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 ،یشهر ییگرما ریجزا یمثبت جهت بهبود پارامترها یبام سرد استراتژ

 یحرارت شیو آسا یانرژ تیریمد
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 45/41/1044تاریخ پذیرش: 
 

  36181کد مقاله:  

 

 یده ـچک
 

 یرا به فضا منعکس کرده و دما دی. بام سرد، نورخورشباشدیم ایبام سرد در دن یاجرا یهامدل یمقاله، بررس نیهدف ا
لذا  دهدیاز سطح ساختمان را پوشش م یعیبام بخش وس یساختار هندس نکهیو با توجه به ا داردیساختمان را ثابت نگه م

 یشهر ییگرما ریجزا یدر ساختمان داشته و موجب کاهش اثرات منف یحرارت شیو آسا یبر مصرف انرژ یاعمده ریتأث
و  یداخل یمعتبر علم یهاتیو برداشت اطالعات از سا یا.روش پژوهش انجام شده بر اساس مطالعات کتابخانهشودیم

مقاالت  اکثرروند کار  یانجام شد. در بررس 1414تا  1793 یهاسال یمقاالت در بازه زمان یآور. جمعباشدیم یخارج
 یبه بررس نیشده در منطقه مورد نظر بوده و همچن جادیا ییگرما ریجزا زانیم یو بررس ییبرداشت اطالعات آب و هوا

مثبت بام سرد بر کاهش اثر  ریبام پرداخته و سپس با فرض تاث یسازخنک یریبکارگ یهاروش شیبام و آزما یدانیم
پرداختند و از  یاانهیرا یسازهیشب ای یخارج یسازبه مدل ن،یساکن یحرارت شیآسا نیو تام یانرژ تیریمد ،ییگرما رهیجز

 ی. در بررسدندیرس هیساخته شده به اثبات فرض یتوسط نمونه خارج یریآمارگ ای افزاراطالعات بدست آمده توسط نرم
 شدند. شنهادیو پ یبام سرد معرف یاجرا یهامقاالت، مدل جینتا

 

 یانرژ تیریمد ،یحرارت شیآسا ،ییگرما رهیبام سرد، جز یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 (مسئول سندهینو) ی واحد هنر و معماری تهران جنوبدانشگاه آزاد اسالم، دانشجوی دکتری تخصصی معماری - 1
asadollahi.shokouh@yahoo.com 

  دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی - 2
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 مقدمه  -1

 بیان مسئله -1-1
سطوح بام  در شهرها شده است. ییآب و هوا راتییمنجر به تغ یسازساختمان یهاتیفعال شیگسترش شهرها و افزا

 ریجزا دیتول قیهستند که درجه حرارت شهرها را از طر دیجاذب نور خورش یاز سطوح اصل یکی ،یها در مناطق شهرساختمان
 باشد وتعامالت حرارتی بین بام و فضای بیرون شامل دفع گرما، جذب گرما و انعکاس خورشیدی می .دهندیم شیافزا ییگرما
 مصالح سنتى رایج نظیر قیروگونى، آسفالت و یا ایزوگام جذب و به تابد بر اساسیها مبه بام ساختمان که از انرژى خورشید یبخش

جزیرة »محیط شهرها و ایجاد پدیدة  موجب گرم شدن و شودیاز طریق نشر حرارت به محیط منتشر م بخشى ،شودیگرما تبدیل م
شود و بر انرژی مصرفی گرمایشی و سرمایشی ساختمان جهت بخشی نیز به فضای داخلی منتقل می گردد.یم« گرمایى شهر

 بام به هاساختمان خارجی یپوسته مساحت که بیشتریناز آنجائیگذارد. برقراری شرایط آسایش حرارتی افراد در داخل بنا تاثیر می
در  شبکه بر را بیشتری فشار افزایش، کرد. این خواهد تحمیل مانساخت به را باالیی یهزینه تابستانی سرمایش دارد اختصاص
در . هستند خانگی سازی خنک اهداف برای برق تقاضای درصدی 14 تا 5 کند و مسبب افزایشوارد می انرژی مصرف طول اوج

مقدار  موجود، هایبام از بسیاری .هستند تیره رنگ آنها٪74 حدود هستندکه هاسطوح شامل بام ٪15 تقریبا شهری، منطقه یک
 54 تا حدود تواندمی تیره هایبام دمای .کنندمی منعکس درصد آن را 14 تا 14 تنها کرده و ساختمان جذب را از نورخورشید زیادی

 . یابند افزایش درجه 64 تا
 

 سواالت پژوهش -1-2
 بام سرد به چه نوع بامی اطالق شده و چه انواعی دارد؟ .1
وارد مطالعات معماری شده است و در معماری بومی  و معماری تاریخی ویژگی بام سرد از چه زمانی این موضوع  .1

 کرد؟چگونه تحقق پیدا می
 هایی بام سرد دارای اهمیت و تنوع بیشتری بوده است؟رابطه بام سرد با اقلیم چیست و در چه اقلیم .3
 چه عواملی در ایجاد بام سرد دخیل هستند؟ .0
 

 اهداف پژوهش -1-3
 در حوزه بام سرد و بررسی متغیرهای موجود در این حوزه در دنیا  مطالعه مروری -

 های تحقیق ارائه شده در مقاالت معتبر داخلی و خارجی شناخت روش -

 بررسی نتایج ارائه شده در مقاالت منتخب موضوع -

 گیری از بام سرد در نقاط مختلف جهانهای بهرهبررسی و شناخت شیوه -
بررسی رابطه بین آسایش حرارتی، جزایر گرمایی و مصرف انرژی با بام سرد در مطالعات انجام شده در مقاالت معتبر  -

 داخلی و خارجی 
 

 هافرضیه -1-4
 ی سرمایشی داخلی در اقلیم گرمانرژیی شهری و مدیریت مصرف گرما رهیکاهش اثر جزجهت  راهکاری موثر بام سرد -

  باشد.می
 های گرمسیری حائز اهمیت است.جهت تامین آسایش حرارتی ساکنین در داخل بنا در اقلیمبکارگیری بام سرد  -

 های با سلطه باری است.ای بیش از ساختمانهای با سلطه پوستهنقش بام سرد در ساختمان -
 

 اعتبار اجتماعی -1-5
شت درصد بوده است. به عبارت های اخیر رشد مصرف انرژی در جهان ساالنه یک تا دو درصد و در ایران پنج تا هدر سال

جمعیت جهان در شهرها  %54دیگر رشد مصرف انرژی در ایران بیش از پنج برابر متوسط رشد مصرف در جهان است. امروزه حدود 
 زمینه در کوچک هرچند تغییر هرارتقا خواهد یافت.  %64به  1434دارند این میزان تا سال ها بیان میبینیساکن هستند پیش

هماهنگی با اقلیم و  .داشت خواهد را جهانی و کلی شرایط در بزرگ تغییری ایجاد توانایی ساختمان بخش در نرژیا مصرف
ای اقلیم دستگاه پیچیدهباشد. های پایداری اجتماعی میهای مهم بام سرد است از مولفهسازگاری با شرایط جوی که از مشخصه

در حال تغییر است. عمدتا تغییر یک عنصر از این دستگاه در سراسر آن گسترش است که همواره توسط عوامل درونی و بیرونی 
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اعتبار اجتماعی موجود در مقوله بام سرد شامل ارتقای کیفیت زندگی ساکنین و تامین آسایش حرارتی آنها در داخل بنا و یابد. می
های سرد به همراه سه استراتژی نصب بام .است خودتوانی ساکنین برای غلبه بر گرمای بیش از حد فصول گرم و مدیریت انرژی

 هوا، تواند نقش مثبتی در کاهش آلودگیخنک می سطوح از سبز و استفاده هایبام گیاهی، نصب پوشش و درختان افزایش تعداد

 بهبود این، بر عالوه .داشته باشد گرما تلفات و جامد هایزباله انرژی، تولید مصرف ای،گلخانه گازهای زیست، انتشار محیط آلودگی

نیاز  خود نوبه به که این امر داشت خواهد دنبال به را سطوح بیشتر دوام و زنده موجودات از حفاظت ها،سیالب کنترل و آب کیفیت
استراتژی بام سرد  ها را در پی خواهد داشت.دهد و درنهایت ارتقای کیفیت زندگی انسانرا کاهش می نگهداری تعمیر و به

 های ملی و اقتصاد مقاومتی.ست موثر در جهت اصالح الگوی مصرف، صیانت از ثروتراهکاری
 

 مبانی نظری -2

 بام -2-1
 ها به شرح زیر است:میزان انرژی مصرفی در یک ساختمان به عوامل متعددی بستگی دارد که اعم آن

 میزان تعویض و نفوذ هوا -
 اوقات مختلف سالاختالف دمای بین فضای کنترل شده و خارج ساختمان در  -
 میزان انرژی رایگان دریافتی در اوقات مختلف سال -
 (38، 1374ضریب انتقال حرارت از پوسته خارجی ساختمان )مهران و دیگران،  -

ها های ساختمانی در میزان انتقال حرارت ساختمان بسیار تاثیرگذار هستند. پوستهبر این اساس بررسی متغیرهای موثر بر پوسته
ها هستند که از یک طرف با فضای خارج و از ها، بازشوها و نظایر آنها، کفپیرامونی ساختمان اعم از دیوارها، سقفکلیه سطوح 

(. در این میان طراحی عناصر و 3، 1367باشند )مقررات ملی ساختمان، طرف دیگر با فضای داخل یا کنترل نشده در ارتباط می
ها دارند. بام ین سطوح خارجی نقش مهمی در میزان هدر رفت انرژی در ساختمانترهای سقفی به عنوان یکی از وسیعپوشش

 گیرد. بخشی از پوسته ساختمان است که به طور مستقیم در معرض تغییرات آب و هوایی قرار می
از سطح ساختمان را پوشش  یعیبخش وس بام یساختار هندس نکهیساختمان است با توجه به ا یاصل یهااز بخش یکی بام

بوده حرارت  دیدر طول روز در معرض تابش خورشو در ساختمان دارد  یحرارت شیو آسا یبر مصرف انرژ یاعمده ریلذا تأث دهدیم
 (.1، 1360)احمدی عباس،  شودیبه ساختمان وارد م یادیز

ها به بندی بامتغیری نیز در بر خواهند داشت. طبقهفرمهای مختلف بام بر حسب رفتار حرارتی با شرایط خاص اقلیمی تاثیرات م
 شود:صورت زیر انجام می

 های مختلف بام. ماخذ: نگارندگان: فرم1جدول 

 بام ساده
)همگی از 

ای پوسته
یک الیه 
تشکیل 

 اند(شده

بام 
 تخت

 درجه یا مساوی آن نسبت به افق دارد )مقررات ملی 14پوشش نهایی ساختمان که شیبی کمتر از 
 (.0، 1367ساختمان، 

بام 
 شیبدار

درجه نسبت به سطح افق دارد.  84درجه و کمتر از  14پوشش نهایی ساختمان که شیبی بیشتر از 
بر روی بام شیبدار، فضای خارج و در زیر آن فضای کنترل شده یا کنترل نشده قرار دارد. اگر شیب 

ها بسته (. این بام3، 1367ملی ساختمان،  شود )مقرراتدرجه باشد دیوار تلقی می 84جدار بیش از 
 کنند.به میزان و جهت شیب انرژی تابشی خورشیدی متفاوتی دریافت می

بام 
 قوسی

های تخت همیشه در خالل روز بخشی از سطح خود را در سایه خواهند دید. ها برخالف باماین بام
یابد و این افزایش مساحت در شود که مساحت سطح افزایش استفاده از سطوح گنبدی باعث می

روند انتقال گرما، تبادل حرارت و از دست دادن تدریجی حرارت تاثیر مثبت گذاشته و موجب 
-55، 1365شود )نیلسن، کاهش گرمای دریافتی در روز و افزایش باز پس دادن حرارت در شب می

58) 
 د.شود که ساختاری چند الیه داشته باشبه بامی اطالق می بام مرکب

 بام دو پوسته

ها بوده و امروزه در بامهای موارد استفاده از این نوع روش در گذشته به صورت گنبدهای دو پوسته و شیروانی
 (.05، 1360تخت نیز به صورت سقف کاذب رواج دارد )کسمایی، 

سقف یکی نبوده و فاصله ها بام و شوند و در آنالیه تشکیل می 0باشد که از گونه میها به اینساختار این بام
 هوائی بین آنها وجود دارد.

حوضچه بام 
 )بام آبی(:

 شود.های پالستیکی سیاه رنگ بر روی یک بام تخت فلزی ذخیره میدر این سامانه، آب در کیسه

سازد. گرما به سرعت از طریق هدایت به پائین جریان های آب را گرم میدر طول روز زمستان، خورشید کیسه
پوشاند تا مانع از دفع شود. در شب عایق متحرک آب را میو از سقف به سمت فضای نشیمن تابیده می یافته
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 (.160-161، 1365گرما به سمت آسمان شب گردد )لکنر، 
 ساز حرارتی است.باشد با این تفاوت که در اینجا بام یک ذخیرهایده این بام شبیه دیوار ترومب می

 گیرد.پوشیده شده و شب باز باشد کاربرد تابستانی دارد و در گروه بام سرد قرار میاگر در روز روی بام 
 کند.و اگر در شب روی بام پوشیده شده و در روز باز باشد کاربرد زمستانی داشته و مانند دیوار ترومب عمل می

 بام سبز
لیم محلی، کاهش بهره حرارتی از بام سبز موجب جایگزینی گیاهان از بین رفته فضاهای شهری و بهبود خرد اق

گردد. اجزای بام سبز عبارتند از گیاه، زیرسازی، الیه ضد طریق رسانایی سازه بام و دماهای داخلی پایدارتر می
 (.107-158، 1369آب، عایق حرارتی، سازه بام )مسندی، 

 

 سرد بام -2-2
 موجود، هایبام از بسیاری .هستند رنگتیره آنها ٪74 تقریبا هستندکه هاسطوح شامل بام٪15 تقریبا شهری، منطقه یک در

تا  تواندمی تیره هایبام دمای .کنندمی منعکس درصد آن را 14 تا 14 تنها کرده و ساختمان جذب را از نورخورشید مقدار زیادی
شده است، زیرا به جای  بام خنک، برای کاهش اثرات منفی جزایر گرمائی شهری درنظرگرفته. یابند افزایش درجه 64 تا 54 حدود

با  یهابامبطورکلی باید گفت  .داردانتقال گرما به ساختمان، نورخورشید را به فضا منعکس کرده و دمای ساختمان را ثابت نگه می
بام در مناطق گرم و از  یشدن گرما ادیو از ز دارندینگه م طیمح یبه دما کینزد اریدما را بس ،نییپا یانعکاس باال و انتشار گرما

در مناطق سرد تلفات  کسان،یی یگرما قیعا طیباال با شرا ییبا انتشار گرما یها. بامکنندیم یریتلفات گرما در مناطق سرد جلوگ
های سرد و معتدل مزایای بام سرد بستگی به اقلیم دارند. در اقلیم .(Cool Roof Q & A,2009) دارندی شتریب یلیخ ییدما

های گرمسیری موثر واقع شود بنابراین بکارگیری بام سرد در اقلیمده از بام سرد موجب افزایش نیاز گرمایش ساختمان میاستفا
 شود.می

 ( H. Taha, D. Sailor and H. Akbari, 1992,pp3-7)مزایای بام سرد : 2جدول 

 یابدمیزان جذب گرمایی ساختمان بالفاصله کاهش می

 های تهویه وخنک کننده و دوام بیشتر آنکاهش هزینه سیستم

 های نگهداری بام و افزایش دوام آنکاهش هزینه

 عدم نیاز به بازسازی بام وکاهش ضایعات جامد

 های زیبا و کارآمدایجاد بام

 کاهش اثرات منفی جزایرگرمایی و گرم شدن کره زمین

 ای و آلودگیکاهش انتشار گازهای گلخانه

 ساکنانافزایش رفاه 

 پایداری زیست محیطی با تبدیل خانه به یک خانه سبز

 درصد انرژی برای استفاده در آینده در طول تابستان 15 تا 9 ذخیره حدود

 
 (33)رزمگاه فرشاد،شیب بام، ماخذ: : 3جدول 

Title 24)شاخص بازتابش خورشیدی نشر حرارت بازتاب خورشیدی )استاندارد ایالت کالیفرنیا آمریکا 

 84حداقل  95/4حداقل  55/4حداقل  )بام تخت( 11به  1بام سرد با شیب کمتر از نسبت 

 
 .pp149-158)  (P. Berdahl, and S. Bretz ,1997: انواع بام سرد، ماخذ: 4جدول 

سازی خنک های با مواد بامبام
 اولیه

درصد از نور  18 تا 8 تنهاهای آسفالتی به عنوان مثال بام .سازی ذاتا بازتابنده هستندمواد بام
درصد نورخورشید را  64 های وینیل سفید حدودخورشید را بازتاب می کنند، درحالی که بام

 .کننددرصد گرما را آزاد می 94 منعکس کرده و

 های باپوشش خنک کنندهبام
 ایکنندههای خنک، استفاده از پوششسردهای های معمولی به بامیک راه برای تبدیل بام

 است که دارای برچسب انرژی هستند.

 کاشت گیاهان روی بام های سبزبام
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 .pp149-158)  (P. Berdahl, and S. Bretz ,1997: عوامل دخیل در ایجاد بام سرد ماخذ: 5جدول 

 زاویه تابش خورشید به بام

 ضریب بازتاب روکار بام

 جنس و پوشش و رنگ روکار بام

 هوا روی سطح بام(ارتفاع بنا )سرعت جریان 

 ها، روکار داخلی و خارجی(های تشکیل دهنده آن )مصالح، عایقجنس جدار سقف و الیه

 های دوالیهوجود گردش هوا در بام

 

 هايى براى جذب كمتر پوشش -2-3
شش هاى با پوکمتر سطح بام است. اختالف دماى بام در این روش تمرکز بر جذب کمتر انرژى خورشید و درنتیجه گرماى

از آنجا که نسبت سطح بام به مساحت مفید، در  درجة فارنهایت( است. 54درجة سلسیوس ) 16حدود  سردهاى بام سنتى و
دهد که جدول زیر موادی را نشان می د.شوبیشترى مى جویىها صرفهکوتاه مرتبه بیشتر است، در این گونه ساختمان هاىساختمان

 شوند. استفاده می های سردبه طورگسترده در ساخت بام
 

 ((FattahiMa’soom,2015, pp. 7: معرفی مصالح بام های سرد، ماخذ: 6جدول 

 هاویژگی نام ماده نوع ماده

 سازیمواد بام

 های آسفالتتوفال
های با انتشارگرما های ترکیبی آسفالت با پشم طبیعی و فایبرگالس که در محلالیه

های کوچک توان از سیلیکون با رنگدانهالیه نهایی را می .گیرندزیاد قرارمی و نور
 های بازتابنده آماده به کار.های سخت جامد و پوششای، باپانلانواع کارخانه .ساخت

 فوم )کف( بام
پس  مایع روی بام اسپری شده و .نوع دیگری که درمحل مورد نظر نصب شده است

 .شوداز مدتی سخت می

 فلز
های ها با انواع مختلف پر کننده و اتصاالت در رنگها و تختهتوفالبه عنوان 

 .هامختلف و بافت
 .های بازتابندههای مواد تقویت کننده و پوششقیر اصالح شده با پالستیک و الیه قیرطبیعی اصالح شده

پوشش نهایی 
 بام
 

 های سفیدپوشش
هایی مانند دیرنگدانه پوشش سفید حاوی مواد پلیمری شفاف مانند اکریلیک و

 .کندکننده میها را مات و منعکستیتانیوم هستند که آناکسید

 پوشش رنگی
توانند تیره ها میاین رنگ. کننده هستندهای مختلف که منعکسهای با رنگپوشش

لیمویی بوده ودارای الیاف  های روشن مانند زردها به طور عمده رنگباشند، اما آن
 .گیاهی هستند

 .های آسفالتی قرار گیرندروی بام شوند تاای آلومینیومی که ازکارخانه آورده میورقه پوشش آلومینیومی

 کاشی توفال، تخته و
گیرند؛ های قیری که روی یکدیگر قرار میسازی مانند تختهانواع مواد مختلف بام

اشکال، رنگ و بافت ها دارای ها آسان است. آناین مواد ارزان بوده و کار با آن
 .خورشید را منعکس کرده و گرما را منتشرکنند توانند نورمتفاوت هستند که می

 صفحات پلیمری
های مصالح ساختمانی که مواد پلیمری آن از مواد هیدروکربنی قیری و پالستیک

 اند.و پلی فنیلن ساخته شده PVCو پلیمرهایی مانند  EPMDصنعتی مانند 

 الیهپوشش تک
های با شیب تندوکم که با ساخته شده از پلیمرهای الستیکی برای بامصفحات پیش

 .شوندهای خاص بر روی بام جاگذاری میاستفاده از چسب
الیه انعطاف پوشش تک

 پذیر
، جوشکاری برای پرکردن فضاهای خالی استفاده نمیشود و به جای EPDMمانند

 آن سیمان مورد استفاده قرار می گیرد.

 الیه نرمپوشش تک
پذیری بوده و ترکیبی از پالستیککه صفحات بسیار انعطاف TPOو PVCمانند 

ها آن .کندهای خالی داخل صفحات بام را ذوب میگرما حفره .های پلیمری هستند
 .کننده برای دوام بیشتر هستندبازتابنده بوده و دارای الیه تقویت

 های اکریلیکرنگ رنگ
های تیره و روشن مختلف برای افزایش بازتاب و انتشار سفید و رنگهای دررنگ

 .های مختلف تیره با استفاده از ترکیبات جدیدگرما از رنگ
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 شروع مطالعات در حوزه بام سرد -2-4
دانست که توسط دپارتمان جزیره  "سازیبرنامه جهانی خنک"توان شروع مطالعات در حوزه بام سرد را  به طور کلی می

ریزی برنامه 1764 های اتحادیه انرژی محیط زیست در آزمایشگاه ملی الرنس برکلی و دانشگاه کالیفرنیا در سالیی در فناوریگرما
های سرد در مصارف مختلف مسکونی، صنعتی و تجاری به میزان زمینه بام ، تولید محصوالت متنوع در1774 در دهه .شده است

همین  از .های سرد، جوایز مختلفی دریافت کردندهای مرتبط با باممحصوالت و شرکت، 1441 در سال .قابل توجهی رشد کرد
همچنین، به منظور تشویق  .، اعطا شدLEEDسال، صالحیت دریافت جایزه بام سرد، معیاری بود که بر اساس آن جایزه کیفیت 

 از .اندیر بام خود هستند، اعتبارات مالی اختصاص دادههایی که مایل به تغیمردم، برخی از کشورها مانند ایاالت متحده، به خانواده

های مختلف آزمایشگاهی و تحقیقاتی برای رسیدن به هدف کاهش اثرات مضر جزایر گرمایی انجام شده پروژه آن زمان به بعد،
  است.

 

 (H. Akbari,2005, pp.3-5)تاریخچه مطالعات در زمینه بام سرد در دنیا، ماخذ: : 7جدول 

 برکلی()آزمایشگاه ملی الرنس 1764
های اتحادیه انرژی محیط سازی )دپارتمان جزیره گرمایی در فناوریبرنامه جهانی خنک

 زیست(

 های سردتولید محصوالت در زمینه بام 1774

 (LEEDهای سرد، جوایز مختلفی دریافت کردند. )های مرتبط با باممحصوالت و شرکت 1441

 

 ايستا از سقف سرمايش جهت سنتی معماری عناصر -2-5
 یباال اریبس یکه سطح بام در اثر دماها یهنگام .باشدیها مها بام آناز منابع عمده جذب ناخواسته حرارت در ساختمان یکی

گرما به اتاق  تیو در نها کندیبه مجموعه سقف/بام نفوذ م تیهدا قیگرما از طر نیا .شودیگرم م یتابستان دیاز تابش خورش یناش
 فضا سرمایش سرزمین این سنتی معماری در شده، واقع گرم اقلیم در ایران کشور از وسیعی قسمت اینکه به توجه با تابد.یم نیریز

 بهره ایستا صورت به آسایش ایجاد برای متعدد معماری عناصر و راهکارها از سنتی معماران است. بوده برخوردار بیشتری اهمیت از
 (.1369 مهدیزاده،(اند برده

 : بام سرد در معماری سنتی. ماخذ: نگارندگان8جدول 

تغییر در 
هندسه بام و 

 اندازیسایه

 با قدمت ساسانی دیرگچینبام کاروانسرای 

 
در برخی از بناها با دیوارهای صندوقه چینی شده، اطراف بام را تا حدود یک متر و نیم باال  نائیندر شهرهایی چون 

است. همچنین شدهبرای خواب استفاده می تابستانهای آوردند که در شبآورده و نوعی حیاط در بام به وجود می
اند. چنین ای نیز داشتهاندازی بر بخشی از بام در ساعات مختلف روز نقش اقلیمی ثانویهاین دیوارها با سایه

-های برآمده باعث بیشتر شدن سایهاجرای بام به صورت منحنی .استاده بودهفضاهایی در مساجد نیز مورد استف

 شده است.اندازی بر سطح بام می

مصالح با 
ظرفیت 

  رارتی زیادح
 ساختمان در روزانه نوسانات کاهش و حرارتی یکنواختی ایجاد موجب زیاد در بام، حرارتی جرم با مصالح از استفاده

 .شودمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%DA%AF%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%DA%AF%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 اجزای

دو  ساختمانی
 پوسته و سه

 
 طراحی با توانمی باشد. بنابراینمی ایران خشک و گرم مناطق معماری عناصربومی از یکی دوپوسته، گنبدی بام

 .)1375، فوالدی وحدانه(نمود  کمک عمومی هایساختمان داخل فضای آسایش شرایط به مناسب دوپوسته گنبد

 کاله فرنگی

 خانه)داگ ترات(
(Dog Trot) 

 

  ار(وکلبه) بو
(Beauvoir) 

 

 (یورلیخانه )و
(Waverly) 

 
شده  یبندقیبام و سقف عا نیهوا ب یفضا کی فیتعر بکارگیری بام سرد یبرا یکارآمد سنت یهااز روش یکی
 .(101: 1361مور فولر ، ) شودیم هیباشد که هوا در آنجا تهویم نیریز

 
 

 روش تحقیق -3
و پایگاههای  Scopusو  Google Scholarو  Science Directهای التین سرد از پایگاهجهت بررسی موضوع بام 

 Heat Island ،Cool roof, solarهای آوری مقاالت با کلیدواژهبه جمعو ایرانداک  Civilicaو   Magiranو  SIDفارسی 

reflection, solar emission, heat emission, solar ،reflection index  ،Energy savings ،Internal rate of 

return ،climate microclimate, local ،green roof ،Building shells ،Dome roof ،Reflective Roofs  ،
Flat Roof ،Albido های جزایر گرمایی شهری و ها غربال شده و مواردی که صرفا در حوزهنامهپرداخته شد. مقاالت و پایان

و همچنین شرایط آسایش حرارتی انسان بودند حذف شدند و تعداد مقاالت مورد بررسی در موضوع بام سرد به موارد موثر بر آن 
با مطرح کردن عنوان  1793آوری مقاالت از اولین مقاله که در سال های مورد بررسی محدود نشده و جمعسال هفتاد عدد رسید.
پرداختند در اطراف ساختمان  یاثر شار تابشکاهش دمای بام در  و یسقف گنبدکه به بررسی  Olgyay, Fathyبام سرد توسط 

ها شناسایی آوری و تحلیل دادهدر ادامه نرم افزارهای استفاده شده در مقاالت جهت جمع به اتمام رسید. 1414شروع شد و تا سال 
 و معرفی شدند.

 

 هاتوصیف داده -3-1
دسته اول مقاالتی که به بررسی بام سرد و اثر آن بر جزایر گرمایی شهری ها به دو دسته تقسیم شدند؛ با تحلیل محتوا، داده

آوری مقاالت با جمعپرداختند. پرداختند و دسته دوم مقاالتی که به تاثیر بام سرد بر میزان انرژی مصرفی سرمایشی در داخل بنا می
 1415تا  1411های خصوص بام سرد در سال ها درمشخص شد بیشترین تعداد پژوهش 1414تا  1793های در بازه زمانی سال

های اجرای بام سرد معرفی و پیشنهاد شدند. باشند که در بررسی نتایج مقاالت، مدلانجام شده و بصورت تحقیقات کاربردی می
شده در  جادیا ییگرما ریجزا زانیم یو بررس ییآب و هوا یهاتیتوسط سا ییروند کار اکثر مقاالت برداشت اطالعات آب و هوا

مثبت بام  ریو سپس با فرض تاث سازی بامهای بکارگیری خنکو همچنین بررسی میدانی بام و آزمایش روش منطقه مورد نظر بوده
 ایافزار رمنتوسط  مدهآو از اطالعات بدست  دپرداختن یاانهیرا یسازهیشب ای یخارج یسازبه مدل ییگرما رهیسرد بر کاهش اثر جز

د. با بررسی مقاالت مشخص شد که سیستم بام سرد در اقلیم گرم دنیرس هیساخته شده به اثبات فرض یتوسط نمونه خارج یریآمارگ
دهنده های معتدل و سرد مورد آزمایش و استفاده قرار گرفته و این موضوع نشانو مرطوب و گرم و خشک بمراتب بیشتر از اقلیم
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باشد و نیز این سیستم در اقلیم سرد باعث ی و یا کاهش جزیره گرمایی اقلیم میی مثبت ایجاد سرمایش در فضای داخلنکته
افزایش انرژی مصرفی گرمایش شده و همچنین در روزهای سرد و برفی باعث ذوب نشدن برف در بام شده و نتایج منفی بدنبال 

 دارد.
 

 
 ماخذ: نگارندگان 2323-1773: تعداد مقاالت در بازه زمانی 1نمودار 

 

 
 های انجام شده ماخذ: نگارندگان: نوع پژوهش2مودار ن

 

 
 : ابزار انجام تحقیق  ماخذ: نگارندگان3نمودار 
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استفاده از نرم افزار و تحلیل رگرسیون خطی

استفاده از دستگاه و تحلیل رگرسیون خطی

آزمایش و تحلیل ریاضی

شبیه سازی رایانه ای و تحلیل ریاضی

استفاده از تصاویر ماهواره ای و تحلیل

THERBمدلسازی و شبیه سازی با نرم افزار 

TRNSYSمدلسازی و شبیه سازی با نرم افزار 

GAMBIT-FLUENT 6.3.1مدلسازی و شبیه سازی با نرم افزار 

DEROBمدلسازی و شبیه سازی با نرم افزار 

لوئنتمدلسازی و شبیه سازی با نرم افزار اکوتکت و دیزاین بیلدر و ف

مدلسازی و شبیه سازی با نرم افزار اکوتکت و انرژی پالس

مدلسازی و شبیه سازی با نرم افزار انرژی پالس

… SMARTآزمایش و محاسبات با دوربین دمانگار و تحلیل با نرم افزار 

شبیه سازی و مدلسازی آب و هوایی

مدلسازی و شبیه سازی با نرم افزار انرژی پالس و دیزاین بیلدر

energy starمدلسازی و شبیه سازی با نرم افزار 

مدلسازی و شبیه سازی با نرم افزار  دیزاین بیلدر

Equestمدلسازی و شبیه سازی با نرم افزار 
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 : نتایج تحقیقات ماخذ: نگارندگان4نمودار 

 

 
 های مورد بررسی جهت کاربرد بام سرد ماخذ: نگارندگان: اقلیم5نمودار 

 

 گیری و  پیشنهاداتنتیجه -4
ها در خصوص بام سرد در مشخص شد بیشترین تعداد پژوهش 1414تا  1793های مقاالت در بازه زمانی سالآوری با جمع

های اجرای بام سرد باشند که در بررسی نتایج مقاالت، مدلانجام شده و بصورت تحقیقات کاربردی می 1415تا  1411های سال
 ریجزا زانیم یو بررس ییآب و هوا یهاتیتوسط سا ییالعات آب و هواروند کار اکثر مقاالت برداشت اطمعرفی و پیشنهاد شدند. 

 سازی بامهای بکارگیری خنکو همچنین به بررسی میدانی بام و آزمایش روش شده در منطقه مورد نظر بوده جادیا ییگرما
و از  دپرداختن یاانهیرا یسازهیشب ای یخارج یسازبه مدل ییگرما رهیمثبت بام سرد بر کاهش اثر جز ریو سپس با فرض تاثپرداخته 

د. با بررسی مقاالت دنیرس هیساخته شده به اثبات فرض یتوسط نمونه خارج یریآمارگ ایافزار رمنتوسط  مدهآاطالعات بدست 
های معتدل و سرد مورد مشخص شد که سیستم بام سرد در اقلیم گرمسیری گرم و مرطوب و گرم و خشک بمراتب بیشتر از اقلیم

ی مثبت ایجاد سرمایش و آسایش حرارتی در فضای داخلی و یا دهنده نکتهزمایش و استفاده قرار گرفته و این موضوع نشانآ

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

بررسی کاهش مصرف انرژی سرمایشی با کاربرد بام سرد

استفاده از روکش با آلبدو باال به عنوان بام سرد

استفاده از سقف با رنگ روشن به عنوان بام سرد

بررسی هندسه سقف و رنگ جهت بکارگیری بام سرد

مقایسه خنک کنندگی بام در اقلیم های مختلف

مقایسه تاثیر خنک کنندگی بام سرد و بام سبز

تاثیر منفی گرد و غبار بر بازدهی بام سرد

تاثیر استفاده ازبام سرد بر جزایر گرمایی

استفاده از بام روشن و بام آبی برای بام سرد

اییاستفاده از بام سرد جهت کاهش میزان مرگ و میر ناشی از جزایر گرم

co2بام سرد موثر بر کاهش مصرف انرژی و کاهش میزان 

عایق کاری بام موثر در کاهش مصرف انرژی

ترکیب بام سرد و تهویه جهت کاهش مصرف انرژی

معرفی متریال بام سرد

0 5 10 15 20 25 30 35

بررسی اقلیمی سراسر دنیا

اقلیم معتدل کوهستانی

اقلیم معتدل و مرطوب

اقلیم گرم و مرطوب

اقلیم گرم و خشک
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باشد و نیز این سیستم در اقلیم سرد باعث افزایش انرژی مصرفی گرمایش شده و نتایج منفی بدنبال کاهش جزیره گرمایی اقلیم می
 دارد.
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 دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
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 چهارم سال ،1375 تابستان ،یازدهم شماره ،اسالمی معماری هایپژوهش فصلنامه

 ، انتشارات مرکز معماری ایران، تهران، ایران، اقلیم و معماری1361کسمایی، مرتضی،  [3]
، ترجمه رحمان آذری، محمدعلی سرمایش، گرمایش، روشنایی، رویکردهای طراحی برای معماران، 1365لکنر نربر،   [0]

 ریز، ایراننژاد، انتشارات هنر اسالمی تبریز، چاپ اول، تبکی
 ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، تهران، ایرانی تاثیر بام بر دمای داخلمطالعه، 1369مسندی مریم،  [5]

، آموزش تجزیه و تحلیل شدت تابش بر اثر شدت تابش انرژی خورشیدی و ارائه 1374مهران، سعید. رمضانی، بابک،  [8]
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، وزارت مسکن و شهرسازی، دفتر امور مقررات ملی 1367، جویی در مصرف انرژیصرفهمقررات ملی ساختمان،  [9]
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 معماری سبزفصلنامه 
 1211تابستان )تیر(  (،22)پیاپی:  2سال هفتم، شماره 

 
 

 

 یشهر یو طراح یساز بایدر راستا ز یطیمح کیگراف یبررس

     

 2شهباززاده نینسر، *1نیعاطفه نو
 28/30/0033تاریخ دریافت:  

 29/30/0033تاریخ پذیرش: 
 

  72700کد مقاله:  

 

 یدهـچک
 

 تردهیچیپبا  یطیمح کیدر آن نباشد. ضرورت وجود گراف یطیمح کیگراف یکه ردپا افتی توانمی ییامروزه کمتر جا
 یامروز یدر شهرها یطیمح کیاذعان داشت که گراف توانمیاست،  افتهی شیافزا هاآن تیجمع شیشدن شهرها و افزا

 مناظر مختلف یهایآشفتگو  هانظمیبیمسئله  امروز در جامعهمسائل  ترینمهماز  یکی .کندمی فایرا ا یاتیح ینقش
 ترینمهم گذاردمی یانسان برجا بر روحیه ینامطلوب تأثیراتو  باشدمیمردم  یو روان یبصر آلودگیاست که مولد  یشهر

 تد سالمتوانمی هاآنو موزون بودن  یو هماهنگ ییبایکه ز باشدمیآن  هایساختمانشهر بناها و  کیعناصر موجود در
به  ستیزطیمحو  یشهرساز یشناسجامعه یروانشناس ریگوناگون نظ یهاداشته باشد دانش یپ افراد را در یو روح یذهن

زجمله ا یتجسم هنرها هنر انیم مقوله هنر و در انیم نیدر امسئله هستند  نیحل ا یمناسب برا ییکارهاراهدنبال 
و  یشهر یفضاها یباسازیمختلف به ز رقاز ط یطیمح کیدارد گراف طهیح نیدر ا ییسهم بسزا یطیمح کیگراف

 جابیوجود دارد ا ینیشهرنش یدر زندگکه امروزه  یمسائل و مشکالت کندیمبناها کمک  یداخل یفضاها نیهمچن
نظم  در گریدعبارتبهانجام دهد  ستیزطیمحو  یمعمار طهیح در خود را یهاتیفعالاز  یقسمت کیگراف تا علم دینمایم

 یبصر یبایز طیفراهم آوردن مح دیو بناها با هاساختمانو  یشهرها و اماکن عموم یفضاها باکردنیو ز دنیبخش
 تیبا توجه به ماه هاکیگراف نیا داشته باشد. در نظربه افراد جامعه را  یبخش آرامش یزندگ طیبا محمطلوب  یهماهنگ

 یهاارزشساختارها و  نییو تب یرسواد بص تیتقو ،یمکان ژهیو تیهو جادیدر ا یفراوان یهاتیقابل خود، یارتباط
 واسطهبه یطیمح کیگراف ... جامعه دارند. و یاسیس ،یهنر ،یفرهنگ مسائل یشناختروان ،یشناختجامعه ،یباشناختیز

 یهاطیمحشهر و  یابیادراک و ارز در ،یشهر یفضاها ییو معنا یبصر ،یکالبد یهایژگیوخود با  میارتباط مستق
احساسات و تفکرات معاصر  ینیع نمود ،یشهر یاز هنرها یبخش عنوانبهو  باشدمیبرخوردار  یاژهیو گاهیاز جا یشهر

 یشهر یهافضا یسازییایو پو یسازفعالدر  یبارز ریتأثد توانمیکه  هاستآنروزمره  یزندگ نیشهروندان و همچن
و  هاآرمان ،یشهر یو طراح یطیحم کیشده پس از پرداختن به گراف یسع یفیتوص-یلیمقاله تحل نیدر ا داشته باشد.

 .ردیقرار گ یمورد بررس هاآنفصل مشترک 
 
 

 یمعمار ،یشهر یمایس ،یطیمح کیگراف ،یشهر یطراح یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 سنده مسئول()نوی واحد شهر قدس یدانشگاه آزاد اسالم ک،یمدرس گروه گراف - 1

 واحد شهر قدس یدانشگاه آزاد اسالم ،یعلم اتیعضو ه - 2
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 مقدمه -1
باشد.  درک به وضوح قابل فهم و یطیمح کیبه نام گراف یتیکل شده ما وجود دارد باعث طیو مح یزندگ انیکه م یوندیپ

ی م طیمح نیا جذب سبب یناخواسته گاه ایخود خواسته  یما، به خود رامونیپ طیما و مح انیموجود م یاشکال، ابعاد، فضاها
 زش،یسبب انگ یطراح نیا .باشدمیما  یرامونیپ طیبا مح یتجسم یرابط هنرها که است یطراح ینوع یطیمح کی. گرافگردد

از  یطیمح کی. گرافگردندی م هنر نیهستند که باعث خلق ا ییکه تماماً به سبب ابزارها باشدمی جذب و لذت بردن از امکانات
ها،  ؛ یعنی کوچههاآنفضای بیرونی  و ها شهری در مساحت فضای داخلی خانه یکاز گراف استفاده .ابزارها است نیا ی جمله

 ی ماعی و در هر سنی به نوبهسطوح اجت ی هکلی زیباسازی ادارات، اماکن عمومی و...، برای تمامی افراد در و ینیخیابان و...، در تز
سزایی دارد. محیط مناسب یعنی فضایی  مطلوب نقش به و شود و در ساختار محیطی مناسب و مورد نیاز واقع می بوده خود مؤثر

 .کرده و شکوفا شود رشد زندگی ی هر آن جا فارغ از فشارهای ناخواستبتواند د بشر که
 تأثیراتاز  یمخلوط دیبا ی؛ طراحباشدمینه هنر است و نه علم، بلکه شامل هر دو وجه  ییبه تنها یطیمح کیگراف یطراح

سبب به وجود آمدن  یبیترک نیچن جهی. نتانجام شود دیکار چگونه با نکهیو ا باشد کیو تکن یمنطق یصورت بررس به خالقه موثر
گردد با اتکاء و با استفاده از تجربه  یم یسع یطیمح کی. در گرافکندمیبه طور موثر با مردم ارتباط برقرار  که شود یم یعالئم

شده،  حیتصح طیانسان با مح وندیپ یطیمح کی. در گرافدیانسان معاصر به وجود آ یزندگ یمناسب برا طیشرای خالق هنر یها
اطالع  ،یطیمح کی. در گرافشود یقرار گرفته و بر جسته م دیآن مورد تاک یآن حذف و نکات ضرور نادرست و یضرور رینکات غ

 کیگراف ردیگ یو مناسب مورد توجه قرار م دیجد یشناس یبائیبودن ارتباطات انسان و ز یشدن افتی و در یساده ساز ،یرسان
و  ماتیبه تقس بنا که گرددی م یشهر یفضا کی ای نیسرزم کی یبصر تیهو ادراک، ساخت و شناخت شیباعث افزا یطیمح

 که است تیبدان جهت حائز اهم یطیمح کیگراف موضوع .باشد زین ییو تفاو تها تنوعی ممکن است دارا یو قوم یتفاوت نژاد
؛ شوندیآن فضا م یسرزندگ سبب ن،یمطلوب و دلنش یحضور خود در فضاها با انسا نهاست، انسا نها یاز زندگ ییجز یشهر یفضا
 یدارا دیباشند، همواره با یبصر ی هجاذبی و دارا ایخود را از دست ندهند و پو یسرزندگ یشهری نکه فضاها یا یبرا نیبنابرا
(« رانیبه ا یبا نگاهی )شهر یطیمح کیدر گراف یینورآرا یبررس» با عنوان یدر پژوهش یو چارئ نورخواه .باشندی مناسب کیگراف
 کیگراف کرده که در هنر انیب رانیا یطیمح کینور در گراف یبررس و یطیمح کیگراف ،یمربوط به نور و نورپرداز فیتعار از بعد

 اریبس یداخل و یشهر یدر فضاها یطیمح کیگراف یو طراح غاتیدر تبل آن مرتبط با یها ثو بح یو نورپرداز ییامروز، نورآرا
 ،یطیک محیگراف» با عنوان گرید یدر پژوهش ینیعبدالحس ریام .(0088ی،نورخواه و چارئ) مورد توجه طراحان قرار گرفته است

موظف  دهد، یم انتقال میرمستقیغ ای میطور مستق هکه ب یمیمفاه ها و مایپر در کنا یطیک محیکرده، گراف انیب «جامعه ریتصو
 یگریدر پژوهش د یصلوات مرجان (.0081ی،نیعبدالحس) فراهم آورد شهر ی هسکن یکننده برا عسالم، پرنشاط و قان ییت فضااس

 یشهر یمناسب رنگ در فضا یریکارگ هب با کرده: انیب« یدر ارتباطات شهر یطیمح کیگراف ریتأث» عنوان با نهیزم نیدر ا
 نمود جادیشهر ا یطیمح کیدر گراف یعموم وحدت و انسجام کیو  دیهماهنگ و موزون بخش یا هچهر به شهر توانمی

 (.0093)صلواتی،
ضمن اشاراتی به عناصر  معماری شهرها پرداخته شده و سعی گردیده است طراحی شهری ودر این مقاله به جایگاه گرافیک در 

 گیرد. طراحی شهری تاحدودی تبیین و مورد بحث قرار ، امکان چکونگی تعیین این جایگاه در اسنادهاآن و معیارهای مشترک بین
در  آن تیو اهم گرافیک محیطی جادیا در یرشه یو نقش طراح یشهر زیبا سازیمرتبط با  فیتعار یمقاله بررس نیدر ا هدف

 پرداخته شود. شهر تیبه هو دنیارتقاء بخش
 

 جنبه نوآوری پژوهش -2
 یو معمار کیبه گراف مربوط یبصر مینو و موثر در جهت انتقال مفاه یتالش طراحی شهریاز  یریبا بهره گ گرافیک محیطی

دارد اما بعد  یهرچند جنبه عملکرد گرافیک محیطیگفت،  توانمی نیبنابرا؛ است طراحی شهری قیو ارتقاء سطح آن از طر
طراحی و  ییفضا تیفیاز ک یبوده و نماد یو معمار کیگراف انیم وندیجهت شناخت و پ در موثر ید عاملتوانمی زیآن ن معمارانه
 .را ارائه دهد رانیا در شهری
 

 یشهر یدر طراح ییبایمفهوم و گسترش ز -3
است و به عنوان  یبصر هیآرا ایشکل  ییبایتر از ز عیتر و وس قیعم اریبس ییمعنا یدارا یو هنرشناس یفلسف دگاهیاز د ییبایز

 یانسان یو روان یو با تمام تعلقات عاطف یزندگ یشود که در تمام عرصه ها یانسان محسوب م یمعنو یعال یازهاین از یکی
برد و به  یراه م یفراتر از دانش حرفه ا یبه مرزها یشهر یطراحو  یدر معمار یشناخت بایز کردیرو رو، نیارتباط دارد. از ا

گردد، چرا که در  یتلق یضرور ریو غ یتجمل یامر ،ییبایز دیاست. نبا ازمندین یو فرهنگ یاجتماع ،یفلسف یغن یپشتوانه ها
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 لیبه دل دینبا نیبنابرا؛ آورد یم دیو ماندگار در ذهن شهروندان پد یفیک یارزش ها که است یشناخت بایآثار ز نیهم تینها
 ایگرفت و  دهیرا ناد یشهر طیمح ییبایموضوع ز گر،یاز طرف د یشهرساز دانش یچدگیو پ طرف کیاز  ییبایمفهوم ز یچدگیپ

 (.21: 0081 زاده،یمهد) دهد ینشان نم شتر،یجز جست و جو و تالش ب یراه و اراده خالق او، یآدم ازیبه دست تصادف سپرد. ن
 

 در شهر ییبایز یابیارز یکل یهاشو رو کردهایرو -4

. به است لیمتما یباشناسیفلسفه ز ینیکارشناس محور به شدت به سمت ع کردیرو :کارشناس محور کردیرو -الف

 یاز پارامترها یبیکنند و آن را با توجه به ترک یم یطور نظام مند شهر را وارس بهی ا دهید میکارشناسان تعل کرد،یرو نیواسطه ا
 کردیرو نیبر اساس ا یتخصص یها یابی. البته ارزکنند یم یابیرسد ارزش یم نظر شهر به یباشناسیکه مرتبط با ز یطراح یانتزاع

کارشناس محور قادر  کردیکه رو یمادام (.Daniel&Vinin،0980) گرفته اند قرار و اعتبار مورد انتقاد یریبه خاطر عدم اعتمادپذ
خواهد ماند  یمسئله ساز باق همچنان کردیرو نیمحقق سازد، اعتبار ا یابیارز یهاستمیرا در س یریاعتمادپذ یارهاینباشد مع

(2330،Daniel.) 

مردم  یها یابیشوند. ارز یبرگرفته م یذهن یمردم محور آشکارا از مسلک فلسف یها روش :مردم محور کردیرو -ب

 باال بوده است اریبس یدر گروه ها یباشناختیز تیفیک یارهایمع یدرون یریپذ اعتماد .برخوردارند ییباال یزیمحور از اعتماد پذ
(0997،Palmer0992؛،Hull & Stewart.) به واسطه فقدان  یباشناختیز تیفیمردم محور ک یها یابیالبته اثبات اعتبار ارز

شوند،  یم یابیمناظر ارز یبصر یباشناختیز تیفیک یاغلب موارد، وقت کرد،یرو نیدارد. در ا تیاجماع نظر در مورد آن، محدود
 & Hull،0992؛Stamps ،0993)مناظر مطابقت دارند میتجربه مستق بر یمبتن یها یابیبا ارز یرنگ ریبر تصاو یمبتن یها یابیارز

Stewart.) 
 

 یشهر یطراح -5
کنند تا به  یم یبا هم همکار ندیفرآ نیدر طول ا یمختلف یها نیپلیسیکه د یرشته ا انیاست م یندیفرآ یشهر یطراح

 یشهر یکار و آرامش مردم در شهرها هستند. طراح یبرا داریو پا تیفیجذاب، با ک ییبافت روستا ایمحله و  کی ایشهر  کی
و  فهیوظ نیو البته مهم تر کندمی جادیا یو بافت شهر عتیها، طب یرا با مکان ها، دسترس نیساکن انیم است که ارتباط یهنر

است که مردم  یعموم یمکان ها ریها و سا دانیها، م ابانیمانند پارک ها، خ یعموم یفضاها تیریو مد یهدف آن طراح
و  یداریپا ت،یدهنده شهر، جذاب لیرود که به عناصر تشک یانتظار م یشهر ی. از طراحکنند ند آزادانه در آن ها رفت و آمدتوانمی

صادق )به آن بپردازد  دیبا یشهر یکه طراح باشدمیاز مباحث مه یکید توانمی یطیمح کیفموضوع گرا نیبنابرا؛ ببخشد تیفیک
 (0: 0092زاده، 

 

 ارزش طراحی شهری -5-1
شهری در جوامع مدرن را  مطرح درباره مفهوم مکان در معماری و طراحی ارزش طراحی شهری، برخی از مهمترین پرسشهای

توان  اقتصادی و اجتماعی در جوامع است؟ چه طور می طریقی قادر به ایجاد ارزششهری مطلوب، از چه  مطرح می نماید. طراحی
کارفرمایان، سرمایه گذاران و  محیطی و خاصه اقتصادی به شکلی دست یافت که به ارزش های مطلوب اجتماعی، فرهنگی، زیست

می  را در بازار قابل رقابت تر هاآننهایی شده و محصول  نماید که طراحی مطلوب موجب ایجاد ارزش افزوده سازندگان را مجاب
عمومی و خصوصی که بعضاً تفاوت های بسیاری  طراحی شهری باید مجموعه ای از مطالبات بخش فعالیت (0089لیپتون، )کند؟ 

طرح هاست، در « یزیست پذیری و ماندگاری اقتصاد»عمده خواستار  باهم دارند را پاسخ دهد. اگر بخش خصوصی به طور نیز
عمومی را از طریق فرایند توسعه برآورده  و مساوات اجتماعی است، عدالتی که اهداف بخش مقابل بخش عمومی خواستار عدالت

به تفکر  را« ارزش مبادله »، مفهوم محدود By Design معتبر بعد ارزش، بهمراه هفت هدف عملیاتی مورد نظر سند 0سازد. لذا 
 (.07، 0089کارمونا، )تبدیل می کنند « یدارارزش پا»بسط یافته تری تحت عنوان 

 

 یشهر یچارچوب طراح -5-2
 یاجرا ی هنحو است که در آن یاست، سند Urban Design Frame work یبرا یکه معادل یشهر یطراح چارچوب

سند شامل  نی. ادینمای م ارائه است، راتییتغ یو اجرا تیکنترل، هدا ازمندین کهی ا را در منطقه یزیر برنامه یها تاسیس
در  ندهیآ به دیسند، د نیدر مورد ا تیحائز اهم نکته .(Cowan،2331؛008)است  ندهیدر آ یرساختیالزامات ز ازی بعد دو یریتصاو

ی لزومأ در زمان حاضر توسعه نم پوشش منطقه تحت ،یشهر ی. در چارچوب طراحباشدمیی بزرگتر آن نسبت به اسناد قبل اسیمق
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به  یشهر یطراح چارچوب ز،ین (0081) ،پاکزاد دگاهی. از دابدی توسعه ندهیاز آن مربوط به حال و آ یاست که قسمت یکاف بلکه بد؛یا
 یو تجسم سه بعد ییک زیشکل ف شامل مورد نیطرح متمرکز است. البته ا یه ندیآ یرو بر ها پرداخته و عمدتأ تاسیس یاجرا

 یشهر یطراح یراهنماها ازمندیچارچو بها ن ،یطراح یکنترل نظام لیتحقق و تکم یبرا ی. از نقط هنظر وشود یم زین طرح ندهیآ
 یچارچوب طراح یریدارند. محل قرا رگ کاربرد اسیبزرگ مق یها هچارچو بها عمدتأ در توسع زین( 2332)هستند. به اعتقاد کارمونا 

به  یابیجهت دست یروش را یشهر یچارچوب طراح (0082). ذکاوت است سلسله مراتب قرار گرفته نیا یدر مراتب باال یشهر
 به خرد ایراستا را به لحاظ نگاه کالن و  نیدر ا یطراح یها تاسیس ی. وداند یدر حال تحول م منطقهیک مطلوب  یفکی طیشرا

 یلیخرد و تفص یها هدر عرص که یطراح یها تاسیبر نظم کالن منطقه؛ س رگذاریتأث یدیکل یهاتاسی: سکندمی میسه گونه تقس
 قابل اتخاذ است. ییایو جغراف یمکان صیمتناسب با خصا

 

 یطیمح کیگراف -6
 ایروزنامه  کیاست. تقارن، چه در دو و چه در سه بعد، در  کیگراف یبا طراح یوجوه مشترک فراوان یدارا یو معمار یطراح

 باشدمی میفقط ترس یشده است و طراح فیو ساختن بنا تعر یهنر و علم طراح ،یبه قرن نوزدهم وجود دارد. معمار متعلق منزل
ارتباطات، جامعه  ،یشهرساز رینظ یو اجتماع یکه با علوم انسان یوندیپ لیبه دل یطیمح کیگرافی طراح(. 20 :0088ت،یوا)

درباره انواع عناصر  یتخصص ریو غ یکل یعنوان، اصطالح نیشود. ا یقلمداد م یاجتماع یاز ارکان زندگ یکی دارد، رهیشناس و غ
 یرونیب یها طیحذف شده و سپس در مح یحت ایو  نشیگز ،یطراح ،یفیو ک یکه با اهداف مختلف کم ینوشتار و یریمتنوع تصو

است که  یچنان گسترده و متشکل از علل و عوامل گوناگون طهیح نی. روشن است که اباشدمیشوند،  یم به کار گرفته یو درون
محدود  ،یطیمح کیگراف یدر اذعان به گستره و تنوع بالقوه طراح ن،ی. با وجود استین سریم یراحت جامع از آن به یفیارائه تعر

عوامل و  ،یشهر یو طراح یتجسم یبا هنرها کینزد یوندیدر پ یطیمح کیگراف یطراح .ندارد یکردن موضوع ارزش چندان
 کیکند. گراف کیآن، به هدف خود نزد یو در پ زاندیمورد نظر خود را برانگ مخاطبان بندد تا توجه یرا به کار م یامکانات متنوع

هدف  ،یخاص را در جهت اهداف عموما تجار یکه مخاطبان یطیمح غاتیتبل یعنیآن  یتخصص یاز شاخه ها یکیرا با  یطیمح
کرد.  ییشناسا یطیمح کیگراف فیدر تعر زیرا ن یمبهم یها نهیزم توانمی اشتباه گرفت و محدود کرد. اگر چه دیدهد، نبا یقرار م

تر  قیبه روابط عم ایباشد و  ییو فضا یبصر یها تیفیدر ک یدگرگون صرفا دیبا یطیمح کیگراف یهدف از طراح ایبه طور مثال آ
 یرا برا یذهن یریبخواهد تصو یهر کس"گفت که  توانمی انیپا ها بپردازد؟ لذا درعناصر، فضاها و انسان نیب یو فرهنگ یاجتماع

 ند،یآ یدر نم ریها به صورت تصو دهی. اردیها کمک بگ کیگراف است که از ریکند، ناگز فیتوص ایو  بگذارد شیمخاطبان به نما
 (.8: 0090 ،ینادر) "کندمیاستفاده  ریتصاو از کلمات و نیخود به مخاطب ریتصاو میتفه یسپس خالق آن ها برا

 لذا .برخوردار است یفوق العاده ا اریبس تیانسان از اهم یزندگ یسالم برا یطیامروزه مح ،یطیمح کیدر گراف تیخالق
در آن همواره از نظم،  ستنیو ز یزندگ طیکه شرا کنند یطراح یآن را به گونها ن،یطراحان، مسئوالن و متخصص که است یضرور

آموزش دهنده و  یکیعناصر گراف گریجهان مملو از عالئم، نشانهها و د یبرخوردار باشد. هماکنون شهرها الزم ییبایمنطق و ز
و مقررات و ابزار توسعه  نیبه اجرا درآوردن قوان یبرا انیو مجر رانیدهنده مد یارینظم و  جادیا عامل اطالع رسان است که

 افتنیدر حال  وستهیدر رقابت هستند و پ گریکدیبا  یتجارت و گردشگر نهیجهان در زم مهم یشهرها .شود یمحسوب م یاقتصاد
حال همه ساله ساختمانها و مراکز  نیع در .هستند دکنندگانیو جلب توجه بازد ییراهنما یبرا اتریجذابتر و گو یها روشها و نشانه

 یریتصو یها نشانه .کنند یرا ارائه م یو خالقانهتر دتریجد یطیمح کیگراف مشابه، لیکه به دال شوند یساخته م ایدر دن یاریبس
 یتجارت یها یآگه ،یو عموم یاماکن خصوص یبرا یو نوشتار یریتصو تیهدا یها ستمیس ،یو رانندگ ییعالئم راهنما ،یخدمات

و اطالع  یدر امر تردد و حمل و نقل شهر لیتسه ،ییخدمات، راهنما ارائه را در یریمهم و انکارناپذ ارینقش بس گریو دهها مورد د
و ساخت و  یعوامل دستاندرکار طراح گریکنار معماران، شهرسازان و د در ندتوانمی یطیمح کی. طراحان گرافکنند یم فایا یرسان

عالوه  ،یطیمح کیاست، عناصر گراف ستهی. شاندینما تیفعال ،یطیمحی کیعناصر گراف حیصح یدر سامانده یشهر یطهایساز مح
 یطراح یبه گونها ،یو روانشناخت یشناختییبایز یاز جنبهها یریگ بهره مناسب در کاربرد و ارائه خدمات، با تیفیاز ک یبر برخوردار

 .امروز باشند ینیماش یو زندگ یصنعت یطهایانسان، در مح استقامت نشاط، تحمل و ش،یو خلق شوند که موجب آرامش، آسا
 نیشتریآن، ب نیبا فرهنگ جامعه و شناخت هنجارها، ارزشها، آداب و رسوم و قوان یشناس طیمح کیگراف یکاربرد یها حوزه

 یداشته باشد به آسان یقیعم ییمردم جامعه آشنا اتیطراح با فرهنگ و روح یوقت .دارد یطیمح کیگراف یدر طراح را تیاهم
 یاست که در آن چگونگ یعلم ،یطیمح کیگراف .را با مخاطب برقرار کند یقیو آشنا، ارتباط ساده و عم روشنی انیبا ب تواندیم

تر شدن  شده، در جهت بهتر و ساده یزیر و برنامه یماهرانه، اصول یگوناگون به روش رینقشها و تصاو رنگها، استفاده از انواع فرمها،
 نیا بر .ردیگی قرار م یمطرح شده و مورد بررس ،یعموم طیمح یهایی بایساختن ز نیو همچن یابی جهت و یروابط، اطالع رسان
ها و مانند فرودگاه یعموم یهاکه به مکان یگسترده است، عالئم، نمادها و نقوش اریبس یطیمح کیگراف یاساس، دامنه عمل
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اطالعات در مورد ساعت ورود و خروج قطارها و پرواز  یتابلوها ،یو رانندگ ییراهنما و ... اختصاص دارد. عالئم مارستانهایب
سردر فروشگاهها، نماد  یها و نوشته یکیگراف یطرحها ره،یو سوارشدن و غ ادهیپ مسافر، محل ریمس ییراهنما یتابلوها ماها،یهواپ

با  یشده اند که گاه لیتشک ییها عالئم عمدتا از نوشته نیکاال، ا حمل لیوسا ریو سا ونهایکام یرو یها ساختمانها و نوشته
 (.13: 0092استوار، ) همراه هستند یخاص یهانشانه

 

 یشهر ای یطیمح کیانواع گراف -6-1
به دو دسته  یکل یدر مفهوم یشهر کیگراف

 :گرددیم میتقس

 :باز یفضا کیگراف -لفا
 ومواد، رنگ، ابعاد، طرح ) یمعمار ینما -0

...) 

اتوبوس، باجه فروش  ستگاهیا) هاباجه -2
باجه روزنامه، باجه  ،یتلفن همگان ط،یبل
 (و ... سیپل

 نماها آب -0

 ها سیتند ای یکیگراف احجام -0

 یشهر ینور در فضاها یطراح -1

دار، بنرهاف  هیپا ،یوارید) غاتیتبل -2
 (و ... هینقل لیوسا

 

 :بسته یفضا کیگراف -ب
 هانیتریو -0

 یشگاهینما یها و فضاها غرفه -2

 یو آموزش یادار یها طیمح -0

 (0093:0 ،یصلوات) یخانگ طیمح -0

  
 یمعمار ینما -1 ریتصو

 (1931 ،ی)صلوات

 باجه -2 ریتصو

 (1931 ،ی)صلوات

  
 نماآب -9 ریتصو

 (1931 ،ی)صلوات

 نیتریو -4 ریتصو

 (1931 ،ی)صلوات

  
 غرفه ها -5 ریتصو

 (1931 ،ی)صلوات

 یخانگ طیمح -6 ریتصو

 (1931 ،ی)صلوات

 یشهر کیاهداف گراف -6-2
 ابد؛ی یتحقق م یشهر کیگراف ندیاست که با فرآ یاهداف نیاز مهم تر یشهر یبه نماها و فضاها یو تشخص بخش تیهو
صورت  نیا ری. در غافتیمتحد و هماهنگ به آن دست  یمشخص داشته باشد تا بتوان در شکل فیتعر ت،یهو نیا نکهیا بر مشروط

 یکارشناسانه خواهد بود که انعکاس رفتارها ریو غ یو جمع یمسئوالنه، فرد ریمسئوالنه و غ یاز رفتارها یمجموعه ا ت،یهو آن
 .است خود زمان یاجتماع

 یکی رایشود، ز یوارد عمل م یآرامش بصر جادیا یبرا یشهر کیو چه نظم وجود داشته باشد، گراف یشهر چه آشفتگ کیدر 
 انیکاهش شدت ز نیو همچن یرامونیپ یفضا فیآرامش و تلط جادیا ،یشهر کیگراف ندیفرآ یو روان یاهداف اجتماع نیتر ژهیو از
کنندگان نظم و آرامش است  نیاز تام یکی یشهر کیآشفته، گراف یاست. در شهر یبصر آلودگیاز اغتشاشات و  یناش یروانی ها

جامع  ندیفرآ نیاز عناصر ا یکیجامع است که  ندیفرآ کیاز  یمحصول یشهر کیشهر منظم و منضبط، گراف کیدر  کهی در حال
 .دیآی به شمار م

شهر،  کیدر شهروندان است. عموم شهروندان  حیصح یو تجسم یارتقاء فرهنگ بصر ،یشهر کیگراف گریهدف مهم د
گوناگون را  یها هیو ال انهیعام یرا به زبان ییبایاز ز یخاص تر یند تلقتوانمیکه متخصصان  یدارند، در حال ییبایز ازی عام یتلق
 .قرار دهند ییبایز ره آورد کیدر 
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ماندگار در شهر و منطبق بر اصول  تیفیاجرا، با کو هم  یهم در طراح یو تجارب تجسم یتوسعه آثار هنر ،یشهر کیبا گراف
 .است یجامعه مدن کی یبرا یو ارزش یفرهنگ یاتفاق، هدف نیشود که ا یم حاصلی علم

 ،یعناصر شهر گریتناسب با د یها، اطالع رسان ها، راهنماها و ... برا نیتریو ،یخدمات عموم ،یغیتبل یقالب ها یرفتار بصر
 (0093:2 ،یصلوات) افتیقانون مند و مرتب خواهند  یا سامانه

 

 یشهر با طراحی یطیمح یکوجه تشابه و تفاوت گراف -7
 یاشکال، عناصر، رنگ و سازمانده انیو درست م یروابط منطق یبه برقرار ازین یو درون یرونیب ی، فضاهااطراف طیدر مح

 یبرا یطیمح یبرقرار کرد. طراح یو عملکرد ارتباط مناسب ییبایز انیم دیبا طیمح کیدارند. در  یاصول بصر اساس تر بر قیدق
 ،یشهر طیباز ( مح یپر قدرت و اثر گذار است که در فضاها یآگاه نمودن و ارتباط برقرار کردن، اهرم ،یبصر طیکردن مح باتریز
 ،یورزش یو پارک و باغ وحش، سالن ها یحیهتل ها، فروشگاه ها، مترو، مراکز تفر)بسته  یفضاها در و (ها، معابر و ... ابانیخ

 دیبا جینتا نیبه بهتر دنیرس یشود. برا یمطرح م یمتفاوت انیبا روش ها و ب (مختلف و ... هایساختمانها، فرودگاه ها،  شگاهینما
 دیبا تیو خالق یزپردا دهیعالوه بر ا طی. طراح محردیمد نظر قرار بگ زین طیو مح انسان متقابل ریجامعه و تاث ط،یمح یروانشناس

 نیبه ا دنیتحقق بخش یاشراف داشته باشد. برا بایاثر ماندگار و ز کی دیتول یبرا نسبت به شناخت مواد و مصالح و نصب آن ها
 (0: 0082 ا،یکتوریو ،یمیکر)بطلبد  یاری مشاوره ... و یها، طراحان صنعت تکتید از آرشتوانمیامر، 

پیچیده دارند،  طرحی نهایی کهآراه برای توصیف اشیاء است به ویژه  ترین طور قطع ترکیب تصویرها با کلمات مطمئن به»
 .های پیچیده از گرافیکها استفاده می کنند ایده . متخصصین طراحی شهری معموالً برای تفهیمشهر مانند ماشینها و ساختمانهای

و نیز انجام ساخت و  ساخت های طراحی، تشخیص وسائل و روشهای متخصص امه هایسازندگان که وظیفه تفسیر برن بنابراین
 (0، 0089بیشارت،)« پروژه های ساختمانی داشته باشند  ویژه برعهده دارند، باید درکی کلی از گرافیکها به را ساز به روشی ایمن

شهر  یعموم یو استفاده از فضا یشکل ده جهیشهر و در نت کیو منظر  دمانیچ یارتباط عمل یطیمح ای یشهر کیگراف
 کیاست.  یو فرهنگ یاجتماع یها هیو نظر یاسیاقتصاد س ،یهمچون اقتصاد شهر یاز موارد حیدرک صح ازمندین هنر نیاست. ا

 یبهبود بستر حمل و نقل، فضا ،یمبلمان شهر ،یبصر یهمچون فضاها ییخود به مولفه ها طیشدن مح بهتر هر چه یشهر برا
کنند. عناصر نور، رنگ و  یم فایا ینقش مهم یشهر یزندگ طیمح یساز بایدر ز کیدارد که هر  ازین گرید از موارد یاریسبز و بس

عناصر و مولفه  نیا یریشهروند فراهم کنند. به کار گ یآرام برا یطیو مح نیدلنش ییند فضاتوانمی شهر طیهمواره در مح زیصدا ن
 ای یشهر کیهنر گراف"را به نام  یشود، هنر یدر آن م یسهولت و آرامش زندگ ،یشهر طیمح شدن باتریکه باعث ز ییها

و  یعموم یها، بناها و مکان ها ابانیمانند خ ییفضا یطراح ،یدر بخش عموم ،یشهر کیبه وجود آورده است. گراف "یطیمح
بخش  زین یسبز شخص یو فضا یمسکون هایساختمان یمانند بنا یخصوص یفضاها یطراح ی. از طرفردیگ یادراک ها را در بر م

 (.0093:2 ،یصلوات)است  یشهر کیاز گراف یگرید
 

 گرافیک و طراحی شهریدرمشابه  عناصر -7-1
کند تعادل در هنر  می برقراری ارتباط با مخاطب نوعی تعادل را جستجو در تعادل از اصول اساسی هنر است. هنر :تعادل

 تعادل یا عدم تعادل نقش دارند. البته تاکید زیاد بر صورت می گیرد. رنگ، نور و بافت نیز در حفظ اجزاء بوسیله تقسیم بندی متوازن
 .بدهد و ایجاد کسالت کند تعادل موجب می شود اثر جذابیت خود را از دست

ست طراح وجود دارد، د فضای خالی اطراف یک فروشگاه یایک مکان عمومی در بعضی مکان ها که وسیع بوده و :تناسب

 عمومی یا فروشگاه راخیلی بلندتر و باالتر از حد معمولی را تغییر دهد و به طور مثال سردریک مکان باز است و می تواند تناسبات
راحتی سر در را دیده و آن را  بیننده به محیط اشراف کامل داشته و می تواند به معمول بگیرد، چراکه به واسطه باز بودن محیط،

 .تشخیص دهد

روند، تناسب که به صورت  سه جزء تداوم در هنر، عناصر اساسی به شمار می تکرار و تصاعد و تناسب :داوم در محیطت

تناوب به  و حرکت بیشتری در خود دارد اثر بخشی تکرار و میان واحد های مختلف شکل می یابد، پیچیدگی تکرار یک یا چند در
تغییر کند وزن اثر دچار رشد و  بستگی دارد چنانچه تکرار عنصری به تدریج آن ها مناسب بودن موضوع و مهارت به کارگیری

در تغییر  داشته باشد. تصاعد را در تغییر اندازه کوچک و بزرگ تصاعد می تواند به سمت باال، پایین و یا مایل جهت تصاعد می شود،
 .کرد توان مشاهده تغیر رنگ از کمرنگ به پر رنگ می شکل از چهارگوشی به دایره و غیره و در

بیننده به بخش خاصی از  اجزاء یک ترکیب و متمایز نمودن یکی از اجزاء توجه چنانچه با کم اهمیت کردن: اکید در محیطت
 از رنگ، رنگ و بافت پدید آورد. اجزاء یکسان، نقطه را نقطه تاکید می نامند. تاکید را می توان با استفاده کار جلب بتشود آن بخش

اشیاء ساده خودنمایی  واضح نسبت به اشکال مبهم و اشیاء عجیب نسبت به های مشخص ور را ضعیف می نماید. شکلتاکید کا
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 تاکید را می توان هم برای وحدت بخشیدن و هم اجزاء نیز بر تاکید یک مجمومعه می افزاید. اصل بیشتر دارند نحوه دسته بندی
مکان عمومی تاثیر مستقیم  از عناصر در جلب مخاطب و یا بازدید کننده از یک یکی ایجاد تنوع مورد استفاده قرار داد. تاکید روی

 (0090)نادری، .دارد

ربط -ترکیب پراکنده و بی انسجام می بخشد بدون عنصر و حدت اجزاء یک وحدت به هر کاری :یجاد وحدت در محیطا

تر شدن  به ساده ل پیام است کاررا قابل درک می کند وانتقا به نظر خواهد رسید. وحدت موجب جلب نظر می شود، عامل مهمی در
 .پیام کمک می کند

تشکیل دهنده تنوع به شمار  است. اخت الف بین شکل، رنگ و یا بافت عناصر تنوع حاصل تفاوت و تضاد :نوع در محیطت

 در حقیقت وحدت را استحکام میدر می آورند. تنوع  چشم را به دنبال عامل و حدت در کل کار به گردش می رود. اجزاء گوناگون
ویژه ای هستند نقاط با توجه  تحریک دارد. نقطه، خط و سطح دارای قدرت بیان و تنوع کششی به سمت بخشد وحدت میل به نظم

 .متفاوت می کنند بصری کارگیری در محیط متفاوت هستند و ایجاد اثر به اندازه و نحوه به

فرم و شکل که وسیله  از دو نظر قابل بحث است و از نظر بافت ،بافت است خارجی از دیگر عناصر معماری داخلی و :افتب

 المسه قابل درک است. درجه انعکاس یا جذب نور دوم از نظر خاصیت فیزیکی و جنسیت بافت که با درک آن قوه بینایی است و
جذابیت فراوانی دارد و ایجاد  راق و صیقلیسطوح مات و خشن در کنار سطوح ب توسط جسم دارای بافت اهمیت فراوان دارد. تضاد

 .می کند جلوه بصری
مصنوعی اثر متفاوت در محیط  و طراحی داخلی وخارجی است نورهای طبیعی و نور ار مهمترین اجزاء در گرافیک محیطی :ورن

خیابان  در تمام المان های داخلناظر عواملی هستند که  دید ناظر، مقدار نور که به آن می تابد و زاویه دید ایجاد می کنند. نقطه
باشد. عالئم راهنمایی و رانندگی، چراغ  باهم داشته باشند و دارای طرحی خوب و استاندارد باید رعایت شوند و ترکیبی مناسب و زیبا

توبوس، سردر ا عمومی، آگهی ها و تبلیغات دیواری ایستگاه های صندوق پست، زباله دان، تابلوی اسم خیابانها تلفن های روشنایی،
زیبا باشند وبارعایت اصول  باید دلپذیر و هم هستند و اثر فراوان در دید عموم می گذارند که با فروشگاه ها و تمام این ها در ارتباط

 بصری است تا کنند چراکه محیط شهری نیازمند این زیبایی های و ترکیب بندی مناسب در زیبا سازی شهر کمک زیبا شناسی
نشاط تر می سازد و به محیط شهری  گرافیک محیطی، فضا و محیط زندگی را زیباترو با .روانی به شهروندان بکاهدازآثار منفی 

 (.0090)نادری، می بخشد نظم و انسجام
 

 روانشناسی محیط و انسان -8
 نیازهای محیطی روانشناسی در
 در انسان خود نماینده عنوان به انسان
 این بر و گیرندمی نظر در محیط
 بررسی به های گوناگونی مدل اساس

 میان این در. پردازند می نیازهای این
 محیط طراحی در مازلو آبراهام مدل

 مازلو سلسله. دارد بیشتری کاربردی
 قوی از را انسان نیازهای از مراتبی

 کرده پیشنهاد ترینضعیف تا ترین
 ترقوی نیازهای که ترتیبی به است،
 اولویت ترضعیف به نیازهای نسبت
 .دارند

 
 (Porteous،2111؛93)( مازلو) انسانی نیازهای مراتب؛ سلسله -1 نمودار

 است. استوار محور سه بر محیط روانشناسی نگاه از طبیعت و انسان ارتباط کلی طور به
 از جهت طبیعت به کارکردی نگاهی این. دسترس در منابع از بخشی عنوان به طبیعت کاربرد: ابزاری استفاده رویکرد -الف

 طبیعت منجر تخریب به اگر حتی است، ها خواسته آن به نسبت پاسخ و آنی نیازهای پی در و است روحی یا جسمانی نیازهای رفع
 .شود

 آنچه که نگاه این در. است زیستی لحاظ به و محیط کیفیت به منابع نحوه و طبیعی بالیای متوجه: اکولوژیک رویکرد -ب
 .است نظر مد است، طبیعت در انسان حیات بقای و حفظ جهت محیطی آوردن فراهم راستای در اکولوژیکی های جنبش بر مبنای

باعث  و اندازد می خطر به را ما بقای طبیعت به نسبت به تهدیدات اینکه و آید می وجود به آینده به نسبت ما تصور از نگاه این
 .شود می انسان نابودی و طبیعت در تغییرات
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 این رویکرد در. است یافته شکل روانی-روحی و اخالقی موضوعات نگاه با طبیعت و انسان ارتباط به :1سمبولیک رویکرد -ج

یک  اگر بیرون محیط بنابراین؛ است غیره و امنیت آسودگی، جمله از مختلف رفتارهای بروز برای محلی عنوان به بیرونی محیط
و  آرامش حس درایجاد باشد گیاهان انواع از پر فضایی اگر خانه درون محیط و باشد طبیعی محیط یک یا شهری ازدحام پر محیط
نه  و سمبولیک- روانی مختلف شاخصهای بر بیرونی محیط تاثیر به وابسته نگاه این ارزیابی و بررسی نحوه. موثرند انسان در امنیت
 (.2؛0088نیا، )کاملاست  محیط از کارایی و استفاده صرفاً

 
 (Rapoprt،1331؛15) انسان رفتار بر کالبدی محیط تأثیر -1جدول 

 اولیه طرفداران اصلی یژگیو محیط -رفتار گرایش

 محیطی گرایی جبر
 و رفتار در تغییراتی به محیط، معماری عناصر و منظر در تغییر

 .شود می منجر اجتماعی رفتار در ویژه به
 مدرن دوره شهرسازان و عمارانم

 محیطی گرایی اختیار

 (گرایی امکان)

 برای ایزمینه بلکه شود، نمی رفتار بروز باعث معموال محیط
 به دست فرهنگی معیارهای براساس افراد و است رفتار وقوع

 .نمایند می رفتار و زده انتخاب

 دانشمندان و شناسان جامعه

 شهری جغرافیای

 گرایی احتمال
 و است احتمالی تأثیر یک رفتار، بر کالبدی محیط تأثیر

 در خاص رفتاری وقوع احتمال محیط های ویژگی برحسب
 .است کمتر یا بیشتر دیگر برخی به نسبت ها محیط از برخی

 محیط وانشناسانر

 

 محیطی زیبایی شناسی -9
 چیستی و فلسفی مباحث به نظری زیبایی شناسی. بررسی است قابل تجربی و نظری حوزه دو در زیبایی شناسی موضوع

 تعمیم به قابلیت تجربی زیبایی شناسی اما ؛کندمین پیدا شهری -محیطی یشناسی زیبای موضوع با چندانی ارتباط و زیبایی پرداخته
سه  در (Lang،2330؛02) سانتایانا جورج دیدگاه اساس بر. زیبایی شناختی می پردازد تجربیات تحلیل به و داشته را مردم عموم
 :است شده تفکیک زیر شرح به اصلی دسته

 خوشایند احساس و باشد شده خارج معمول هنجارهای از می شود که گاه آ س ها از وقتی انسان :حسی زیبایی شناسی -الف
 این. می شود برانگیخته لذت بخشی نحو به انسان حس های دریافتی موقعیت هایی، در. باشد آمده وجود به بودن یا ناخوشایند

ساختارهای  و صداها بوها، رنگ ها، از و است بعدی چند شخص است، ادراکی هایسیستم  نمودن فعال کردن بیدار شامل مورد که
 (Gruter،2339؛27) (Tarcísio & Dias Lay،2303؛07) می شود ناشی محیط

فرمی  زیبایی شناسی اصلی نکته. است بوده طراحان نظر طراحی، مورد به گاهخودآ توجه دلیل به: فرمی زیبایی شناسی -ب
 زیبایی شناسی فرمی،. پردازدمی«  خودشان خاطر به» اشکال به ساختار فرمی یشناسی زیبای. است محیط بصری ساختار به توجه

. ادراکی است سازماندهی فرآیندهای از ناشی که می گیرد نظر در را یک شیئ نمایشی خصوصیات یا هندسی یا معنایی کیفیت های
 )همان(. است تناسب و پیچیدگی قبیل ریتم، از متغیرهایی و نظم تفکر شامل فرمی زیبایی شناسی

 دوست اصلی عامل نمادگرایی بنابراین؛ پردازدیم لذت بخش محیط و کننده تداعی معانی به :نمادین زیبایی شناسی -ج
 فرم از فراتر ویژگی های با که است نمادین با زیبایی شناسی مرتبط محل، یک تصویر رو این از. است محیط نداشتن داشتن یا

 (Gruter،2339؛28) سازماندهی شناختی فرایند نتیجه در شیئ با وابسته ویژگی های یعنی سروکار دارد؛
 

 
 (Gibson،1311؛91)محیطی  زیبایی شناسی جایگاه -2 نمودار

 

                                                           
1- Symbolic 
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 عمومی روانشناسی شهری در فضاهای -11
 شکل آید، می وجود به مختلف ادوار در ملت یک تاریخ با همراه که است شهر فضایی ساخت عناصر از یکی شهری فضای

 جریان آن در همواره سیاسی یا اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، مختلف های فعالیت که عنصر این. شود می و دگرگون گیرد می
 حسین عقیده به(. 9؛0070بنیادی، ،)توسلی است زده می رقم را شهر سرگذشت و تپیده می شهر قلب تاریخ با همیشه داشته،
 همجواری محل آنکه ضمن یعنی؛ است رفتارها و روابط میان متقابل ارتباط عام، در مفهومی شهری یفضا (،0081) صدری

 تأثیر انسانی روابط و رفتارها بر و بوده هویت احراز عامل ترینمهم مثابه به شهری خود زندگی یک در است، فردی هویتهای
 و فردی های خواست و ها اندیشه بخشی حیات و ظهور محل عمومی فضاییک  عنوان به شهری، فضای این بر عالوه. گذاردمی

 بسیار نقش جوامع انسانی توسعه در دلیل همین به شاید و است آدمی ادراکات اشتراکی مرکز ترینمهم یعنی انسانهاست، اجتماعی
 (.0؛0088خدائی، و )رفیعیاناست  دارا را پراهمیتی

 برای کالبدی ای مجموعه فضا "گیدنز، آنتونی گفته به بنا و افتد می اتفاق فضا در انسانی فعالیتهای و اعمال از بخشی
 :کنند می تقسیم دسته سه به اجتماعی تعامالت میزان اساس بر را فضا. است "تعامالت اجتماعی

 انجام در فرد اما؛ است پذیر امکان جامعه اعضای همه برای آن به دسترسی که است فضایی: عمومی فضای -0
 .گیرد می نظر در را جامعه قوانین و هنجارها و ندارد کامل اعمالش آزادی

 در محدودیت دلیل به اما است، آزاد عموم استفاده برای که است فضایی: خصوصی نیمه یا عمومی نیمه فضای -2
 .دارد خاص کنندگان استفاده آن، و کاربری هدف

 و حرکت اجازه شهرها در عمومی فضای. شود می اشغال اشخاص وسیله به که است فضایی: خصوصی فضای -0
 و سازد می مرتبط هم با آورد، می در به خصوصی فضای محدوده از را هاآن دهد، می فرد به را فعالیتهای عمومی

 .کندمی فراهم را مردم مشارکت زمینه

 

 
 (41؛1933،یو خدائ انیعی)رف یطیمح یباشناسیعوامل ز -9نمودار 
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 انسان و شده گرفته نادیده بیشتر اجتماعی روابط. شود می بیشتر شهرها در عمومی فضاهای بر خصوصی فضای تسلطهر چه 
 های گروه و افراد که هستند فضاهایی عمومی فضاهای(. 0؛0082)توالیی،شود  می مشغول بیشتر خصوصی به زندگی شهری
 اجتماعی های شبکه گیری شکل برای مکانی و اطالعات و افکار تبادل محلی فضاها این اند، آن سهیم در اجتماعی مختلف
 های گروه و افراد میان در تجاری و تعامل چنین نتیجه که اند تجربه یک باشند فضا یک آنکه تنها از بیش فضاهایی چنین. هستند

 تعبیر ینچن .بود خواهد اجتماعی مشارکت و جمعی مهارتهای ارتقاء نفس(، خود)عزت به جمعی، احترام هویت حس دریافت مختلف،
 پردازان نظریه و شهرسازان توجه مورد همواره تاکنون ارسطو از انسانها اجتماعی با حباب رابطه در عمومی فضای از تفسیری و

 زمینهای پارکها، پالزاها، میادین، معابر، خیابانها،: چون گوناگونی شهری بر فضاهای مشتمل عمومی فضاهای. هست و بوده شهری
 فعالیت یک تأمین جهت ندتوانمی فعالیتی نظر از ؛ وباشند می تجمع فرمهای فضاهای سایر و ها کناره و سواحل فروشگاهها، بازی،
 بیشتر پذیری اجتماع نتیجه در و فعالیتی و کالبدی تنوع دارای پالزاها میادین و مانند آنکه یا و شوند ریزی برنامه و طراحی ویژه

 بنابراین؛ (2؛0082چرخچیان، )دانشپور،است  گردیده اشاره بدان شکل چهار در که هستند مختلفی ابعاد دارای فضاها ینا .باشند
 زمان طی شهری فضاهای کیفی و کمی های ویژگی چند هر .است مردم اجتماعی تعامالت کالبدی بستر شهری عمومی فضاهای

 نیازمند فضاهایی چنین به شهر از کنندگان استفاده و سایر شهروندان همواره اما است، کرده تغییر چندی گوناگون عوامل اثر در و
 شهری عمومی فضاهای که دارند اشتراک نکته این بر عمومی فضاهای درباره گرفته صورت جهانی تجارب و تحقیقات .اند بوده
 نوع دو به توانمی را عمومی فضای(. 0،0؛0088خدائی، و )رفیعیانباشند جمعی زندگی و اجتماعی تعامالت مکانی برای بایست می
 را سبز فضاهای و ها پارک باغها، که است شهر از خارج یا داخل در طبیعی فضایی فضا، نرم. کرد فضا تقسیم سخت و فضا نرم

 شلوغی از همچنین. ندارد نیاز معین محدوده و حصار به لزوماً و باشد مشخص لبه و شکل بدون دتوانمی فضا این. شود می شامل
 از که است فضایی فضا، سخت. دارد تفریحی عملکردی و شود می ساخته محیط، فشردگی واکنش به دو کاهد، می شهر شکل

 جاری آن در انسانی فعالیتهای و است ادراک قابل و گیری اندازه قابل فضا این. شود محصور می شده معماری های بدنه به اطراف
 جلب کل یک صورت به فضا به را او توجه حال عین در و دهد می پیوند فضای واحد یک به را انسان محصور، فضای. هستند

 و اجزا هندسی، شکل سازماندهی با توانمی اما ایم، کرده مشخص را محدوده فضایی تنها کنیم محصور را فضا یک اگر. کندمی
 در کلیدی نکته(. 0؛0082)توالیی،بخشید  زیبایی آن به و کرد وحدت ایجاد و نظم فضا در انسانی، فعالیتهای و مشخص عناصر

 توانمین مختلف های الیه و سطوح در اقتصادی های حضور فعالیت بدون. است تبادل بستر یک وجود عمومی، فضای موفقیت
 امکان باید شهر عمومی فضاهای شود، نمی خالصه های تجاری فعالیت در فقط تبادل که آنجا از. کرد ایجاد شهری موفق فضای
 درکی قابل تعریف توانمی اکنون تفاسیر ینباا .(0؛0089)سلطانی، نامداریان،آورند فراهم نیز را فرهنگی و اجتماعی ارتباطات ایجاد

 انسانی های فعالیت برای کالبدی صورت به نظم واجد و یافته، آراسته سازمان ساختاری شهری فضای. داد بدست شهری فضای از
 فعالیت و دهنده تشکیل عناصر شناختی زیبایی کیفیت بودن فضا، محصور کیفیت: شود می شناخته طریق سه از اساساً ؛ کهاست

 (.0)همان؛ هستند و خیابان میدان شهری، فضای اصلی نوع دو. شود می واقع آن در که شهری خاص
 

 طراحی شهری و گرافیک شهری -11
این رابطه گذر از مفاهیم سنت  تنگاتنگ با گرافیک شهرها داشته که درارتباطی  طراحی شهری به زعم بسیاری از صاحبنظران

 که میرس یم جهینت نیبه ا هاآنکار گرفته شده در  بهی دامن زده است. با نگاه به آثار گذشتگان و سنتها به تجدد به این مهم
 هاآنو تصورات متفاوت  برداشتها ها، شهیمتفاوت است، بلکه باورها، اند یامروز هنر که با ستیسطح صناعت آن آثار ن ایمهارت 

توجه  کهی به تنها نکته ا ،یسنت ردیدر رو ک مینیب یم معاصر حال در دوره نیشود. با ا یبا آثار معاصر م آثار آن زیبا ما وجه تما
که  مینیب یم میبه گذشته بنگر اگر .کنند یآن جستجو م یظاهر ۀرا در پوست سنت آن است و یۀشود، تفکر و اصول پا ینم

فضاها  نیای در طراح زیمردم داشتند. طراحان گذشته ن یشهر و یو اجتماع یفرد یدر زندگ یمهم اریبس نقشی شهر یفضاها
مسائل فراموش نکرده اند و  نیتری در جزئ یرا حت رانیا یو شهرساز یمعمار میمفاه دقت و توجه به ارزشها، اصول و تینها
 یشهری ها تیفضاها با بطن فعال نیو انطباق ا تناسبات و زاتیو مبلمان و تجه یشهر یفضاها نیا بودن امر و مناسب نیهم

 شیاز پ شیب یوستگیباعث پ امر نیو ا ابدی انیجر هاآنمردم در کالبد  یاجتماع وی گروه یتهایاز فعال یاریباعث شده که بس
 (.02 :0088 زاده،ینق)شد  یدر گذشته م یشهر یبافت ها و ساکنان محله ها

جامعه  کی یسنتها و آثار یباشناختیو از جمله عناصر ز شیها یمعمار و یشهر یفضا»گرفت که  جهینت توانمی نیبنابرا
و خلق جنبه  یو معمار یاز جمله شهرساز وی تمدن یها تیسنتها و فرهنگ خود، به خالق متن مردم در گر،یبه عبارت د؛ است

ازجمله عناصر معنا و  و شهر یک ییو ساخت فضا یکل عناصر کالبد پس .زنند یآن دست م یهنر اتیو تجل یباشناختیزی ها
 کیمداومت  دیسنت با»همچنین (. 080، 0079،یصالح)«  ردیگ یاز فرهنگ و سنت نشأت م انحاء از یدر آن، به نحو ییبایز
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 ات،یزبان، ادب یاساس مظاهر در شرفت،یتحرک و پ نیخود را در ع یوستگیپ و باشد که تداوم یو فرهنگ یخیهمه جانبه تار انیجر
 (.03، 0072 ،یآشور)« دهد  ینشان م یزندگی هنر و رسم و راه ها

 یها یریگ جهت نیشهرها صورت گرفته است و همچن یاجتماع یکه در ساختار نهادها یمیعظ یهایوجود دگرگون با امروزه
 یشهر یبه محله ها و فضاها مردم احساس تعلق فیبا تضع یشهر یفضاها جادیو ا ساز ساخت و نهیدر زم یگذار هینظام سرما
است و  نبوده ریتأث یفضاها ب نیمحافظت نکردن مردم از ا بر ،یشهر یاحساس عدم تعلق مردم به فضاها نیا که میروبرو هست

 کرده است. دیرا تشد یمنف تأثیرات نیا زین ینامناسب و عدم ارتقاء دانش عموم یزیر برنامه چون یموضوع موارد نیدر کنار ا یحت
 

 (1934)نادری، . فرهنگ، فضاهای زیستی و طراحی فضاهای شهری1جدول 

  ابعاد فرهنگ شهری  ابعاد فضاهای شهری

 یفرهنگ یتمدن یفضاها

 و یستیز یفضاها
 های آنمولفه

 تجربه ها فردی و جمعی

 ساختاری هایمولفه فرهنگ و
 محیطی هایکنشها و واکنش یشهر یفضاها

 یرفتار یالگوها یعموم یفضاها

 اجتماعی روابط و تعامالت یخصوص یفضاها

 

 یدر جوامع شهر یطیمح کیهدف گراف -11-1
در  یفراوان ریجوامع تاث یساز بایاست. ز یدر جوامع شهر یطیمح کیهدف گراف نیتر یدر جامعه اصل بایمناظر ز جادیا

دهد موظف  یانتقال م میمستق ریغ ایو  میکه به طور مستق یمیها و مفاه امیدر کنار پ یطیمح کیدارد. گراف مردمی سالمت ذهن
با  یمبلمان شهر یو مباحث آن، طراح یطیمح کیسکنه شهر فراهم آورد. در گراف ینشاط و قانع کننده برا پر سالم، ییاست فضا

 طیمطلوب مح یهماهنگ ،یبصر یبایز طیفراهم آوردن مح ،ی. مبلمان شهرردیگ یامعه صورت مج طیمحیی بایتوجه به عوامل ز
تعادل،  ،ییبایبه ز یزیافراد جامعه را مد نظر دارد. مردم به طور غر یروان یو کاهش دغدغه ها مخاطب به یآرامش بخش ،یزندگ

 (.73: 0081 ،ینیعبدالحس)دارند  زیپره یناهنجار و یو از زشت یتوازن و آراستگ
 

 یریگ جهینت -12
منظر  نیا جادیدر ا کیکه شر یهایساختمان ییبایو ز اسیگردد که شکل، مق یحاصل م یزمان یشهر ییبایو ز بایز شهر

آشنا و  هایساختمانشود و در مقابل، از دست دادن  زیمنتظره در آن پره ریغ راتییقرار گرفته شوند. از تغ دیتمج هستند، مورد
ساخته شده است و  ریغ یاز مجموعه ساختمان ها و فضاها شیب یزیواجد چ بایشود. در واقع، شهر ز مقاومت شهرارزشمند در 

 ییها و فضاها ابانیاجزاء سازنده آن، ساختمان ها، خ یهم گذار یکه پهلو یاست. به طور یمحل یهوا و واجد حال یطیمح یدارا
 یبه مثابه جمله ا بایز یماهرانه صورت گرفته است. در واقع شهر و منظر شهر اریهستند، بس موثر آن ییکه در فرم و شکل فضا

کلمات مراعات شده  نیگردد که قواعد و ارتباط الزم ب یاز آن استنتاج م یکامل، زمان یمعن بوده و یاست که واجد ساختار علم
 .باشد

گوناگون بشر عوامل  یازهاین نیبه منظور تام یطیمح یبا استفاده از روانشناس طیمح یشد در طراح یبر اساس آنچه بررس
 اسیجسم انسان، مق ی)ابعاد و اندازه ها که شامل ابعاد گوناگون آن یانسان اسیرا در موارد توجه به مق طیمح یدر طراح لیدخ

 ط،یمح ییو خوانا یابیجهت  ط،یطرح مح یریامکان خلوت پذ ی( است، بررسو ... یرتحرا شیانسان مانند محدوده آسا یاحساس
 توانمی طیمح یعوامل در طراح نیجستجو کرد. با لحاظ کردن ا دیبا طیمح یشناس ییبایز یوجنبه ها ،یریاجتماع پذ ،یدسترس

با  ر،یاخ یدهه ها در پاسخ داد. ردیگ یقرار م یارو معم یشهر یو طراح طیانسان که در ارتباط با مح ازیگوناگون ن یبه جنبه ها
 بایز ،یطیمح ستیو مسائل ز طیها در خصوص ارتباط مخاطبان، مح دگاهیزمان و د افتنی تیاهم ،یعلوم و تکنولوژ شرفتیپ

 یارتباطی هنر یها شیگرا گریخود، با د یها تیبر قابل دیکه عالوه بر تاک میباش یا یسبب شده شاهد آثار هنر یشهر یشناس
با  ندتوانمیهنرمندان قرار گرفته است که  اریدر اخت یامکانات یمختلف هنر یها تنگاتنگ دارند. در دوران معاصر با مشارکت گونه

 رشته گریتوانسته اند از امکانات د زین یطیمح کیخلق کنند. هنرمندان گراف یشهر طیدر حوزه مح عینو و بد یآثار دیمواد جد
 یهنر یها شیگرا یو ساختار یچنان که به علت اشتراکات گسترده بصر رند،یخود بهره گ یها دهیا یدر ارائه و اجرا یهنر یها
با  یرانیو معمار ا یطیمح کیرسد. هنرمندان گراف یناممکن به نظر م یمشکل و تا حدود گر،یکدیدادن آن ها از  زیتم و

ند سبب توانمی یبه خوب ،یبا معمار یطیمح کیگراف قیاز طر ،یهنر شیگرا نیا یها تیاز قابل یریبه بهره گ توجه و یهوشمند
 اریدر اخت یشهر کیخلق آثار گراف یتازه برا ییند الگوهاتوانمی نیشوند. همچن ی(طیمح کیگراف) یشهر یفضاها و نو کردن ایاح

مخاطبان شود. مهم آن است که  یآثار در زندگ یکاربرد یجنبه ها شیو افزا شتریب یساز بایو ز یآرام ساز موجب قرار دهند که
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 یآن ها م اریدر اخت یهنر شیگرا گریو د عتیکه طب یاز امکانات یبتوانند به درست دید یهنرها یها تیقابل هنرمندان با شناخت
مخاطبان خود و  رامونیپ طیباال در ارتباط برقرار کردن با مح یینو و با توانا یمعاصر شاهد خلق آثار دوران تا در گذارند بهره ببرند

 .میباش
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 معماری سبزفصلنامه 
 0211تابستان )تیر(  (،32)پیاپی:  3سال هفتم، شماره 

 
 

 

 و کاربرد آن  ییعلم فنگ شو بررسی

 آرامش بخش در خانه ییفضا جادیدر ا

     

 2، بهمن خسروی پور1پور یالهام خسرو
 42/30/0233تاریخ دریافت:  

 42/32/0233تاریخ پذیرش: 
 

  43902کد مقاله:  

 

 یده ـچک
 

 یبوده که برا نیدر چ یباستان یفلسفه کی ییاست. فنگ شو یبه زندگ یوارد نمودن انرژ یبرا ییاستفاده از فنگ شو
به  یداشته باشد. خانه مسکون "یچ"مثبت  یاثر را بر انرژ نیتا بهتر رودمیها بکار در ساختمان حیصح دمانیکردن چ دایپ

 ی. نقش فضادیباشد که بتواند به عنوان محل آرامش انسان عمل نما داشته یطیشرا دیبا "هاانسان یکانون زندگ"عنوان 
مهم  اریدر خانه بس «یچ»مناسب و درست  انیجر نیاست و همچن ریانکارناپذ نیحس آرامش ساکن یخانه در القا یداخل
. شودمی لیتبد «یشاچ» ایمخرب  یو به انرژ ماندیمداشته باشد، راکد  انینتواند در خانه جر «یچ»است. اگر  یاتیو ح

 نی. اکنندیم فایا ییشودر فنگ یمهم ارینقش بس ینیگانه چ 4مطلب، عناصر  نیدر کنار ا ییفنگ شو میبراساس مفاه
را معموالً  هاروش نیرابطه دارند که ا باهم یخاص یهاروشاز: آب. چوب. خاک. آتش و فلز که به  اندعبارتعناصر 

و هرگونه  ینظمیباز  زیکرد، پره تیرعا دیکه با ییزهایچ نیترمهم یطورکلبه. نامندیممخرب  سازنده و یهاچرخه
 یوهیشمناسب است. مقاله حاضر به  یهاجهتدر نظر گرفتن  ،یمناسب، خطوط منحن یهارنگاستفاده از  ،یانباشتگ

 پرداخته است. ییعناصر فنگ شو حیو کاربرد صح میمفاه یبه بررس یمرور

 

 خانه یفضا انرژی شاچی، ،یچ یانرژ ،ییفنگ شو یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دانشگاه آزاد اسالمی شوشتر، خوزستان)نویسنده مسئول( -0
Khosravipour1400@gmail.com 

 استاد و عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان -3
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 مقدمه  -1
نیست و بسیاری از راهکارهایش  ناآشنابرای ما ایرانیان بیگانه و  آن فنگ شویی قاره آسیا است به همین خاطر قوانینخاستگاه 

(. فنگ شویی به نظامی از 0094کهن ما بوده است.)مهدوی و غالمعلی،  یباورهااز قدیم در فرهنگ ما نیز وجود داشته و بخشی از 

و  ساختندیم "مکانی برای خوشبختی"خود را به کمک آن  یهاخانه هاینیچن سال پیش قوانین کهن چین تعلق دارد. از هزارا
ها در چین بر اساس اصل فنگ شویی سازی(. بسیاری از مناظر و محوطه0092محمدی و توفیق بخت،  گرکاسه.)آراستندیم
ن و دیوار بزرگ چین بر همین اصول بنا است. برخی از بزرگترین بناهای تاریخی این کشور مانند شهر ممنوعه پک جادشدهیا

 (. 0090اند.)کاظمی، شده
 

 تعریف فنگ شویی -2
( که به معنای باد و آب است، یک فلسفه و فن باستانی در چین است و برای پیدا کردن  (風水فنگ شویی )به چینی: 

شود تا بهترین اثر را بر استفاده میهای مسکونی، تجاری، باغ و غیره دکوراسیون مناسب و چیدمان درست اشیا در ساختمان
(. هدفش شناخت محیط فیزیکی است تا از 0داشته باشد. ) "چی"طور کلی انرژی مثبت سالمتی، شادی، موفقیت، هماهنگی و به

  (.4303، 0طریق بهبود جریان انرژی، بهزیستی را تقویت کند.)بوناییتو و همکاران
، به این نتیجه رسید که فنگ شویی یک تحلیل "تصویر شهر"ی، در کتاب خود، ، پیشگام تحقیقات رفتار محیط4کوین لینچ

(. اندرسون و 0923پایان باز از محیط است که در آن معانی جدید، اشعار جدید و تحوالت بعدی همیشه امکان پذیر است)لینچ، 
علم سنتی "است و فنگ شویی را  ( تشخیص دادند که فنگ شویی یکی از جنبه های بوم شناسی فرهنگی چین0990) 0اندرسون

یک بدنه ی سازمان یافته از دانش، به شدت کاربردی در عمل و با اهدافی "که حاوی  خواندند "چین در زمینه برنامه ریزی مکانی
( اظهار داشت که فنگ شویی نظامی است که بیانگر رابطه انسان با طبیعت در محیطی از تفکر جامع 0994) 2خاص است. برون

(. امروزه، همانطور که 4339، 4بهم پیوند می خورند)مک و جی "نظم پایدار"و انسان و چشم انداز محیطی در یک سیستم است 
بسیاری از محققان به دنبال ایجاد درک عمیق تری از این روابط بین محیط زیست انسانی و طبیعی هستند، معماران و متخصصان 

( 0999وان یک الگوی گسترده مرتبط با محیط زیست و معماری می کنند. هوانگبو )ساختمان شروع به شناسایی فنگ شویی به عن
معتقد است که عمل فنگ شویی امری شهودی شامل انتخاب مکان و سازماندهی فضایی است و با مفهوم غربی هندسه در طراحی 

 (.4339معماری شباهت های شدیدی دارد)مک و جی، 
دهد. انرژی منفی را حذف کرده و ق از نور، رنگ، مواد و قرارگیری مبلمان سوق میفنگ شویی ما را به سمت استفاده دقی

موجبات آرامش درون، سالمت و برکت در محیط خانه را فراهم می آورد. فنگ شویی منعکس کننده این آگاهی فزاینده است که 
ه حس هارمونی در آن بسیار مهم است و همه چیزها در جهان از درون با هم مرتبط هستند. فنگ شویی یک هنر شهودی است ک

این یک نظریه آرمانی نیست بلکه روشی  ها را با خود هماهنگ کنید.شما با چند اصالح کوچک در چیدمان منزلتان میتوانید انرژی
رهیز از ترین چیزهایی که باید رعایت کرد، پمهم (.0092است که سودمندی آن در طول قرن ها ثابت شده است.)جلیلی و اکبری، 

 .نظر گرفتن جهت های مناسب است بی نظمی و هرگونه انباشتگی، استفاده از رنگ های مناسب، خطوط منحنی، در
 

 اهمیت فنگ شویی -3
با توجه به افزایش روند جمعیت در جهان و کوچک شدن محل سکونت افراد و افزایش ساعت کار افراد در خارج از سکونتگاه 

ار آزردگی شده و در جوامع صنعتی این امر نمود پیدا کرده و نرخ افسردگی در جوانان افزایش و باعث از خود، روح و روان انسان دچ
و از هیچ، هزاران مفهوم در فضای داخلی خلق  بودکه هنرمند  شودمیبین رفتن انگیزه برای ادامه زندگی، بیشتر شده است. چگونه 

که سرپناه اصلی انسان است و روح و روان انسان را در درون خود  نمودود ایجاد کنیم تا بتوانیم تنوع فضایی در محیط پیرامون خ
(. همچنین با توجه به حساسیت مسئله تامین انرژی و حفظ و هدایت آن، باید 0094می پروراند)باقری طوالبی و ضیابخش، 

. راه های مختلفی برای این مهم وجود رسیدبکوشیم از آنچه در اختیار ماست بهترین بهره برداری انجام شود تا به نقطه آسایش 
هر کس می تواند به فراخور آنچه دارد از این دانش بهره بگیرد.)باللی  ؛ ودارد. از جمله فنگ شویی که در دسترس همگان است

(. فنگ شویی اگر به شکل مناسب به کار گرفته شود، به برقراری تعادل در سیالن انرژی در محیط 0092اسکویی و زاده مهدی، 
ما را به سمت استفاده   داده وان قرار نسا رژی، سالمتی و هماهنگی در اختیارکمک کرده و امکان خلق خانه هایی دارای حداکثر ان

                                                           
1 Bonaiuto et al 
2 Lynch 
3 Anderson and Anderson 
4 Bruun 
5 Mac & Ge 
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دقیق از نور، رنگ، مواد و قرارگیری مبلمان سوق می دهد. انرژی منفی را حذف کرده و موجبات آرامش درون، سالمت و برکت در 
هم  محیط خانه را فراهم می آورد. فنگ شویی منعکس کننده ی این آگاهی فزاینده است که همه چیزها در جهان از درون با

 (. 0094مرتبط هستند)فرجی اصل و همکاران، 
آنچه در بهره برداری از دانش فنگ شویی مهم است مطابقت دادن آن با امکانات موجود است. ممکن است محلی که شما در 

از آنچه آن زندگی می کنید یک اتاق کوچک اجاره ای باشد یا یک آپارتمان یا یک ویالی بزرگ یا حیاط وسیع. مهم این است که 
در اختیار شماست بهترین بهره برداری انجام شود و تا حد ممکن محل خواب، نشستن، کار و مطالعه شما طوری تنظیم شود که 
بتوانید به واسطه زندگی در آن بنا آسایش و آرامش کافی داشته باشید و بدانید که جمع کردن چه چیزهایی به دورتان باعث دردسر 

با استفاده از علم فنگ  (.0092یزهایی می تواند حال شما را تغییر دهد.)کاسه گر محمدی و توفیق بخت، است و اضافه کردن چه چ
تا اهداف مورد نظر  بستو در طراحی فضاهای خود به کار  فتیاو منفی و راه جذب و دفع آنها را شویی می توان انرژی های مثبت 

 (. 0099گی آنها تحقق یابد.)محمدی و همکاران، جهت زندگی شاد و آرام برای همه افراد در محیط زند
 

 در فنگ شویی "چی"نقطه  -4
بنا نهاده شده است. چی در واقع نوعی انرژی است که در همه جا وجود دارد و مدام در حال  0فنگ شویی بر اساس حرکت چی

تواند داشته باشد. نوع مثبت انرژی می حرکت از فضایی به فضای دیگر است. حال این انرژی دو حالت مثبت )شنگ( و منفی )شا(
چی در واقع نشان از این دارد که این انرژی در محیط خانه به درستی در جریان است یعنی چیدمان داخلی خانه به درستی صورت 

این حال در با  اند که مانعی در مقابل حرکت آزادانه این انرژی باشند.ای قرار نگرفتهگونهگرفته است و هیچ یک از وسایل خانه به
صورتی که چیدمان داخلی وسایل به درستی صورت نگیرد این انرژی متعاقباً جریان بسیار نامنظمی خواهد داشت یا حتی در جایی 

 (.0090)بیری،  شودبه اصطالح منفی می راکد باقی خواهد ماند و تبدیل به یک انرژی مخرب
نوان محل آرامش انسان . خانه باید شرایطی داشته باشد که بتواند به عرودیمخانه مسکونی، کانون زندگی انسان ها به شمار 

آرامش ساکنین  از آنجا که رابطه انسان و محیط رابطه ای متقابل بوده، نقش فضای داخلی خانه در القای حس. عمل نماید
« چی»یار مهم و حیاتی است. اگر در خانه بس« چی»(. جریان مناسب و درست 0092خادم  محمدی و صفری، ) انکارناپذیر است

. این انرژی منفی می تواند باعث شودمیتبدیل « شاچی»نتواند در خانه جریان داشته باشد، راکد می ماند و به انرژی مخرب یا 
به نرمی درطول خطوط منحنی جریان پیدا می کند درحالی « چی»بدشانسی، افسردگی و نقصان سالمت و ثروت شود. می گویند 

مانند یک تیر نامرئی در طول خطوط صاف و مستقیم عمل می کند. به همین دلیل است که در تزئینات باغ های « شاچی»که 
نیز دو « چی»دارد و « چی». در فلسفه شرق هر چیزی که زنده است، شودمیراست و صاف به ندرت استفاده  شرقی از خطوط

 .معروف هستند« یانگ»و « یین»قطب مخالف ولی مکمل هم دارد که به 
 (، نظریه چی بر سه جنبه فنگ شویی تأثیر می گذارد:0994طبق نظر لیو )

 .شودمییل شناختی فنگ شویی تبد چی به بنیاد هستی -0
 .شودمیدر فنگ شویی  "ندگی زندهز"این امر منجر به توسعه نظریه  -4

 .شودمیمعیار کلی قضاوت در مورد عملکرد فنگ شویی  -0
 

 مفاهیم اساسی فنگ شویی -5
، زمین و انسان است، هزاران سال است که بر هدف آن ایجاد هماهنگی بین آسمان فنگ شویی، دانش چینی باستان که

ی ساخته شده محیط زیست در چین تأثیر گذاشته است. پنج مفهوم اساسی فنگ شویی از نظر طراحی محیطی در زیر طراحی سنت
 :شودمیخالصه 

این اصل اساسی فنگ شویی است، به معنی هماهنگی بین جهان، زمین و انرژی  وحدت بین بهشت و انسان: -الف

)انرژی طبیعی یا تنفس  "چی"رهنگ سنتی فنگ شویی چینی به نام انسان. انرژی در هر دو شکل فیزیکی و نامرئی که در ف
. طراحی های فنگ شویی برای ایجاد تعادل و محیط هماهنگ است که می تواند شودمی، ارزش گذاری شودمیزندگی( شناخته 

 (. 4339نقل از مک و جی،  به 0904، 4بد را فیلتر کند )اسکینرچی خوب تولید کند و  چیمقدار زیادی 

گانه چینی عبارتند  4کنند. عناصر شویی ایفا میعناصر نقش بسیار مهمی در فنگ عناصر پنجگانه در فنگ شویی: -ب

 (.0نمودار ) از: آب. چوب. خاک. آتش. فلز.

                                                           
1 Qi or Chi 
2 Skinner 
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شود. در سنت نشان داده می ( 0ووشینگ)عنصر 4بخش عمده فنگ شویی بر روابط میان نیروهای طبیعت استوار است که با 
تا هستند که از ارزش و اهمیت  4شود اما در فرهنگ شرقی این عناصر عنصر خاک، هوا، آب و آتش نام برده می 2از ها غربی

یکدیگر  2فلز و 4خاک ،2آتش، 0چوب (،4)شویها معتقدند این عناصر نشانگر تغییرات بوده و به ترتیب آبزیادی برخوردارند، شرقی
 شود و عبارتست از:ر آب اغاز میر فنگ شویی چرخه سازنده: این چرخه با عنصرا میسازند. چرخه سازنده و چرخه مخرب د

 .فلز. خاک. آتش. چوب. آب -
 .کندمی تغذیه را چوب آب: آب -
 چوب: چوب سوخت آتش است.  -
 آتش: آتش خاک را بصورت خاکستر بوجود میاورد.  -
 کند. خاک: خاک فلز را ایجاد می -
 تواند به شکل اب مایع شود. فلز: فلز می -

 زیراین عناصر تا زمانی مفید هستند که در کنار یکدیگر و بصورت شکل 
چرخه جای یکی از عناصر تغییر پیدا کند این باشند و در غیر اینصورت، در 

چرخه مخرب ای مشکل زا و مخرب تبدیل خواهد شد. این چرخه به چرخه
 اینگونه عمل خواهد کرد:

 ،کندب آتش را خاموش میآ -
 آتش فلز را ذوب خواهد کرد -

 خاک آب را آلوده خواهد کرد -

 فلز چوب را خواهد برید -

 چوب خاک را فرسوده خواهد کرد)مجله ی دانستنی های هنر(. -

 
 چرخه عناصر پنجگانه -1نمودار 

 

مخالف وجود دارد: یین و یانگ.  چینی های باستان معتقد بودند که در همه چیز دو قسمتهماهنگی یین و یانگ:  -ج

یین بیانگر اصول منفعل در طبیعت است که به صورت تاریکی، سرما و رطوبت به نمایش گذاشته شده است. در سطح انسانی، یین 
و همچنین نشان دهنده قلمرو مردگان است. یانگ نمایانگر اصول فعال در طبیعت است که توسط  نماد زنانگی و منفعل بودن است

و همچنین نشان دهنده  . در سطح انسانی، یانگ نماد مردانگی و فعال بودن استشودمی، گرما و خشکی به نمایش گذاشته نور
قلمرو زندگی است. یین و یانگ در مورد تعادل و هماهنگی در فضایی هستند که هنگام درگیر شدن در فضا برای ایجاد تعادل در 

 (.0992، 7زندگی کاربران طراحی شده اند )فچوانگ

فرم مدرسه در درجه اول بر اساس تأیید پیکربندی فیزیکی کوه ها و مسیرهای آب اطراف مکان ها و فرم مدرسه:  -د

شناخته می شدند،  "پنج راز جغرافیایی"ساختمان ها است. این عناصر از اصول رویکرد فرم مدرسه تشکیل شده بودند و به عنوان 
(. به طور همزمان، رویکرد فرم مدرسه از نظر علمی در تجزیه و تحلیل محیط 0999لیپ، یعنی اژدها، شن، آب، غار و جهت )

 (4330مک و نگ،  ,4334مک و نگ،  ;0990چنگ و کونگ،  ;0994وانگ،  ;0993)هی، ساخته شده شناخته شده است

هنگام توصیف شرایط سایت و طراحی ساختمان ها، بیشتر متون فنگ شویی، تعادل بین فضای داخلی و خارجی:  -ه

)داخلی(. طبق  "فرم داخلی")بیرونی( و  "فرم بیرونی"مانند یانگ ژایی شی شو )ده کتاب در مورد خانه های زندگی(، فضا را به 
اطه کرده اند، شرایط توپوگرافی سایت و (، فرم بیرونی را می توان به عنوان مکان سایت، شرایطی که سایت را اح0902نظر لی )

شکل سایت را شناسایی کرد. فرم داخلی را می توان به عنوان نقشه ساختمان، ارتفاعات ساختمان و عناصر ساختمان شناسایی کرد. 
نیز به کار  ، بلکه می تواند در چیدمان داخلی ساختمان هارودمیمفهوم مدل فنگ شویی نه تنها در انتخاب منظر و سایت به کار 

بنابراین، خواه در برخورد با عناصر فیزیکی یا توپوگرافی باشد، یا ساختار مسکن، یا روابط متناسب فضای داخلی ساختمان، هنوز ؛ رود
( طبقه بندی بیشتری از فضا 0990. دانشمندان فنگ شویی، چنگ و کونگ )شودمیهمان اصول و روابط مدل فنگ شویی اعمال 

 (.4نمودار ل طراحی ارائه دادند: محیط اطراف، نمای خارجی، نمای داخلی و چیدمان داخلی )را به چهار ماژو

                                                           
1 WuShing 
2 SHUI 

3 MU 

4 HOU 
5 TU 

6 CHIN 

7 Feuchtwang 
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 (2002مک، )اجزای مدل  -2نمودار 

 

 در جریان دهی مناسب به انرژی چی کاربرد عناصر پنجگانه -6
به زندگی است. این کار با استفاده از ساده ترین راه برای ایجاد تغییر در زندگی، استفاده از فنگ شویی برای وارد نمودن انرژی 

رنگهای مخصوص فنگ شویی برای بدست آوردن نتایج مورد نظر انجام میگیرد. رنگها، قدرتمند هستند زیرا نوعی نور میباشند و 
به  عنصر 4مکانهای زیادی در خانه نیازمند نور هستند. یکی از اصول اساسی فنگ شویی، اصل عناصر پنجگانه است که طبق آن، 

روشهای خاصی با هم رابطه دارند که این روشها را معموالً چرخه های سازنده و مخرب می نامند. هر عنصر فنگ شویی دارای 
رنگی خاص است و رنگ ساده ترین راه برای استفاده از اصل عناصر پنجگانه برای توازن بخشیدن به محل شما توسط فنگ شویی 

 (.0094)شفاعتی، .است

 
 (1292، 1والترز)چرخه های مخرب و سازنده پنج عنصر -3نمودار 

 

 های مرتبط به آن عبارتند از:عناصر پنجگانه و رنگ -7
 چوب: سبز قهوه ای -

 آتش: قرمز، زرد تند، نارنجی، ارغوانی، صورتی -
 خاک: زرد روشن، رنگ خاک/ماسه، قهوه ای روشن -
 فلز: سفید، خاکستری -
 آب: آبی، سیاه -

ها از دیدگاه فنگ شویی برای تقویت محیط مورد نظر و ایجاد توازن در آن، شاید در ظاهر پیچیده رنگ دانستن نحوه استفاده از

اعتبار شما مرتبط است. در  به عنوان مثال، انرژی ناحیه فنگ شویی به شهرت وبنظر آید، ولی در واقع این مساله قاعده مند است. 

تصویری که مردم از شما دارند و نگاه آنها به شما مرتبط است و نشاندهنده  با در آن است و انرژی این ناحیه« نور یا آتش»واقع 

فنگ شویی آتش است و رنگهای مرتبط  است که چقدر در ایجاد و حفظ نور/هویت/ارزشهایتان ثابت قدم هستید. عنصر جنوبی این

آبی و  ش خودتان را خاموش کنید و لذا نمی بایستیزرد و نارنجی. مسلماً نمیخواهید آت به آن عبارتند از: قرمز، ارغوانی، صورتی،

 را خاموش می کند(. چون عنصر آب، آتش)سیاه را به قسمت جنوبی فنگ شویی خانه تان بیاورید 

                                                           
1  Walterz  
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 خانوادگی است و در قسمت شرق فنگ شویی خانه استفاده میشود. رنگ سبز برای بهبود سالمت و توازن زندگی -

و کمک به شما برای اجرای  شمالی برای حمایت مطلوب برای قسمترنگ آبی از نظر فنگ شویی، رنگی  -

قسمت شرقی )سالمت/خانواده( و جنوب شرق )موفقیت/ثروت( برای تقویت  های شغلی تان است و یا دربرنامه

 .شودمیاستفاده  عنصر چوب

 نید.از مقداری رنگ قرمز در جنوب استفاده ک برای داشتن اوقاتی خوش و دور هم بودنهای شاد، -

خالقانه شما میشود. قبل از استفاده از رنگها برای بهبود  رنگ سفید یکدست در غرب سبب حمایت از تالشهای -

در محیط مورد نظر، بهتر است که الگوی نور روزانه در آن محیط و نحوه ارتباط آن با  کیفیت برخی موارد

 (.0094ررسی شوند.)شفاعتی، خانه نظیر مبلمان، وسایل دکوری و هنری و ... ب« موجودات» سایر
. بدین ترتیب این عناصر  شودمیبه کمک عناصر یا انرژی های پنجگانه، جریان انرژی چی در خانه یا آپارتمان تسهیل 

. بدین شودمیمیتوانند نوع خاصی از انرژی را کاهش یا افزایش دهند. دستیابی به تعادل میان انرژی های مختلف نیز امکان پذیر 
اید اشیایی را که با انرژی خاصی در ارتباطند در محل های مناسبی قرار داد. بطور مثال برای تقوویت انرژی چی در قسمت منظور ب

شمال خانه باید از انرژی آب و تولید آن به وسیله انرژی فلز جلوگیری کرد. فلزاتی چون برنج، نقره، برنز و فلزات گرانبها و فرمهای 
نرژی فلزاتند. آب خالص و شیشه، همچنین فرم های غیرهندسی و رنگ سیاه سمبل های انرژی آب گرد وبیضی شکل هایی از ا

هستند. بطور مثال می توان از آکواریوم یا اشیایی از جنس شیشه که بر پایه سیاه رنگی قرار گرفته باشند بهره گیرید. همچنین می 
مثال قاب عکس یا جای پاکت نامه فلزی. بدین وسیله انرژی چی در ؛ یدتوانید از اشیای برنجی یا نقره ای با فرم گرد استفاده کن

اما اگر بخواهید انرژی چی را در قسمت شمالی خانه یا اتاق کاهش دهید باید باید بالعکس عمل ؛ قسمت شمالی افزایش می یابد
نید. برای این منظور می توان از ، بنابراین باید انرژی چوب را تقویت کشودمیکنید چون انرژی چوب باعث تضعیف عنصر آب 

اشیای مستطیل شکل وبلند از چوب مثال گیاهان بلند در گلدان های سبزرنگ بهره گرفت. استفاده از آباژور پایه بلندی که نور آن 
 به طرف سقف بتابد نیز میسر است. 

ین امر امکان پذیر نباشد می توان با مسلما می توان از چوب، آتش، خاک، فلز و آب به صورت خالص نیز استفاده کرد. اگر ا
استفاده از اشیای به خصوصی انرژی موردنظررا کاهش یا افزایش داد. در این بخش از بحث موردنظر فهرستی از آنها برای بهره 

 گیری از عناصر پنجگانه آورده شده است:
شیایی به رنگ سیاه، ارچه مشکی، آب: آکواریوم، فواره های کوچک مخصوص داخل اتاق )آب نما(، اشیای شیشه ای، ا -0

 اشیایی با فرم های غیرهندسی.

 چوب: گیاهان، اشیای چوبی، کاغذ، اشیایی با فرم بلند و باریک، رنگ سبز. -4

 آتش: شومینه، اشیایی به رنگ قرمز و فرم های تیز -0

سفال، سرامیک و الیاف خاک: اشیایی به رنگ قهوه ای، اشیای گچی، اشکال بهم پیوسته، پهن، مسطح و صاف، چینی،  -2

 طبیعی.

 (.0000، 0فلز: اشیای فلزی گرد و بیضی شکل.)شوارتس -4

نتایج تحقیقات متعدد، آثار مثبت بکارگیری مفاهیم و اصول فنگ شویی را در فضاهای مختلف نشان می دهد. بطور مثال یافته 
 "فنگ شویی برای ساختمانهای اداری سیدنیبکارگیری اصول علمی "( در پژوهش خود با عنوان 4339)4های تحقیق مک و جی

نشان داده که بکارگیری مفاهیم فنگ شویی در ایجاد فضای لذت بخش و تعادل بین محیط طبیعی و محیط ساخته شده است و 
ته مفاهیم فنگ شویی بر تعادل و هماهنگی فرم های فیزیکی و آرایش فضایی که اندازه گیری و تعیین آنها دشوار است، تأکید داش

( در مطالعه خود نتیجه گرفتند که بکارگیری اندیشه های علم فنگ شویی می تواند در ایجاد سیستم های 4309)0است. چو و هان
 معماری امروزین بکار رود.

 

 هاو پیشنهاد نتیجه گیری -8
ت افزایش تنش را در در چند دهه ی اخیر با شتاب های ناشی از پیشرفت های تکنولوژیک، عالوه بر پیامدهای مثبت، موجبا

جوامع فراهم کرده و محیط طبیعی انسان را به محیطی مصنوعی تبدیل کرده است. زندگی در این عصر مشکالت فراوانی مانند 
از  دکوشین انرژی و حفظ و هدایت آن، باید اضطراب، استرس و مشکالت روحی را به همراه دارد. با توجه به حساسیت مسئله تامی

. راه های مختلفی برای این مهم وجود دارد. از جمله دسیرری انجام شود تا به نقطه آسایش ماست بهترین بهره بردا آنچه در اختیار

                                                           
1 Schwartz  
2 Mac & Ge 

3 Choe & han  
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را  انسانهر کس می تواند به فراخور آنچه دارد از این دانش بهره بگیرد. فنگ شویی  ؛ وفنگ شویی که در دسترس همگان است
روح و قرارگیری مبلمان سوق می دهد. انرژی منفی را حذف کرده و موجبات سالمت به سمت استفاده ی دقیق از نور، رنگ، مواد 

و برکت در محیط خانه را فراهم می آورد. طراحی مناسب و اصالح دکوراسیون خانه به شیوه ای که انرژی های مثبت، راحت تر 
بسزایی بگذارد. این امر، لزوم توجه طراحان  جریان یابند، می تواند در ایجاد یک زندگی خوب و موفق برای ساکنین خانه تاثیر

 .می طلبدرا  های ذکر شده در جهت رسیدن به آرامشبرای ایجاد هماهنگی بهتر میان انرژی  این علمداخلی را به 
 

 منابع:
منظور (. عنوان مقاله: بررسی تاثیر روانشناسی محیط بر معماری داخلی به 0094) .داو ضیابخش، ن لوعباقری طوالبی، ط .0

ایجاد حس آرامش در محیط مسکونی با رویکرد فضای سبز داخلی. کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، مهندسی 
 عمران، هنر، محیط زیست، افق های آینده و گذشته نگر، موسسه هنر و معماری، تهران.

ی مولفه های محیطی تاثیر گذار (. فضای آرامش بخش در خانه بررس0092.)دیثهو زاده مهدی، ح زیتاباللی اسکویی، آ .4
 و شهرسازی، یمعمار های پاک در عمران،برای بهبود کیفیت خانه. همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی

 .زیتبر

 معماری و زندگی، قابل دسترس در: ؟گذاردطراحی داخلی چه تاثیری می(. فنگ شویی در معماری و 0090.)کوبیری، آ .0

https://wikisakhtemoon.com 

(. کاربرد فنگ شویی در طراحی داخلی منازل مسکونی چین. اولین کنفرانس ساالنه 0092) .سروش اکبری، ورج وجلیلی، ت .2
 پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری.

المللی  (. تاثیر معماری داخلی خانه بر آرامش ساکنین. دومین کنفرانس بین0092.)سینو صفری، ح اطمهخادم محمدی، ف .4
 اسفندماه. 42پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی، استانبول، ترکیه، 

(. فنگ شویی: رابطه بین عناصر پنجگانه و شکلها. مجتمع تولیدی آبزیان و کشاورزی سبحان. قابل 0094شفاعتی، ق.) .2
 دسترس در 

یک چینی. ترجمه ملیندا اسکندری، نشر ققنوس، (. فنگ شویی: سالم زیستن با تعلیمات هارمون0000.)ایشوارتس، گئورگ .9
 تهران.

 نیسوم کاربرد فنگ شویی در طراحی داخلی منازل مسکونی،(.0094.)فرجی اصل، مسعود و قدمی، علیرضا و دراج، پریسا .0
 اصفهان معماری داخلی و دکوراسیون،همایش ملی 

های دانش فنگ شویی در راستای بهبود کیفیت  (. بررسی توانمندی0092و توفیق بخت، ملیکا.) عیبکاسه گر محمدی، ش .9
 فضای زندگی انسان. اولین  کنفرانس ساالنه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری.

 (. فنگ شویی و تاثیر آن در زندگی. مجله تخصصی آراد مگ.0090.)ائزهکاظمی، ف .03

شویی. قابل های سازنده و مخرب در فنگهای هنر و دکوراسیون، تاثیر چرخهمجله ی دانستنی های هنر. دانستنی .00
 /http://lilit.ir/INDEX_htmlدسترس در 

(. تاثیر فنگ شویی بر ایجاد آرامش در دکوراسیون داخلی. سومین کنفرانس بین المللی 0099و همکاران.) رفانمحمدی، ع .04
 .زیتبر عمران، معماری و طراحی شهری،

همایش ملی  نیسوم ی هنر فنگ شویی در طراحی داخلی و آرامش روحی، (. رابطه0094.)هراو غالمعلی، ز ریممهدوی، م .00
 ،اصفهان معماری داخلی و دکوراسیون،

14. Bonaiuto, m et al.(2010). "FENG SHUI" AND ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY: 

A CRITICAL COMPARISON. Journal of Architectural and Planning ResearchT Vol. 

27, No. 1 (Spring, 2010), pp: 23-34.  

15. Choe, Seung-Ju & Han, Seung-Hoon.(2019). Applicability of Feng Shui Thoughts for 

Sustainable Space Planning and Evaluation in Korea Verified Using Three-

Dimensional Digital Mapping and Simulations. ; https://doi.org/10.3390/su11205578. 

16. Walters, D. (1989) Chinese Geomancy. Longmead, Element Books.  

17. http://fisher.blogfa.com/post/183 
18. https://elearnpars.org/article/article-Feng-Shui12 

19. https://www.beytoote.com/mode/decor/feng2-shui2-use.html 
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 معماری سبزفصلنامه 
 3211تابستان )تیر(  (،22)پیاپی:  2سال هفتم، شماره 

 
 

 

 بر دیسنندج با تاک یقیخانه موس یطراح

 یفولکلور در معمار یقینقش موس

     

 2وریا عزیزی، *1طهماسبیارسالن 
 01/01/0911تاریخ دریافت:  

 12/10/0011تاریخ پذیرش: 
 

  39731کد مقاله:  
 

 یده ـچک
 

را در قالب اشکال  شیخو یانسان یهاگوناگون دست زده تا باورها و آرمان یهابه تالش خیبشر همواره در طول تار
ساختن جوهر  انیبه اندازه هنر، در نما هاتالشاز  کی چیه تیتاکنون اهم دیتردیمنتقل کند. ب گرانیو به د انیمختلف ب

 ،یمعمار ،ینقاش ،یقیگوناگون همچون موس یاست و هنرها نگشته ریپذانسان و فرهنگ او امکان شهیپندار و اند
 یدر بافت کل یاارزندهنقش  یبشر اقیدانش و اشت انیب یهاراهاز  یکی مثابهبه رهیرقص، تئاتر و غ ،یسازمجسمه

در  حضورانسان بوده و  یجدانشدن یاز جمله هنرها یقیموس خیکرده است. در طول تار فایا یفرهنگ و جامعه بزرگ بشر
 یهاجرقه نیاول کهیبوده است. بطور یآگاهانه انسان در جوامع بشر یهاتیفعالاز  یبخش یقیآکنده با موس یفضاها

 را گوته در اذهان مردم روشن ساخت. به گریکدیبر  هاآن یرگذاریتأثو  یریرپذیتأثو  یقیو موس یدو هنر معمار یکینزد
مطالب فوق پژوهش هدف از  یدر راستا کرد. هیمنجمد تشب یقیموس بهرا  یبرجسته معمار لسوفیف کیگفته گوته 

که با استفاده از روش  باشدیم یفولکلور در معمار یقیبر نقش موس دیتأکسنندج با  یقیخانه موس یپژوهش حاضر طراح
 پژوهش پرداخته شد. یبه انجام و طراح یشیماپی -یفیتوص

 

 یفولکلور، معمار یقیموس ،سنندج، یقیخانه موس یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 )نویسنده مسئول( دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندجاستادیار و عضو هیئت علمی گروه معماری،  . 3
Arsalan_thmasb@yahoo.com 

                                                                        قروه، کردستان. یرانمهردانشگاه ا یمعمار یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو . 2
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 مقدمه  -1
 و ارتباط این و. است گرفته قرار تعمق و مداقه مورد زمینه این صاحبنظران سوی از یکدیگر با هنرها ارتباط همواره دیرباز از

 قاعده این از نیز موسیقی و معماری میان این در. است بوده نوینی های خالقیت و ها ایده شدن متبلور باعث همواره اثرگذاری
 بخشی موسیقی با آکنده فضاهای در حضور و بوده انسان جدانشدنی هنرهای جمله از موسیقی تاریخ طول در .است نبوده مستثنی

 تاثیر و موسیقی و معماری هنر دو نزدیکی های جرقه اولین بطوریکه. است بوده بشری جوامع در انسان آگاهانه های فعالیت از
 به را معماری برجسته فیلسوف یک گوته گفته به. ساخت روشن مردم اذهان در گوته را یکدیگر بر آنها تاثیرگذاری و پذیری

 و سنجیده اندیشه این حال این با ولی. گشت بسیاری رضایت عدم باعث ادعا این که است ذکر شایان. کرد تشبیه منجمد موسیقی
 بارها و بارها موسیقی و معماری میان رابطه. برد نام خاموش موسیقی بعنوان معماری از باید و گرفت نادیده توان نمی را زیبا

 همانندی به حتی و مشترک هایویژگی ها، مشابهت ها، زمینه بر و است شده گرفته قرار مقایسه و بررسی و بحث آن پیرامون
 جمله از افالطون و فیثاغورس همچون دانشمندانی و گردید آغاز کالسیک یونان از رویکردها این. است شده اشاره آنها ضمنی های
 خود ساختار فراخور به چندگانه، هنرهای از کدام هر آوردند. در قاعده شکل به زیبایی دربارهء را هایی تئوری که بودند کسانی اولین
 عبارت به است، مادی بعدی سه های در قالب تجلی نیازمند معماری مثال. باشند می خاص ویژگیهای و امکانات محدودیتها، دارای
 هنر دارد، گیری شکل قابلیت بعد یک در تنها که هنری است. مادی مصالح از استفاده به ناگزیر و اسیر حجم ابعاد در همیشه دیگر

 زمان، بستر در هم دنبال به ها نت گیری قرار نحوه. است رسته مکانی قیود از و است زمان موسیقی هنر بستر. است موسیقی
 مولفه دو این شناخت با فضا یک های ویژگی و باشد می زمان و مکان جزء دو دارای فضا[ 31 ص:1.]میسازد را ریتم و ملودی
. هستند گیری اندازه قابلیت بیش و کم که. میگیرند بخود نیز فرهنگی و تجربی مفهوم غالبا مولفه دو این و است، پذیر امکان

 نیز موسیقی بافت در داریم، را ها نت ناپیوسته و مقطع اجرای یا و متصل و سیال روان، نت اجرای موسیقی، در که همانگونه
 آرتیکوالسیون کاهش جستجوی در گوتیک هنر همچون گاهی گوناگون، فواصل با بازشوها نصب و ساختمان صورت در معماران
 کامل تداوم و پیوستگی جوی و جست در بیستم قرن آغاز در آلمان اکسپرسیونیسم همچون نیز گاهی و اند بوده تداوم بواسطه
، فولکلوریک ، قومی ، بومی و یا محلی نیز می گویند .  folk که به آن موسیقی فولک Folklore سبک موسیقی فولکلور هستند.

از انواع موسیقی سنتی محسوب می شود و شامل موسیقی های محلی و بومی مربوط به قوم ها و ملیت های یک منطقه خاص 
ده برای موسیقی های محلی است و برای دسته بندی این نوع از موسیقی ها بندی گستراست . موسیقی فولکلور به نوعی یک طبقه

تر موسیقی سنتی است . موسیقی فولکلور معموال به صورت سینه مورد استفاده قرار میگیرد . موسیقی فولکلور نوع عامیانه و مردمی
می شنویم در واقع حاصل تکامل و ارتقا به سینه به نسل های بعد منتقل شده و این سبک از موسیقی فولکلوری که امروزه 

موسیقی های سنتی اجداد و گذشتگان هر منطقه است . از همین رو در دنیا گاهی به این شکل از موسیقی ، موسیقی احیاگر محلی 
 مهم زا یکی رقص و آواز. نیز گفته می شود . الزم به ذکر است که موسیقی های محلی ایرانی در این دسته بندی قرار میگیرند

 سنتی، رقصها و آوازهای بین که دارد وجود نسبی اجماع این محققان میان در. است فرهنگ و هنر عرصه در موضوعات ترین
: 0970 هاتا،) است بوده توجه مورد همیشه آن، تحلیل و رابطه این چگونگی اما دارد؛ وجود ناگسستنی ایرابطه مذهب و فرهنگ

011 - 011.) 
 

 

 سواالت پژوهش  -1-1
 خانه موسیقی رقص و آواز فرهنگ ها دراقوام ایرانی به چه صورتی می باشد؟  -

 میان موسیقی فولکلور در فرهنگ های ایرانی چه رابطه ای وجود دارد؟    -

 تا چه میزان فولکلور در میان اقوام ایرانی دارای اهمیت می باشد؟  -
 

 موسیقی-2

 و شعر ی الهه, Muse ی کلمه از و گردد می باز یونانی زبان به موسیقی لفظ لغوی، نظر ازموسیقی:  لغوی تعریف -الف
 بلکه دارند ریشه یونانی تنها نه گر و سمفونی ارگ، ارکستر، ریتم، ملودی، چون هایی واژه. است شده گرفته یونان هنرهای زیبای

 گرفته موسیقار ققنس یا نام به ای پرنده از نام موسیقی ی کلمه. کنند می ترسیم موسیقی غایت و معنی از را ها یونانی کلی تصور
 فنون و علوم موجد آنها از یک هر و داشت دختر به که بود آپولون هنرهای زیبا، و خدای موسیقی یونانیان عقیده به. است شده

 لفظ و گفتند می( Muse) زیبا هنرهای فرشتگان این از یک هر به ها یونانی. بودند غیره و سرود و ترانه, ادب و شعر از گوناگون
 (0970 پور تراب، کمال. )نامند می موسیقی را پرده علم و پردازی نغمه فن و است شده گرفته آنجا از نیز( موسیقی)موزیک 

می  روح دگرگونی و انبساط و شنوایی لذت سبب که است خوشایند لحنی به اصوات ترکیب موسیقی موسیقی: مفهوم -ب
 اولین و بشر ابتدایی آبشارها موسیقی ریزش و جویباران آب لغزش درختان، برگ حرکت و باد وزش نوا، خوش مرغان آهنگ. گردد

 بیانگر مجموع در و ها سلیقه تمایالت، عادات، از بازتابی موسیقی (0971 خالقی،. )است بوده هنر این آموختن در انسان آموزگار
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 و ها اندیشه بیان برای قالبی صورت به که خاص است، موسیقی نوعی دارای ای جامعههر . است ملت یا قوم یک فرهنگی نظام
 و احساسات، غم آرزوها، آمال، کننده بازگو هنر این. نیستند بیان قابل دیگر های شیوه به که است چیزهایی برای بیان ای وسیله
 آورد می ارمغان به اقوام و ملت ها بین دوستی و صلح آرامش،پیام  و است بزم و عرفان حماسه، عشق، مانند مقوالتی و ها شادی

 در بشریت مرز تا و است انسانی احساسات درک بلکه دنیا نیست، در خاص مذهب و نژاد زبان، به محدود موسیقی حس و درک زیرا
 تفکر و آگاهی طریق از آدمی روان و روح در تعادل ایجاد ایران موسیقی نشانه و هدف (0921 محمدی، نیا، فرخ. )دارد امتداد جهان
 بدان جا تا شود، می بیشتر آدمی روان و روح در شده ایجاد تعادل باشد، تر هنرمندانه موسیقی این چه سازماندهی هر. است بیشتر

 کاظمی، یاقوتی،. )روح و سبکی نشاط نوعی آن از پس و گیرد می صورت روان و روح وشوی شست نوعی شنیدن هنگام در که
0919). 

 خاص یک حالت در البته که است تفتن و تفریح یک فقط موسیقی کنند می گمان افراد برخی موسیقی: کاربردهای -ج
 ای کارکردهای گسترده چه موسیقی که بینیم می روشنی به خود پیرامون اجتماعی زندگی به گذرا نگاهی با. باشد تواند چنین می
 است؛ شرح بدین آن ی استفاده موارد برخی دارد، ما زندگی جوانب ی همه در

 جشن های کاری، موفقیت جشن عروسی، سوران، ختنه تولد، جشن مراسم در شادی و شور بیان به که سرور؛ موسیقی -
 .پردازد می...  و جنگی های پیروزی جشن استقبال، جشن خداحافظی،

 می... جنگ و های خرابی طبیعی، بالهای نزدیکان، مرگ هنگام در ویژه به ماتم و غم بیان به که سوگ؛ موسیقی -
 .پردازد

 شود می انقالبی و میهنی سرودهای جنگی، های مارش شامل که حماسی؛ موسیقی -

 خوانی، خوانی، مناجات نوحه خوانی، مرثیه چون هایی شکل با که...  و کلیساها مساجد، معابد، ویژهی مذهبی؛ موسیقی -
 .کند می بروز...  و خوانی مولودی

 .است آسمانی و زمینی معشوق به دلدادگی و تنهایی حاالت بیانگر که عارفانه؛ و عاشقانه موسیقی -

 و فیلم موسیقی های معموال و رود می کار به غیره و اجتماعی طبیعی، رویداد یک وصف برای که توصیفی موسیقی -
 .گیرند می بهره بیشتر توصیفی موسیقی از نمایش

 روانی و های روحی بیماری برخی درمان برای آن از و دارد رواج بومی های فرهنگ بیشتر در درمانی که موسیقی -
 شود. می استفاده

 (0921 ،محمدی، نیا فرخ. ) تفنن و سرگرمی موسیقی -
 بر معنا این. است موسیقی اجرای و تصنیف مشخص، روش مفهوم به موسیقی در سبک موسیقی: در سبک مفهوم -د

 از چیزهای دیگر، از بسیاری مانند موسیقیایی، های سبک. شود می اطالق دو هر موسیقی، تاریخ از عصری بر فرد، و آهنگسازان
 که دهیم توضیح را روش خاصی تا کنیم می استفاده سبک واژه از ما (0977 ین، کیمی. )شوند می دگرگون دیگر عصر به عصری

 کار به شان موسیقی در اصلی ارکان این ی ارائه و آمیختن هم در برای گوناگون های و سرزمین مختلف های دوره دانان موسیقی
 شوند، می یکدیگر ترکیب با و گیرند می قرار توجه مورد موسیقیایی عناصر این آن اساس بر که خاصی روش حقیقت در .اند گرفته

 به را خاصی های نشانه همچنین و می دهد نشان را خاص ی دوره آن سبک که بخشد می خاصی هوای و حال موسیقی اثر به
 نیا، فرخ. )دهیم تمیز یکدیگر از را متفاوت سازان آهنگ لحن موسیقی و سبک توانست خواهیم ها آن به توجه با که دهد می دست

 (0921 محمدی،
 

 

 ایران محلی موسیقی -3

 موسیقی آن بهکه  هستند نیز دیگری موسیقی دارای خود، سنتی اصطالح به موسیقی بر عالوه پیشرفته های فرهنگ اغلب
 تعلق اجتماعی و فردی شئون تمام و به است کرده می منعکس خود در را مردم احتیاجات ی همه موسیقی. شود می گفته محلی
 از. گویند می عامه فرهنگ آن به که گیرد می قرار هنر فرهنگ و از ای گونه با ای شاخه قلمرو در محلی موسیقی. است داشته

 اولیه، هنرهای نقش سو یک از ایران محلی یا بومی موسیقی در. است بودن آن پیرایه بی و سادگی بومی، های موسیقی ویژگی
 محلی موسیقی اصلی جزء. بازیافت توان می را طبیعت های جلوه دیگر سوی از و گذشتگان زندگی کلی طور به و احساسات باورها،
 ویژگی از. شده است محلی آشنای های داستان و ها افسانه از یادی ها ترانه این از بسیاری در. دهند می تشکیل ها ترانه را ایران
 را خود های تیایش هخامنشی ی دوره آمده در تاریخ در آنچه بنابر. است مذهبی مراسم در آن کارآیی ایران در محلی موسیقی های

 مقدم تاریخی لحاظ از آوازی موسیقی چون کند؛ رشد نتوانسته آوازی محلی موسیقی قدر به سازی موسیقی. اند خوانده می آهنگ با
 تدریج به و تمدن تر پیشرفته مراحل در ها ساز اما بخواند؛ آواز مکانی هر در یا و هر شرایطی در توانسته آسانی به بشر و بوده

 و یا آنها اصیل و اولیه ساختار ماندن باقی دلیل به محلی و بومی سازهای. اند گرفته قرار استفاده مورد و سپس اند شده ساخته
 میهن. )کنند می ایران کمک موسیقی تاریخ نتیجه در و شناسی ساز شناخت به خود حد در ها، ویژگی آن از زیادی مقدار الاقل

 .(0927 دوست،
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 بومی و محلی موسیقی -4

 را محلی موسیقیبرخی  ندارند نظر اتفاق محلی موسیقی برای مشخص و واحد تعریف ارائه در موسیقی پژوهشگران تمام
 موسیقی (097۱ وجدانی،) اند، دانسته موسیقی توده و مردمی موسیقی بومی، موسیقی فولکلوریک، موسیقی عامیانه، موسیقی معادل
 شکل و رنگ از ای مایه محلی جان موسیقی. است بررسی قابل سنتی موسیقی سوای پیشرفته های فرهنگ در مختلف نقاط

 محفوظ سینه به سینه غالبا که هاست آهنگ بودن یک صدایی و سادگی روانی، موسیقی، این خصوصیات از دارد، محلی مخصوص
 یاد به اجداد و آباء از که است روستایی مردم زبان ساخته ها آن از بسیاری می آید نظر به بلکه ندارد، مشخصی سازنده و مانده
گیالن،  گرگان، فارسی، محلی های ترانه بلوچی، بختیاری، موسیقی چون ایران مختلف نقاط موسیقی قومی مانند های ترانه. دارند

 دهاتی مردم های ترانه و ها آهنگ شامل موسیقی این (0973 ستایشگر،. )نامید محلی موسیقی توان می را ها آن مانند و مازندران
 و ساده چون محلی موسیقی نغمات. است نرسیده آن به هنر و علم دست و می آید نظر به طبیعی ای اندازه تا که است شهر از دور

نواهای  از بزرگ آهنگسازان و دارد ای العاده فوق اهمیت کشورها اکثر در موسیقی این. باشد می و دلنشین مؤثر بسیار است طبیعی
 بی هستند، ایرانی موسیقی عمق ایران مختلف مناطق و اقوام محلی های موسیقی (097۱ وجدانی،. )اندکرده بسیار های استفاده آن

سازهای  نشده کنترل ورود. است ایرانی موسیقی هویت از بخش عظیمی گرفتن نادیده موجب موسیقی ها این به توجهی
 عرب، ترک، گردی موسیقی قوم موسیقی. است شده مختلف اقوام موسیقی در ایرانی اصیل سازهای فراموشی موجب الکترونیکی

 از که کیست و است سرزمین این مردم و شکوفایی خالقیت از پرباری گنجینه همه و همه ایرانی، محالت خاص موسیقی ترکمن،
 .(0927 رفیعی،)نکند و سربلندی احساس غرور ای، فرهنگی پشتوانه چنین داشتن
 

 موسیقی فولکلوریک -5
 استفاده مورد و سپس اند شده ساخته تدریج به و تمدن تر پیشرفته مراحل در ها ساز اما بخواند؛ آواز مکانی هر در یا و شرایطی

 حد در ها، ویژگی آن از زیادی مقدار الاقل و یا آنها اصیل و اولیه ساختار ماندن باقی دلیل به محلی و بومی سازهای. اند گرفته قرار
 فولکلوریک موسیقی از وقتی (0927 دوست، میهن. )کنند می ایران کمک موسیقی تاریخ نتیجه در و شناسی ساز شناخت به خود

 موسیقی از نوعی. دارد رواج ملتی هر کالسیک یا موسیقی سنتی کنار در که است موسیقی از نوعی منظور واقع در گوییم می سخن
 آن سازندگان که موسیقی از نوعی. کند توصیف می را آن زیربنایی قشر و زندگی برخاسته جامعه اجتماعی بسترهای درون از که

متن  در. اند نوشته زندگی سبک براساس را آن در رفته کار به های ملودی و ها ریتم ها، ترانه و اند موسیقایی ندیده آموزش لزوما
 توده زبان توان می حاکم است، شرایط اعتراض به گاهی و معشوق از دوری عشق، اغلب آنها مضمون که عامه فرهنگ های ترانه

. است متفاوت ای جامعه هر در نیز افراد قومیت توجه به با ها ترانه این که است این توجه جالب نکته. دریافت خوبی به را مردم ی
 تواند می این که کرد مشاهده وضوح به مردم زندگی در را دامداری و نقش کشاورزی توان می ها ترانه از بعضی متن در مثال برای
سبک  دیگر طرف از. است داشته رواج آن در دامداری یا کشاورزی کار که است ای منطقه به ترانه متعلق که باشد آن از نشان

 گوناگونی های از قومیت که ایران کشور در. است متفاوت یکدیگر با ها قومیت نوع به بسته نیز موسیقی قطعات این موسیقایی
 قابل ی نکته نهایت در. است مشهود ها کامال تفاوت این بپردازیم محلی موسیقی در کنکاش به که هنگامی است شده تشکیل

 بعدی های نسل به شفاهی صورت به و بوده جامعه زیربنایی به قشر متعلق عامه های ملودی و ها ترانه این تمام که است آن توجه
 (0913 زاده، کدخدا. )است نامشخص قطعه ی سازنده موارد نام اغلب در که بسا چه است، رسیده

که  جا آن از. است فولکلور غنی دارای لحاظ همین به و است عقاید و رسوم و آداب تنوع دارای تاریخی قدمت لحاظ به ایران
 که دارد وجود جوامعی در فولکلور گفت می توان بنابراین است، عامه زندگی مختلف های جنبه بررسی فولکلور، مطالعه موضوع

 را آن اعضای تمام که ای جامعه در زیرا باشند؛( نخبگان)خواص  و( بازار کوچه و مردم) عوام پرورش نوع دو دارای ، جامعه آن افراد
 رشد و بدوی بسیار جوامع مورد در برعکس، یا و داشت نخواهد وجود فولکلور ، باشند داده فرهیخته تشکیل و کرده تحصیل افراد

بسیاری از  عقیده به اما دهد؛ نمی معنا فولکلور، کلمه بردن کار به نیز دانند، نمی هم نوشتن و خواندن حتی نیافته که
 (0923 هدایت،. )ندارند خارجی وجود هرگز جوامعی چنین فولکلورشناسان،

 

 موسیقی و معماری در هارمونی -6

 با ها موضوع و ها موتیف و ها تم توافق معماری در و الحان و اصوات سازش و توافق موسیقی، در هارمونی؛ یا هماهنگی
 که هایی رابطه تمامی از است عبارت تناسب شود؛ می گفته و آید می میان به تناسب از سخن معماری در وقتی. است یکدیگر

 سخن( دارد نظر در دان موسیقی که معنایی به نزدیک) هارمونی یا آهنگی هم از خاص، ای گونه به دارد، وجود بنا اطراف و درون
 توانند می تماما انعکاس، و خشونت نرمی، شکل، بافت، رنگ، معماری در ": است گفته دیگر جای در "اسلو" پروفسور. است رفته
 است درست. باشد آهنگ هم و بخش آسایش بایستی معماری: که است این قضیه احساسی برداشت کلی طور به. باشند آهنگ هم
 جمله اصوات، میان است تناسباتی تر، وسیع مفهوم در ولی است، یکدیگر با اصوات سازش معنای در آهنگی هم موسیقی، در که

 و سیال روان، نت اجرای موسیقی، در که گونه همان (0919 یاقوتی، کاظمی،. )یکدیگر با سازها طنین و رنگ و تم و موسیقی های
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 این گاهی گوناگون، فواصل با بازشوها نصب و ساختمان صورت در نیز داریم، معماران ها نت ناپیوسته و مقطع اجرای با و متصل
 خالی فضاهای و بازشوها و ها پنجره بر گری نظاره با توانیم می ما ساختمان از طبقه هر در چند هر. اند کرده ایجاد را ناپیوستگی

 یک شکل به را طبقه سه یا دو ساختمان، یک ضلع بدنه به نگریستن با توانیم می توأمان دهیم، فرا گوش آن ملودی به( سکوت)
 (0910 عربی، صفا، طالب). کنیم دریافت انداز چشم یک به هارمونی
 

 هنر در فرم یا شکل مفهوم -6-1

 آهنگی هم که است عاملی و آورد می وجود به را زنده و کامل مجموعه یک که عناصری ترکیب از است عبارت فرم یا شکل
 کامل وقوف و آگاهی گزیند، می بر خود اثر فرم ایجاد برای که عناصری چگونگی از شک بی هنرمند. میسازد - برقرار عناصر میان
 کار و سر اینها جز و سبدبافی گری، کوزه معماری، سازی، مجسمه :یعنی ارتفاع، و عرض و طول با که است هنرمندی اگر. دارد
 موسیقی، مانند چهاربعدی هنر با که آنان. گرفت خواهد بهره نیز حجم از بعدی، دو هنر شده در یاد عناصر بر مصارف بالطبع دارد،

 یاقوتی،) کرد خواهد استفاده هم زمان بعد از شد، یاد که عناصری تمام بر مضاف دارند، ارتباط نمایش رقص و ادبیات،
 .(0919کاظمی،
 

 معماری و موسیقی در هندسه  -6-2

 آن به امروز و است شناسی زیبایی اصول پایه بر که داریم کار و سر هندسه و ریاضی های نسبت با گذشته معماری بررسی در
 می رعایت هنرها دیگر و نقاشی خوشنویسی، موسیقی، در بلکه معماری در تنها نه هانسبت این. گوییم می طالیی های نسبت ها

 مثال، عنوان به. شویم می آن در ریاضی و هندسه خاص جایگاه متوجه کنیم، می مراجعه نیز مان گذشته موسیقی به وقتی. شوند
 هنگامی. کند می تقسیم طولی های نسبت به ریاضی، نظر از را ها پرده و دارد نام دستان که تقسیم داریم موسیقی در مهم بخشی

 این با دارند نیز وجود معماری در ها نسبت این که شویم می متوجه گیریم، می اندازه ریاضی های نسبت با را تقسیمات این که
 معماری در آنکه حال شنویم، می ها طریق نغمه از را ها آن ما که هستند موسیقایی فواصل موسیقی، در ها نسبت این که تفاوت

 (0910 عربی، صفا، طالب. )آیند می در عینیت به مواد از استفاده با
 

 موسیقی بومی و معماری در خط مفهوم -6-3

 مایل، عمودی، خطوط افقی،. است مقصدی سوی به جنبش و حرکت خط، خاصیت. هاست نقطه از است ای مجموعه خط
 انگیزی نقش در اساسی نقش کننده ایفا معماری، در خط. کند می القا را خاصی احساس بیننده در هریک مارپیچ، و شکسته منحنی،

 به) عمودی گونه به زمانی( صوتی یک های جمله صورت به) افقی گاه نمایاند می را خود متفاوت های گونه به موسیقی در. است
 و مایل متقاطع، های صورت به نیز زمانی و( کنترپوان در) موازی صورت به گاهی ،(آهنگی کالسیک هم علم در آکوردها، وسیله
 (0919 کاظمی، یاقوتی،. )دهد می نشان را موسیقی و معماری در خط نمودار زیر شکل(. مدرن در هارمونی) درهم

 

 
 (1131)منبع، بیژن راد،  وجوه تشابه خط در موسیقی و معماری. 1شکل  

 

 موسیقی و معماری در رنگ مفهوم -6-4

 معماری در و صدا کیفی عوامل از موسیقی در که طوری به بیابیم معماری و موسیقی ی مقوله دو هر در توانیم می نیز را رنگ
 معماری در اما کرد حس را آن توان می فقط و دارد معنوی کیفیت رنگ، موسیقی در البته. شود می مجسوب فضا کیفی عوامل از

 (همان. )کرد نظر صرف نیز معماری در آن معنوی کیفیت از توان هرچند نمی کرد لمس و دید را آن توان می و دارد مادی کیفیت
 

 موسیقی بومی کردی و معماری در صوت  -6-5
 خلق به نهایت در که یکدیگر است کنار در سکوت و اصوات چیدمان. شود می ساخته صدا یا صوت از چیز هر از بیش موسیقی

 مسجدی در که آنجا چه کند، می ظهور آکوستیک علم توسط صوت مساله نیز معماری در. شود می منجر موسیقی از ای قطعه
 دیواره که آنجا چه و کرد برابر چند تا را صدا توانمی تکنولوژی هیچ بدون که شود می خلق شاهکاری مسجد جامع سنندج، چون
 (همان. )هستند معماری و صوت کاربرد همگی شود می ساخته صدا عایق برای آکوستیک مصالح از هایی
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 فولکلوریک و بومی هنر -6-6

 سرزمین از منطقه هر( فولکلور) بومی و سنتی هنرهای
 اجتماعی باورها، مناسبات اعتقادات، گاه تجلی کشورمان، پهناور

 سالیان در که است مردمی فرهنگ کلی طور به و اقتصادی و
 آثار و دستی صنایع های نقش و طرح. اند زیسته هم با متمادی

 باورهای و نیاز آرزو، مبنای بر ها نسل طی ایران مردم هنری
 نقش و طرح با زمان گذر در و گرفته شکل عامی مردم پاک
 شکل ما را ملی هنر و شده آمیخته نیز مجاور اقوام آثار های
 به آنچه با و انسان با ایران سنتی های طرح و نقوش است، داده

 .دارد پیوستگی است مربوط او تفکرات و فطرت

 
 (1131)منبع، کالنتری،  مسجد جامع سنندج.2شکل 

 عین در و است عامی مردم هنر و ذوق آفرینش، نیروی گواه ایران، دستی صنایع و سنتی آثار نگارهای و نقش حقیقت در
 سنتی آثار این. است متعهد و واال اساسا هنر نوع این رو ایناز . است گرفته الهام آنها های افسانه و رنجها روزمره، زندگی از سادگی

 های ویژگی اما ندارند، جایی کشورمان هنرهای رسمی تاریخ در( فولکلور) عامه مظاهر فرهنگ سایر مانند گرچه دستی، صنایع و
کند )سراج،  می پیدا تداوم مردم سوی از پذیرش صورت در و شود می آفریده زمان در فولکلور هنر. دارند را خاص خود و ارزشمند

 و بومی آموزش هنر. است پیرایه بی و ساده گرفته نشات عادی مردم زندگی از چون و است بین خوش و کننده امیدوار .(0911
 اجتماعی باورها، مناسبات اعتقادات، گاه تجلی کشورمان، پهناور سرزمین از منطقه هر( فولکلور) بومی و سنتی فولکلوریک هنرهای

 آثار و دستی صنایع های نقش و طرح. اند زیسته هم با متمادی سالیان در که است مردمی فرهنگ کلی طور به و اقتصادی و
 آثار های نقش و طرح با زمان گذر در و گرفته شکل عامی مردم پاک باورهای و نیاز آرزو، مبنای بر ها نسل طی ایران مردم هنری
 و فطرت به آنچه با و انسان با ایران سنتی های طرح و نقوش است، داده شکل ما را ملی هنر و شده آمیخته نیز مجاور اقوام

 و ذوق آفرینش، نیروی گواه ایران، دستی صنایع و سنتی آثار نگارهای و نقش حقیقت در. دارد است پیوستگی مربوط او تفکرات
 اساسا هنر نوع این رو از این. است گرفته الهام آنها های افسانه و رنجها روزمره، زندگی از سادگی عین در و است عامی مردم هنر
 هنرهای رسمی تاریخ در( فولکلور) عامه مظاهر فرهنگ سایر مانند گرچه دستی، صنایع و سنتی آثار این. است متعهد و واال

 از پذیرش صورت در و شود می آفریده زمان در فولکلور هنر. دارند را خاص خود و ارزشمند های ویژگی اما ندارند، جایی کشورمان
 .کند می پیدا تداوم مردم سوی

 

 موسیقی و معماری رابطه -7

 مجرد و مجزا نیز آنها روزمره با برخورد و شوند می شناخته مجرده» مفهوم در و انتزاعی صورت در که هستند هنرهایی دو این
 با ارتباط آغازین مرحله در و باشد می هنری شنیداری موسیقی، هنرهاست، بین در مشترک ای خصیصه بودن انتزاعی باشد، می

 دیدن عدم وادارد، معانی تداعی به را ناخودآگاه ضمیر یا و بسازد لحظه را در او حس صوتی، حاالت ایجاد با تواند می «مخاطب
 توجه معماری، طبیعت و مادی عناصر شناخت با و بررسی با. است هنر این بودن انتزاعی مهم از عوامل آنها روی بر تفکر و لمس

 باشند باید که معماری آنگونه در طبیعی عناصر اگرچه. است انتزاعی نیز معماری: گفت توان می مخاطب تفکر و درونی به حاالت
 شود، می معرفی کار بطن در ایستایی مورد نقاشی، در. است ایستا معماری ولی نیست ایستا موسیقی. اند یافته شکل تغییر و نیستند
 معماری و موسیقی در هستند طبیعت از مشتق و منبعث ذهنی دو هنرهای هر که( ریاضی و هندسه) البنیه مشترک علم دو برخورد

 هنر دو این ارزیابی برای را راه و کند می تقویت را موسیقی و معماری بودن مشترک حس که نموده است ایجاد سازگاری نحوی به
 نگاه نوع نیز بر موسیقی اساس و گردد می بر کننده استفاده نیاز نوع و اثر طراح دید نوع به معماری اساس. سازد مهیا می

 نقد و است گفت هنر، مخاطب؛ است با هنرمند شنود و گفت هنر، اصوال. شود می بنا مخاطب شنود نوع و اثر خالق و موسیقیدان
 تمدن و فرهنگ اصلی ارکان از هنریشان، ویژه به و علمی ابعاد در موسیقی و معماری (0919 کاظمی، یاقوتی،. )شنود مخاطبان،

 آنان و بینش نگرش ی نحوه نمایانگر نیز و بوده خود نسل افراد معنوی و روحی تعالی و رشد بیانگر و زمانی گستره ی هر در بشر
 بین از. دارد وجود متداول و مفاهیم مشترک طریق از موسیقی و معماری بین نزدیکی ی رابطه. است خود درون و پیرامون جهان به

. است اهمیت حائز خالقانه ی پدیده یک سیر از مهم ی سه جنبه وجود به اشاره همانا معماری، و موسیقی میان اشتراکات تمام
 و معماری برای یکی بودن، متعالی و بودن کاربردی اساسی و اصلی ویژگی دو سوم آفرینش، و بررسی و تحلیل دوم شناخت، اول؛

 به. سازد خود می تصور به معمار که است ای معمارانه فضای ی زاده معمارانه، اثر هر. کند نمی انکار کسی برای موسیقی، دومی
 تصویر به خود ذهن در اثر هر از آفرینش پیش موسیقیدان، که است رازی و رمز پر فضای ی زاده موسیقیایی، اثر هر ترتیب همین

 .(0911 معماری، هنر تحریریه. )آورد می در
 و ارتباط این و. است گرفته قرار تعمق و مداقه مورد زمینه این صاحبنظران سوی از یکدیگر با هنرها ارتباط همواره دیرباز از

 قاعده این از نیز موسیقی و معماری میان این در. است بوده نوینی های خالقیت و ها ایده شدن متبلور باعث همواره اثرگذاری
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 بخشی موسیقی با آکنده فضاهای در حضور و بوده انسان جدانشدنی هنرهای جمله از موسیقی تاریخ طول در.  است نبوده مستثنی
 تاثیر و موسیقی و معماری هنر دو نزدیکی های جرقه اولین بطوریکه. است بوده بشری جوامع در انسان آگاهانه های فعالیت از

 به را معماری برجسته فیلسوف یک گوته گفته به. ساخت روشن مردم اذهان در گوته را یکدیگر بر آنها تاثیرگذاری و پذیری
 و سنجیده اندیشه این حال این با ولی. گشت بسیاری رضایت عدم باعث ادعا این که است ذکر شایان. کرد تشبیه منجمد موسیقی

 بارها و بارها موسیقی و معماری میان رابطه. برد نام خاموش موسیقی بعنوان معماری از باید و گرفت نادیده توان نمی را زیبا
 های همانندی به حتی و مشترک ویژگیهای ها، مشابهت ها، زمینه بر و است شده گرفته قرار مقایسه و بررسی و بحث آن پیرامون
 جمله از افالطون و فیثاغورس همچون دانشمندانی و گردید آغاز کالسیک یوتان از رویکردها این. است شده اشاره آنها ضمنی
 خود ساختار فراخور به چندگانه، هنرهای از کدام هر. آوردند در قاعده شکل به زیبایی دربارهء را هایی تئوری که بودند کسانی اولین
 به است، مادی بعدی سه های در قالب تجلی نیازمند معماری مثال. باشند می خاص های ویژگی و امکانات ها، محدودیت دارای
 گیری شکل قابلیت بعد یک در تنها که هنری. است مادی مصالح از استفاده به ناگزیر و اسیر حجم ابعاد در همیشه دیگر عبارت

 بستر در هم دنبال به ها نت گیری قرار نحوه. است رسته مکاتی قیود از و است زمان موسیقی هنر بستر. است موسیقی هنر دارد،
 امکان مولفه دو این شناخت با فضا یک های ویژگی و باشد می زمان و مکان جزء دو دارای قضا. میسازد را ریتم و ملودی زمان،
 همانگونه. هستند گیری اندازه قابلیت بیش و کم که. میگیرند بخود نیز فرهنگی و تجربی مفهوم غالبا مولفه دو این و است، پذیر
 در معماران نیز موسیقی بافت در داریم، را ها نت ناپیوسته و مقطع اجرای با و متصل و سیال روان، نت اجرای موسیقی، در که

 تداوم بواسطة آرتیکوالسیون کاهش جستجوی در گوتیک هنر همچون گاهی گوناگون، فواصل با بازشوها نصب و ساختمان صورت
 .هستند کامل تداوم و پیوستگی جوی و جست در بیستم قرن آغاز در آلمان اکسپرسیونیسم همچون نیز گاهی و اند بوده

 

 معرفی استان کردستان  -8
این استان  مساحت .استاست که در غرب کشور واقع شده شهر سنندج به مرکزیت ایران هایاستان یکی از استان کردستان

 جبال سلسله پراکنده هایدشت و هادامنه در که استان این. است ایران کشور کل مساحت ٪0/7کیلومتر مربع معادل  111/12
استان  ، از جنوب بهزنجان و همدان ، از شرق بهزنجان و آذربایجان غربی هایاناست به شمال از است،گرفته قرار میانی زاگرس

کیلومتر مرز مشترک دارد.  111محدود است. استان کردستان با کشور عراق  عراق و از غرب به اقلیم کوردستان و کشور کرمانشاه
 0۱17دهستان و  2۱بخش،  90، شهر 11 شهرستان، 01دارای  0911کردستان براساس آخرین تقسیمات کشوری در سال  استان

، قروه، بانه، مریوان، سقز ،سنندج: های این استان عبارتند ازاست. شهرستان آبادی خالی از سکنه بوده 027آبادی دارای سکنه و 
 100/۱19/0استان کردستان  0913 پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال. برسروآباد و دهگالن ،دیواندره، بیجار، کامیاران

نفر در  1/30دهد. تراکم نسبی جمعیت معادل درصد را جمعیت روستایی تشکیل می 90درصد شهری و  ۱۱نفر جمعیت دارد که 
 .کیلومتر مربع است

 

 معرفی شهرستان سنندج -7-1
دژ است و نام سنندج دگرگون شده سنه است. ایران در غرب استان کردستان بیست و یکمین شهر بزرگ ایران، مرکز  سَنَندَج

سنه دژ نیز دگرگون شده نام سینه دژ است و به این علت این نام را انتخاب کردند زیرا در وسط و مرکز یا سینه دژ )کوه(های آبیدر 
گویند. زبان مردم، است. شهر سنندج به شهر هزارتپه معروف است و همچنین به سنندج شهر مساجد نیز می گرسکوه زا و رشته

است. ن گفتن و لهجه ساکنان آن منطقه ایجاد شدهاست که پس از گذشت زمان تغییراتی در سخ اردالنی کردی مرکزی با گویش
خشک کوهستانی زاگرس واقع شده و آب و هوای سرد و نیمه متری از سطح دریا و در منطقه 392/0تا  031/0سنندج در ارتفاع 

، محدود کوه سراج الدین ، از سمت جنوب بهشیخ معروف ، از سمت شمال به کوهآبیدر دارد. این شهر از سمت غرب به کوه
سرشماری عمومی نفوس و  جمعیت این شهر بر پایه .استهکتار گسترده شده ۱/9۱22ای به وسعت است و در منطقهشده

، از قاجار و صفوی های شهرسازی عصرنفر است. سنندج به لحاظ موقعیت جغرافیایی و فعالیت 7۱7/001، برابر با 0913سال مسکن
ازار در آن باقی المنفعه متعددی مانند حمام، مساجد و ببافت شهری سنتی با ارزشی برخوردار است که بناهای مسکونی و عام

های گردشگری سالم این شهر یکی از قطب .هکتار است 001است؛ و دارای محدوده بافت تاریخی فرهنگی با وسعتی معادل مانده
 .شوددر ایران شناخته می

 

 جه گیرینتی -8
 برگرفته شده از ریتمنتایج پژوهش حاضر حاکی از آن می باشد که خانه موسیقی رقص و آواز فرهنگ ها دراقوام ایرانی 

می باشد که به طور مثال می توانیم چنین ضرب آهنگهایی را با فواصل  معین ونظم فواصل با نظامی مارش یک آهنگ، وضرب
 یگوشه نام به همایون آواز در که مادرانمان الالیی آرام ریتم منظم بیانگر ستون های منظم در بناهای تاریخی ایرانی دانست یا

 از. است گلی کاه های خانه کروی نیم های طاق مثل معماری در منحنی وسطوح آرامش نمایانگر بیشتر است؛ شده ثبت بختیاری

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%82%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%82%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%87%DA%AF%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%87%DA%AF%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
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 که ماهور دستگاه های نت فاصله مثل موسیقی در تقارن کرد؛ اشاره توان می تقارن عدم یا و تقارن به مشابه اصطالحات دیگر
 و نشاط باعث شنونده در که هاست اروپایی ماژور مثل تقریبا و ندارد پرده ربع و باشد می هم از فاصله پرده یک دارای تقریبا

 کنیم. تشبیه ماهور دستگاه رابه آن توانیم می پل وسه سی های دهانه فواصل به توجه با که معماری در تقارن. شود می شادمانی
ی نیز با فرهنگ ایرانی رابطه معناداری دارند این در سوی دیگر نیز می توانیم موسیقی های فلکور قرار دارد که اینگونه موسیق

صدا و  جنس و سازها فضا، انتخاب تداعی یا اصوات، خلق از بصری آنها، درک تعبیر و مشابه رابطه را می توان شامل اصطالحات
 اطالعات مشاهد کرد چرا که هردوی آنها دارای وجه اشتراکی می باشند از جمله : انتقال و خاطره

 است  معماری و موسیقی مشابه اصطالحات و مشترک های فصل ها، شباهت رابطه، ترین ساده .0
 هستند دخیل دو هر آفریدن در طبیعت، و پیرامون محیط امواج و اصوات از بصری درک .1
 دارند  تصویری و تجسمی فضاسازی، روح ذاتا ها، سبک یا و ها موسیقی از برخی .9
 کند وارد می انسان ذهن به را خوبی اطالعات ولی کند نمی فضاسازی اینکه با ایرانی اصیل و فولکلور موسیقی .0

ریشه و اصالت دارد. موسیقی در رگ و خون ایرانی ها تنیده شده است و اغلب اقوام  موسیقی در میان اقوام مختلف ایرانی،
محلی را حفظ کرده اند. شاهد این مدعا، میزان استقبال  موسیقی ین پدران خود، عالقمندی بهایرانی بر اساس رسم و آی

که می تواند به میزان اهمیت موسیقی های فولکور در یان اقوام  های محلی در جشن ها و مراسم های عروسی است موسیقی از
 ایرانی داللت نماید. 
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 چکیده 
 

رابطه انسان با طبيعت در طول تاریخ فراز و فرودهایي را داشته است. دو تفسير گوناگون از این سير وجود دارد. به نظر 
امروزه کاملترین نوع این رابطه به ظهور رسيده است. ولي در نگرش شرقي این سير رو به زوال بوده و در سه یا  غربيان

چهار دوره انحطاطي ، امروزه بدترین شرایط این رابطه متحقق شده است. این مقاله نوشتاري پيرامون ارائه راهکارهایي 
بر یکدیگر است. انسان همواره تعاملي تنگاتنگ با محيط  يمعمار لهيسجهت ارتقاء کيفيت اثر متقابل انسان و محيط در بو

پيرامون خود داشته و خود نيز نقش موثري در شکل دهي به آن ایفا کرده است. متأسفانه مشاهدات هرروزه شهروندان و 
 ياو برجسته ريچشمگ يبرتر يدارا يو کالبد يکم يارهاياست که مع تيواقع نیا يایگو يشهر يمتخصصان از فضاها

 تیمحورانه محور مآبانه و فن ميق مردساالرانه، يهاشهرها دارد و و نگاه يسبز عموم يفضاها يو طراح يابیدر مکان
تحليلي و ابزار جمع آوري اطالعات کتابخانه اي بوده است. -شده روش تحقيق این مقاله توصيفي يامروز يطراح ياصل

 در( در فرآیند طراحي است. يمساو عتي)طب عتيانسان و طب نيدر رابطه ب يشیاندبازو هدف این تحقيق چگونگي استفاده 
باشد که برنده  يم 0707کایمتحده امر التیا" ياگاالرت يشهر يمطالعات، پارک سبز عمود نیمقاله نمونه موفق ا ادامه

 .، مورد بررسي قرار گرفته استشده است 0707سال  يمسابقه معمار

 

 

 (0707کایمتحده امر التیا) ياگاالرت ،يشهر يپارک سبز عمود ،يمساو عتيطب عت،يانسان و طب نيرابطه ب واژگان کلیدی:

 

                                                           

 Majid Kheirkhah88@gmail.com واحد شاهرود یدانشگاه آزاد اسالم ،یکارشناس ارشد معمار - 0
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 مقدمه  -1
خصوص ساختن  نیبه سرپناه باشد در ا ازيانسان ن ازين نيبتوان گفت اول دیضرورت است شا کیو  ازين کیبشر  يساختن برا

سازنده بر اساس  يشخص يو با آگاه بانيپشت يارهاياز مع يبا آگاه يمردم يتوده و معمار يبنا به صورت معمار نیتریيابتدا
احساسات مشترک منجر به  انيب يبرا يالهيساختمان به عنوان وس جادیانسان به ا ازيناما  گرفتيعرف جامعه صورت م يارهايمع
 یياو نشأت گرفته است چنانکه گو شهیکه از اند کندياستفاده م يبنا از اعمال کیانسان در ساخت  دیگرد يمتعارف يمعمار جادیا

و  شهیاند قیاز طر ياجماع انسان کی يهستند معمار ختهيساختمان و در طرح آن آم يمعنا با خود او در فضا کیاو به  يهاشهیاند
اتخاذ  يزندگ يازهايبرآوردن ن يساخته و برا کیو خلق  يکه انسان در طراح يماتيتصم گردديو متحول م دیآيبه وجود م ديتقل
هم  نیبرند به ا برديم يپ ودخ تیآن به هو يو در ط بخشديم يمعن يکه به زندگ کنديم جادیاو و ساختمان رابطه ا نيب کنديم

وسعت "در آورده است.  نهيآن را به صورت به طيبا دخالت در مح يخیانسان در دوران مختلف تار دهديمفهوم م تیهو نیبه ا
  لیها و نقش خود را در تعد تيکه معماران مسئول کنديم جابیا ،يعيطب ستیز طيانسان ساخت بر مح طيو صدمات مح راتيتاث
 (0091 اسر،ين يرمندي. )هردیبپذ يمعمار يهايريگ ميتصم ريمس رييرساننده و تغ بياس يها ندیفرا نیا

سبز  ي( و آسيب شناسي کيفي فضاهايمساو عتي)طب عتيانسان و طب نيدر رابطه ب يشیاصلي پژوهش حاضر بازاند هدف
است یکي از مهم ترین انواع فضاهاي سبز شهري یعني پارک هاي شهري ميباشد. نظر به اهميت پارک  يمعمار ندهیدر ا يشهر

هاي هاي شهري در ساختار فضایي شهر و کارکردهاي متنوع اکولوژیکي، اجتماعي و فرهنگي، اقتصادي و رواني آن ها و هزینه
تواند به شود، این گونه ارزیابي ميها هزینه ميایجاد و نگهداري آنباالیي که از سوي مدیریت شهري و سازندگان بناها براي 

بشر وراد شود. براي این مهم پارک سبز  ياروز يزندگ لبعتبهط يمتفاوت دگاهیبهبود کيفيت برنامه ها و طراحيها کمک نماید و دربا د
ا به خود اختصاص داده است عنوان پروژه دوم ر گاهیجا کایدر امر 0707اسمان خراش  يسبز( در مسابقه جهان ي)فضا يعمود

خو  مورد ارزیابي قرار گرفته است که با توجه به توصيف جزیيات  ونتائویتانگ،  انيوتی، معمار 0707 ياگاالرت يشهر يپارک عمود
 شود. بيشتر درخصوص محدوده مورد مطالعه در ادامه نوشتار، از ذکر بيش تر جزیيات در این بخش خودداري مي

 

 ماهیت پارک و فضای سبز شهری -2
 دهستفاو ... ا رشکاو  دشگر يبرا کهاست  ختدرپر سيعو غبا معني بهو  ستا هشد سيرفا نبااز زبان فرانسه وارد ز رکپاکلمه 

دارد و  ارقر معمو مالکيتدر  که ايهشد حياطر سبز يفضااز  ستا رتعبا رکپا گر،ید يفیبنا به تعر (0011 ،. )حکمتيدميشو
 ن،نساا مدیریتو  رتنظا سساا برو  هشد هپوشيد نختاو در نگياها توسط فضاها ینا. دميشو بمحسو  يشهر ياز فضاها يئجز

 يبا پوشش ها  یيها نيسبز به زم يفضا گر،ید يدر سو  (.0019 ان،یمشاور رو نيمهندسميشوند )اثحدا یا يحفظ و نگه دار
که توسط درختان  م،کنييم ريسبز  تعب يرا فضا ي. در واقع سطوحگرددياطالق م ... جنگل، باغ و رينسبتاً بلند نظ ایبلند  ياهيگ

آن منحصر به  اهانياز درخت بوده و گ يکه عار ي. در مقابل سطوحانددهیگرد "مثبت يفضا"به  لیشده و تبد ميبُعد، حج يدارا
 نيمهندس) شونديم فیتعر"سطح سبز"ارت بهتربه عب ای "يمنف يفضا"باشند، به عنوان  يپوشش اهانيسطوح چمن و انواع گ

 يدر کارکردها دیسبز را با يپارک وفضا انيم فیوجه تشابه تعار نیمهم تر ف،یتعار نیباتوجه به ا (.0000 ط،يمح شیمشاور آما
 نهيابعاد مختلف زمتواند از يهستند که مشاهده و حضور در آن ها م یيآنها فضا يهر دو گریمثبت آن ها جستجو نمود. به عبارت د

تر هستند که عالوه بر پارک کالن يسبز مفهوم ياهاآن است که فض زيدو مفهوم ن نیآرامش انسان را فراهم سازد. نکته افتراق ا
. در شوديم زيسبز بلوارها ن يهمچون باغ ها و فضا يخصوص يفضاها رندهيهستند، دربرگ يعموم تيماه يها که عمدتاً دارا

 برانسان ساخت هستند که عالوه  ياهيگ هايبا پوشش يشهر نيزم ياز سطوح کاربرد يسبز، نوع يفضاها ،يشهر اسيمق
از ساختار  يبخش يسبز شهر يفضا گر،ید انيبه ب (.0010،يمحمد)باشند يم زين "ياجتماع يبازده" ، واجد"کیاکولوژ يبازده"

شهروندان با در نظر گرفتن  يازهايبه ن یيو در پاسخ گو يشهر يزندگ اتیهم سو با ضرور دیآن با یياست که جانما يشهر
منتج از درون جامعه است،  يفرهنگ ميو مفاه يمعان يکه دارا يبا ارزش يهاو توجه به الگو يشهر يها تیامکانات و محدود

شده است و  ليتشک ياهيگ هايشهر است که از انواع پوشش يماياز س يبخش رندهيفضاها دربرگ نیا (.0010،ر)باباپو ردیصورت پذ
 (.0019، )سعيدنيا باشديم هرش کیکننده ساخت مرفولوژ نييجان شهر، تع يدر کنار کالبد ب ياتيعامل زنده و ح کیبه عنوان 

 

  یو معمار عتیانسان، طب-3
 کیبناها به  نیتر یيخصوص ساختن ابتدا نیسرپناه بود .در ا کیدر خود احساس کرد، احساس  هيکه انسان اول يازين نياول
ل ه مقابچالش با فرهنگ از نقط عت،يها معتقدند که با غلبه بر طب يبعض (0011 ،تينزب)داشت.  ازين يريگ ميو تصم يزیبرنامه ر
نوع بشر  ،يفن آور شرفتيمثال همراه با پ .يفن آور يعنیده ً آن، ش ير و شکل ابزاربش ياز دانش و آگاه يعنی: دینمايآن رخ م

 نيبه فرض تأم تيجمع عیاگر بر اثر رشد سر دیگويالکساندر م گر،ید یيجا در .تسرا به  وجود آورده ا يا يجهان يطيبحران مح
 يگریبه موجود د دیترد يادامه دهد، ب يبماند و به زندگ يهنوز باق يآدم يطیشرا نيهمه آنها مقدور باشد و اگر تحت چن يغذا
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کند.  يصحبت م تيانسان ياو از ضعف و سست. ستياو قابل قبول ن دگاهیکه دست کم از د گرید يموجود ایشده است؛  لیتبد
از مهم ترین ویژگي هاي جهان معاصر، اسکان بخش عمدهاي از جمعيت جهان به ویژه در  یکي( 0001 فیالکساندر، و سرج چرما)

 .((Munier, 2006کشورهاي توسعه یافته و بعضاً در حال توسعه در مناطق شهري است 
بر  (Fargkou, 2009)براي اولين بار تعداد ساکنين شهرها با ساکنين نواحي غير شهري برابر شده است. رياخ يسالعا يط در

جهان در  تياز جمع يمينخستين سال تاریخ  بشر بوده که بيش از ن 0770اساس اعالم ریيس برنامه اسکان بشر ملل متحد سال 
شهرها را ميتوان از بزرگترین تهدیدکننده هاي محيط زیست  عیسر رشد ((Harper, and Graedel, 2004.برنديشهرها به سر م
بس فرساینده بر روح و جسم انسان  شهري  ثيريأآن به ساکنين  شهرها یعني انسانها منتقل خواهد شد و ت ثيراتأبرشمرد که ت

که با برطرف کردن آن، مسأله  ها )به غذا نيازمند نيستندشهرهاي امروزي تن ساکنان(. 0000 ،يبهرام سلطان)باقي  خواهد گذاشت. 
پایان یافته تلقي گردد؛ بلکه مسکن  خوب، فضاي زندگي محيط آرام و تنفس هواي پاکيزه نيز در زمره نيازهاي ، اصلي و  به نوعي

نشان داده  است که افزایش جمعيت و گسترش شهرنشيني موجب تبدیل فضاهاي  مطالعات( 0011 ،یيشکو .عمده به شمار ميآیند
شود و این روند به ویژه در کشورهاي در حال توسعه و جهان سوم  نمود سبز شهري به سطوح  بتني خشن و نفوذ  ناپذیر مي

 .(Shi, Long2002) جدیتري دارد
هاي شهري و ضرورت توجه به نيازهاي ماشين جهت ها و طراحيریزي شدن مقياس ماشين بر مقياس انساني در برنامه حاکم

حرکت، پارک و ... باعث  تخریب بسياري از فضاهاي طبيعي و بکر در درون و پيرامون شهرها شده است، فضاهایي که عالوه بر 
ي، روان شناختي و حتي ترین کارکردشان، یعني کارکرد اکولوژیکي، داراي کارکردهاي متعدد اجتماعي، فرهنگمهمترین و اصلي

سياسي براي اجتماعات انساني بوده و هستند. متاسفانه، نوع بشر با تخریب فضاهاي بکر طبيعي به دليل عدم شناخت و کم توجهي 
جدایي بيش تر انسانها از بخشي از هویت وجودیشان یعني طبيعت   عهاي گذشته، باطلبي لجام گسيخته در دهه و چه بسا منفعت

عتي که انسان از آن ریشه گرفته است )خاک( و بدان بازميگردد. طبيعتي که نخستين و باوفاترین همراه انسان از آغاز شدند. طبي
نژاد، عمران زاده ،  يحاتم)فراهم ساخته است.  سانخلقت تا کنون بوده است و زمينه اي مناسب و شایسته را براي رشد و تعالي ان

0019) 
 

 های در زندگی امروزه انسانرابطه فضای سبز و معمار -4
هاي شهري در واقع بخشي از فضاهاي عمومي شهرها هستند که ميتوان آن ها را جز  مهم سبز موجود در عرصه فضاهاي

شوند که همه شهروندان به صورت آزاد ها به عنوان مکانهایي تعریف ميترین بخشهاي محيطهاي شهري به شمار آورد. این عرصه
هاي شهري چون هگاجمله مهم ترین فضاهاي عمومي شهرها ميتوان به خيابانها، ميادین، گره ازدسترسي دارند.  )و قانوني( بدان

ها، پارکها و از مهم ترین این عرصه يیک هاي شهري اشاره نمود.ارکها و هم چنين فضاهاي سبز شهري همانند پچهارراه
اند که نقش فعالي در سالمتي شهر و شهروندان ایفا ميکنند. فضاي سبز بر خالف معنایي که ممکن است در فضاهاي سبز شهري

 یکذهن ایجاد کند، تنها محلي نيست که شامل چند درخت و نيمکت باشد، بلکه نماد و سمبلي از تفکرات فرهنگي و اجتماعي 
مورد توجه عموم  يروان يهاي  اجتماعي، فرهنگهواره از جنبشود که همجامعه است و عاملي مهم در فضاي شهري محسوب مي

 (0019 گران،یو د د)صالحيفرمردم است.
 

 ینیتحوالت روند شهرنشو  سبز یفضاها -5
و گسست رابطه  يمناطق شهر یيفضا  يو گسترش کالبد ينيهمگام با تحوالت روند شهرنش يسبز شهر يفضاها موضوع

 نیا يها و نمودها يتجل نیاز مهم تر يکی. بدون شک رديگيبه خود م يتر شيب تيروز اهم روز به عت،يبا طب نيانسان شهرنش
 ياز وجوه اساس يکیبه عنوان  عتيو طب ستیز طيدانست. مح يشهر يداریپا يطيمح ستیمطرح شدن بعد ز يتوانرا م تياهم

شدن انسان و کم تر شدن  نيبرخوردار بوده است و با شهرنش اي ژهیو گاهیبشر از جا يواره در زندگهم ها،و وجود انسان يزندگ
سبز  يو فضاها عتيکه طب يمتنوع و گوناگون يآن دوچندان شده است. کارکردها تياهم ،يعيطب نظامهاي با هاآن ميارتباط مستق

توسعه  میابعاد پارادا نیاز مهم تر يکیبه  لیتبد يطيمح ستیاست که بعد ز دهیانسان ها داشته باشند باعث گرد يدر زندگ يتوانندم
 يتوانم نشهروندا يزندگ تيفيک يدر شهرها و ارتقا يسبز عموم يمهم پارک ها و فضاها يگردد. از جمله کارکردها يشهر داریپا

 :آن ها اشاره نمود يکیو اکولوژ ياقتصاد ،يفرهنگ ،يروان شناخت ،ياجتماع يبه کارکردها
 ها؛انتشار دانش ان،ندوشهر نميا بهتر جتماعيا تتعامال و هاکنش يرگيشکل يبرا نهيزم ازيس : فراهمشناختيجامعه کارکرد

 يرگيشدن افراد و شکل يروزمره انسان ها، کمک به اجتماع يمختلف زندگ هايمرتبط با حوزه  هايو ارزش دیو عقا اتتجربي
در  يو انسجام اجتماع يسطح همبستگ شیافزا يبرا يساز نهيدر سطح جامعه، زم ياجتماع هیسرما يو ارتقا ياجتماع هايشبکه

 حیپرکردن اوقات فراغت و تفر يبرا يساز نهزمي نهاد، مردم يو سازمان ها يردولتيغ هايتشکل يرگيسطح جامعه، کمک به شکل
 مختلف و ... . يو جنس يسن هايشهروندان در گروه
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(، نساني)اشيارز مفاهيمو  ملي مفاخر با ادفراشنایيآ يبرا يبستر ساز ،يندوشهرقحقوو يفرهنگشهرشگستر: يفرهنگ کارکرد

سبز  فضاهاي و هاو ... پارک نکادکو نقاشي تمسابقا ،شعرها شب ،هاارهجشنو ،تحقيقاتي ،شيزموآ يهادوره يادتعدياربرگز

ساکن در شهر،  هايتاقلي و اقوام ها،گروه ریساباورهاي  و هاارزش و دیشهروندان با عقا یيآشنا يبرا يسازنهيزم ،يشهر
 ي.شهر يزندگ هنگرف با انمهاجر شنایيآ جهت يزسانهيزم

 يدعملکرو بازده  یيراکا يتقاار اد،فرا بدنيو  جسمي سالمتيدر  مثبت اتتاثير ،نيو روا حيرو مشآرا دیجا: ايروان شناخت کارکرد
 ادفرا نماندآن ها،  يرفتاو ر هنيذ پویایيو  هاننساا رفتار يرو بر تاثير ر،فکاا دلتبا طریقاز  ادفرا يتنگناهاو  چالشها حل اد،فرا

 ,Roseland ي.شهر سبز يو پارک ها و فضاها يعيطب هايدر پهنه مستمر رحضو طریقاز  مناسب حيو رو فيزیکي ضعيتدر  و

M (Ed) (1997)) 
 ستیز طيمثبت بر چرخه آب در مح ريهوا، تاث يدر شهر،کاهش آلودگ کيوکلماتيب طی: بهبود شرايکیاکولوژ يکارکردها

 .(0010،يمحمد) ي.صوت يخاک و کاهش آلودگ يرینفوذپذ شیافزا ،ينيرزمیز يآب ها تيفيک شیو افزا يشهر
چون شهر  هایيشهیو اند هاهینظر يرگيشکل سازنهيشهرها زم يداریدر بحث پا يطيمح ستیبعد ز تياهم گر،ید يسو از
 (0001گروتر، )است.  دهیگرد يشهر داریدر حوزه توسعه پا کیاکولوژ هايپارک ای هااکوپارک و( شهر)بومکیاکولوژ
که  يميو مفاه يحال مبان نیاست، اما با ا دینسبتاً جد يبوم شهر واژه ا ای کی(: اصطالح  شهر اکولوژEco City)کیاکولوژ شهر

 ي. شهرها هر چند که نمودها (Wong, T., B.,Yuen (2011) است يطوالن يخیتار يشده است، دارا يبر آن مبتن شهیاند نیا
 ،ياقتصاد يها تيشان از فعال يریپذ ريآن ها و تاث يدگيچيواسطه پ هشوند، اما بيقلمداد م يانسان يها تيفعال یيفضا يکالبد

باشند. پس اگر يم اتيح يدارا شود کهيم رياز آن ها به عنوان موجودات زنده تعب ،يانسان يگروه ها ياسيو س يو فرهنگ ياجتماع
 يکند، شناخت چگونگ يخود دنبال م يعيباست که تحول و تکامل خود را بر پهنه بوم و قلمرو ط اتيزنده و واجد ح يشهر موجود

تعامل  جادیو تالش در جهت ا رامونيپ ستیز طيشهر با مح يو فرهنگ ياجتماع ،ياقتصاد يها ستميس انيارتباطات متقابل م
 ندیاست که فرا يشهر ک،یشهراکولوژ گر،ید يانيدانست. به ب کیشهر اکولوژ هینظر يتوان از اهداف اصليهماهنگ را ممثبت و 

مختلف آن لحاظ شود و  يبخش ها يزیو برنامه ر تیریدر مد ديمصرف و بازتول افت،کاهشیاستفاده مجدد از منابع ، باز يها
 (0097،عباس زاده.)است يشهر طيدر مح يطيمح ستیز داریبه توسعه پا دنيرس ندهایفرا نیا يهدف از اجرا

 . يداندم ریاصول دهگانه ز تیرا منوط به رعا يشهر طيدر مح يطيمح ستیز يداریبه پا لين کیشهر اکولوژ هینظر
مختلط  يبا کاربر ریدلپذ من،یاجتماعات فشرده، متنوع، سبز، ا جادیا يبرا نيزم يکاربر يها تیاولو ينياصالح و بازب -

 حمل و نقل. التيتسه گریو د يحمل و نقل يدر مجاورت  گره ها
 يدوچرخه، درشکه و حمل و نقل عموم اده،يمورد اهتمام قرار دادن پ يحمل و نقل برا يها تیاولو ينياصالح و بازب -

 به واسطه مجاورت. يبر دسترس ديو تاک
 و ... زيحاصل خ يها نينهرها و رودها، زم ،يخطوط ساحل ژهیبه و دهیخسارت د يشهر يها طيکردن مح اياح -
 يو نژاد ياقتصاد ثيو از ح يدرآمد يگروه ها يراحت و آراسته و در حد توان تمام من،یا يمسکون يواحدها جادیا -

 مختلط و متنوع.
 پوستان و ناتوانان. نيزنان، رنگ يارتقا  برا يفرصت ها جادیو ا يعدالت اجتماع ياياح -
 .ياجتماع يسبز و باغ ها يشهر يپروژه ها ،يمحل يکشاورز از تیحما -
خطرناک و رشد  دیآن که مواد زا نيمناسب و خالقانه و حفاظت از منابع در ع يها يفن آور افت،یباز يايارتقا و اح -

 .ابدیيکاهش م يتيجمع
هستند که  ياقتصاد يها تيکننده و مشوق فعال تیکه حما یيها تيکردن از کسب و کارها و فعال تیکارکرد و حما -

 قیمواد خطرناک را تشو ديو استفاده و تول عاتیضا ،يحال آلودگ نيباشند و در عيم منیسالم و ا يکیاز لحاظ اکولوژ
 کنند.ينم تیو حما

 .يماد يکاالها يمصرف افراط غيو تبل قیو داوطلبانه و عدم تشو يارياخت يستیبهبود و ارتقا ساده ز -
 يعموم يکه آگاه يو فعاالن يآموزش يپروژه ها قیبوم از طر ستیو ز يمحل يها طينسبت به مح يآگاه شیافزا -

 ((Wong, T., B.,Yuen2011 دهند.يم شیافزا يکیاکولوژ يداریموضوعات مرتبط با پا نهيرا در زم
 

 سازی از دیدگاه لینچتوجهبهمعنادرشهر -6
کوینلينچ را مىتوان از سردمداران  ؛جایگاه خاصي یافته بودپس از نگاه کالبدگرایانه که در شهرسازي مدرن 

مالحظه محيط شهري به عنوان موجودیتي سرشار از "،درشهر را سرلوحه کار خود قراردادند معنا به اندیشمندانيدانست که توجه
باشد  يمبرم عموم يهاازياز ن يدر هر زمان و مکان عتيبا طب يقرار گرفته و همراه عتياست که در طب يموجود انسان "معني
 عتيقرار گرفتند و طب عتيکه در طب نیخود مطابقت داشته باشد و نا ها موجود ا يعيو بستر طب عتيبا طب دیاو با يزندگ يفضا
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فرمان  ریبر آن و به ز يسرور نيانسان و فضا گفته بود نجات زم یيردهمادر گ 0910در سال  دگریمجموعه منظم است ها
 (001:0001ي،احمد ار)ی .حد فاصله دارد يبا چپاول ب يمفقط گا ستين دنشيکش

 

  عتیبرخورد انسان با طب -7
از  عتيطب کرده است. امرزهبروز  يشده که به دو شکل اصل لیهمه جوامع تبد يمهم برااي امروزه به مسئله  عتيارتباط با طب

به  ياساس ساختن دست انداز :عتيو طب يمعمار هماهنگياست  يتوسط انسان در حال نابود عتيانسان فاصله گرفته طب يزندگ
با طرز فکر انسان و نگرش او نسبت به  کیارتباط نزد يدست انداز نیچنانچه نوع ا: دیگويم 0001در سال  رگروت ستا عتيطب
ي زمان. )دانستيهمراه م عتيانگاشت و خود را با نظم طبيم عتياز طب يبود که انسان خود را جزئ دگاهمانید نيدارد نخست عتيطب

0011) 
 

 عتیانسان به طب یوابستگ -8 
منبع  شهيهم خیدر طول تار عتيو آثار طب عتياز طب عتيطب يدارد معمار يحال چرخه کامل نيساختار با بسته و در ع عتيطب 

روند انسان پس از گذر از  نیانسان جستجوگر و کنجکاو بوده است در ا يبرا يو منشأ خدمات يانسان يها تيالهام و سرمشق خالق
استفاده  عتيبه عنوان رمز واژه طب کيارگان يرا به او نشان دهد هرچند امروزه واژه معمار ودخ يها يرگيتوانسته از چ عتيقهر طب

به ساخت فرم گونه  دیبلکه با ستين عتيصرف از طب ديتقل يگردد که تنها به معنيمطرح م يکه در رابطه با معمار يهنگام شوديم
از اصول  ديشده تقل ديتقل عتيطب گرید انيبه ب يدر معمار ديتقل يهاجنبهاز موارد و  يکیباشد  يعيو در واقع ذاتاً طب کینزد عتيطب
 (017، 0017ي،انيک)فضاست  جادیدر ا ديخلق سازه و تقل تیو نها عتياز منطق طب دياست تقل عتيطب يداریو پا یيبایز

 

 بشر  یبراساختن به  ضرورتنیاز و  -9
خصوص ساختن  نیبه سرپناه باشد در ا ازيانسان ن ازين نيبتوان گفت اول دیضرورت است شا کیو  ازين کیبشر  يبرا ساختن

سازنده بر اساس  يشخص يو با آگاه بانيپشت يارهاياز مع يبا آگاه يمردم يتوده و معمار يبنا به صورت معمار نیتریيابتدا
احساسات مشترک منجر به  انيب يبرا يالهيساختمان به عنوان وس جادیانسان به ا ازيناما  گرفتيعرف جامعه صورت م يارهايمع
 یياو نشأت گرفته است چنانکه گو شهیکه از اند کندياستفاده م يبنا از اعمال کیانسان در ساخت  دیگرد يمتعارف يمعمار جادیا

و  شهیاند قیاز طر ياجماع انسان کی يهستند معمار ختهيو در طرح آن آمساختمان  يمعنا با خود او در فضا کیاو به  يهاشهیاند
اتخاذ  يزندگ يازهايبرآوردن ن يساخته و برا کیو خلق  يکه انسان در طراح يماتيگردد تصم يو متحول م دیآيبه وجود م ديتقل
هم  نیبرد برند به ايم يپ ودخ تیآن به هو يبخشد و در طيم يمعن يکه به زندگ کنديم جادیاو و ساختمان رابطه ا نيب کنديم

.)عطایي،  در آورده است نهيآن را به صورت به طيبا دخالت در مح يخیدهد انسان در دوران مختلف تاريمفهوم م تیهو نیبه ا
 (0091طباطبایيان 

 

 عتیارتباط و تماس انسان با طب مقدمه -11
 نیا نیتراز مهم يکیاست که  تيواجد اهم يمختلف يهااز جنبه ستیز طيو حفاظت از مح عتيو تماس انسان با طب رتباطا
در انسان  ندهیبا آ وندياحساس ارتباط با گذشته و پ جادیهست ا زين يو روان يواجد ارزش معنو يماد تيها که عالوه بر اهمجنبه

 يرا نف خیکه فرهنگ و تار ستيمثل مدرن ن يتفکرات ای یيهاگروه ياست که حت یيتا جا ازين نیا نکهیا ازيما ن تياست اوه بر اهم
ها همواره مشتاق قرار داده است که انسان شیانسان توسعه موزه ها را در دستور کار خو ياساس ازين نیبه ا یيپاسخگو يبرا کنديم

دهد  شیارتباط را به نحو مطلوب قرار دهند نما نیا توانديکه م يثارآ نیتراز مهم يکیهستند  شیارتباط با گذشته خو يو در پ
 ياست که نقش جملگ يبه نوبه خود شامل اجزاء و عناصر متعدد زيانسان هاست و فرهنگ ن يزندگ طيفرهنگ و مح دیبرقرار نما

ردم نسبت به فرهنگ باورها و اعتقادات م ياز اجزا يکیاست نه تنها  هگانی ياو نقش يها تيانسان و فعال اتيآنها در تداوم ح
 (.000،0010،زاده يتق) و متنوع و گسترده هستند اريبس زين عتياست که عناصر طب شیخو طيمح

 نینو يشناس ينوع هست کیاز  طيمعماران بزرگ و طراحان مح لسوفانياز متفکران مانند ف ياريبس يها هیامروز در نظر 
 عتيقواعد موجود در طب افتنیو  يسرشت انسان يايو اح عتيانسان و طب انيکه در آن رابطه هماهنگ م دیآيسخن به عمل م

شناخته شده است  کيارگان دگاهیمعاصر به طور عمده توسط بازگشت به د يمعمار يها هیبازگشت در نظر نیشود ايجستجو م
امروزه به  عتيتر طب قيدق يمطرح شده است در معنا طيانسان با مح انياز مظاهر رابطه م يکیبه عنوان  هاهینظر نیدر ا عتيطب

 (0011ي،نورمحمد.)شده که انسان و قصد نجات دادن آن را دارد لیتبد يا تينيع ای يموضوع
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 عتیو طب یتحول ارتباط معمار ریس -11
 يدر سه دوره قبل از مدرن، مدرن و پس از مدرن قابل بررس يو معمار عتيطب انيشده، ارتباط م انيب ميبا توجه به مفاه   

 يمعمار لهيسر منشا و فطرت به وس يبه معن عتيرو طب نیجهان بود و از ا شیدايبه منشا پ شترياست، در دوره قبل از مدرن توجه ب
علوم و فنون  ادیز شرفتيو پ يانقالب صنعت وستنيدگرگون شد و باعث به وقوع پ يبشر يها دگاهیشد. در دوره مدرن ديم انيب

و خدا جدا  هانيرا از ک يدوره است که انسان را عامل و فاعل دانسته و و نیا يها يژگیاز و يدارو انسان م یي. خرد گرادیگرد
کل موجودات و به عنوان منبع  يتنها در معنا عتيطب يزمان نيچن دردر ِخام ِ مواد ِ  يکند. توسعه صنعت شناخته شد. معماريم
 يکهن که معمار يو بر خالف معمار افتی ليتقل يو يزندگ يکیزيف يانسان و استانداردها يدوره به امور کم نیا ریناپذ انیپا

و پرورش آن توجه نکرد و  تیهدا يامنطبق شد و به جنبه ه يآدم يازهايانسان بود تنها به ن يو منطبق بر اهداف فلسف تگریهدا
 ياستثمار انسان و ب ست،یز طينگذشت که بحران مح ياما چند. دیانسان د يجهان نیا يازهايکامل به ن یيرا در پاسخ گو یيبایز

به ذات امور توجه و از  رایز دينام "عتيمسلط بر طب يمعمار"توان يدوره  را م نیااري جامعه مدرن را فرا گرفت. معم ،يتیهو
 (0019 يدي. )فالحت و شهکنديخود استفاده م يدر جا يبه درست يعيطب يروهايعناصر و ن

 يحاصل از تفکر مدرن را بهبود بخشد. معمار يشود تا بحران هايظاهر م عتيو طب يدوره پس از مدرن التقاط تکنولوژ در
. در افتیتک توسعه  -يبه اکوتک و ارگان يعيطب يهاستميحفظ اکوس يزمان برا نیتک که محصول دوره مدرن است در ايها
از  زيزمان ن يمورد توجه قرار گرفت و معمار ستیز طيوع رابطه موجود زنده با محو ن ستمياکوس ،يعيطب يروهاين عت،يدوره طب نیا
توان يدوره را م نیا ي. معمارافتیتوسعه  ايدن يمتولد و در محافل علم يداریدوره مفهوم پا نی. در ارفتیپذ ريتفکر تاث نیا
                       .کنديخود استفاده م يدر جا يبه درست يعيطب يروهايبه ذات امور توجه و از عناصر و ن رایز دينام "عتيهمراه با طب يمعمار"
 (0019 ،يعابد)

 

 (تانگ انیوتمعمار:ی 2121 )مسابقه همگام با طبیعت  آسمان خراش-12
 یوتيان تانگ، یونتائو خو ایاالت متحده 0707جایگاه دوم مسابقه آسمان خراش     

کند که ناشي از اصرار انسان به ارتباط با طبيعت ساختمان خراش جدید را تصور مي یک نوع  Egalarity Natureآسمان خراش
به جاي دیدگاه سرمایه گذاري و تخریب آن است. این نوع جدیدي از زیرساخت ها را فراهم کرده است که براي خدمت رساني به 

ت رشته کوه الهام گرفته است و بصورت رشته آسمان خراش با احترام ویژه به گذشتگان از کانسپ کل جامعه طراحي شده است.
کند. یک مسير کوه شود که راهي جدید براي تجربه و حضور انسان در طبيعت و در محيط شهري را فراهم ميکوهي تصور مي

را براي  نوردي زیگزاگ همراه با فضاهاي انتزاعي ایجاد شده است که تعامل غيرمنتظره بين مردم و طبيعت را ایجاد ميکند و افراد
شود بلکه تعيين نمي ساخت دست بشر يابزارهاکند. حضور در این فضا و دسترسي و ارتباط با برج توسط ادامه مسير تشویق مي

 گيرد که در ادامه مسير را بده یا خير.قدرت بدني فرد تصميم مي
 

 بازاندیشی رابطه بین انسان و طبیعت  -12-1
طراحي با بازاندیشي در رابطه بين انسان و طبيعت است، امکان جدید نوعي از برج و سبک  دیدگاه دیگر نسبت به طبيعت پيشنهاد

در برنامه ریزي شهري آینده، زمين رایگان براي همه افراد موجود  کند.زندگي در یک محيط شهري با تراکم باال را بررسي مي
ا این حال، نياز به این مناطق ضروري است و این آسمان ب است ولي ممکن است براي ساخت فضاي سبز، پارک یا باغ کافي نباشد.

این برج ترکيبي از طبيعت و یک محيط ساخته شده  .کندخراش فرصتي را براي فضاي سبز بزرگ در یک ردپاي کوچک فراهم مي
 راي همه مردماین کوه به عنوان کوهي عمودي در مرکز شهر تصور شده است: کوهي براي پياده روي یا صعود ب .توسط بشر است

  www.arel.irباشد.مي
 

 طبیعت برابری -12-2
 يهاطيمردم در مح يبرج و سبک زندگ يبرا يدیامکان جد عت،يانسان و طب نيب يبا تفکر مجدد در مورد رابطه يطراح نیا

 يها کافها و باغساخت پارک يموجود ممکن است برا يشهر يهاطرح ،يشهر يتوسعه يندهی. در آکنديفراهم م يشلوغ شهر
بشر به  يو عالقه يکم مناطق شهر يدر قلب انسان محفوظ است. با در نظر گرفتن فضا شهيهم عتيطب اقينباشد. اگرچه، اشت

 .است يعمود يهاتنها راهکار ساختمان ار،يسبز بس يفضاها
 يبرا ي: کوهديدر وسط شهر تصور کن يعمود يدست انسان است. کوه يساخته يعتيو طب عتياز طب يبيبرج ترک نیا

شدند.  لیافراد مرفه تبد يبرا يها ظهور کردند، به ابزارخراشکه آسمان يروز از .همه يبرا يستگاهیو ز ينوردصخره ،يکوهنورد
 يفضاهاهستند.  تا کنون، حقوق مربوط به  يزندگ طیشرا يبه جا يطلببر جاه ديبا تاک یيو نمادگرا یيگرامظهر مصرف هانیا

 نیارتفاع بودن هرگز متوقف نشده است و ا دنبال. به شديممحسوب  دیجد يازهاياز امت يکی تختیپا يساختمان در باز يباال
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الگو گرفته است.  عتيظاهر شود که از طب خراشاز آسمان يدیشکل جد نکهیمگر ا کندينم رييگاه تغ چيه ناعادالنه تيموقع
 يبرا يانسورآس چياست چون ه کنندهنييافراد تع يکیزيشما ندارد بلکه قدرت ف يمال تيبه وضع يبستگ يمکان نيبه چن يدسترس

وابسته به  يمراتب و مدل اجتماعباشند. هدف، حذف سلسله نینو ينماد برابر دیبا هاخراشآسمان .میندار تختیپا کنانیباز
. آسمان خراش ابدیدست  يکه در آن هرکس بتواند به سطوح مختلف ميهست ينینو يدر جهان است و ما به دنبال آزاد يزيهرچ

خراش از آسمان يبازساز تيهمه آشکار کند. اهم يبرا يابزار کلخودش را به ش دیافراد مرفه باشد. بلکه با يبرا تیمز ينوع دینبا
 شود،يو به فضاها محدود م شدهنييتعشيکه از پ ياخواسته ای ءيبه ش گریالقاشده مجزاست. آسمان خراش د يازهايو ن اقياشت

 یيتمام کاربران رونما يبرا نینو يزندگ لياز پتانس نيهمچن. کنديم دايمعنا پ يو آزاد يسازکسانیبلکه با  گرددياطالق نم
  ) .www.evolo.ir(از ایده هاي فلسفي طرح است . انیانسان عري، برتر ينما ي،اختالف طبقات حذف.کنديم

 

 آزادی فضا -12-3
 يکوچک يبه فضا ازي: اگر فرد تنها باشد نشوديمکان مشترک م جادیانسان با انسان که باعث گردهم آمدن و ا نيب يفاصله 

 به اندازه یي. اگر صدنفر باشند، فضاشوديبه مدرسه م لینفر شوند تبد 07اگر  خواهند؛يم يشتريب يدارد؛ اگر دو نفر باشند فضا
به کالن شهر  لینفر تبد ونيليم کی خواهند؛يشهر م کیده هزار نفر  خواهند؛يم یيآاتاق گردهم کیهزار نفر . خواهنديتئاتر م

ها فقط وابسته به . مکانستيفضاها و سطوح ن نيب يفرق ها کامال منعطف و آزاد است.آسمان خراش يداخل ي. فضاشوديم
 دهديانسان به هر فضا معنا م يهاکنشدائم و برهمحرکت  است. یيفضا يهاانسان با انسان و حجم يفاصله

(www.evolo.ir.) 
 

 گرید یشناسنوع -12-4
. هر التيو تسه ياسکان يدفتر/واحدها ،ي: البدهندياختصاص م زهايچ نیبه ا يادیز يفضاها يمعمول يهاخراشآسمان

طبقات مختلف را  نيکه فقط ارتباط ب رديگيدو بخش ابتدا و انتها در نظر م نيب يدرون برج به صورت عمود گاهیجا کی يابرنامه
. مرکز عبور و مرور اندافتهی صيرو به باال تخص ريمنعطف در طول مس يها به شکلما، برنامه دیجد شنهادي. در پسازديبرقرار م

 يو معمار عتيمردم، طب نيب دیجد يرابطه کی. کنديبهتر فضا را فراهم م تیریشده که امکان مد نیگزیاکنون با مدل کوه جا
 (0تا  0)شکل  (www.evolo.irباشد. ) رمنتظرهيغ يتا محرک رخدادها افتهیتوسعه 
 

  

 
 (www.archdaily.irایده های اولیه طرح ) –1شكل 
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 ها فلسفی طرح ایده  –2شكل 

 

 

 

 
 به کارگیری جرکات مارپیچ و منحنی در طرح –3شكل 

(www.archilovers) 
 طرح نهایی پروژه –4شكل 

((www.evolo.ir 
 

 گیرینتیجه -8
که در بستر  یيايباشند, دن يعيطب يايواسطه با دن يتماس ب يبرا لیبد يب يعرصه ا ستیبايم ي،و شهر يمعمار يفضاها

از  يبه علت دور ي،کنون ياياما متاسفانه دن رد؛يگيرا دربرم يعيطب يندهایاز عوامل و فرآ يشود و مجموعه ايبکر زاده م عتيطب
که با  یيها يروح و حضور معمار يب يشهر يفضا ي،طيمح ستیجز مشکالت متعدد ز یيامدهايپ ي،عيطب يندهایو فرآ ستمياکوس

به  بلکه ،سرپناه کیتوجه به مسکن نه فقط به عنوان  .داشته است يها درپانسان يندارند را برا يانطباق چيانسان ه يعيطب يازهاين
آنان  يو روان يروح يازهاين نيخانواده فراهم آورد و همچن افراداز  کیهر  يرشد فرد يالزم را برا طیکه بتواند شرا یيعنوان فضا

 یيهاياز معمار يريعصر حاضر بهره گ يمسکون يها طيمح تيفيک يارتقا ياز راهکارها يکی. است تيرا مرتفع سازد حائز اهم
انسان  يو روان يروح يازهاين يتوانند پاسخگويم ،دارند عتيکه با طب يو ارتباط ونديها به جهت پ يمعمار نیباشد؛ ايم ينینو

 مسکن فراهم سازند. انيمتقاض يزندگ يمطلوب و مناسب را برا طیشرا يمعاصر باشند و تا انداز ها
 ف،یتعر نی. با اميحفظ کن ندهینسل آ يبرا م،یا افتهیخود  يبهتر از آنچه برا يرا حت نياست که زم نیا طيمح ستیمفهوم ز

 نکهیممتد باشد، بدون ا ایمحدود انجام شود  ياست که بتواند در زمان ستیز طينگهداشتن مح داریدر جهت پا يانسان زمان تيفعال
را در جهان  يشهر يپارک ها ژهیو به و يسبز عموم يرا تنزل دهد. فضاها ستیز طيمح تيفيک ایبرساند  تهارا به ان يعيمنابع طب

گوناگون  يها يشهرها وکاهنده آلودگ يکننده هوا لیبه مثابه قلب تپنده شهرها دانست. آن ها نه تنها تعد دیشده معاصر با يشهر

http://www.archilovers/
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آن  يو اقتصاد يو فرهنگ يروان ،ياجتماع ميمستق ريغ يبلکه کارکردها هستند، يشهر يو ... در فضاها یيایبو ،يدارید ،يداريشن
و  ارهايضرورت توجه به مع رسدياساس به نظر م نیشهروندان بر عهده دارند. بر ا يزندگ تيفيک يدر ارتقا ياساس يها نقش
در این مقاله سعي بر ان شد که با اوردن   ر است.یاجتناب ناپذ يفضاها ضرورت نیا يو طراح يابیمکان  يفيو ک يکم يهامولفه

 يشهر ي(: پارک سبز عموديمساو عتي)طب عتيانسان و طب نيدر رابطه ب يشیبازاندنمونه موفق پارک عمودي شهري با مفهوم 
 نيم.بر این امر صحه بگذاریم و ان را به جامعه معماران معرفي ک 0707کایمتحده امر التیا" ياگاالرت

 

 منابع

،کنفرانس «بررسي روند رابطه معماري، طبيعت و انسان»، (0090)اصغري کلجاهي، مریم و سياوش پور، بهرام، .0
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 تهران. ،«ي تهرانوزارت مسکن و شهرساز رانیا يو معمار يشهرساز
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 کشور، تهران. يها ي، سازمان شهردار« (يسبزشهريفضا) يکتاب سبز شهردار»،  (0019)احمد،  ،سعيدنيا .9
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 0. شمارهبایز يهنرها00. 019
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 معماری سبزفصلنامه 
 0911تابستان )تیر(  (،29)پیاپی:  2سال هفتم، شماره 

 
 

 

 اری بومی در آب و هوای گرم و خشکراهبردهای معم

 شهر بیرجند

     

 2، حسنیه هروی*1حسین راعی فرد
 30/03/0011تاریخ دریافت:  

 01/01/0011تاریخ پذیرش: 
 

  14019کد مقاله:  

 

 یدهـچک
 

قابل قبول مانند تحت  یداخل طیمح کیحفظ  یبرا یبوم یبا سابقه قدرتمند در استفاده از راه حل ها یکشور رانیا
 هر باال است. یو جرم حرارت یساختمان با استفاده از مصالح بوم یریجهت گ یساز نهی، بهیعیطب هیکنترل درآوردن تهو

 یمیو اقل یطیمح اتیاز خصوص یمعماران سنت قیشناخت دق زا تیحکا ران،یمناطق مختلف ا یبه معمار یاجمال ینگاه
دارد. با  یمیاقل یها یو مقابله با ناهنجار شیآسا طیشرا نیجهت تام یعیهوشمندانه عوامل طب یریو بکارگ نیسرزم نیا

خاص  طیبرد و با توجه به شرا یو ساخت و ساز ناکارآمد رنج م ادیاز مصرف ز یرانیا ی، معمارموفق خچهیتار نیوجود ا
و استفاده از راه حل های معماری در آنها به  یابانیهای گرم و خشک و ب میاقل یو گرم شدن هوا، بررس ییآب و هوا

 مهیگرم و خشک و ن میدر اقل رجندیکند. شهر ب یم یانیدر مصرف انرژی کمک شا ییبناهای امروز و صرفه جو یطراح
 دنیگز یبرای سکن دییکه در اسکان مردم داشته توانسته راه حل های مف یخیرتا نهیشیتوجه به پقرار دارد و با  یابانیب

کامالً نظری و تئوری  کردیی. با توجه به روابدیب شیبه محدوده آسا دنیو روش های معماری برای رس یابانیدر مناطق ب
شهر  در یمعماری بوم یبه واکاوی راهبردها یفیک لیو تحل هیها با مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و تجزو گردآوری داده

 پرداخته شده است. رجندیب

 

 رجندی، بیگرم و خشک، انرژ می، اقلیبوم یمعمار یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 hosseinraeeprs@gmail.com )نویسنده مسئول( رجندیواحد ب یدانشگاه آزاد اسالممعماری، ارشد  یکارشناس یدانشجو - 0

 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجندعلمی گروه معماری هیئتعضو  - 2
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 مقدمه -1
: است برخوردار ویژه ارزشی از جهان دیگر کشورهای معماری با مقایسه در که است هایی ویژگی دارای ایران معماری

 رفیع، های ایوان ساختمان، در علمی و فنی مسائل رعایت پوشش، درست فرم دقیق، محاسبات طراحی مناسب، چون هاییویژگی
 نمادهای قویترین از یکی .است ایران معماری شکوه معرف سادگی عین در هریک گوناگون که تزئینات باالخره و بلند های ستون

 در پربار پیشینه وجود علیرغم تمدن است. و فرهنگ اصلی های نشانه از که باشد می آن ایران، معماری کشور هویتی و فرهنگی

می خورد؛  به چشم کشور مختلف شهرهای در فاقد ارزشی و گسیخته هم از سازهای و ساخت اخیر در سال های معماری زمینه
معماری  (10فروزنده و مطلبی،) شود. می دیده هاآن در ایرانی اصیل بومی و معماری از نشانی کمتر هویتی بی از جدا که بناهایی

سنتی ایران دارای ویژگی های منحصر به فردی بوده که ضمن توجه به محیط زیست پاسخگوی نیازهای اقلیمی هر منطقه نیز می 
بودن با  منطبق کنیم،که در بافت های قدیمی مشاهده می انچه ب و هوایی و جغرافیایی منطقه بوده است.آباشد که متاثر از شرایط 

توان با شناخت وبررسی این می بنابر باشد؛ه از مصالح مطلوب آن محیط در نیارش و ساخت بنا میاقلیم و در نتیجه استفاد
ها متناسب و همساز با اقلیم هر منطقه در بهبود معماری بناهای امروزی بهره برد و شرایط های معماری بومی و ویژگیراهبرد

 از گردند.شده و معماران ملزم به رعایت اصول طراحی متناسب میطبیعی و اقلیمی مبدل به یکی از مهمترین تدابیر در معماری 
به بررسی ویژگی های معماری سنتی و بومی ایران پرداخته ایم و معماری اقلیم گرم و خشک خراسان جنوبی  این رو در مقاله فوق

معماری در گذشته  ،رم و خشک استرا در جهت بیان این ویژگی مطرح کرده ایم و از انجا که منطقه خراسان جنوبی دارای اقلیم گ
 متاثر از این خصایص بوده که امروز بدون توجه به نکات اقلیمی بناهای مدرن با قابلیت های محدود محیطی شکل گرفته است.

 

 معماری بومی -2
 هایروش و هامفر تنها نه که این گردیده به منجر شده و استفاده بومی ساختمان طراحی شروع نقطه عنوان به هوا و آب از

 خطا و آزمون تکامل ،ها قرن یط کرده است. ایجاد فرهنگی را نیز همچنین فضیلت بلکه گیرد، قرار معماران توجه مورد ساختمانی
 شناسی زیبایی نظر از و فرهنگی مرتبط از نظر ،مناسب هوایی و آب نظر از کند، که تولید را "بومی" طراحی های حل راه توانست
 آب کنترل به قادر ما بود، نیاکان نشده اختراع مکانیکی سیستم هیچ که زمانی ،حقیقت در (Emmanuel,2012) هستند. خوشایند

 متقابل روابط بر مبتنی که است معماری سبک کرده بودند،. معماری بومی یک طراحی که بودند ساختمان هایی محیط در هوا و
 برای خوب حل راه یک و(Asquith and Vellinga, 2006) اجتماعی است. و سیاسی ،مادی ،یاقتصاد اکولوژی، بین عوامل
 و هوا و آب محلی، فرهنگ توسط بومی و مصالح ها تکنیک که دهد می نشان تاریخ .دهد می ارائه هوایی و آب های محدودیت

 در همچنین مصالح و به معموالً ساختمانی، چنین برای مصالح و ها تکنیک این انتخاب .است گرفته شکل جغرافیایی موقعیت
 .(Alrashed et al, 2017) ماهر و مطلوب بستگی دارد کار نیروی و محلی ساختمانی مصالح بودن دسترس
 

 معماری بومی در ایران -2-1
 بومی است. معماری پایدار های موجودیت و بومی معماری در قدرتمندی چهتاریخ دارای است که کشورهایی از ایران یکی

 بکشد. علی تصویر به را زمینه با سازگاری هنر توانست موفقیت با کشور مختلف مناطق در مختلف های معماری توسعه با ایران
 .(Sahebzadeh et al, 2017) سازگاری با زمین:کنند می پیروی یک منطق فکری از ها معماری متفاوتشان این ظاهر رغم

 شرایط به ایران بومی است و معماری بارانی و مرطوب منطقه تا خشک و گرم از هوایی و آب اصلی منطقه چهار دارای ایران
 هوشمند و مکانی های استراتژی از استفاده با خارجی مختلف های اقلیم در داخلی فضاهای در قبولی قابل هوایی و آب سایشآ

 .(Soleymanpour et al, 2015) یافته است خاص دست موقعیت هایو  اجتماعی و طبیعی شرایط با شدن سازگار
 

 بومی و پایدار معماری های استراتژی -2-2
های  ساختمانی های تکنیک گرفتن نظر در از ها زمینه این در تحقیقات از بومی، بسیاری و پایداری روابط اهمیت به توجه با

 است. از شده فسیلی انجام های سوخت واردات به ها ساختمان وابستگی کاهش مدرن برای فعال و منفعل های حل راه قدیمی تا
 مناطق در زیست محیط مسئول های ساختمان ایجاد منظور به ایرانی معماران توسط که موجود سنتی های استراتژی ،طرفی

 کهن طراحی که دادند نشان مطرح شده است. آنها (فرزان منش و پور شهامی) و( اکبری و ایرجی) توسط که هوایی و آب مختلف

 آنها زیاد سازگاری و ایرانی معماری ویژگی( (Maleki,2011.است گونهچ آن محلی هوایی و آب شرایط و منطقه اساس بر ایرانی

 Cho and) ،راستا همین . درندکرد مطالعه معماری را نوع این در محلی ساختمانی مصالح زیاد بسیار نقش اقلیمی و عوامل با

Mohammadzadeh, 2013 )اثربخشی و داخلی حرارتی آسایش شرایط تحلیل و تجزیه برای را کاشان شهر سنتی های حیاط 
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 از دیگر یکی کردند. بعنوان حرارتی آزمایش سایشآ نظر از بومی طراحی های استراتژی سایر با طبیعی همراه تهویه های سیستم
 جایگزین صرفه، به مقرون و کارآمد انرژی یک عنوان به (بادگیر) دهنده کاهش کننده خنک ،شده شناخته معروف های ویژگی
 گرفته نظر خود در مرجع طراحی کتاب در (Ford et al, 2010) موجود توسط و جدید ساختمان های برای معمولی مطبوع تهویه
-09بومی)معادل  غیر های ساختمان در سرمایش بار از درصد 59-19 تواند شود که سرمایش تبخیری فعال می می ادعا است.

 که مشترک مفاهیم و ؛ الگوها فیزیکی تحلیل و تجزیه طریق از نیز بادگیرها شناسی کند. گونه تأمین را کیلووات/مگاپاسگال(43
 .(Zarandi, 2009) گیرد می قرار بررسی است مورد شده گنجانده آنها توسط
 است. شده گرفته نظر در منابع از بسیاری توسط ساختمان انرژی از استفاده بهبود برای غیرفعال استراتژی های دیگر، طرف از
 (Sadineni et al, 2011) ساختمان و حداکثر بارها توسط سرمایش وگرمایش بارهای وضع مصالح بر تغییر و حرارتی جرم اثرات

 دمای اختالف که هایی مکان در حرارتی جرم از انرژی؛ استفاده ذخیره روش یک عنوان به که گرفتند نتیجه بحث شده است. آنها

 طراحی های روش از لیستی ،معماران اماده کردن برای(Okba,2005) .است موثرتر ،بوده زیاد روز و شب بین محیط هوای

 Alaidroos and)بود فعال ایجاد کرده غیر سرمایش روش یک عنوان طراحی پوشش به های استراتژی و اصول پوشش را با

Krarti,2016)اثربخشی ارزیابی برای تبخیری و زمین سرمایی شیسرما طبیعی، تهویه جمله از را فعال غیر سرمایش روش سه 
 مسکونی در کشور عربستان سعودی ارزیابی ساختمانهای برای مطبوع تهویه انرژی از استفاده سرمایشی و بارهای کاهش در آنها

 فراهم خشک هوای و آب در را سرمایشی بارهای که غیرفعال، هایروش عنوان تحت (Kharrufa and Adil,2012) .اند کرده

 الگوریتمی ترکیبی ماتریس یک زا ((Dabaieh et al, 2015 بررسی کردند. را سنتی های تکنیک از زیادی تعداد ،کند می

است.  کرده ساختمان استفاده و مصالح سقف ،سقف شکل طراحی پوشش جایگزین احتمالی 03 سازی شبیه برای شده طراحی

دهد افت را نشان می ٪90 اوقات نا ارام در باال ؛ با ضریب بازتاب پوشش سقف گنبدی از استفاده که کند می ادعا مطالعه این نتیجه

 .کند می جویی صرفه ساعت کیلووات 514 تابستان فصل در و
 

 ویژگی های معماری بومی بیرجند -3

 توسط منحنی عمدتا و باریک روهای پیاده روها:پیاده -الف

 محافظت به اند و شده محاصره طرف دو هر در خشتی بلند دیوارهای
 می کمک سرعت دادن نسیم و خورشید نور تابش برابر در مردم از

 برای ساباط و روها غرب پیاده به شرق سراسری ( جهت0کند)تصویر
 می استفاده پیاده عابران کردن خنک برای سایه رساندن حداکثر به

 دیوارهای باریک با و پوشیده معابر این (Tavassoli, 2002) .شود

 و سخت هوای و آب با مقابله برای موثر حل راه یک ،آن اطراف بلند
 آید رایم دست به ساختمان نمای توسط که خورشید تابش کاهش
 .(Moradi, 2005)کندمی فراهم

بردن گرما و  نیاز ب یهوا برا انیجر یمنفذها -ب

 یپنجرها یریساختمان با قرارگ یعیطب هیتهو مانده: یتبادل هوا

و  هیدر بر گرفتن سا یمنافذ بازشو برا قیدق تیباز شونده با موقع
 یمعمار یها یژگیو از ،هوا بواسطه ساختمان انیفراهم کردن جر

؛  یمحل یبه آب و هوا راماحت یبرا ،بوم یاست. ساختمان ها یبوم
 یداخل شیابه حداکثر رساندن آس یو ساخته شده و از آن برا یطراح

روش سازگار با  کیفعال به عنوان  هیشود. استفاده از تهو یاستفاده م
، مورد کرد هیتوان ساختمان ها را تهو یکه در آن م ستیز طیمح

 ,Emmitt and Groseاستقبال گسترده مردم قرار گرفته است )

2010) 

 
در بافت تاریخی  )ساباط( روپیاده-1تصویر

 (1911، )نگارنده بیرجند

 
 مرکزی حیاط به رو ها پنجره و در -2تصویر

al,2017) ( Sahebzadeh, et 

شوند  یروها باز م ادهیکه به پ ییتعداد پنجره ها یداخل ینامساعد به فضا یاز نفوذ آب و هوا یریجلوگ یبرا یبوم یدر معمار
ها معموالً در پنجره ها و روزنه به داخل ساختمان، دیخورش ادیاز ورود گرد و غبار و تابش ز یریجلوگ یبرا رسند. یبه حداقل م

( 1ریآراسته شده اند)تصو یرنگ یها شهیو ش ینیتزئ یچوب یدهانه ها به قاب ها نیبلند قرار داده شده است. ا یوارهاید ایسقف 
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اتاق ها را مختل  نیهوا ب انیجرو  هیکند و عالوه بر تهویم یریجلوگ دینور خورش میرا فراهم و از تابش مستق یخصوص میکه حر
 (Meamarian, 1999کند. ) ینم

، یاثر گذار طراح یپارامترها نیاز مهمتر یکی مصالح: -ج

 یدر منطقه گرم، طرح پوشش یداخل یحرارات شیبخصوص بر آسا
به عنوان پوشش جدا کننده است که  ،ساختمان و مواد استفاده شده

مصالح عمده مورد استفاده در  .کندیرا محدود م یو داخل یرونیب طیمح
شود.  یکه با خاک رس ساخته م ستو آجر ا ِگل ،مناطق خشت نیا

آن است که  یباال ییگرما تیعمده استفاده از خاک رس، ظرف لیدل
شب و  نیمنجر به به حداقل رساندن نوسانات دما در داخل ساختمان؛ ب

الح نوع مص نی( خاک رس مورد استفاده در ا0ریشود)تصو یروز م
منظور  بهشود که در مراحل ساخت ساختمان  یحفر م نیعمدتا از زم

نوع مصالح  نی( اPirnia, 2005است ) ینیرزمیز یفضاها یحفار
به عنوان مخازن گرما  یبودن آنها عملکرد قیعا تیعالوه بر خاص

و در  افتهیگرما از خارج به داخل کاهش  انیجر ،طول روز گرم در دارد؛
حبس شده است  وارهایاز گرما که در د یخاص یساعات خنک تر بخش

آن به حداقل رساندن  جهیشود و نت یآزاد م یداخل یبه سمت فضاها
 (.Alp,1991دما در داخل ساختمان است) رییتغ

 یمسکون ی( در خانه ها1 ری)تصو اطیاستفاده از ح :اطیح -د

ساکنان و نور  یخصوص میو حر تیامن اطیدارد. ح یاریقدمت بس رانیا
کرد. داشتن  یاطراف را فراهم م یها نیرزمیاتاق ها و ز یروز برا

 یندیخوشا یفضا اط،یدر ح زیحوض در وسط و کاشت درختان برگر
تابستان  یاز وقت خود را در ماه ها یکرده؛ تا بخش جادیساکنان ا یبرا

در  زیرا ن یگرید یایفوق، مزا یها یژگیعالوه بر و اطیح کنند. یسپر
 کند. یناطق گرم فراهم مم

 
 استفاده از خشت در ساختمان -9تصویر

(www.pinterest.com) 

 
 )نگارنده(رجندیب حیاط خانه راعی فرد،-4تصویر

 نیبنابرا کردند،یفراهم م گریکدی یبلند خود، اثرات پناهگاه باد را برا یوارهای( با داطیاتاق ها )ساخته شده در اطراف ح
 یطیاز آب، مح ی، بوته ها و حوضچه اها با درختان، گل ها اطی. حابدی یبه اتاق ها کاهش م رآلودگرم و غبا ینفوذ بادها

ها،  اطی، درختان بلند در حنیبر ا عالوه کنند. یم جادیباال ا یرطوبت نسب یهوا و اندک یتر از دما نییکوچک با چند درجه پا
 یها باعث کاهش گرما یژگیو نیاندازند. تمام ا یم هی، ساتابستانتاب در اف میمستق دیاز تابش شد ن،یو زم وارهاید یرو

 (Safarzadeh and Bahadori, 2003) شوندیساختمان م

تابستانی و  منطقه شوند، می تقسیم قسمت دو به ایران گرم طقامن در ها خانهزمستانی:  منطقه و تابستانی منطقه -ه

 منطقه تابستانی، منطقه از حیاط سوی آن در دارد. قرار سایه در اوقات بیشتر در ساختمان تابستانی منطقه زمستانی : منطقه
 منطقه دو و وسط در حیاط با هایی کند. خانه می فراهم را زمستان طول در خورشید نور گرمای به دسترسی دارد که قرار زمستانی

 تابستانی منطقه ،حال این گویند. با می چهارفصل های خانه ،کنند می متصل هم به را زمستانی منطقه و تابستانی منطقه که دیگر
 ,Keshtkaran) دهد می نشان وجه بهترین به ،هوایی و آب نامساعد شرایط برابر مردم را در از محافظت در معماری هنر اهمیت

2011). 
 .بودندهستند  شکل گنبدی یا قوسی سقف های عمدتاً بام ها ،ایران خشک و گرم منطقه (: درسقف ها )طاق و گنبد -و

 منظور به آجر و خشت مانند موجود مصالح از ( بنابراین،0تصویر) اند. آمده پدید ساختمانی الوار و بارندگی کمبود دلیل به اشکال این
 است، استفاده طاق و گنبد ساخت ممکن به روش که تنها قبول قابل داخلی محیط ایجاد و ها خانه فضاهای پوشش

 .است زیر شرح به شود، می استفاده ایرانی معماران توسط که گنبدی و طاق هایسقف مزایای از برخی .(Pirnia, 2005)شودمی
(Sahebzadeh et al, 2017) 

 است دار سایه همیشه که سقف در قسمت هایی پایین دمای -

 طاق ها و گنبدها زیر اضافی فضای دلیل به "دودکشی اثر" ایجاد -

 کنند می عمل حرارتی مانع بعنوان ،مصالح شان ماهیت از ناشی ضخامت دلیل به گنبدها و ها طاق -
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 ،یرانیا یسنت یهامهم خانه یهایژگیاز و گرید یکی :ریبادگ -ز 

و آنها را به سمت  رندیگ یرا م یعبور یها؛ بادهابرج نیبرج باد است. ا
 یبرج ها نی( ا9ری)تصوکندیم تیهدا نیزم ریو ز کف ،یزندگ یفضا
هوا  یفضاها در صبح و ظهرها تابستان که دما یخنک ساز یبرا یباد

است  یداخل یهاهوا در اتاق یدما از تر نییپا اختماندر قسمت فوق س
هوا  یتازه ساز یموثر برا هیتهو کی، آنها نیبکار رفته است. عالوه بر ا

را از پخت و پز به خصوص در  ینامطلوب ناش یکنند و بو یفراهم م
طرف برج از پشت  کی(. Nisrine, 2007) برد یم نیرا از ب ریطبقه ز

 نیتر نییپا ای نیرزمیبه ز گریکه طرف د یشود در حال یبام بلند م
 نیاست که به چند ریسقف بادگ یشود. قسمت باال یم یفضاها منته

اال ختم ب یهاشده است که به دهانه میهوا تقس یگذرگاه عمود
 گذرگاه هوا، می، تقسدر ارتفاع راتییتغ یمحل یطرح ها شود.یم

برج در ارتباط با ساختمان و در اخر  یریقرارگ و تعداد دهانه ها، تیموقع
 (.Alp, 1991گذارند) یم شیرا به نما مصالح
 ریبادگ یشهرها عمدتاً بر ظاهر و طراح ییآب و هوا یهایژگیو

طرفه( معموالً در  کیتک کانال ) یرهایبادگ( 4ریتصو) گذارد. یم ریتأث
 یجهت خاص کار م کی در که فقط باد مطلوب وجود دارد، یمناطق
که باد در  یچهار طرفه در مناطق ایسه  یرهایکه از بادگ یحال در کنند ؛

( 3 ری( )تصوBahadori,2016شود. ) یوزد استفاده م یچند جهت م
 ینیرزمیز یدر شهر بم با استفاده از تونل ریبادگ کیدهد که  ینشان م
گل و  یاریآب لیرا که به دل یداخل یکند و فضایعبور م اطیکه از ح

 یکند. هوا یمرطوب است خنک م شهیو نفوذ آب به معبر هم اهیگ
 شیسرما ندیفرآ لی، به دلینیرزمیمرطوب ز یتونل ها نیاز ا یعبور
 ,Bahadori) شودیم، سردتر شده و سپس وارد ساختمان یریتبخ

2016.) 

 
 یک بادگیر رایج .5 تصویر

( M. N. Bahadori, 2016) 

 
 ،مای بادگیر چهارطرفه حسینیه نوابن -6تصویر

 (1911،)نگارنده بیرجند

  
 برش عمودی بادگیری در بم -7 تصویر

(Bahadori, 2016) 

 بادگیری در شهر بم -8 تصویر 
(Bahadori, 2016) 

 

 گیرینتیجه -4
جایگیری فضاهای  یطراح نماها، یطراح دیوارها، ضخامت توان با دقت در انتخاب مصالح،در مناطق گرم و خشک می

به بادهای مطلوب در منطقه و طراحی المان هایی که هدایتگر این انژی ها به  توجه گوناگون مسکن نسبت به جهت تابش آفتاب،
 غیر های سیستم از لیمی عمال می توان به اهداف زیست محیطی دست یافت. استفادهطراحی معماری اق با فضاهای داخلی باشند،

 مناطق بومی معماری فسیلی، های سوخت گرانی و هوا شدن کلی گرم به توجه با و باشد می زندگی برای محیطی ایجاد برای فعال
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 در خوب بسیار های پتانسیل وجود با و تکنولوژی پیشرفت با. امروز باشد طراحی در پردازی ایده برای راهی تواند می خشک و گرم
 بهره امکان این به دستیابی برای که برساند صفر به را فعال های به سیستم نیاز تواند می هوشمندانه، طراحی یک مناطق این

 .رسد می حداکثر به صحرا و مناطق بیابانی در که آن تابش و خورشید انرژی از گیری
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 معماری سبزفصلنامه 
 0211تابستان )تیر(  (،22)پیاپی:  2سال هفتم، شماره 

 
 

 

 پایدار معماری بر تاثیر و اقلیمی عناصر بررسی

     

 1 انیمرجان فرض
 13/20/3022تاریخ دریافت:  

 00/20/3022تاریخ پذیرش: 
 

  20240کد مقاله:  

 

 یده ـچک
 

پایدار با استفاده از معادالت ساختاری بود. در مقاله حاضر از  معماری بر تاثیر و اقلیمی عناصر پژوهش حاضر بررسی هدف
کنندگان در پژوهش حاضر کارشناسان روش توصیفی پیمایشی براساس از الگوی معادالت ساختاری استفاده شد. شرکت
نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق  180مدیریت ساخت و مهندسی معماری در شهر تهران بودند. براساس فرمول کوکران 

پرسشنامه در بین آنان توزیع شد. برای اندازه گیری متغیرهای  180با استفاده نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. 
گویه برای  31گویه برای عناصر اقلیمی و  31تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. این پرسشنامه شامل 

( درجه (1( تا خیلی موافقم )3خیلی مخالفم)ای لیكرت ) سئواالت پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج نقطه. معماری پایدار بود
ی ها. یكی از سواالت پرسشنامه به اینصورت بیان شده است. نتایج نشان داد که الگوی پیشنهادی با دادهبندی شده است

جریان هوا (، β= 12/2(، تابش خورشید )β= 01/2ت )دما( )این پژوهش برازش نسبتاً خوبی دارد و اثر مستقیم در جه حرار

(  β=12/2) میران بارش( و β= 10/2(، موقعیت جغرافیایی )پستی و بلندی و میزان ازتفاع از سطح دریا( ) β= 02/2)باد( )
ناصر اقلیمی به ( مثبت و معنادار است. نتایج معادالت ساختاری نشان داد که عP<23/2بر معماری پایدار در سطح )

 از واریانس و تغییرات معماری پایدار را پیش بینی کنند. 44/2صورت کلی می توانند 

 

 

 ساخت. دار،یپا یمعمار ،یمیعناصر اقل یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 (marjaanfarzian@gmail.com. )رانیتهران، ا ،یعتیشر یو حرفه ا یدانشگاه فن ،یدانشکده معمار ،یکارشناس معمار -0
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 مقدمه  -1
 و فرهنگ این که باشد می دارا را خود خاص شرایط و فرهنگ که کند می زندگی کشوری یا و شهر و اجتماع در انسانی هر

 زندگی الینفک جز نیز معماری چون باشد گذار تاثیر نیز معماری نوع در باید است گذار تاثیر هاآن زندگی در که همانطور ها سنت

 با هماهنگی و تعامل در که است رویكردی که کنیم یاد گرایی منطقه عنوان به توانیم می بحث این در که .باشد می انسانها

 .کند می تاکید خاص منطقه یک اقلیمی و جغرافیایی ، فرهنگی های ویژگی به توجه لزوم بر و داشته قرار فرهنگی بستر و فرهنگ

 فرهنگ سمت به را معماران نگاه تا .کردند تالش مدرن پست معماران که دارد آن از نشان معاصر معماری تاریخ راستا همین در و

 عبارتی به برگردانند. دهد، می شكل را آن پیرامون کالبد محیط و انسان هویت که چیزی آن کالم یک در و سنت و تاریخ و

 و رسوم و آداب و محیط و اطراف شرایط باید بلكه شوند تولید انبوه و سری بصورت صنعتی محصول یک مانند نباید معماری
 از تواند می تاثیر این که باشند داشته نقش آن در اطراف شرایط باید پایدار معماری یک خلق در و .باشد داشته تاثیر آن در فرهنگ

 پایدار طراحان و نباشد غریبه خود اطراف به نسبت که کنیم خلق بنایی باید واقع در .باشد و غیره  مصالح و اقلیم ، فرم نوع لحاظ

 که مردمی نژاد و دین و فرهنگ به ، محیطی های انرژی از گیری بهره به توجه و اطراف شرایط و اقلیم با بنا تطبیق از بعد باید

 .(0202، 3نمایند )خوجا و واهیب توجه کنند طراحی آنها برای است قرار
آید که هر یک به نوبه خود در ای عوامل جغرافیایی بوجود میمحیط زندگی بشر در هر قسمت از کره زمین در نتیجه پاره

ای که محیط زندگی انسان را به شئون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و باالخره تمدن ساکنین آن محیط تاثیر دارد. عوامل عمده
خاك و آب و هوا، در میان  یت جغرافیایی وضع پستی و بلندی زمین، دوری یا نزدیكی دریا، جنسآورند عبارتند از موقعوجود می

این عوامل پیوستگی خاصی وجود دارد چنانچه مطالعه و تحقیق درباره هر یک از آنها بدون توجه به مابقی غیر مقدور و یا مشكل 
شتر از سایر عوامل جغرافیایی است زیرا نه تنها وجود نباتات و حیوانات آید. تاثیر آب و هوا در زندگانی بشر به مراتب بیبه نظر می

 (.3121بسته به آب و هواست بلكه سالمت و ادامه حیات خود انسان رابطه نزدیكی با وضع اقلیمی محیط او دارد )برایان، 
ه یک نوع عدم تعادل در طبیعت با توجه به پیشرفت تكنولوژی و صنعتی شدن و تغییراتی که انسان بر کره زمین ایجاد کرد

کند که مطالعات آب و هوای و اقلیمی منطقه متفاوت از قبل باشد. در دورانهای گذشته تعادلی ایجاب میبوجود آمده است. این بی
... مطالعات بیشتر تحت تاثیر عوامل و عوارض طبیعی و جغرافیایی از قبیل ارتفاع، دوری و نزدیكی به دریا، عرض جغرافیایی و 

باشند. کردند. عوامل هواشناسی از قبیل بارش، دما، رطوبت، باد و ... میهای وسیع تغییرات زیاد پیدا نمیشد که در مقیاستعیین می
ورودی به یک سیستم طبیعی از نظر هیدرولوژی بارش و خروجی آن به صورت تبخیر و تعرق است که از عوامل مهم هواشناسی 

توان آن را متوسط وضعیت هوا در یک منطقه در دراز مدت یز در واقع یک مفهوم توصیفی است و میگردد. اقلیم نمحسوب می
 (. 0234، 0دانست )گالو و رومانو

 چندین عمر با بنا یک چون کنند سپری را زیادی عمر صرفاً که کنیم خلق بناهایی که نیست این معماری در پایداری مفهوم

 پاسخگو خود حال زمان نیازهای به که نامید پایدار توان می را هایی معماری .ندارند هماهنگی حال زمان نیازهای با ساله صد

 مصالح و اصالت اقلیمی، فرهنگی، شرایط ، بناها این از خیلی در که یابیم می در سنتی بناهای در مطالعه و تأمل کمی با .باشد

 و .باشد نمی هماهنگ موجود های محدودیت و نشینی شهر زندگی نوع و زمان این معماری نیازهای با است. اما شده رعایت کامال
 با است ممكن آینده های زمان در کند می تعریف «پایدار معماری»عنوان  به را معماری از نوعی امروزه که شاخصهایی و شرایط

 زیست محیط بر جدید معماری منفی اثرات از تا است آن بر سعی پایدار معماری نوین مباحث در نباشد و کاربردی امروزی مفهوم

 عمل به جویی صرفه انرژی مصرف در اقلیمی ویژه طراحی و محیط با همگون مصالح و مواد گیری بكار با عوض در و شود کاسته

 (.0232، 1آید )دونوان
 از توانیم می باشیم آگاه هستیم آن در که محیطی امكانات به ما اگر شود می آغاز طراف ا محیط از درك با پایدار طراحی 

 به نسبت گیری قرار جهت جمله از طراحی مراحل شدن مشخص باعث محیط درك واقع در کنیم جلوگیری ها آن به زدن صدمه

 معماری و ارگانیک معماری در زیادی های تالش راستا همین در که گردد می سایت در ساختمان گیری قرار چگونگی و خورشید

 را تصرف و دخل و آسیب کمترین که شود اجرا و طراحی طوری باید ساختمان تعبیری به ارگانیک درمعماری گرفت صورت اکوتک

 و طبیعت با هماهنگ پایداری شكل به ساختمانی مصالح و باشد خود اطراف طبیعت از جزئی عبارت به و باشد داشته طبیعت در
 و درست راهكار ارائه به اطراف طبیعت تحلیل و تجزیه با باید پایدار طراحان و .هستند محیط با هماهنگ کل در و هستند ها رنگ

 محیط با را مغایرت و ناسازگاری کمترین باید پایدار ساختمان خالصه بطور و بنمایند طبیعت در مصنوع اثر تلفیق برای مناسبی

 و نماید وارد طبیعت به را زیان کمترین که بپردازد اثری خلق به محیط درست درك با باید طراح و باشد داشته خود پیرامون طبیعی

                                                           
1. Khoja & Waheeb  
2. Gallo & Romano  
3. Donovan  
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 به را آسیب کمترین که انرژی تجدید و بازیافت و شونده تجزیه انرژی و سوخت از استفاده و زیست محیط به اکوتک معماری در

 تاثیر دارد؟پایدار  معماری بر اقلیمی دارند. مساله اصلی تحقیق حاضر این است که عناصر کند، تاثیر وارد زیست محیط و طبیعت
 

 مبانی نظری -2
در عصر مدرن تامین رفاه جامعه سرلوحه توسعه بود، امّا با مطرح شدن مباحث مربوط به رابطه میان انسان، محیط زیست و 

در  ، مفهوم توسعه پایدار مورد توجه جدّی قرار گرفت. با فعّالیتهای علمی دانشگاهها و متخصصّان علوم انسانی3242توسعه در دهه 
، اصولی برای توسعه پایدار تعیین گردید. امّا ورود 3284سازمان ملل در سال « محیط زیست و توسعه»کنار کمیسیونِ جهانیِ 

در کنفرانس محیط زیست و توسعه ریودوژانیرو اتفاق افتاد.  3220رسمیِ مفاهیم توسعه پایدار به مسائل روز جهان در سال 
لیِ دنیای کنونی، باعث شده تا مباحث میان رشته ایِ مختلفی در شهرسازی برای نیل به شهرنشینی بعنوان یكی از چهار رکن اص

شود(، های توسعه پایدار در نظر گرفته میتوسعه پایدار مد نظر قرار گیرد). امروزه شهرها بعنوان متن مناسبی جهت تحقق سیاست
های پایداری شهر است که در با رویكرد پایداری نیز از مؤلّفه که مهم ترین آنها اقتصاد، محیط زیست و جامعه است. البته معماری

نماید. محیط زیست، اقلیمِ زیستی و تغییرات آن، کاهش مصرف انرژی، ساختمان سبز و متن آن از مفاهیم مشترکی تبعیت می
های گوناگون فرایند طراحی، مسائل بوم شناختی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در شكل گیری رویكردهای معماری پایدار در الیه

نماید و عمدتاً بروز می 3284باشند. مفهوم معماری پایدار در ادامه گزارش گرُوهالم برانتلَند در سال فرایند ساخت و تولید مصالح می
دیگری که بر دو اصل تكیه دارد؛ گروهی که به طراحی ساختمان بر اساس ارتباط و تاثیر آن بر محیط زیست توجه داشته و گروه 

به کاهش مصرف انرژی در ساختمان اشاره دارد.  بررسی جریانهای گوناگون طراحی پایدارمعماری و معماریِ پایدار جهت دستیابی 
های راهبردیِ اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی پایدار، نیازمند شناخت مفاهیم پایداری و مطالعه تجربیات اجرائی  به دستورالعمل

توان مطالعه کرد عمدتاً در نشریات علمی و قوانین های معماری پایدار میاست. آنچه در مورد اصول و روشچهار دهه اخیر 
بعد از  های عملی آنها قابل بررسی استساختمانی کشورهای پیشرو )آلمان، امریكا، کانادا، دانمارك ،...(در این زمینه و تجربه

ها و ساخت مصالح ساختمانی ت. آلودگی ناشی از سرمایش و گرمایش ساختمانکشاورزی ساختمان دومین صنعت بزرگ در دنیا اس
توان سخن از پایداری در معماری را می کندهای تمام شونده را به سرعت مصرف میرود و سر چشمهها فراتر میاز آلودگی ماشین

یكی ساختمان بلكه با پایداری و حفظ این سیاره و به تصور طراحی ساخت و سازهای آینده تعبیر کرد. آن هم نه تنها بر پایداری فیز
توان پایداری را بر پایه الگویی تصور کرد که در آن مواد و مصالح و منابع در دسترس بیش از هدر دادن بر این اساس می منابع آن

فیق عوامل محیطی و جوی و یا نادیده گرفته شدن با کارایی بیشتر به کار گرفته شوند و به عبارتی بر قابلیت ساختمان برای تل
 (.0232و همكاران،  3)پینگ های فضایی و آسایش و فرم تمرکز کردها به صورت کفیتتبدیل آن

 

  اصول معماری پایدار -3
 :گیردمعماری پایدار مانند سایر مقوالت معماری، دارای اصول و قواعد خاص خود است و این سه مرحله را در برمی

 رفه جویی در منابعص -

 طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی -

 طراحی برای انسان  -
  .های ویژه خود را دارندکه هرکدام آنها استراتژی

 .رساندشناخت و مطالعه این تدابیر، معمار را به درك بیشتر از محیطی که باید طراحی آن را انجام دهد، می

های تجدیدناپذیر مانند برداری مناسب از منابع و انرژیهرهاز یک سو به ب  0اصل صرفه جویی در منابع:  صرفه جویی در منابع
پردازد و از سوی دیگر به کنترل و به کارگیری هرچه بهتر منابع طبیعیبه عنوان های فسیلی، در جهت کاهش مصرف میسوخت

ارو نامیرا، انرژی حاصل از نور به عنوان مثال، یكی از منابع سرش (.3121)شایانیان،  ذخایری تجدید پذیر و ماندگار توجه جدی دارد
 .شودخورشیداست که امروزه توسط تكنولوژی فتوولتاییک برای فراهم کردن آب و برق مصرفی در ساختمان، از آن استفاده می

تواند مورد توجه قرارگیردکه شامل حفظ انرژی، حفظ آب و حفظ مواد است. همان گونه که برای کنترل منابع، سه نوع استراتژی می
 .شود، تمرکز براین سه منبع، به دلیل اهمیت آنها در ساخت و اداره ساختمان استمشاهده می

، آخرین و شاید مهمترین اصل از معماری پایدار است. این اصل ریشه در 1اصل طراحی برای انسانطرحی برای انسان: 

که آنها نیز به نوبه خود بقای انسان را تضمین  ای اکوسیستم الزم استنیازهایی دارد که برای حفظ و نگهداری عناصر زنجیره

                                                           
1. Peng  
2. Economy of Resources  
3.  Humane Design  
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طراحی سایت و راحتی انسان است که تمرکزشان -این اصل دارای سه استراتژی نگهداری از منابع طبیعی، طراحی شهری .کنندمی
توان گفت اقع میدر و .بر افزایش همزیستی بین ساختمان و محیط بیرون از آن و بین ساختمان و افراد استفاده کننده از آنهاست

که برای رسیدن به معماری پایدار، طراح باید این مراحل و اصول را که تعریف کننده یک چارچوب اصلی برای طرحی پایدار است 
 .را در طرح خود لحاظ و برحسب مورد ترکیب و متعادل کند

 

 اهداف معماری پایدار -4
در حال و آینده، کاربرد مصالحی که چه در هنگام تولید ویا کاربری و ها و حفظ و نگهداری از آن اهمیت دادن به زندگی انسان

های طبیعی، های سوختی و حد اکثر بكارگیری انرژیحتی تخریب با محیط خود همگن و پایدار باشند، حداقل استفاده از انرژی
 از هدف. طبیعی محیط با هماهنگی. زنده موجودات یحداقل تخریب محیط زیست، بهبود فیزیكی و روانی زندگی انسان هاو کلیه

 باشدمی زیر قوانین شامل و است طبیعت و انرژی منابع محیط، روی آسیب بر کاهش هاساختمان این طراحی

 کاهش مصرف منابع غیر قابل تجدید -

 توسعه محیط طبیعی -

 حذف یا کاهش مصرف مواد سمی و یا آسیب رسان بر طبیعت، در صنعت ساختمان سازی -
ساختمان سازی تالشی در جهت تأمین کیفیت یكپارچه، از نظر اقتصادی، اجتماعی و محیطی است. استفاده های تكنیک

معقول از منابع طبیعی و مدیریت مناسب ساختمان سازی به حفظ منابع طبیعی محدود و کاهش مصرف انرژی کمک نموده 
باشد. کیفیت مطلوب بدون توجه به طراحی پایدار میشود. کیفیت اساس )محافظت از انرژی( و باعث بهبود کیفیت محیطی می

شود و همچنین استفاده از مصالح با قابلیت ماندگاری طوالنی نیز باید در نظر گرفته شود. رسیدن به طبیعت فراهم نمی
اری پایدار است کند از مهمترین اهداف معماستانداردهای باالی کیفیت، امنیت و آسایش که در واقع سالمت انسانها را تأمین می

 (.3122)بابایی،  گیردها صورت میکه رسیدن به چنین شرایطی با استفاده از مدیریت کارآمد و به کار گیری آخرین تكنولوژی
 : بر این اساس اصولی که باید در این معماری به کار بست شامل موارد زیر است

 ادراك حس مكان، فضای هستی و عدم مزاحمت درآن -

 های طبیعی، مانند انرژی خورشیدیو بادرژیاستفاده از ان -

 .کاربرد مصالح طبیعی و بومی، قابل بازیافت و بادوام -
 گیری از آب دریاچه، دریاو بهره جمع آوری و استفاده از آب بویژه آب باران -

 .عایق بندی حرارتی، صوتی وایزوله مناسب ساختمان -

 قابلیت تهویه طبیعی به کمک سقف -

 طراحی صحیح بازشوهانور گیری صحیح و  -
معماری پایدار به معنی . یک ساختمان پایدار باید طوری طراحی شود که فشار روانی و نیازهای مصرف کنندگان را کاهش دهد

 . ابعاد معماری پایدار شامل موارد زیر می شود.زندگی در طبیعت با احتراد به آن تلقی می شود که به نوعی هنر زندگی کردن است
 حفظ انرژی  .3
 لیم قهماهنگی با ا .0

 کاهش استفاده از منابع جدید  .1

 برآورد نیازهای ساکنان  .0

 هماهنگی با سایت .1
 (.3121کل گرایی )اصفهانیان،  .6

 

 روش تحقیق -5
روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی )غیر آزمایشی( و طرح پژوهشی همبستگی از نوع معادالت ساختاری به روش کمترین 

گیرد. چین، مارکولین و این پژوهش، روابط بین متغیرها در قالب الگوی علّی مورد بررسی قرار میمجذورات جزئی است؛ زیرا در 
ها بسیار گسترده اما دانش نظری نسبتا کافی و ابزارهای های مختلف که داده( استفاده از این رویكرد را در گرایش3226نیوستد )

کنند. های کمتر نسبت به روش لیزرل پیشنهاد میذیری باال و داشتن محدودیتاندازه گیری جا افتاده وجود ندارد، به علت انعطاف پ
در پژوهش حاضر نیز از روش کمترین مجذورات جزئی به علت مزایایی که نسبت به رویكرد مبتنی بر کوواریانس دارد، استفاده 

(، روش کمترین مجذورات 3226نیوستد)شده است. همچنین به دلیل کاربردی بودن پژوهش حاضر بنا به نظر چین، مارکولین و 
 جزئی مناسبت بیشتری با اهداف این پژوهش دارد.
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کنندگان در پژوهش حاضر کارشناسان مدیریت ساخت و مهندسی معماری در شهر تهران بودند. براساس فرمول شرکت
پرسشنامه در بین آنان  180ب شدند. نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق با استفاده نمونه گیری تصادفی ساده انتخا 180کوکران 

گویه برای عناصر  31برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. این پرسشنامه شامل  توزیع شد.
خیلی ( تا 3خیلی مخالفم)ای لیكرت ) سئواالت پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج نقطهگویه برای معماری پایدار بود.  31اقلیمی و 
 .. یكی از سواالت پرسشنامه به اینصورت بیان شده است( درجه بندی شده است(1موافقم )

  

 یافته ها -6
پرداخته می شود.نتایج بدست آمده از آمار جمعیت  جامعه مورد پژوهش در این قسمت به توصیف ویژگی های جمعیت شناختی

( از پاسخ %08نفر ) 381( از پاسخ دهندگان مرد و %10نفر ) 023شناختی پاسخ دهندگان در خصوص جنسیت نشان می دهد که 
 دهندگان زن می باشند.

 

 توزیع فراوانی برحسب جنسیت -1جدول 

 

 درصد فراوانی جنسیت

 10 023 مرد

 08 381 زن

 توزیع فراوانی برحسب جنسیت -1شکل 322 180 جمع کل

 
دهندگان ( از پاسخ%04نفر) 380دهد که دهندگان در خصوص سن نشان میشناختی پاسخنتایج بدست آمده از آمار جمعیت

( %0نفر) 4سال و  12تا  03دهندگان ( از پاسخ%2نفر) 16سال،  02تا  12دهندگان ( از پاسخ%00نفر) 312سال،  12دارای سن زیر 
 باشند.سال به باال می 12دهندگان دارای سن از پاسخ

 

 پاسخگویان بر حسب سنتوزیع فراوانی  -2 جدول

 

 درصد فراوانی سن

 04 380 سال 12زیر 

 00 312 02تا  13

 2 16 12تا  03

 0 4 به باال 12

 در جامعه هدف سننمودار فراوانی مربوط به  -2شکل  322 180 جمع کل

 

اسمیرنوف -از آزمون کلموگروفپیش از برازش مدل ساختاری تحقیق، فرض نرمال بودن متغیرهای مورد مطالعه با استفاده 
 است. 1مورد آزمون قرار گرفته که نتایج آن به شرح جدول 

 آزمون نرمال بودن امتیازات متغیرهای تحقیق -3جدول 

 سطح معناداری متغیرها

 148/3 در جه حرارت )دما(

 804/0 تابش خورشید

 160/3 جریان هوا )باد(

 010/3 ازتفاع از سطح دریا( موقعیت جغرافیایی )پستی و بلندی و میزان

 160/3 میران بارش

 011/0 معماری پایدار

 

شود که این با توجه به سطوح معناداری بدست آمده برای آزمون نرمال بودن امتیازات هریک از متغیرهای تحقیق، مشاهده می
فرض نرمال بودن امتیازات هریک از این برآورد شده اند و در نتیجه می توان  21/2مقادیر احتمال، بزرگتر از خطای نوع اول 

پذیرفت. از این رو برازش مدل ساختاری تحقیق و آزمون اثرات به روش پارامتری میسر  21/2متغیرها را در سطح خطای نوع اول 
 می گردد.
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 گرفته قرار مطالعه مورد پیرسون همبستگی ضرایب از استفاده با آنها ساده همبستگی تحقیق، ساختاری مدل برازش از پیش
 .است

 ماتریس همبستگی و جذر میانگین واریانس استخراج شده متغیرهای پژوهش -4جدول 
 6 5 4 3 2 1 متغیرها

      3 در جه حرارت )دما(

     3 12/2** تابش خورشید

    3 11/2** 10/2** جریان هوا )باد(

موقعیت جغرافیایی )پستی و بلندی و 
 میزان ازتفاع از سطح دریا(

**12/2 **16/2 **10/2 3   

  3 11/2** 11/2** 14/2** 00/2** میران بارش

 3 11/2** 02/2** 12/2** 10/2** 12/2** معماری پایدار

 

در جه حرارت )دما(، تابش خورشید، موقعیت جغرافیایی )پستی و بلندی و میزان مالحظه می شود، بین  0همانطور در جدول 
معنی دار می   21/2وجود دارد که این رابطه در سطح   مثبت و مستقمیرابطه ازتفاع از سطح دریا( و میران بارش با معماری پایدار 

ق روش الگویابی معادالت ساختاری بررسی و با توجه به بینی معماری پایدار، الگوی مفهومی پیشنهاد شده از طریبرای پیش. باشد
زیر  122های پژوهش، از روش حداقل مجذورات جزئی برای برآورد الگو استفاده شد. همچنین از روش بوت استراپ )با فرضیه

ده رابطه بین مدل آزمون ش 0داری ضرایب مسیر استفاده شد. در شكل جهت تعیین معنی Tنمونه( برای محاسبه مقادیر آماره 
 متغیرهای پژوهش نشان داده شده است. 

 

 
 الگوی آزمون شده پژوهش در حالت استاندارد -3 شکل

 

برآورد ضرایب مسیر و واریانس تبیین شده متغیرهای پژوهش گزارش شده است. اعداد داخل پرانتز ضرایب تی  1در جدول 
 هستند. 

 ضرایب مسیر و واریانس تبیین شده -5 جدول

 واریانس تبیین شده اثرکل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم مسیر

 بر روی معماری پایدار از:
 در جه حرارت )دما(

 تابش خورشید

 جریان هوا )باد(

 موقعیت جغرافیایی )پستی و بلندی و میزان ازتفاع از سطح دریا(

 میران بارش

 
 **01/2 

**12/2 
**02/ 
**10/2 

 
**12/2 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 

 
**01/2 
**12/2 
**02/2 
**10/2 

 
**12/2 

44/2 

*p<0.05, **p<0.01 

درجه حرارت  
 )دما(

 خورشیدتابش 

 جریان هوا )باد(

موقعیت  
 جغرافیایی

 میزان بارش

 معماری پایدار

 هماهنگی با اقلیم

 حفظ انرژی

کاهش استفاده از  
 منابع

برآورد نیازهای  
 ساکنان

 هماهنگی با سایت

                 کل گرایی

45/0  

39/0 

40/0 

32/0 

30/0 

58/0 

61/0 

53/0 

63/0 

71/0 

59/0 
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(،  جریان هوا β= 12/2(، تابش خورشید )β= 01/2شود اثر مستقیم در جه حرارت )دما( ) مشاهده می 1در جدول  همانطور که

(  بر β= 12/2( و  میران بارش ) β= 10/2ازتفاع از سطح دریا( ) (، موقعیت جغرافیایی )پستی و بلندی و میزان β= 02/2)باد( ) 
 ( مثبت و معنادار است. P<23/2معماری پایدار در سطح )

به  PLSتوان برای بررسی اعتبار یا کیفیت الگوی باشد و از آن میمی GOF3شاخص  PLSشاخص برازش کلی الگو در 
دهد و اینكه آیا مدل آزمون شده در ینی کلی مدل را مورد بررسی قرار میبصورت کلی استفاده کرد. این شاخص توانایی پیش

 GOFزا موفق بوده است یا نه. در پژوهش حاضر برای الگوی آزمون شده شاخص برازش مطلق بینی متغیرهای مكنون درونپیش
 به دست آمده برای این شاخص نشانگر برازش مناسب الگوی آزمون شده است. 02/2مقدار 
 

 گیریبحث و نتیجه -7
پایدار با استفاده از معادالت ساختاری بود. نتایج نشان داد که  معماری بر تاثیر و اقلیمی عناصر پژوهش حاضر بررسی هدف

(، تابش خورشید β= 01/2ی این پژوهش برازش نسبتاً خوبی دارد و اثر مستقیم در جه حرارت )دما( ) هاالگوی پیشنهادی با داده

(12/2 =β ،)  ( )باد( 02/2جریان هوا =β ( )10/2(، موقعیت جغرافیایی )پستی و بلندی و میزان ازتفاع از سطح دریا =β و  میران )

( مثبت و معنادار است. نتایج معادالت ساختاری نشان داد که عناصر P<23/2(  بر معماری پایدار در سطح )β= 12/2بارش ) 
 اریانس و تغییرات معماری پایدار را پیش بینی کنند. از و 44/2اقلیمی به صورت کلی می توانند 

در تبیین این یافته می توان گفت که گذشته و معماری برجای مانده از آن حاکی از تاثیر نیروهای اقلیمی در شكل دادن به 
یسته شده است. محیطی نگر -فضاهای سكونتی است و بیانگر این مطلب است که به اقلیم به مثابه یک موضوع اساسی ساختمانی

باشد که نتایجی نقش استفاده از منابع پایدار و تجدید پذیر همانند خاك در ساختار و کالبد بناهای سنتی نقشی کلیدی و مهم می
اکثر جوامع علمی را به خود امروزه به نظر میرسد منجمله رویكرد معماری هماهنگ با طبیعت را داشته است. بحث توسعه پایدار که 

شته است؛ در سه بخش پایداری محیطی، پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی دارای مفاهیم اساسی است و چنین به مشغول دا
 سازگار بوده ونظر می رسد که استفاده از خشت بعنوان یک عنصر ساخت و ساز با اهداف مطرح شده در ایده پایداری محیطی 

ارتباط با طبیعت و مصرف حداقل انرژی که از اصول معماری  داری مطرح شود.تواند به عنوان عاملی موثرجهت تحقق اهداف پایمی
 باشند در تكنیكهای ساختمانی گذشته به خوبی لحاظ شده است.پایدار می

سرعت فزاینده زندگی در شهرها، افزایش جمعیت و مشكالت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی از جمله مهمترین مسایلی است 
جهان سوم است. این امر باعث جایگزینی کمیت به جای کیفیت شده است؛ تا جاییكه در ساخت و ساز بناها  که دامنگیر کشورهای

ا همگاد شدن با اصول معماری پایدار می توان صنعت ساخت و ساز کشور را در نیز این جایگزینی به وضوح قابل مشاهده است. ب
ناپذیر می شود، بهره مند  حیای دوباره ساختمان ها و حفظ منابع تجدیداین جهت به پیش برد و از فواید درازمدت آن که شامل ا

معماری پایدار یک سبک یا مد نیست؛ بلكه یک دستورالعمل است به سوی زندگی با کیفیت بهتر و کاهش مصرف منابع  .گشت
بستر آموزش های پایه ای در زی می بایست امعماری پایدار در ساخت بناها، جهتت الگوس ه بر به کارگیری اصولالوع انرژی.

زمینه معماری پایدار را در سطوح آکادمیک جهت ارائه بته دانتش آموختگان رشته های مرتبط گنجاند تا این امر نهادینه و همانند 
 .گذشته تبدیل به الگوی معماری شود

 

 منابع

موسسه (، زیست محیطی)رویكرد لید - پایدار معماری طراحی مجتمع مسكونی در مشهد بر اساس(، 3121اصفهانیان، شیوا) .3
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)نمونه  مرطوب خزری و معتدل اقلیم در پایدار معماری طراحی مجتمع مسكونی با رویكرد(، 3122بابایی، فاطمه ) .0

 دانشكده فنی مهندسی محمودآباد، ،موسسه آموزش عالی خزر (، موردی:شهر محمودآباد

 ، تهران: انتشارات مهرازانشهروز تهرانی، ترجمه ایرج رهنمون هایی به سوی معماری پایدار (،3121)دوارد ، ایانبرا .1

مطالعه موردی: محله اهرستان ) پایدار معماری با رویكرد اقلیم طراحی مجتمع مسكونی همساز با(، 3121شایانیان، امیر ) .0

 دانشكده فنی و مهندسی واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسالمی (، شهر یزد
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