای آشنا شدن از میراث ملی فراموش شده در بندی الگوهای ساختاری از سنت باغجهات مختلف در جمع
 57عمیق در جهت احیاء، مرمت، هایهای ایرانی در صور انسانی با نگاهشدن باغهای برای بازندهزمان حال فراهم و ایده
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های عنوان المان و یادبود از باغهای دیرینه در یاد و خاطرۀ ایرانیان و جهانیان بههای عاری از گذشته و سنتسازی با موتیفباززنده
 فرد ایجاد گردد.ایرانی در زندگی انسان پیوند جاودانه و سبک منحصربه

 

 های تحقیقپرسش -2
 کردند؟های تاریخی از چه عناصری تبعیت میی ایرانی در دورههاباغ -0
 های ایرانی چه تأثیری در معماری ایران داشته است؟ارزش باغ -6
 باشد؟های ایرانی مؤثر میسازی، باغچه عناصری در رسیدن به مفهوم و درک عمیق باغ -0
 تأثر آن در زندگی انسان )ایرانیان(، چقدر اهمیت داشته است؟های ایرانی مهد زیبایی بوده و زیبایی چقدر در باغ -4
 ای در روند زندگی انسان داشت؟های ایرانی چه پدیدههای پایدار باغجنبه -5
های سازی، باغچه عواملی باعث تأثیرگذاری فرهنگ در شیوۀ زندگی انسان و تأثیرپذیری آن در ساختار کالبد روند عملکرد باغ -2

 ی گردیده بوده است؟ایران

 سازی پیشه گرفته بود؟کثرت و حکمت در باغ –سمت وحدت های ایرانی چه مقدار بهباغ -7
 های ایرانی در رسیدن به آرامش انسانی تأثیرگذار بوده است؟عواملی باعث شفابخش بودن باغ چه -2
به سبک در جهان و گسترش توسعۀ در جاودانگی آنان برخوردار  های ایرانی و تبدیل آنچه عواملی در روند جاودانه بودن باغ -9

 بوده است؟
 های ایرانی چه فرصتی در معماری ایران پدیدار خواهد شد؟با احیاء دوبارۀ باغ -01

 

 های تحقیقفرضیه -3

 موزه، باغ باغ ایرانی نظیر باغ کاربریسازی فرهنگ سنت گذشته دیرینگانمان با های ایرانی قابلیت احیاء دوباره و باززندهباغ 
گردشگردی )توریستی(، و ... را دارد، و نیز به لحاظ موقعیت جهانی )ثبت میراث جهانی(، توسعۀ ارزش مکانی با  معماری، باغ

 باشد را دارد. سازی برخوردار میمکان دسترسی به مفهوم ویژۀ باغمکان و روححس
های با رویکرد در طراحیهای تاریخی چند سدۀ قبل های اسالمی، دورههای باستانی، دورهدر دوره استفاده از معماری ایرانی

با مجموعه گذشته دارد که در ارتباط  تاریخیعاری از فرهنگی  یفضایمحیط با باعث گسترش و حفظ  های ایرانیبازآفرینی باغ
 تجربه کرد را دارد. حفظ آرامش ارزشمند در شهرهای ایران درتاریخی  های ایرانیباغ

ایجاد های ایرانی، باغتوان در طراحی و ... می های هندسهصیل ایرانی مانند طرحهای اهای سنتی و مؤتیفاستفاده از المان
اعمال ایجاد کرد تا با  های ایرانیباغمکان و تجربه ادراکی را فراهم تا فضای مناسب برای کاربری جدید در  وحدت در حس

 فرد داشته باشد را دارد.ی تاریخی در تکمیل حس ادراک فضای منحصربههادر بازآفرینش فضا نُوتکنولوژی 

 

 اهداف تحقیق -4

 سازی در فرهنگباغ تاریخی ارزشمند و حفظ دوباره های ایرانیسازی، و مرمت باغاحیاء، باززنده رویکردهای با استفاده از
عنوان نماد و نشان سازی ایرانی بهساختار باغ معماری ایرانی در طراحیمیراث ملی و هنرو-به میراث فرهنگی یتوان کمکمی

 دست یابیم.سازی در حوزۀ باغ جهانی

سازی با اعی و اقتصادی که با استفاده از باززندهاجتمفرهنگی،  سازیدر زنده اهدافاهمیت با مشخص نمودن تحقق 
در تر مثل فرهنگی و توسعه گردشگری، های کاربردیاهداف و برنامهسازی فرصتی برای باغجدید در طراحی  شته وگذ هایکاربری

 های داخلی و خارجی مقایسه و تعیین کرد. توریسمجهت گسترش رونق 
ید برای سیستماتیک کردن کار جدهای ایرانی ارزشمند و ارائه یک راهاز جمله باغ کاهش درصد از بین رفتن بناهای تاریخی

مناسب  مندهای واقعی و هدفارزشجهت و محوری در ، و معرفی یک الگو کارآمد خصوص واژۀ باغ ایرانیبه های تاریخیبافت
 دارددیگر تأثیر انسانی با نیازهای مادی و معنوی که بر یکبرای دستیابی به اهداف های ایرانی(، )باغبرای بناهای تاریخی ارزشمند 

 .برخوردار گردد
 

 پیشینۀ تحقیق -5
های انجام گرفته شده و مستندات مکتوب در های ایرانی صورت گرفته برخی از بررسیمطالعات متعددی در باب خاستگاه باغ

سازی و ندهتوان یک گام مؤثر و تأثیرگذار در مرمت، بازز(، می6(، و )جدول 0وری پیشینۀ پژوهش حاضر براساس )جدول روند بهره
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چنین فرهنگ و هم –های تاریخی در پاسخگویی به نیاز هویتی جامعه های ایرانی در بافتاحیاء بناهای ارزشمند باالخص باغ
دهد و ملی، هم هویت انسان را آشکار و به او آرامش میقسمتی از موضوع پژوهش حاضر برخوردار گردید چراکه حفظ آثار و میراث 

 گردد. نماید و هم باعث رونق اقتصادی در جامعه میرا در بین بشریت پایدار میهم ارزش او 
 

 های ایرانیباغو سازی های عرصۀ باغمستندات مرتبط با موضوع پژوهش براساس کتاب -5-1
در باال اشاره شد  (،0طورکه براساس )جدول های تاریخی همانهای ایرانی در دورهبررسی و سیرتعامل کالبد ساختاری باغ

 سازی در بازآفرینی و آفرینش باغ ایرانی مورد مطالعه قرار گرفته شده است.مستنداتی در جهت روش
 

 نگارنده( آوری توسطمستندات مکتوب براساس موضوع پژوهش )مأخذ: جمع -1جدول 

 های مرتبط با موضوع پژوهش حاضرکتاب

 توضیحات استنتاجی عنوان سال نویسندگان

 0072 52زادهحسین سلطان
تداوم طراحی باغ ایرانی در تاج 
 محل )آرامگاه بانوی ایرانی تبار(

 بررسی باغ ایرانی و تاج محل -
 برخی از خصوصیات باغ ایرانی و تاج محل -

شناسی معماری ایرانسبک 0021 59محمدکریم پیرنیا  
 های ایرانی در دورۀ هخامنشیانبررسی باغ -

 های بعد هخامنشیانهای ایرانی در سدهتأثیرات باغویژگی و  - -

 21مهدی خوانساری
 20محمدرضا مقتدر

 26مینوش یاوری

0020 
 

 ایرانی بازتابی از بهشت باغ

 بررسی تاریخ میراث باغ ایرانی -
های پادشاهان بزرگ قبل از اسالم و دورۀ نگاهی به باغ -

 اسالمی
 سازی قرن نوزدهمباغ -
 های ایرانیوتحلیل گیاهان استفاده شده در باغتجزیه -

های آنهای ایرانی و کوشکباغ 0091 20دونالد نیوتن ویلبر  

 یرانیا هایباغ دهندۀلیتشک یاجزا یکل یبررس -

 یرانیا هایباغ در کاررفتهبه هایفیموت -

 یرانیبرگرفته از باغ ا یانورینینقوش م -

 یرانیا هایباغ عتیاز طب ۀبا جلو ییبایدرک ز -

 24لوئیجی زانگری
 25نازیکا ماندانا رحمتی

 22برونا لورنزی

 

اسالمی –های ایرانی باغ 0090  

های ایرانی قبل های اسالمی در چهارباغهای باغبررسی ریشه -
 از اسالم

از های ایرانی در آثاری چون نقوش برجسته اعمتأثیر باغ -
 ایرانی بر روی فرشهای طراحی باغ

های ایرانی قبل اسالم و گسترش آن در نگاه کلی به باغ -
 اسالم

السادات مریم
 های ایرانباغ مسکونی 0090 27آقاسیدقاسم

 های مسکونی ایران از منظر معماری و هنربررسی باغ -
 شناخت و درک کیفبت فضایی باغ ایرانی -
 شهرسازیجایگاه باغ ایرانی در شهر و  -
 های ایرانیساختار باغ -

 22زهرا آقائی
 29آزاده قرائی

 باغ ایرانی، هنر ایرانی 0096

 سازی در ایران قبل از اسالمبررسی باغ -
 های اسالمیسازی در دورهباغ -
 های ایرانیاصول و ساختار طراحی باغ -
 های ایرانیترین باغمعرفی مهم -

 0090 71زادهمحمد نقی
 باغ ایرانی

 )از خیاالت تا واقعیات(

های اظهارنظرهای دربارۀ باغ ایرانی یا باغ بررسی ریشه -
 اسالمی

 عنوان تمثیلی از بهشتهای ایرانی بهباغ -

 0094 70زادهزهره فاضل
های باغ ایرانی )با نگاهی به باغ

تاریخی ایران که به ثبت جهانی 
 اند(رسیده

 عنوان تجلی و تصویری از بهشتایرانی بههای بررسی باغ -
 سازی هنر ترکیب عناصر معماری، عناصر گیاهی و آبباغ -
های عنوان ریشۀ کهن در تمام دورههای ایرانی و بهباغ -

 خصوص دورۀ اسالمیتاریخی به

 76طاهره )سُها( نصر
0095 

 تجلی حکمت در باغ ایرانی
 آن شیدایپ هاینهیباغ و زم یلغو ۀواژ یبررس -

 در گذر زمان یرانیباغ ا رتحولیس -

 یرانای باغ در کاررفتهبه هایهندسه -
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 های ایرانیباغو سازی های عرصۀ باغمقالهمستندات مرتبط با موضوع پژوهش براساس  -5-2
(، در باال اشاره شد 6براساس )جدول طورکه های تاریخی همانهای ایرانی در دورهبررسی و سیرتعامل کالبد ساختاری باغ

 سازی در بازآفرینی و آفرینش باغ ایرانی مورد مطالعه قرار گرفته شده است.مستنداتی در جهت روش
 نگارنده( توسطآوری جمعمستندات مکتوب براساس موضوع پژوهش )مأخذ:  -2جدول 

 های مرتبط با موضوع پژوهش حاضرمقاله

 توضیحات استنتاجی عنوان سال نویسندگان

 0029 70دوستیعقوب دانش
 باغ ایرانی
 )سخنرانی(

بررسی جایگاه باغ برای استفاده انسان و ترکیب با  -
 عناصر معماری

رابطۀ با سلیقه و فرهنگ مردم و شرایط اقلیمی هر  -
 سرزمین

های ایرانی عامل سایه برای رفاه وجود گیاهان در باغ -
 انسان و تزئین

 جهان باغ ایرانی 0027 74بهشتیسیدمحمد 
 بررسی جایگاه باغ ایرانی در فرهنگ ایرانی -
 بازخوانی آثار از منظر میراث فرهنگی -
 حیاط باغ ایرانی -

 75مهرداد قیومی بیدهندی
 

 های باغ ایرانیالیه 0027
 های باغ ایرانیبررسی مغایرت -
 های وحوه گوناگون باغ ایرانیالیه -
 نقد باغ ایرانی در بستر تاریختحلیل و  -

 72ماریا اوا سابتلنی
 

0027 
 

 با ایرانی: واقعیت و خیال
 

 های میانه باغ ایرانیبررسی سده -
 انگیزانداز شگفتسیر معماری با چشم -
 توصیف چهارباغ -
 پیون انسان ایرانی با باغ ایرانی -

انیایرهای زیبایی در باغ جلوه 0096 زادهیمحمد نق  
 عنوان عامل هویتبررسی باغ ایرانی به -
ارتباط باغ ایرانی با زیبایی و اصول شناسیی حاکم بر  -

 های ایرانیزیبایی باغ

 77لیال مدقالچی
 72مجتبی انصاری

 79محمدرضا بمانیان
یرانیمکان در باغ اروح 0090  

بررسی واژۀ مکان در فضاهای معماری و ارتباط انسان  -
 تبا طبیع

 عنوان منظر ایرانباغ ایرانی به -
عنوان یک الگوی موفق با تصورات باغ ایرانی به -

 انسانی

 21اله متدینحشمت
 20رضا متدین

 لزوم ایجاد باغ ایرانی 0094
گیری و گسترش شکوفایی در بررسی احداث، شکل -

 سازی و معماریرسیدن باغ
 ایرانی باغگیری سالی در شکلتأثیر اقلیم و خشک -

Albert Fekete 

Reza Haidari 
6105 

Special Aspects of 

Water Use in Persian 

Gardens 

 بررسی اهمیت باغ ایرانی از نظر اقلیم -
 های ایرانی نشانۀ زندگی، روشنایی و پاکیزگیباغ -
 ساختار عناصر معماری در رسیدن انسان به آرامش -

Leila Mahmoudi Farahani 

Bahareh Motamed 

Elmira Jamei 

6102 
 

Persian Gardens: 

Meanings, 

Symbolism, and 

Design 

های های ایرانی برای آینده نسلبررسی سیرتکامل باغ -
 بعدی

 های ایرانی نماد هویت ملت ایرانباغ -
Jamal-e-Din Mahdi Nejad 

Hamidreza Azemati 

Esmaeil Zarghami 

Ali Sadeghi Habib Abad 

6107 The Role of Water in 

Persian Gardens 

 بررسی نقش آب در زیستگاه انسانی -
 مفهوم آب در معماری و درک تعامالت  -
 عنوان عنصر روح در باغ ایرانیآب به -

Nasser Barati 

Ayda Alehashemi 

Arman Miniator Sajadi 
6102 

 

Iranian Worldview 

and 

Axial Pattern in 

Persian 

Garden 

 های جهانیبررسی باغ ایرانی در تمدن -
عنوان الگوی چهارباغ مطرح در های ایرانی بهباغ -

 جهان
 بینی و بهشت و حرکت از تاریکی به روشناییجهان -
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 22تحقیق روش -6

 20وتحلیلتجزیه و بررسی با اول مرحلۀکه در  بوده استتحلیلی –پژوهش مورد مطالعه به لحاظ روش تحقیق، از نوع توصیفی
و  24ساختار به لحاظ ای بهره گرفته شده است که در این مرحلهمتون کتابخانهکتوب و از روش  ها و اطالعات وداده گردآوری در

پرداخته و  25فردهای منحصربههای مختلف با ویژگیهای ایرنی در تمدن ایران در دورهوجود آمدن باغسازی و بهباغنوع کالبد 
 سازگار کارگیریبه شیوهای با های تاریخی ارزشمندباغجهت تسرّی در امر اهداف پژوهش، درنهایت با بررسی و علل عملکردهای 

أثیرگذار در فرهنگ، هنر، معماری، در احیای دوباره آنان گامی ت سازیباززنده و انتخاب در مؤثر و دقیق تصویریدر صور انسانی 
و باالخص در  به استدالل مثبت رسید عنوان )باغ ایرانی(،سبک جهانی و نمادین بهدر جامعه درباب  ری منظر و شهرسازیمعما

وجود آمدن هویت گذشته در جهت سازی در جهان امروزی و زندگی امروزی و بهجاودانه کردن هرچه بیشتر این سبک در باغ
و افراد خاص فرصتی  27ملی ه و موردتوجه مخاطبان فعال در حوزۀ میراثپراخته شد گان،مندی از هویت گذشتو بهره 22سازیهویت

  .نهان گردیده است 22سازی هویت ایرانیروشن در روشن
 

 های ایرانیباغ -7
سیرتاریخ دهنده به معماری و معماری منظر در های ساختاری و شکلو پدیده 29ترین نگرشهای ایرانی یکی از اصلیباغ

ترین و های ایرانی از قدیمی(. باغ6: 0092وند، باشد )آجنفوذ با گسترۀ جغرافیایی مواجهه میهای تحتو تمام سرزمین 91ایران
صورت باشد و معموالً بهای تاریخی، فرهنگی در کالبد سرزمین ایران میرود. باغ ایرای پدیدهشمار میهای دنیا بهترین باغمهم

وجود زمین، گیاه، آب و نظام معماری باهم تلفیق و محیطی مطلوب با آرامش برای انسان به 90ای متوصل با محصوریتمحدوه
ای های ایرانی فرآوده(. باغ71-75: 0022چراغی، و باورهای مبتنی بر آن )شاه 96آورده، ساخته شده در جهت قواعد هندسی

ها پدیدار های ایرانی در طول تاریخ با تجربه و عاری از ویژگیه شده و از آن زائیده گردیده است. باغمحیطی، جامع از محیط گسترد
گذارد عالوه بر آن محیط، بر انسان تأثیر میزاید و بهاند و مدام درحال تحول بوده چراکه از درون خود تجربه میشده 90و دگرگون
های خیال چون باغذهن و زندگی از سنت گذشتگانمان بوده هم 94ایرانی محصول تعامل هایباغ (.221-224: 0029)فالمکی، 

 –شناسی باشد که شناخت و تحلیل آن بر زیباییمانند معماری ایرانی از درخشندگی در جهان درصدد آن می 95،«ایرانی»
منظر بهشتی، تنوع فضایی، مکانی تأمل از هندسه با (، با تکیه بر آئین و بیکران حضور آب، 0شناختی براساس )تصویر زیبایی

های ایرانی با ظاهری های ایرانی بدل گشته است. بنابراین باغسازی در باغسرآغاز باغ 92مفاهیم ذهنی و خیال انسان در زیبایی
سو با معنایی و محیطی هم هایچنین ارزشموعود است. هم 92، اصول مشخص و بنیادین نمادی از بهشت97ساده و برپایۀ طراوت

های ایرانی درمیده و سازی، باغیابی به مجموعۀ شاخص، فضایی عملکردی و عاری از کمال در باغهای فرهنگی در دستریشه
زمند ها در گسترۀ تاریخ در کشف وجوه باغ ایرانی برای شناخت آن نیاای تاریخی در شناخت و آگاهی محتوای پدیدهعنوان پدیدهبه

 در گسترۀ معنایی بوده است. 99تحقق و ستایش

 
 های ایرانی )مأخذ: نگارنده(شناختی در باغزیبایی –شناسی زیبایی 111واکاوی –1 تصویر
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 های ایرانینظران دربارۀ باغهای مختلف صاحبدیدگاه -2
های ایرانی های متفاوت در مورد باغمختلف و گفتههای بررسی و مطالعات انجام گرفته شده در پژوهش حاضر در مورد دیدگاه

های وقول دیدگاهو نقل 010نظرانهای ایرانی را مختص ایرانیان دانست چراکه عوامل و عملکردهای گستردۀ صاحبتوان باغمی
های ایرانی اساس موضوع باغبرهمینتأثیر قرار داده، نظران را موردتوجه و تحتآنان از تمثیل بهشت روی زمین بسیاری از صاحب

های ایرانی و تأثیرگذاری سازی، باغگیری باغنظران در ایجاد و شکلهای مختلف صاحبعوامل متعدد مطابق با دیدگاهتوان با را می
کانی، مناسب برای آرامش های ایرانی م(، باغ0چنین براساس )جدول آن در تأثیرپذیری در انسان مورد ارزیابی قرار داد. هم

 مورد توجه قرار داد. 014و جهان 010جامعه 016ملیانسان و معیارهای زندگی انسان در ساختار هویتروح

 )مأخذ: نگارنده( های ایرانینظران در وجود باغهای صاحببرخی از دیدگاه –3جدول 

 

   
ف

ردی
 ایرانی( های)باغ –سازی در رابطه با ساختار باغ هادیدگاه برخی از 

 پردازنظریهدیدگاه  پردازاننظریه

ی 
ی: معمار

داخل
- 

سفه
فل

 

 015محمد دبدبه 0
سازی، و ملی در باغدر رسیدن به هویت ایرانی انسان، نشان جاودانگی «های ایرانیباغ» -

 رسیدن به جهان ابدی با تمثیلی از بهشت پروردگار یکتا.

 محمدکریم پیرنیا 6
های دارای فرد بوده یکی از ویژگی، یک پدیدۀ ویژه و جایگاه منحصربه«های ایرانیباغ» -

 باشد.های ایرانی میانداز اصیل با ویژگیگرایی بودن باغ ایرانی با چشماهمیت درون

 زادهحسین سلطان 0
های ایرانی باغ ، هیچ فضای منفی از فضاهای دیگر نیست، فضاهای«باغ ایرانی»معماری  -

 دارای هویت و عملکرد مستقل بوده است.

 دوستیعقوب دانش 4
کاری، آب و کاری، گل، باغی است از ترکیب با عناصر معماری، درخت«باغ ایرانی» -

 ایرانی. انسانگیری با فرهنگ و سلیقۀ های گوناگون شکلجلوه

 012آزاده شاهچراغی 5
درحقیقت نامیدن مکانی مقدس که بخشایش ایزدی در آن، به ، «های ایرانیباغ» -

 دهد.تأثیر قرار میگردد تحتباشندگان در آن عطا می

 017سیدامیر منصوری 2
چنین ابزاری برای باشند، همعنوان عامل استقرار موقت و دائم می، به«های ایرانیباغ» -

 در جهان با عناصر اعم از چهارالگویی و چهارباغ، عناصر طبیعی. انسان ایرانینمایش قدرت 

 باشد.، یکی از خصوصیات کلی از وجوه باغ در جهان می«های ایرانیباغ» - 012غالمرضا نعیما 7

 019داراب دیبا 2
اند این اصول بندی دقیق نمود گشته، یکی از اصول طراحی با دسته«های ایرانیباغ» -

انداز: نقش ویژه باغ در محیط پیرامون، هندسه حاکم بر معماری، مرکزیت، جریان آب، عبارت
 و تأثیرات روانی و اقلیمی.

 العابدینخواجه زین 9
 معروف به:

عبدی بیگ 
 001شیرازی

باشد ، یکی از سودمندترین خصوصیات معماری ایرانی بسیار ارزشمند می«های ایرانیباغ» -
در درون محدودۀ محیط پیرامونی از هر لحاظ اعم از موقعیت جغرافیایی و که اصول طراحی 

 باشد.می انسان ایرانیفرد دارای زیبایی و هویت های منحصربهویژگی

 ، باغی است از حرکت ظلمت به روشنایی یا تاریکی به سوی کمال.«های ایرانیباغ» - 000مالصدرا 01

 

  
ف

ردی
 

 ایرانی( های)باغ –سازی در رابطه با ساختار باغ هادیدگاه برخی از

 پردازنظریهدیدگاه  پردازاننظریه

ی
ی: معمار

خارج
 

 006آرتر آپم پوپ 0
ترین فلسفۀ زندگی ایرانی باتوجه به اهمیت زندگی ، یکی از کانونی«های ایرانیباغ» -

 ایرانیان بوده است.

 000فیلیس آکرمن 6
ترین منابع در زمینۀ پدیدار شدن ترین، معتبرترین و غنی، یکی از مرجع«ایرانیهای باغ» -

 باشد.باغ در جهان می

 004انگلبرت کمپفر 0
دهندۀ، تمثالی از بهشت تداعی و تجلی ، با ترکیب عناصر تشکیل«های ایرانیباغ» -

 باشد.جبروت زیبایی را به تماشا گذاشته میوجالل

 شمار آورد.های آن بهشت زمینی بهو کوشک توان با عمارت، را می«های ایرانیباغ» - 005شاردنژان  4

 بهشت ایرانیان جلوۀ طبیعی در جهان داراست. -، بهشت باغ «های ایرانیباغ» - دونالد نیوتن ویلبر  5

 آید نه به بهشت.شمار میجهان بههای ، یکی از زیباترین باغ«های ایرانیباغ» - 200هرمان نوردن 2

 توان مفهوم چهارباغ که مختص آثار ایرانی است بیان نمود.، را می«های ایرانیباغ» - دیویداستروناج007 7

 باشد.های برای شکار مختص شاهان میترین مکان، یکی از نایاب«های ایرانیباغ» - 200آندره گدار 2

 ، یکی از عجایب و غیرقابل تصور در جای دیگر است.«های ایرانیباغ» - 090الکسیس سولتیکف 9

 ، مکانی برای خلوت انسان و تمثیل آن به بهشت توصیف کرده است.«های ایرانیباغ» - 106توماس هوبرت 01
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 های ایرانی()باغ –سازی دهندۀ باغعناصر تشکیل -9

 ایرانی( های)باغ –زمین  -9-1
های اندازی از پدیدهسو با محیط برای تحقق و کنترل اهداف، چشمسخنی از باغ در میان باشد انسان در آن مکان همزمانی 

بوده است.  066هستیباشد عنصر زمین یکی از عناصر اصلی و اولیۀ باغ در جهان، می«زمین»ویژه وابسته به انسان و به 060فرهنگی
چون جنس خاک، شیب و سایر اختالفات در سطح زمین اعم از قابلیت موقعیت، از عوامل دیگری همچنین زمین جدا از شکل و هم

گیری و شرایط الزم برای آبیاری و امکان در جهت 060دارهای شیبهای زمینباشد که نمونهخیزی و آبیاری دارای اهمیت میحاصل
 توان با مطالعات صورت گرفته شده در این پژوهش نتیجه(. بنابراین می050-057: 0072آورد )انصاری، سهیل بودن را فراهم می

های ایرانی در سازی، باغدار برای اهداف باغهای شیبهای مسطح و معموالً بیشتر در زمیندر زمین های ایرانی اغلبباغگرفت که 
خیزی و نوع نفوذ آب مورد بررسی از لحاظ جنس خاک، نوع حاصل هاچنین زمینشد و همهرچه زیباتر شدن محیط انجام گرفته می

شد جدا از جنس خاک قابلیت چند سطحی برای باغ، از نوع های ایرانی در نظر گرفته میگرفته است لذا زمینی که برای باغقرار می
 بوده است.زمین تأثیر بسزایی برخوردار می

 

 ایرانی( های)باغ –درختان  -گیاهان  -9-2
های گل» -0 انداز:عبارتتقسیم کرد که  کلی هدو گرو های اصیل ایرانی بهسازی، باغدر پدیدۀ باغ توانگیاهان را می

بیان نمود که با وجود گیاهان و درختان در کنار یکدیگر با پدیدار گشتن و  065،«و درختان میوه دارسایه درختان» -6و  064،«ینیئتز
شناختی، زیبای -شناسی دهنده یک منظر زیبا با زیباییفرد با سایر عناصر تشکیلان با هندسه و اشکال ساده و منحصربهتلفیق آن
الب در رابطه با مط 062فلسفۀبه علت گستردگی  پژوهشاین  که دروجود آورده است های بهشتی برای رشد و کمال انسان بهزیبایی

، های ایرانیهویتی در باغ 067ساختارییری آنان در تأثیرگذاری بر روابط و زندگی انسان ایرانی در هویتگیاهان و درختان و تأثیرپذ
 گیرند. شرح مختصری از برخی موارد مطالعه در مقالۀ حاضر مورد بررسی قرار می

 

 ایرانی(های )باغ –سازی استفاده شده در باغ وابسته، 122گیاهان و تزئیناتبرخی  -9-2-1
هندسی  ام نظمتأثیر نظتحت رویکردکه این طوریهکند بنظم خاصی پیروی می رویکرد و ایرانی از هایکاشت گیاهان در باغ

 لحاظ موقعیتاز  069،ۀ اقلیمیجنس و گوننوع ایرانی گذشته از  هایدر باغ انگیاه. ه استگرفتمیشکل  الشکایرانی با اباغ در 
بسیار قابل مالحظه است و حتی در حفاظت باغ در  و درمانی و سودمندی و منظر بهشتی محل قرارگیری، طرح کاشت، زیبایی

اهداف متفاوتی از جمله نگرش و ایرانی با  هایگیاهان در باغ .دننکمی ءایفا تأثیرگذاری طبیعی مخرب نقشچون هممقابل عوامل 
 …و  تزئینهای سودمندی برای انسان خود انسان بوده(، ترین ویژگیسودمندی )یکی از اصلی ،دهیاندازی، محصولسایهنظیر 

های ایرانی داشتند و میزبان خوبی برای پذیرا بودن نقش مهمی در زندگی انسان در باغ به همین نسبت گیاهان فترمی کارهب
همانند معماری  .آیندمیامروز خورد و تا به میبه چشم  ایرانیهای اصیل در باغ چشمگیریمیزان  به 001های انسانیآرمان

تداعی مبدل گشته آن نیز  موجود در نادِر های گیاهیگونهرا به  ،«ایرانی هایباغ» ،نظمفرهنگ، هویت و فرد و آمیخته با منحصربه
صورت  سازیهای باغمتناسب با هندسه و نظامکه معماری با اصول و قواعد خاصی چنانایرانی هم هایدر باغو نیز . است
گر یک و نمایان بوده است خودمختص به خاصی و فلسفۀ قانون ،پیرو قاعده هاگونه ، کاشت گیاهان و نیز انتخاب نوعهگرفتمی

نوع انتخاب پوشش گیاهی در  هر منطقه 000اقلیمموقعیت گرچه ا. برخوردار بوده است هامنطقی و هندسی در باغنظیر بیهماهنگی 
 و عملکرد نقش بوده است.میایرانی  هایناپذیر باغجدایی ءجزیکی از مندی، ثر بوده، اما تحت هر شرایطی نظم و قانونؤباغ م

 .بوده ،«انسان»ساخت هدف تلطیف نمودن صلبیت، خشونت و مادیت محیط مصنوع  ایرانی هاهای طبیعی و از جمله باغمجموعه
یکی از عوامل مهم . اندشدهکاشته می و ... تزئین ، سودمندی ،، برداشت محصولایرانی، گیاهان با هدف ایجاد سایه هایاغدر ب

ها در فصول بهار و اند اما گلنسبت به درختان مورد توجه بوده ها و گیاهان تزئینی به میزان کمتریگلچنین هم، رودشمار میبه
های متفاوتشان در گیاهان با توجه به عملکرد د.کرخود میبیانسان را از خود 006داند که مانند نقاشیه باغ میتابستان زینتی ب

 ،قعیت جغرافیاییمو آن مکان با درنظر گرفتنهر محل از باغ با توجه به کارکرد  اندهدشخصوصی کاشته میهب مختلف و جاهای
به را  ۀتجرباین ها قرنطی  درداشته است که ایرانیان میگیاهی اختصاص  ۀای و بسیاری از عوامل دیگر، به گونمنطقه ،اقلیمی
مطرح های ایرانی در پوشش گیاهان رنگ سبز کمانی و عنصر رنگ باغهای رنگینرنگها و . زیبایی گلاندآورده بودهدست 

دارویی و کاربردی هم زیبایی و هم از مصارف درنتیجه داشتند و نیز  000داروییمصارف  ،ارف کاربردیمص برعالوه هاگلباشند. می
نظیر ، و سیمای بی، عطر، تنوع، لطافتانسبزی، گیاهایرانی، سر هایباغ سازیباغدر  .گشتندمند میاهان بهرهها و گیگیاهی گل

انسان. خصوصیات گیاهان و تغییر  نماد مرگو  انسان نماد زندگی انداز:ها عبارتساختند این نمادهای ایرانی را تبدیل به نماد میباغ
حال مرگ، فنا، آخرت رنگ در فصول سال نشان حیات و مرگ را به انسان بازگو، هرچند نماد امید، زندگی، آرامش، بهشت درعین

 رفت.کار نمیدلیل بهیچیزی ب گاه هیچگشته است که هیچبرخوردار می مبدل
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 های ایرانی()باغ –سازی برخی درختان استفاده شده در باغ -9-2-2
 دارو محصولکمال(،  -)روح انسانی دار ایرانی به دو دسته سایه هایباغ سازی،شده در باغ کار گرفتهبه که درختانییجااز آن

برای  چنینباشد. همها متکی میعلت گستردگی، در پژوهش حاضر به بررسی برخی از آنو به  شوندتقسیم می )نیاز انسانی(،
(، قرار گرفته شده است. درختان استفاده شده در 4تحصل در روند خصوصیات درختان مورد ارزیابی و واکاوی براساس )جدول 

 ,Geographical) 004اف انسانی )مادی و معنوی(،مند در رسیدن به اهدهای ایرانی از یک نظام خاص و هدفسازی باغباغ

با  005کار گرفته شده در فصول مختلف سال حس دنیوی و آخرت در رسیدن به کمال انسانی(، با الگوی هندسی به101957 :-12
 به عنوان سبک مطرح شده در جهان مورد ستایش قرار گرفته شده است. 002جاودانه کردن باغ ایرانی )حس بهشتی(،

 های ایرانی )مأخذ: نگارنده(بررسی برخی از درختان باغ –4دول ج

 انسانی )کمال( روح سایه، تزئین و ... در رسیدن به –های ایرانی در رابطه با باغ سازی،باغ درختانبرخی از 
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 استنتاج نویسنده درختانعملکرد  محل کاشت درختان نام درختان
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 صورت ردیفیمحور اصلی به 131چنار
 اندازیسایه -
 انداز دید منظر بهترچشم -
 تغییر رنگ برگ در فصول  -

 شکوه و عظمت -
 قدرت -
 کمال انسانی -

 صورت ردیفیمحور اصلی به 131سرو
 اندازیسایه -
 انداز دید منظر بهترچشم -
 شخوص شاخص در کاشت -

 مرگ -
 آخرت -
 حس معنوی -

 صورت ردیفیمحور اصلی به  131ج ایرانیاک
 اندازیسایه -
 انداز دید منظر بهترچشم -
 همیشه سبز -

 نیروی حیاطی -
 گوییراست -
 حس زندگی -

 141سپیدار
محور اصلی و حاشیۀ دیوار 

 پیرامونی 
 قابلیت استفاده در اطراف بنا -
 باد شکن -

 قدرت -
 آرامش و سکوت -

 حاشیۀ دیوار اصلی و محور آب 141تبریزی
 رشد سریع -
 استفاده در بنا -

 سال قمری و شمسی -
 مظهر روشنایی -

 142گنجیشکزبان
های دیوار، محور اصلی و کناره

 درختانمابین 
 اندازیسایه -
 استفادۀ دارویی -

 سازگاری با طبیعت -
 تولید -

 در محور آب 143بید
 خاصیت دارویی -
 مکانحس –مکان حس: روح-

 ضعف قدرت -
 طبیعت زنانه -

 نیاز انسانیو ... در رسیدن به  میوه –های ایرانی در رابطه با باغ سازی،باغ درختانبرخی از 
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 صورت پراکندهمحور اصلی به 144نخل
 میوۀ بهشتی -
 اندازی و تزئینیسایه -

 حس زندگی -
 نیاز انسان -

 محور پنهان 141ومُ
 استفادۀ خوراکی و خشک -
 اندازی و تزئینیسایه -

 نماد پاکی و خاری -
 شراب -

 محور فرعی 141توت
 استفادۀ خوراکی و خشک -
 کرم ابریشم -

 نماد جدیت -
 احسان -

 دارجاهای گوشه 141انجیر
 استفادۀ خوراکی و خشک -
 خاصیت دارویی -

 حس زندگی -
 صلح -

 141عناب
های دیوار و مابین کناره

 درختان
 اندازیسایه -
 خاصیت دارویی -

 زایش -
 پایداری -

 اطراف محور اصلی 141سیب
 استفادۀ خوراکی و خشک -
 تزئینی -

 عشق -
 هویت -

 حاشیۀ دیوار اصلی و محور آب 111گردو
 استفادۀ خوراکی و خشک -
 سازی و ...منبت، مبل -

 طول عمر -
 پیری -

 111سنجد
های دیوار و مابین کناره

 درختان
 استفادۀ خوراکی -
 خاصیت دارویی -

 زایش -
 دادگیدل -
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 ایرانی( های)باغ -آب  -9-3

بر چنین عالوهشد همکار گرفته میبهایرانی  هایسازی، در باغباغۀ منظردهندۀ تشکیلعنصر ترین و حیاتیترین آب به عنوان اصلی
 ,Johnson) آورده استمی 056ها به ارمغانکه برای آبیاری استفاده، نقشی فراتز از آن هم در زندگی انسان در جهت زیباییاین

73-Links, 1929: 71 .)کهشته طوریدوش دا ای انسان برشرایط آسایشی برنیاز در جهت س فراتر از تأمین باری بَ چونهم 

که  در پیرو پاکی – حضوری نمادینبه آن در اکثر نواحی ایران  که با وجود مشکالت دسترسی ودهبمعنوی آن تا حدی  050منزلت
شده است و هر کجا که آب بیشتری در میاز آن به نمایش گذارده ، معماری ایرانیدر  055با اصل پرهیز از بیهودگی 054متناقض

شده میزده چشم نواز بهصورت زیبا و چشمبر منظر باغ ایرانی تری از آن پررنگ تری وتری، مهمچشمگیری دسترس بوده نقش
های آب بر انسان و نقش آن در زندگی و های آب در صرف سودمندی برای درآمدتوان یکی از عملکرددالیل را می است. این

توان (، می6های ایرانی براساس )تصور حضور آب در باغ 052مراتبسلسه های ایرانی برخوردار گردید.سازی، باغصرف آن در باغ
 حضور و وظیفۀ عملکردی آب در فضا نمود پیدا کرد.

 
 های ایرانی )مأخذ: نگارنده(سلسله مراتب حضور آب در باغ –2تصویر 

 
گیاهان  -بعد عملکردی به آبیاری درختان  کهبه طوری، عملکردی و نمادین ازۀ اصلی اعمآب دارای دو وظیف ۀ اول حضورمرتب

صورت منظری برای مفهومی خاص به 057عنوان تجلیفضا می شود و از بعد نمادین به محیط و پرداخته و باعث ایجاد طراوت در
رد استفاده برای های موبزارشناخت امرتبۀ دوم  .دهدپاسخ می یوجودانسان ، به نیاز درک یابد که در حقیقتدیدار نمود میتداعی 

آب از باغ، ۀ سوم خروج مرتب شود.میکار برده سیسات بهأاغ جهت دستیابی به نوع طراحی و تنمایش چگونگی حضور آب در ب
بعد از آب  چنینهم شدروانه می های دیگر، مزارع، شهر و ...باغسوی بهکردن باغ  سیراب وجریان استفاده و  که بعد ازطوریبه

 های سفالین(،)لوله های ویژه و استعانت از تنبوشهمین با استفاده از کانالزیر زَهر و جوی و یا در ِصورت نَاز باغ یا در سطح به خروج
 .رده استکسوی مقصد حرکت میبه

 ترین، معمولی ایرانیهاآب در باغ راوانیبرای نمایش فکه طوریها استفاده مایش جریان حرکت روان آب، از نهرها و جویبرای ن
)سمیعی،  اندشدهمی برخواسته (،0، براساس نمونۀ )تصویر نما )جوی یا حوض(که از کف آب اندبودههایی ار فوارهابز و کارآمدترین

 همانندگر و مهزکوتاه و زماین موسیقی گاه آمدند عمل میبهفضا محسوب و آهنگ  052موسیقی درواقع ،هافواره( 071-661 :0022
تؤامان با هیجان در ایجاد حس فضایی با تمثیلی فراتر از زندگی به گوش انسان تداعی  059رهیاهوموسیقی متن، و گاه با نشاط و پُ

بوده  و محیط گر تسلط انسان بر عناصر طبیعت، نمایانتوسط فواره رودخالف نیروی جاذبه در هوا باال میوقتی آب بر لذا  .شدمی
 است.

  
 نمونۀ فوّاره آب در باغ ایرانی )مأخذ: نگارنده( -3تصویر 

ورود آب به باغ: مرتبۀ اول

حضور آب در باغ: مرتبۀ دوم

خروج آب از باغ: مرتبۀ سوم
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چنین آب با روشی هم آیدشمار میبهنظیر ای بیمعماری آب و ترکیب آب و گیاهان حماسه در حقیقت معماری باغ و های ایرانی،باغ
پیوسته با همبا هماهنگی بهنتیجه ماند و درمیراکد  هانماها و آبدر حوض شوددر مسیر جاری می 020،و هوشمندانه 021متفکرانه

و فرهنگ هنر  (.mYavari, Moghtader ,Khansari 99 :1998-104کند )خود پیدا میبه 026هندسه و ساختار سیستماتیک
از خیالی، هنر تصویری  ۀد قوبه مدطبیعت مثالی محیط هایی است که در آن، خلق واالترین نمونهکارآمدترین و ایرانی یکی از 

آفرینش بالفاصله پس از از تقدسی نائل  020کهن، – آب در فرهنگ اساطیری ایران باستان. دهدقرار می در مسیر تجربهفرهنگ 
پیوند حضور قدسی و  یدر تفسیر سنتی امرهای ایرانی غبا در زبیاییهنر و  (.022-091: 0021بوده است )قریشی، آسمان و زمین 

عنصر وحدت و تواند باغ را بدون آب که ایرانی نمی هایی باغسازباغایرانی در هنرمند توان گفت کند. میتجلی پیدا می در فضا آب
وجود عنصر آب در باغ، براساس مفاهیم خاص استفاده (. 21-20: 0024منصوری، ) شمار آوردای معنوی و آسمانی است زیبا بههبهر
چنین درنظر آبیاری از یک طرف و هم -توجه به مشخصات فیزیکی و فنی عنصر آب با شودمنظم توزیع می طورشود و بهمی

دهد تأثیر قرار میمعماری منظر و معماری را تحت 024سازیشناختی و محوطهزیبایی -شناسی های مفهومی، زیباییجنبه گرفتن
، مکانحس –مکان روح – 025مکانشناختی و هویتزیبایی – شناسیتوجه به زیباییبر احی باغ عالوهطر (.09-40:  0022)بل،

شده کار گرفته میبهو اند جه به دسترسی به آب طراحی شدهفضا با توکلی ای که ابعاد بوده به گونه روی آبیاریبر  عمدتاً با تمرکز
های ایرانی بررسی شده عملکردهای زیبایی آب در باغ (، انواع5ل چنین براساس )جدوهم(. Thacker, 1985: 120-122است )
 است.

 های ایرانی )مأخذ: نگارنده(پدیدار شدن زیبایی در رابطه با نمایش آب در باغ -1جدول 

 های عملکردیشکل عملکردهای زیبایی های کارکردیعملکرد انواع عملکردهای آب
 هستۀ مرکزی - سطوح مختلف انتقال از مخزن به - 022نهرهای اصلی

 
 مجموعۀ دائمی زیبایی - ها و ...ها، کرترسانی به باغچهآب - 027ای فرعیهنهر

 تداعی پیوند دهندگی - های فیزیکی در حرکت آبدهندهاتصال - 022هاکانال

 

 029کبکیسینه
دادن جهت ایجاد موج در بیشتر نشان -

 آب
 نشینحرکت و صدای دل -

 

 جلب توجه - گردش مکرر آب - 071گردانآب

 

 پیوند زیبایی - های سفالی برای انتقال آبلوله - 070های سفالیتبوشه

 

 نشینصدای دل - فواره مانند جهت گرداندن و حرکت آب - 076گاهجوش

 

 نماد سرچشمه - جوشش آب به سمت باال - 070فشانفواره و آب

 نماد انعطاف - با اختالف فشار آب را به سمت جلو - 074شترگلو

 

 نشینایجاد آبشار و صدای دل - دارهای شیباستفاده در زمین - 075نمای پلکانیآب

 

 ذخیرۀ آب اصلی - 072اسختر
قلب باغ، زیبایی مقابل  -

 کوشک

 پذیری آبنقطۀ عطف و شکل - ذخیرۀ آب مصرفی - 077حوض 
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خود بهکه چشم را از دوردست جاو از آن در مناطق مختلف باغ است نقطۀ عطفو ها منظره ،مناظرصورت موضوع آب در واقع 
 به یغم و اندوه و نگران را باها هیهمراه باشد و سا یتواند با طراوت و زندگیمکند، پذیرتر میروح انسان را دل کیتاباند و از نزدیم

شکوه او بفراهم نظیر سازگار با محیط و قلمرو گسترده با ترکیب بی یهاو صحنه یسرزندگ دارد که واطراوت و حرکت  سمت
گیری باغ ایرانی نقش ترین پدیدۀ عنصر باغ در شکلتوان مهمطورکلی آب را میدهد. بهمیقرار فرد از زیبایی منحصربه یاندهیفزا

گیری فضای سبز امکان هرگونه شکل 072ویژه در مناطق مرکزی و جنوبو نواحی ایران به بست، زیرا کمبود آب در بسیاری از نقاط
وجود ساخت و وجود هر باغ در نواحی وجود یک منبع آب دائمی بوده لذا کمبود آب افزون بر دالیل اقلیمی سبب بهرا دشوار می

 صورت بارز مورد توجه قرار گرفت. های زیبایی بهآمدن جنبه

 های ایرانی()باغ -معماری   -9-4
اند که ضمن رعایت اصول معماری ایرانی یکی از بارزترین های ایرانی عناصر معماری را درون خویش و پیرامون باغ جای نهادهباغ

درمیده است که رابطۀ  دهندۀ باغ ایرانیدر عامل تشکل وحدت معماری و باغ ایرانیآید شمار میبا طبیعت به 079گراییتمایزات برون
کار گرفته شده در باغ و عناصر معماری اعم از کوشک، منظرسازی، تزئینی )مجمسه، گلدان و با زندگی و تفکر انسانی و بناهای به

از لحاظ طورکلی های ایرانی بهباشد. باغسو با نیاز انسانی می...(، و ... که همگی عوامل عملکردی و سازنده در ایجاد عناصر هم
عنوان ورودی و نسبتاً بزرگ برای های ایرانی فضایی بهدر بیشتر باغ 102عمارت سردر: -0ساختاری به سه بنای اصلی شامل: 

گرا طراحی و ساخته و صورت بروناین نوع بنا بیشتر به 020عمارت اصلی یا کوشک: -6شد. تشریفات دیوانی در دو طبقه ساخته می
این  026عمارت اندرونی: -0شود. اعم از فضایی طبیعت و باز از چهار قسمت یا حداقل دو جهت به محیط باز می با محیط پیرامون

یافت. و یک بنای خدماتی عنوان حرم، برای زندگی خانواده اختصاص میگاهی و حکومتی بههای سکونتنوع در بسیاری از باغ
 شد.یبرای استفادۀ کارکنان و ... درنظر گرفته م

 

 123های ایرانیالگوی باغ -11
های های مختلف از یک الگوی مشابهه در پیکربندی این قلمرو تکرار گشته و حتی به سرزمینهای ایرانی در طول دورهالگوی باغ

ی چهارباغ در های مشترک و درک عمیق با عناصر گشته است الگومانند هند و ... تبدیل به یک هویت واحد و طرح اصلی با زبان
بندی چهارباغ داشته است برانگیز و مفاهیم عمیق با هندسه در تقسیمهای مختلف دارای رمزورازهای بحثباغ ایرانی از دیدگاه

اعتقاد برخی چهارباغ همان چهار فصل چنین درمطالعات گوناگونی در مورد تاریخ استفادۀ الگوی چهارباغی انجام گرفته و بههم
ارزش باغ ایرانی اغلب با نیازهای انسان بوده براساس  (.Sackville-West, 1354: 398-404قرار گرفته شده است ) موردتوجه
سازی و الگوی باغ ایرانی در طول زمان با های قدیم بخش مهمی از زندگی ایرانیان بوده تداوم باغ(، و این ارزش از زمان4)تصویر 

پندارند باغ ایرانی یکی از مضامینی است که نظیر منظر ایرانی در رسیدن به هویت را عنوان میچون با عناصر شناخته شدن آن هم
 باشند.بر اهمیت و ایفای نقش در آثار مختلف هنرومعماری دارای اهمیت حائزی میعالوه

 
 نگارنده(های ایرانی در رابطه با عامل پدیدۀ انسانی )مأخذ: های الگوهای باغمؤلفه –4تصویر 

«الگو»

«های ایرانیالهام در باغ»

Inspiration in 
Persian Gardens

:انسان

«آغاز»

«معماری»
یبندترکیب

حقیقت

زیبایی

آرامش

تکمیل

بهشت
:انسان

پایان

«معماری»

زندگی

تخیل

تزئین

فضا

کلیت

هدف

«انسان»

«انسان»
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 124های ایرانیهندسه در باغ -11
بینی ایرانیان و سازگاری با الگوی توان بر روی محور اصلی و جایگاه آن در رسیدن به جهان های ایرانی را میالگوی هندسی باغ

در  025ادی و جهان ابدیهای ایرانی با یک هندسه با الگوی ساختاری و پیوندی با جهان مهندسی در باغ ایرانی تبیین کرد. باغ
: 0020 مقتدر، یاوری، خوانساری،) شودگیری در نظر گرفته میای برای شکلای در باغ ایرانی ایدهنشان دادن ساختار تقسیم هندسه

منظم و مربع ای های که خود دارای تقسیمات هندسهکشیدگی درکنارهم و تقسیم باغ به مربعهای ایرانی با رعایت سه(. باغ91-61
چنین در طراحی باغ ایرانی توجه خاص به ترکیب کلی با اجزاء استوار در خصیصۀ باشد همشکل بودند دارای اهمیت بسیار می

فرد و اساس معماری ، یکی از عناصر منحصربه«هندسه(. »62-01: 0090باشد )غضنفری هاشمی، شخصیت در باغ ایرانی می
کاری و ... دنبال کرد زیرا هندسه زادۀ نگرش مفهومی با توان در هنر، نقوش تزئینی، کاشیاز آن را می هایایرانی بوده و نشانه

که ساختار معماری ایران از هندسه گردد طوریهای انسانی با گسترۀ از معماری ایرانی از زیبایی و ساختار شامل میاندیشه
شود و درتمامی وبسته شکل گرفته میأثیرگذاری در باغ ایرانی در پیوند فضاهای بازچنان که این تگیرد همتأثیر قرار میتحت

عنوان یک گیرند. هندسه بهگیری هندسی فضاها، شاهد نظم فضایی با هندسه قوام میخورد گذشته از شکلچشم میها بهعرصه
ها و ... به و تناسبات کلی، محورهای اصلی و فرعی، حصارها، جوی های ایرانی به ابعادها در باغدر کنار سایر علت ،«علت مادی»

نهایی به همان اندازه که اصول هندسه در بخشی مفاهیم تا رسیدن به شکلپردازد که این ساختار در شکلهندسه مسلط، می
، طرح کالبد «علت صوری»قش دارند. های ایرانی نبخشی باغمعماری ایرانی دارای اهمیت بوده به همان اندازه در مفهوم شکل

های ایرانی معموالً به شکل مربع های ایرانی براساس ساختار هندسی بسیار دقیق و محاسبه شده شکل یافته، محیط بیرونی باغباغ
رانی تبعیت از چنین فضای کلی باغ ایهای ایرانی مرز قطعی میان درون و بیرون احاطه بوده همباشد در باغکامل یا مستطیل می

 ساختار هندسی با تقسیمات فضایی بوده است.
 

 126های ایرانیخصوصیات کلی باغ -12
، ، تقارن«چهارباغ»در طرح  ی تناسباتهانسبت هندسه و مواردی چون دهدینشان م ایرانی یباغ ها خصوصیات، یکلطوربه

، «های آبمسیر جوی یهافیدرختان و رد های گیاهانفیرد در» تمی، ر«ی، ساختمان اصلیاستخر اصل»متمرکز شدن 
و عناصر  ها، تنوع درختان و گل«یطول هاو استخر یطول یرهایمس» یحاطر در ی، وجود محور طولمراتب، محصور کردنسلسله

 نیاز ا یبرخ لذا بخشد.فرهنگی بوده که فضا را شکل می و عملکردهای ،از هنجارها یادستورات شامل مجموعه نیامعماری که 
از و  ،اختصاص ایرانی یمعمار اب عمدتاً یانسان طیو مح ستگاهیز یشکل کل نییتع و گذارد یم ریبه باغ تأث یدهدستورات در شکل

است  یمکان ایرانی باغ .(Nassehzadeh Tabriz, A'zami, 2010: 311-314)باغ  یعنی، گرددمیبرخوردار  یشتریب تیاهم
 فلسفۀجمله ، ازآنفراتر از  باشد مکانی مکان کیکه  نیاهای ایرانی جدایی از باغاحاطه شده است.  فردمنحصربه رازکه با رمزو

هم پیوند داده شده به یاد می آورد. یعنی بیش از خصوصیات به اطراف طیمحالعاده خارق یهالیپتانس با یو فرهنگ یعیطب
شناختی، متعالی و کاربردی باالیی برخوردار بوده است های زیباییهای ایرانی از ارزشکه روابط با نظم جهانی. باغچنانهم

(Rahim Rahnama, Pouremad, 2013: 1153هم .)های ایرانی براساس چنین برخی از خصوصیات ارزشمند بارز باغ
  (، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته شده است.2)جدول 

 )مأخذ: نگارنده( ایرانی هایخصوصیات بارز باغ –1جدول 

 (ایرانی هایباغ) –برخی از خصوصیات ارزشمند در رابطه با 

 «های ایرانیباغ»
Persian Gardens/Iranian Gardens 

 داراحداث معموالً در زمین مسطح و غالباً زمین شیب -

 باغهای حیطۀ محصور کردن محیط پیرامون باغ با دیوار -

 تقسیم باغ به چهار بخش -

 استفاده از خطوط راست در محور اصلی در طراحی باغ -

 عنوان نکتۀ موردتوجهاستفاده از اشکال هندسه به -

 وجود کوشک در مرکز یا  بلندترین قسمت باغ -

 مکانحس –مکان روح -

 عنصر آباستفاده از عنصر اصلی و دائمی در طراحی باغ: وجود  -

 ارتباط انسان با طبیعت -

 نوازهای چشماحساس آرامش با زیبای -

 شمار از درختان و رابطه با ایجاد سایه و میوهاستفاده بی -

 استفاده از گیاهان تزئینی -
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 های ایرانی()باغ –سازی در رابطه با حکمت، در اجزاء باغ –فلسفه  -13

گردد که ساخت باغ ایرانی با اجزاء آن در قالب شناخت و در رابطه با ایده و فرم ساخت با اجزاء توصیف می 027فلسفه و حکمت
و پژوهش حاضر در ایجاد چگونگی عملکرد ایرانیان در خلق باغ  029اربعه ارسطوییاز دیدگاه علل 022های اصلی خلق باغ ایرانیعلت

در ساخت شناسایی و  091های وجودی(، بررسی و تفسیر علل را با علت7راساس )جدول های وجودی بدر شناخت زیبایی نقش علت
کند که معماری و ساخت باغ ایرانی عمدتاً از دو عنصر در وجود یک عنصر تبعیت میچنین باتوجه به اینشناخت گردد. هم

گیری و کمت و ساخت باغ متأثر از این دو عنصر در شکلانداز: اولی اجزاء و دومی مقدار اجزاء که وجود این دو عنصر در حعبارت
(. 2-02: 0021، میرفندرسکیبندد )صورت اشکال ساده )در عین سادگی پیچیده و پر از رمزوراز(، نقش میرابطۀ انسان با فضا به

مراتب دقیق و گویا العاده و سلسهفکار خارقسازی شامل اآمدن ساخت باغوجودکلی استفادۀ ایرانیان از اجزاء مورد نیاز دربهطوریبه
وجود آمدن باغ، هر چیزی با هر ویژگی خاص در مکانی با محیط خاص وجئد داشته که باعث ایجاد نگرش سیستماتیک در پیوند به

گرفته و اجرا شده تر در جای خود در نظر وجودآمدن کیفیت عملکردی هر اجزاء با اجزاء شاخصخود تبیین که همین امر باعث به
است. در همین راستاء هر یک از اجزاء با هدف مشخص در رسیدن به کمال ارتباط با عناصر در جهت اصلی و نوع هدف با کیفیت 

مراتب در جهت خاص عاری از آسایش برای انسان و رابطۀ آن با محیط، بوده است. در تعیین موقعیت برمبنای سلسه 090فضایی

مکان امری مورد انسانی  –وجودآوردنده برای تولید باغ و ترکیب ساخت در نگرش فضا جزاء عناصر و الگوهای بهدرواقع با ترکیب ا
سازی را یک . ایرانیان باغ(Moore, Mitchell Turnbull Jr, 1993: 20-23)گردد در راستای کمال انسان برخوردار می

حکمت در تجربه و ارتباط مستقیم  –شناسی فلسفه ایرانی و صور هنری آن در جهاندانند طرح باغ گاه زمینی از معنویات میتجلی
ریشه در باورها و عالم معنایی ایرانیان شکل  096برای بصیرت و استعدادهای معنوی و نوعی بازآفرینی و در نهایت هنر مقدس،

مورد در خود های معماری هیچ چیزی را بیسایر آثار و ابنیههای ایرانی همانند چنین باغ(. هم610: 0020آورند )نصر، میعملبه
های کمال انسانی داشته باشد یک اثر هنری از عملکردهای ویژه منظرۀ نظر و جلوهچه که مفید و الزم و زیبا بهجای نداده و هرآن

ترکیبی هماهنگ و در غالب حقیقت در اشراق و (. حکمت و فلسفۀ ایرانی 629-627: 0074کند )ابوالقاسمی، باغ ایرانی را بیان می
که جهان انتزاعی، تجربۀ و تجریدی از افکار ذهنی انسان شود طوریایرانی با مفاهیم و کالبد ایرانی پرداخته می 090تالقی دیانت

های ایرانی شیوۀ تصویر کردن از سازی، باغگردد. حقیقت وجودی باغها و آثار هنر ساخته و پرداخته میایرانی ریشه کهن در اندیشه
های هندسۀ با اجزاء و در زیبایی، زیبا کردن زمین مثال های ایرانی درعین حضور خود در طبیعت در قالبطبیعت نیست بلکه باغ

 095از بهشت،های ایرانی تجلی و تداعی نیکویی از حسن و صفات خداوند های باغسازد. نشانهزیبایی را منعکس می 094اعالی الهی
ها در ترکیبی متعالی در نظم سو با نشانهتعالی، باورهای زیبایی محض در رابطه با نیاز انسان و چرخۀ در طبیعت هم 092بخشندگی،

 –مکان چون مکانی با حسگردد همثمر بخشیدن و زیبایی متعالی میهای واحد هماهنگ که ایجاد بهفضایی و کالبد در قالب
با تجلی نواها  092که مثال اعالی آسایش بهشت را تداعی و نوای هستی در اصالت 097مکان تا هیچستان، خیالستان در معناستروح

باشد را در خود در زیبایی برتری کالبد از تصویر آینۀ انسان در زبان مشترک بین انسان ایرانی و باغ ایرانی متصور و عالم معنا می
 شود.رتحول متعالی مینهادینه و جاودانه و سی

 با دیدگاه باغ ایرانی )مأخذ: نگارنده( «:ارسطو» های چهارگانهعلتاربعه، علل  -1جدول 

 های وجودی در رابطه با تفسیر ارسطوییعلت

 چیزی که از آن گرفته یا چیز دیگر را تشکیل دهد. - 111علت مادی 1

 در ارتباط که چه چیزی به نمایش گذاشته شود.های مرتبط و شکل، فرم و نگرش - 211علت صوری 2

 سبب و منشاء اولیه تغییر یا رهایی. - 211علت فاعلی 3

 فرجام )غایت(، و پایان. - 212علت غایی 4

 های ایرانی()باغ – های وجودی در رابطه با تفسیر ارسطوییعلت

 باغ ایرانی سازیباغ های وجودی در تفسیر باغ ایرانیعلت *

 سبب آسایش و رشد انسان - انسان علت فاعلی 1

 مادی و معنوی - باغ علت غایی 2

ساختار و عموامل  علت مادی 3

 عملکردی

 هندسه و عناصر عملکردی -

 مجموعۀ باغ - کالبد و فرم علت صوری 4

 213فلسفۀ –حکمت حقیقت 

 214عالت وجودیحقیقت 

 211در زیباییحقیقت عالم معنا 
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 (های ایرانیباغ) – 216مکانحس –مکان مفهوم روح -14
و یکی از مفاهیم بنیادین مباحث  داراستاهمیت و جایگاه مهمی از در فرهنگ و تمدن ایرانی  گذشته هایاز روزگار های ایرانیباغ

مختلف در ادبیات، معماری و شهرسازی  هایصورتبهامروزه نیز که  آیدمیشمار و طبیعی این سرزمین به اجتماعی، فرهنگی
مکان به معنای ادراک ذهنی از محیط و احساسات و ارتباط آن با محیط درونی و (. حس60: 0091مسعود، )بانی داردایرانیان حضور 

مکان تأثیر ین هویتچن(. هم57-22: 0024شود )فالحت، یابی به هویت بین افراد میها برای دستدرنهایت پیوند یکپارچه بین آن
معروف  617، برتری ناخوشایند است که به فرهنگ جسارت«اول من»های آن و توجه جامعه به مفهوم مستقیمی بر ساختار و فعالیت

موردتوجه نیز  612که ریشۀ آسمانی و مفدس دارد به مفهوم چندبخشی(. باغ از نظر مفهومی، ضمن آن0-25: 0025باشد )تیبالدز، می
مکان در مکانیت آن بوده است. مفهوم باغ ایرانی حس -مکان روح 601بازتاب 619(. مفهوم معمارانه باغ،2-2، 0026باشد )براتی، می

ساخت، تمرکز دادن و محصور کردن  –های انسانی های بنیادی آن برای مکانباشد که ویژگیمکان میمکان با حسبازتابی از روح
چنین باغ فضایی متعین کند. هم، را نمود پیدا می«سنجیده شده»چه را شناخته شده های هستند که آنداخلها، چیزی که آناست 

رود این مفهوم در جهت هماهنگی در هندسه و عناصر با ترکیب شمار میرا در قالب خود به 600و تصویری کلی از کیهان
ر ذات باطنی مستتر در فضای معطوف در مرکزگرایی عالم معنا، یا کبیر با مظهری از حد معمارانه در حیطۀ عقلی د 606گانهپنجحواس

(. 49-76: 0021شود )اردالن، بختیار، مکان که مکمل یکدیگرند تداعی میمکان و حسهای روحعالم باطن، یا صغیر با جنبه
مرورزمان و به باشد زیرا به ها سخت و دشوار میساختن آنچنین ها محلی هستند که در آن عناصر با معنا وجود دارد هممکان

دیگر هر موجودی روح بیان(. به241Rotenberg, 201 :0-243شوند)تولید می 600هاوسیلۀ تاریخ، خاطرات اساطیر و اسطوره
راستاء نیازمند کند در همین پیدا میای وجودی که زندگی وقوع چون هستندهاساس خصلتی هممخصوص خود را داراست که براین 

مکان است لذا چنین درک نیازمند دریافت و ساختن آثار در محیط که عینیت و خصلت ویژه را مکان در وجود حسدرک روح
ر مکان حاوی جسم سازد. تفسیمکان آشکار میهای تاریخی در معماری آن روحگیرد. بنابراین انسان با برافراشتن آثار و ابنیهدربرمی

یابد کند و جسم را به چشم درمینیست اما در آگاهی بیننده نهان پیدا می 604و روح بوده و تشکیل شده و موجودیتی مملوس
بندی در مورد باغ چنین عنوان کرده که در تقسیم 605،«شولتز»به تفسیر  کند.مکان پیدا میمکان با روحکه عقل او در حسدرحالی

های اسالمی )ایرانی(، را واجد خصوصیات کیهای ، انواع رومانتیک، کیهانی و کالسیک را بیان نموده و نیز باغانسانمکان، روح
ها دهی نظم فضایی و از طریق انسجام شکلی با خصلتسازد سازمانچه نظم کیهانی را مرئی میچنین از نظر وی آندانسته هم
تر و نیازمند توجه از ها به سبب چیزهای طبیعی و روابط فضایی، نامحسوسکه در نظم کیهانی، خصلتچنانشوند همنمادینه می

 (. 7-91: 0096باشد )شولتز، ترکیب شده میها مبتنی و وابسته به عناصر متنوع و باهمسوی انسان و عینیت آن

 
 های ایرانی()باغ -در رابطه با  216اقلیم -15

 (های ایرانیباغ) – 217اقلیم گرم و خشک -15-1
 های نسبتاً بزرگ با عمق کم: افزایش سطح تماس آب با هوا تلطیف آن، استفاده از آب برای آبیاری.ب: حوضآ

 گیاهان: پوشش وسیع با تراکم باال: نیاز فراوان به سایه جهت رسیدن به شرایط آسایش، استفاده از گیاهان بلند قامت.
 و ...  گیاهان مثمر: سیب، گالبی، انگور، بادام، انجیر، گردو، فندق، عناب، توت، انار، زردآلو، آلوچه، گیالس، سنجد، آلو، هلوهای گونه
 و ...  های معمولی و مجنون(، کهور، چنار، افرای سیاه، نارونهای گیاهان غیرمثمر: سروناز، کاج ایرانی، زربین، بید )گونهگونه

های عبوری و تناسبات زمین: استفاده از عرض کم در محورهای اصلی برای ایجاد سایه، استفاده از اشکال یهندسه: عرض محور
 مستطیلی و گشیدگی در جهت شمال به جنوب برای ایجاد سایه.

 سوم انتهای باغ، انتهای باغ.حالت: وسط باغ، یکبر سه بنا استقرارنوع کوشک: 

 های ایرانی()باغ – 211اقلیم گرم و مرطوب -15-2
 های آب درحال حرکتنما زیبا و جوی، آباستفاده از آب برای آبیاریهای با عمق نسبتاً متوسط: حوض آب:

 جذرومد، تاالب و ... –رود  –صورت پراکنده و کم: در ارتباط با آب پوشش معموالً به گیاهان:
 عناب، تمرهندی، پاپایا، چیکو و ...انبه، موز، زیتون، خرما،  :های گیاهان مثمرونهگ

 و ... گنجیشک، زربین، کاکتوسکاج ایرانی، سرو، زبان های گیاهان غیرمثمر:گونه
عبور، استفاده از اشکال مربع و در محورهای اصلی برای  زیاداستفاده از عرض  های عبوری و تناسبات زمین:هندسه: عرض محوری

 پوگرافی.مستطیل و کشیدگی زمین از نظر تو
 سوم انتهای باغ.بنا: معموالً در یک استقرارنوع  کوشک:
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 های ایرانی()باغ – 219اقلیم معتدل و مرطوب -15-3
 های بومی.کاهش سطح تماس هوا با آب، افزایش عمق برای پرورش ماهی با عمق زیاد: متوسط های نسبتاًحوض آب:

 پوشش با تراکم کم: فاصلۀ کاشت درختان با فاصلۀ بیشتر هرچند نوع اقلیم در انبوه نمودن پوشش تأثیر زیادی دارد. گیاهان:
، نارنج، سیب، گالبی، انگور، بادام، انجیر، گردو، فندق، توت، انار، زردآلو، آلوچه، گیالس، سنجد، آلو، هلو :های گیاهان مثمرگونه

 .پرتقال، خرمالو، زیتون و ..
 نارون، سروناز و ...چنار، ، کاج ایرانی، بید های گیاهان غیرمثمر:گونه

تفاده از اشکال ، اسعبوردر محورهای اصلی برای  زیاداستفاده از عرض  های عبوری و تناسبات زمین:هندسه: عرض محوری
 مستطیلی و گشیدگی از نظر توپوگرافی زمین در مواجهه با کوران و دید بهتر دریا.

 سوم انتهای باغ.بنا: معموالً در یک استقرارنوع  کوشک:

 های ایرانی()باغ – 221اقلیم سرد و کوهستانی -15-4
افزایش عمق آب به علت جلوگیری از  ،افزایش سطح تماس آب با هوا تلطیف آن های نسبتاً بزرگ با عمق زیاد:حوض آب:
 .زدگییج

 صورت کشیده با تاج پوشش مخروطی شکل.پوشش با تراکم کم: فاصلۀ کاشت درختان با فاصلۀ بیشتر، معموالً گیاهان به گیاهان:
 و ... سیب، انگور، بادام، انجیر، گردو، فندق، توت، انار، زردآلو، آلوچه، گیالس، سنجد، آلو، هلو :های گیاهان مثمرگونه
 صنوبر، سپیدار و ...چنار،  ،نی، بیدکاج ایرا های گیاهان غیرمثمر:گونه

استفاده از تمام محورهای عرضی برای عبور، استفاده از اشکال مستطیلی و  های عبوری و تناسبات زمین:هندسه: عرض محوری
 مربعی شکل و کشیدگی در جهت شرق به غبری برای استفاده بهتر از نور خورشید.

 وم انتهای باغ.سبنا: معموالً در یک استقرارنوع  کوشک:
 

 )یونسکو( –ایرانی با محوریت ثبت جهانی  مورد مطالعه موفق باغ موردینمونه -16

 221کاشان –باغ فین  -16-1
 کاشان -استان اصفهان  –ایران موقعیت جغرافیای: 

 حاشیۀ کویریموقعیت اقلیمی: 

 اقیانوس آرام –آسیا  منطقه:

 صفویه -ایلخانان  –بویه آل :تاریخی هایدوره
 فرهنگی -باغ ایرانی  کاربری اولیه:

 فرهنگی -باغ ایرانی  کاربری امروزی:
 602 :ملی ثبت شمارۀ

 05/19/0004 :ملی تاریخ ثبت
 0076 :یونسکو ثبت شمارۀ
 0029تا  0025 :یونسکو ثبتشروع و پایان تاریخ 

 (vi)(iv)(iii)(ii)(i) :معیار ثبت

 (.2(، و تصاویر داخلی براساس )تصویر 5براساس )تصویر  تصاویر بیرونیهای نمونه: کاشان -تصاویر بیرونی و داخلی باغ فین 

    
 نگارنده(آوری توسط کاشان )مأخذ: جمع -تصاویر بیرونی باغ فین  –1تصویر 

http://whc.unesco.org/en/criteria/
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 آوری توسط نگارنده(کاشان )مأخذ: جمع -باغ فین  داخلیتصاویر  –1تصویر 

، در قصبۀ فین کوچک از روستای فین و در بخش مرکزی شهر کاشان واقع شده کاشان – باغ فین کاشان: –معرفی باغ فین 
فاصلۀ زمانی میان قرن چهارم که قدمت را بهطوریباشد، شهرت دارد مشهور می 666است. قدمت این باغ که امروزه به باغ کهنه

(. و به بیان تحقیقات و مطالعات بررسی شده Borazjani, Javadi, 2004: 68-76اند )هجری تا قرن دهم هجری نسبت داده
ئینات بوده است. بعد از سازی گشته و تا زمان صفویه دوم از آن استفاده و محل تزبویه ساخته و در زمان ایلخانان باززندهتوسط آل

عباس مرمت و عناصری افزوده شده بود بعد از که در زمان شاهها با ویرانی درگیر بوده است طوری، در طول سال926زلزله 
زند که خانصفی کارهای او را ادامه و عناصر به مجموعه افزود بعد از حملۀ افغان باغ روبه ویرانی تبدیل تا عهد کریمعباس، شاهشاه

شاه انجام که بعد از ها توسط فتحعلیمرمت خرابی بار آورد و در دوران قاجارویرانی دوباره به 0096عمارت که افزوده بود در زلزلۀ 
های ارتباطی و پالن های راه، به مرمت رسید. شبکه«آندره گدار»با طرح مرمت  0067قتل امیرکبیر مرمت رها که بعد در سال 

توان آن را (، می7)تصویر  آیند طبقشمار میهای معماری ایرانی بهترین عنصرالعادهکاشان، یکی از خارق –جموعۀ باغ فین کامل م
حساب آورد. داخل این باغ چهارباغ قرار داشته که با محورهای اصلی و فرعی های انسان ایرانی در جهان بشریت بهیکی از پدیده

اند فرد تزئین گشتهای منحصربههای فیروزههایی با کاشیصورت آبراههبندی دقیق بهچنین این محورها با تقسیمازهم جدا شده هم
-Khansari, Moghtader, Yavari, 1998: 75باشد )های مسطح قرار گرفته، برخوردار میکه در عرض بهارخوابچنانهم

الیه جنوب غربی قرار گرفته و ورودی اصلی باغ در منتهی –(. محور طولی باغ درست در میانۀ آن و در راستای شمال شرقی 85

در قلب  غربی که در محل تالقی –جنوبی و شرقی  –چنین دو گذر شمالی همین محور و در جبهۀ شمالی باغ واقع شده است و هم
گیر اصلی باغ پدید آمده رقم زده است. گذرگاهی ستان و بستری گشوده شده برای قرارگیری آبگاهی برای استقرار سرابباغ تخت

زند های فرعی دیگر که چهار جانب باغ را دور میجنوبی باغ امتداد دارد همراه با گذرگاه –فرعی که به موازات محور اصلی شمالی 
کنند. در های از اشکال هندسی تقسیم مییی یکپارچۀ باغ را با باغچهو شبکۀ حرکت در باغ را کامل و مسیرهای فرعی دیگر فضا

فرنگی که در های فراوانی وجود داشته که در محور اصلی معابر آن واقع شده ازجمله حوضی بزرگ با عمارتی کالهاین باغ حوض
سایه و احترام به حضور آب )مظهر آب باغ: وسط این باغ مربع شکل قرار داشته است. چهار استخر دیگر با گنبدهای برای ایجاد 

 سرچشمه(، برخوردار بوده است.

  
 (آوری توسط نگارندهمأخذ: جمع)های ارتباطی و پالن باغ فین کاشان های راهشبکه  –1تصویر 
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 گیرینتیجه -11

های در آن با درنظر داشتن اهداف و آرمانتوان از مقدمات مکان انسانی برای آسایش جسم و روح انسان های ایرانی را میباغ
به معماری های ایرانی و خصوصیات آن یکی از اطالعات و شواهد اصلی راجعپیرامونی انسانی در زندگی عنوان کرد. موضوع باغ

ترین، های کاملجموعههای ایرانی را به منظران و بزرگان معماری، باغهای صاحبآید طبق تفاسیر و دیدگاهشمار میایرانی به
سازی با سابقۀ سازی ایرانی، دارای سبک، ویژگی و فلسفۀ وجودی در زمینۀ مفهوم باغهای ویژه باغترین باغترین و قانعجامع

ویژگی ترین چنین یکی از مهمتوان اشاره نمود هماجتماعی، خاص و اصیل هنر ایرانی می –هزاران ساله یک پیوستگی فرهنگی 
اند که هم گسیخته شدهچنان بههای ایرانی از نظر معماری تلفیق بنای عمارت کوشک با باغ بوده است که این ویژگی آندر باغ

وسیلۀ ارتباط بین محیط و فضا با عناصر توان آغاز و پایان باغ را در ذهن تداعی کرد لذا عامل این رابطه و گسیختگی بهنمی
های فضاهای معماری و روابط بین عناصر از نظر کیفیت و چنین در بررسی ویژگیآورد. هموجود میاغ بهدهنده بتشکیل

از نقطه نظر ماهیت، مفهوم، تعریف و ساختار مورد بررسی و با تعیین  664سیستماتیک با وحدت یکپارچه 660رویکردهای سازماندهی،

کارگیری برای جاودانه رغم بههای عناصر طبیعی بهمکان، و قابلیتحس –مکان روحهای ایرانی تداوم منظر ایرانی، فضاهای باغ
 باشد.کار گرفته شده میکردن با اجزاء به

عنوان یک پدیدۀ فرهنگی و حاصل تجربۀ انسان ایرانی در سیرتاریخ در سرزمین ایران بوده است و به –باغ ایرانی میراث ملی 
وجود آمدن مکان و فضا در محیط باشد. تفکر ایرانیان دربهسبک، دارای ویژگی و خصوصیات مشترک میجهانی مطرح و دارای 
رسان نمادین از ساختار نگریسته شده و صورت اشکال هندسی در ایفای نقش و پیاممند بهمند و هدفوحدتی جاودانه و نظام

ایرانی در محیط ایجاد کند. انسان و مکان در فضا دارای مؤلفۀ شاخص از جمله تواند نشانۀ خاص و تصویری از معماری اصیل می
مکان یابد. انسان هویت خود را برای شناخت با وجود حسهویت و خاطرۀ ذهنی انسان در زمان یا الزم و ملزوم یکدیگرند نمود می

 گردد از سوییطرۀ ذهن انسانی تجلی و ماندگار میدهنده در خاو روح جاری در محیط اداراک، شکل و با ساختار عوامل تشکیل
توان های ایرانی را میسازی، باغوجودآمدن باغاند همین موضوع دربهدیگر ایرانیان تعامل خود را جدا از فرهنگ در محیط ندیده

ر با بازآفرینی سالمت انسان با یکی از مناظر طبیعی بین انسان و طبیعت، فضایی برای آرامش و فرصتی برای حس زندگی از منظ
باشد که پدیدۀ انسانی را در جهان وروان در اولویت قرار داده میسو با آرامش روحای همشناخت شفابخشی بر انسان، مجموعه

 دهد.هستی نشان می

 –ها تابلوها، قالی –ها چون نگارهمبندی در سایر هنرهای ایرانی ههای با ترکیبمایهتوان نقشهای ایرانی را میالگوهای باغ
الی هنرهای ایرانی شاهد، که هریک دارای نظام ها و ... در قالب تصویر باغ ایرانی و فضاهای مبتنی بر وجود آن در البهفرش

حور اصلی باغ توان براساس مهای ایرانی را میکه الگوی هندسی در باغهندسی و مرکزیت تجسم بصری ذهن انسان بوده طوری
که این الگوها تالشی است در جهت رسیدن به الگوی الهی در راستای تجلی و تبلور انسانی در معماری ایرانی و بیان نمود طوری

های وجودی و علت اصلی وجود باغ توسط انسان ایرانی  های ایرانی بر مبنای علتسازی، باغباغ هم در طراحی باغ ارائه نمود.
صوری، فاعلی و غایی  مادی،، «های وجودی چهارگانۀعلت»، در هر مرحله از آن در پژوهش حاضر مورد واکاوی و (2)تصویر 

، رابطۀ «علت فاعلی»، در فرم و ساختار باغ، «علت صوری»، درنتیجۀ ایجاد باغ و عملکرد آن، «علت مادی»که تبیین گشت؛ طوری
های باغ توان بیان کرد.عنوان منظرۀ بهشتی مقدس تؤامان با نیازهای انسانی می، به«علت غایی»انسان با فرهنگ، و درنهایت 

سازی منافع مادی دنیای فانی سیرتی نمادین از بهشت که فراهمطوریاند بهایرانی تفسیری از بهشت در ذهن انسان تجلی، داشته
های ایران در طول تاریخ تمثیلی از توان گفت باغآید و میمیشمار آخرت، ایجاد عظمت و شکوه جالل و دوام در طول تاریخ به

 گرفت.های بهشتی احداث و مورد استفاده قرار میبهشت و باغ
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های ایرانی سازی، باغوجودی در باغ های اصلی )انسان(، پیدایشهای وجودی و علتظهور تفاسیر علت -1 تصویر

 نگارنده()مأخذ: 

های ایرانی عناصری چون زمین، گیاهان، آب و معماری مفهومی عملکردی از کارکردها و های باغبرگزیدۀ مجموعه مفاهیموجود 

گرایی از عناصر در کالبد دهد به بیان دیگر حضور حکیمانه و کمالالشعاع قرار میشناختی را تحتزیبایی –شناسی زیبایی
 665در پاسخگو بودن نیاز انسان در چگونگی ساماندهی بوده است که این مسئله مجموعۀ ملکوتی گر دقت و نیازها نشانمجموعه

آن در سیرتاریخ ایران  662دهد همین مسئله باعث ایجاد ارزشمندی و بقاءسو با نیاز و توجه به نیاز معنوی انسان را شکل میهم
توان سیر (، می2چنین براساس )جدول اند. همکل اولیه باقی ماندهشده و با گذشت زمان هنوز به ش 766صورت مجموعۀ واحدبه
 طور بیان نمود.طور خالصه اینوجود آمدن آن طبق مطالعات صورت گرفته شده بههای ایرانی دربهوجود آمدن تشکیل باغبه

 های ایرانی )مأخذ: نگارنده(وجود آمدن تشکیل باغسیر به -1جدول 

                                                

 –های هنر های ایرانی به عرصهمنظور بازگرداندن باغسازی و بازیابی فرهنگ گذشته بهبنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر باززنده

زی در قالب فضای با عملکردهای با نیاز امرو 266واره در احیاء و انطباقشهرسازی در زمان امروزی با یک الگوی طرح –معماری 
چنین مرمت و طراحی های در کالبد باغ ایرانی در جهت کمال و دالیل سازگار میسر سازد. همنوین در ایجاد هدف زیبایی، ارزش

شته تا به آورد و معنا، در کمالیت معنویت باغ از گذوجود میمفاهیم اصیل، راهی مناسب برای درک ارتباط بین انسان و باغ را به
مداری ایرانی با نمادهای با عناصر فضایی در جهت حفظ ادراک با استفاده از الگوهای کهن الگویی، هویتی، هویتامروز روح

، و ساختار فضایی وضعیتی فراتر از چهارچوب معنای آن، که «مرمت»گوناگون زمینۀ فرهنگی با کالبد خاص برخوردار گردد. 
که با ارتباط دقیق این متمایز در هر سرزمین با رمزورازهای فرهنگی اصیل ایرانی بوده است طوری شناخت موجودیت باغ زمینۀ

ایرانی در سیرتاریخ  ییهاباغ آورد.وجود میعوامل در ساختار هر عنصر نوعی شایستگی متمایز به گونۀ حکیمانه در جهت کهیان به
ی و تفکرات مختلف مذهبی و نئیمختلف آ هایافکار نیچنقبل از اسالم و بعد از اسالم و هم یهادوران ریتأثکه تحتهرچند 
خود را در سرزمین ایران و انتقال آن به  669،«ریشۀ ایرانی»اند مفهوم اصلی خود یعنی درواقع سعی داشته اندبوده عرفانی

دهندۀ با اجزاء و عناصر عنصرهای با کاربردهای آن در کیلحفظ دارد. اهمیت این موضوع در عوامل تشرا های دیگر سرزمین

علت  های وجودی

مادی

غایی

فاعلی

صوری
اصلیعلت

ایرانی  های باغ

انسان

«ایرانی»

انسان

«ایرانی»

انسان

«ایرانی»

انسان

«ایرانی»

 های ایرانیسیر تشکیل باغبندی جمع

 ایرانی –آغاز: انسان 

 بخش(: زمین، گیاهان، آب و معماریدهنده )وحدتعناصر تشکیل

 معماری ایرانی

 تاریخ ایرانی

 فرهنگ ایرانی

 و

 «ها جاودنۀ الهیمظهر و نشانه»

 در

 «باغ ایرانی»

 یرانیا -: انسان انیپا
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فرد اعم از معماری ایرانی که دارای بعد مفهومی شناختی با تعیین مفاهیم منحصربهشناسی و عملکردهای آنان در زیباییزیبایی
ازماندهی شده با تعیین و تأمین نیازهای جسمی و ای سگونه های ایرانی بهسازی، باغگرایی در ایجاد ساختار باغخردمندانه و کمال

های بهشتی، یکی از ساختارهای سیستماتیک و قابل توجهه در بقاء این مکانی از باغمکانی و حسمعنوی در محیط طبیعت با روح
و  601های مقدس ازجمله قرآن کریمتوان یک ارتباط مستقیم با کتابهای ایرانی را میچنین الگوهای باغها بوده است. هممجموعه

درنهایت هدف  باشد.ای معنوی به باغ و رسمیت شناختن آن با نیازهای مادی انسان در جهت رشد معنوی انسان می... که اشاره
 هایهای گوناگون تاریخی با ویژگی و شاخصههای ایرانی در درواننهایی پژوهش حاضر بررسی ساختارهای اصلی عناصر باغ

گیری ها بررسی گردیده است تا با هدف آشنایی با روند ساخت و نمود شکلمختلف و اصول طراحی و مبانی فلسفۀ مجموعه
های آئینی برخوردار سبب اهمیت و تقدس جنبههای پایدار از گذشته بهها و سنتهای ایرانی بتوان نگرشی حاکی از فرهنگباغ

تمدن ایرانی با  –تأثیر فرهنگ توان تحتخصوص فضاهای معماری را میهای ایرانی و بهباغچنین طراحی فضاهای گردید هم
های گوناگون با پیشینۀ طوالنی از هخامنشیان تا اسالم و بعد اسالم سبب کارکردهای اصلی فضا افزون بر طراحی باغ در دوره

های هنری باعث تداوم فضایی معماری ایرانی، شهرسازی و سایر عرصههای فرد در عرصهای منحصربهتجددگرایی سازگار و پدیده
های علوم مختلف مرتبط با معماری در هرچه کارگیری دانشهای چندهزارساله از دانش معماران و بهدر طراحی باغ ایرانی با تجربه

باشد را انسانی با طراحی انسانی برخوردار می هایهای ایرانی موجب گسترش و فعالیتبیشتر گسترش این هنر، فلسفۀ وجودی باغ
سازی، مرمت، ملی در باززندهداشتن میراث نگهحفظ و تالشی مؤثر در حفظ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در زنده

 شود.خصوص ایران ایجاد ملی در هر سرزمین بهاحیاء و توجه به این آثار ملی ارزشمند تاریخی موجب هویت
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Gardens 

187. Philosophy and Wisdom 

188. The Main Causes of Creating an 

Iranian Garden 

189. Viewpoints of the Causes of Aristotelian 

Chariot 

190. Existential Causes 

191. Spatial Quality 

192. The Sacred Art 

193. Religion 

194. Divine Majesty 

195. God's Goodness and Attributes From 

Heaven 

196. Generosity 

197. Never Mind, Dream is Meaning 

198. Originality 

199. The Material Cause 

200. Formal Cause 

201. The Subjective Cause 

202. The Ultimate Cause 

203. The Truth of the Wisdom of Philosophy 

204. The Truth of the Being 

205. The Truth of the Meaning of Beauty in 

Beauty 

206. Concept Genius loci-Sense loci 

207. Boldness 

208. Multi-Part 

209. Architectural Concept of the Garden 

210. Reflections 

117. David Stronach  

118. André Godard   

119. Alexis Soltykoff 
120. Sir Thomas Herbert, 1st Baronet  

121. Cultural Phenomena  

122. Cosmos  

123. Steep Terrain 

124. Decorative Flowers 

125. Shady Trees and Fruit Trees 

126. Philosophy 

127. Structural Identity 

128. Decoration, Ornament 

129. Climatic Species 

130. Human Aspirations 

131. Climate Position 

132. Painting 
133. Medicinal Uses 

134. Human Goals (Material and Spiritual)  

135. Human Perfection 

136. Sense of Paradise 
137. Plantain 

138. Cypress 

139. Persian Pine 

140. Poplar 

141. Tabrizi 

142. Sparrow 

143. Willow 

144. Palm 

145. Hair 

146. Berry 

147. Fig 

148. Jujube 

149. Apple 

150. Walnut 

151. Buckthorn 

152. Gift 

153. Dignity 

154. Contradictory 

155. Avoid Futility 

156. Hierarchy 
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211. The Universe 

212. Five Senses 

213. Myths and Myths Memories 

214. A Tangible Entity 

215. Christian Norberg-Schulz 

216. Climate 

217. Hot and Dry Climate 

218. Warm and Humid Climate 

219. Moderate and Humid Climate 

220. Cold and Mountainous Climate 

221. Fin Garden-Kashan 

222. Old Garden 

223. Organization 
224. Integrated Unity 

225. Heavenly Complex 

226. Durabilty/Permanence/Perpetuity 

227. Unit Set 

228. Adaptation 

229. Iranian Root 

230.The Holy Quran 

157. Manifestation 

158. Music 

159. Blah 

160. Thoughtfully 

161. Intelligently 

162. Systematic Structure 

163. Mythological Culture of Ancient Iran 

164. Landscaping 

165. Place Identity 

166. Main Rivers 

167. Side Rivers 

168. Canals 

169. Partridge Chest 

170. Abgardan 

171. Clay Water Pipes 

172. Jooshgah 

173. Fountain and Geysers 

174. Shotorgeloo 

175. Stepped Waterfront 

176. Pool 
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